
ش��هردار اصفهان گفت: در فاز نخس��ت پروژه »سیاره  ش��هر فیروزه ای«، با 
استفاده از فناوری های نوین، 2 دستگاه اتوبوس فرسوده و غیر قابل استفاده با 

هدف استفاده کودکان و نوجوانان احیا و بازسازی شده است.

ب��ه گ��زارش اداره ارتباطات رس��انه ای ش��هرداری اصفه��ان، دکتر مهدی 
جمالی نژاد در حاش��یه رونمایی از اتوبوس »سیاره  ش��هر فیروزه ای« که در 

حاشیه نمایشگاه بین  المللی کتاب برگزار شد، اظهار کرد: شهرداری اصفهان، 
در راس��تای تأکیدات رهبر معظم انقالب مبنی بر تبدیل عل��م به فناوری، 
چشم انداز »اصفهان پیشگام فناوری های نوین شهری« را سرلوحه برنامه های 

خود قرار داده و با تأسیس »مرکز فناوری های نوین شهرداری اصفهان« اقدام 
به ترویج علم و توس��عه فعالیت های مبتکرانه و نوین بر مبنای فناوری های 

روز دنیا کرده است.

وی افزود: این مرکز بر مبنای تحقق رویک��رد دانش محوری به عنوان اولین 
مرکز، به بسترس��ازی بی نظیری در زمینه تحقق دستاوردهای فناوری های 
ش��هری با همیاری و تبادل تجربیات و ش��ناخت نیروهای توانمند به ویژه 
شرکت های دانش بنیان و نس��ل جوان نخبه پرداخته تا اصفهان را به سمت 

شهر »دانش محور« سوق دهد.
شهردار اصفهان با بیان اینکه آموزش، فرهنگ، اوقات فراغت و تفریح برای 
شهروندان بسیار مهم و قابل توجه است، اضافه کرد: برآورده کردن این نیازها 
مهم ترین وظیفه دستگاه  های خدماتی در شهر است و از این رو باید مسئوالن 
برای برآورده کردن این نیاز ش��هروندان، از فناوری ه��ای نوین بهره برده و 

راهکارهای نو و متفاوتی را ارایه دهند.
وی استفاده از تجهیزات متحرک برای ایجاد 

فضای شادی و نش��اط در شهر 
را یک��ی از تاثیرگذارتری��ن 
روش ه��ای نوی��ن عن��وان و 
ابراز کرد: س��ینما، کتابخانه، 

نمایش��گاه، فروش��گاه، مرک��ز 
تفریح��ی و در مواق��ع بحرانی 
بیمارستان و مرکز درمانی سیار... 

از مهم ترین کاربری هایی 
هس��تند ک��ه می توان 

به صورت س��یار در 
نقاط مختلف شهر 

دس��ترس  در 
ن  ا ند و ش��هر

قرار گیرند.
جمالی ن��ژاد 
ایجاد رضایت 
شهروندان با 

توازن و پراکنش 
یکنواخت خدمات 

مورد نیاز شهروندی 
در هم��ه نق��اط ش��هر 

غی��ر  نق��اط  در  حت��ی 
متداول، بهره گیری از فرصت 

محیط های علم��ی و اجتماعی به 
صورت س��یار در سطح ش��هر، کاهش 

هزین��ه و صرفه جوی��ی اقتص��ادی و قابلی��ت 
قرارگیری در مکان ها و س��ایت های مختلف را از 

جمله اهداف سیارسازی خدمات در ش��هر اصفهان عنوان 
کرد.

وی بیان کرد: افزایش گس��تره نف��وذ خدمات ش��هرداری در همه مناطق و 
ناحیه های شهری با توجه به نظرسنجی نیازها و کمبودها، استفاده از ابزارها 
و فناوری های نوین، اس��تفاده از توان بخش خصوصی و فراهم سازی امکان 
دسترسی و استفاده شهروندان از امکانات شهری و عدالت اجتماعی در ارایه 

خدمات نیز از دیگر اهداف ارایه این نوع خدمات است.
شهردار اصفهان تصریح کرد: »مرکز فناوری های نوین شهرداری اصفهان« 
در راس��تای فعالیت های مبتکرانه و نوین، ترویج علم و دانش و همچنین به 

منظور خدمت رسانی به ش��هروندان اصفهانی، پروژه ای را در همین زمینه 
به افتخار اصفهان، ش��هر گنبدهای فیروزه ای، تحت عنوان »س��یاره ش��هر 

فیروزه ای« آغاز کرده است.
وی تصریح ک��رد: ض��رورت فعالیت های علم��ی، اجتماع��ی و خدماتی در 
مجموعه هایی نظی��ر مدارس، مهدکودک ه��ا و پارک ها، رفع نی��از و توزیع 
مناسب مجموعه های علمی، فرهنگی در سطح شهر، لزوم تنوع و به کارگیری 
روش های نوین در ارایه خدمات به ش��هروندان به تناسب برنامه های مکانی 
و زمانی در ایام ویژه س��ال نظیر اعیاد و جلوگیری از هدررفت سرمایه ملی 
از طریق به کارگیری مجدد س��االنه حدود 150 دس��تگاه اتوبوس فرسوده 
ش��هری نیز از دیگر اهداف اجرای طرح »سیاره ای شهر 

فیروزه ای«است.
جمالی نژاد ب��ا بیان اینکه در فاز اول »س��یاره  
ش��هر فی��روزه ای«، مرک��ز فناوری ه��ای 
نوین ش��هرداری اصفه��ان با اس��تفاده از 
فناوری های نوی��ن به احیا و بازس��ازی 
2 دستگاه اتوبوس فرس��وده و غیر قابل 
اس��تفاده در خدمات شهری و 
با هدف استفاده کودکان 
و نوجوان��ان و 
بزرگساالن 
م  ا ق��د ا
ه  د ک��ر
 ، س��ت ا
 : د و ف��ز ا
س  س��ا ا بر
م��ه  هم نا تفا
ش��ده  منعق��د 
ت��ا پ��س از دهه 
فج��ر ای��ن دو 
دستگاه اتوبوس 
در اختی��ار خان��ه 
والیت و انقالب اسالمی 
است و در تمامی نقاط شهر قابل 

استفاده خواهد بود.
وی اضافه کرد: این اتوبوس دارای دو 
بخش سخت افزاری و نرم افزاری است که 

استفاده از نرم افزارها و س��ایت ها خواهد بود و این 6 دستگاه رایانه برای 
اتوبوس خدماتی همچون اینترنت بی س��یم و نظایر آن را ارایه خواهد داد و 
در عین حال با توس��عه فناوری های نوین امکان به روز رس��انی اتوبوس نیز 

پیش بینی شده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

اتوبوس های سیاره ش�هر فیروزه ای جذابیت خوبی برای کودکان و 
نوجوانان دارد

وزیر فرهنگ و ارشاد اس��المی گفت: اتوبوس های »سیاره شهر فیروزه ای« 
برای کودکان و نوجوانان جذابیت خاص��ی دارد و می تواند با تولید انبوه آن 

مورد استفاده قرار گیرد.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، علی جنتی در حاشیه 

رونمایی از اتوبوس های سیاره ش��هر فیروزه ای در بیست و نهمین نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران اظهار کرد: اتوبوس هایی که به صورت سینما طراحی 
شده می تواند در زمان برگزاری جش��نواره کودک به اکران فیلم ها و توسعه 

اکران آن برای کودک و نوجوان کمک کند.
سیاره ش��هر فیروزه ای طرحی اس��ت که طی آن اتوبوس های فرسوده شهر 

اصفهان که پیش از این از رده خارج ش��ده اند، با طراحي جدید و مناسب با 
سلیقه کودکان و نوجوانان تغییر کاربري داده و به سینما و کتابخانه تبدیل 

شده اند.

هدف از ای��ن پروژه فرهنگي ک��ه در قالب طرح »هر هفته چن��د افتتاح« به 
بهره برداری رس��ید، ارتقای س��طح مطالعه مردم و کمک به افزایش سرانه 

مطالعه اقشار کم درآمد جامعه عنوان شده است.

شهردار اصفهان خبر داد:

احیاوبازسازی2دستگاهاتوبوسفرسودهدرپروژه»سیارهشهرفیروزهای«

استاندار اصفهان:

جـامعهپویا،دانشآموز
منتقدمیخواهد

W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R

دشمنانزیبایي
اشكشهررادرآوردهاند

13 6

کاروان المپیکی ایران با نام 
» کاروان امام رضا )ع(«

به ریو می رود

اصفهان پایتخت تئاتر طنز 
کشور می شود

12

طرح های توسعه شهری 
منطبق با نیازهای جامعه باشد

خریداموالمسروقهمعاونت
درسرقتاست

5

ارجاعموضوعمینوخالقی
بههیئتعالیحلاختالفقوا

2

75درصدازتاالبهایایراندر
معرضخطرهستند

4

ایرانبزرگترینتولیدکننده
آهناسفنجیدنیا

3

12

12

وضعیت نیروهای نظامی ایران در خان طومان؛

اعتمادبهآمریکا
اینبارهمنقشبرآبشد

2

در پی تنظیم آتش بس توس��ط آمری��کا میان 
نظامیان س��وری و گروه ه��ای تکفیری، پس از 
آرامش جزیی در ش��مال س��وریه، گروه جیش 
الفتح که شامل هفت گروه تروریستی می باشد 
در عملیاتی س��همگین منطقه خان طومان در 
جنوب حلب را تصاحب ک��رد.  در این عملیات، 
تعدادی از مستش��اران ایرانی، سوری، لبنانی و 
افغانی به شهادت رسیده و بیش از 80 نفر از آنها 
به اسارت گرفته شدند. حسن شمشادی خبرنگار 
کشورمان  که بار دیگر به مناطق جنگی سوریه 
اعزام شده اس��ت  در صفحه اینس��تاگرام خود 
می گوید: خان طومان در اس��تان حلب بار دیگر 
به دست تروریست ها افتاده است و در حمالت 
س��نگین و ش��دید و غافلگیرانه آنها، متاسفانه 
تعدادی از نیروهای ارتش س��وریه و مقاومت به 
شهادت رس��یدند و پیکرهای برخی از آنها هم 
به دست تروریس��ت ها افتاده است.تعداد دقیق 
شهدا و اس��یران و ملیت آنها مشخص نیست و 
عمده آنچه از جانب خودی ها منتشر می شود، 
گمانه زنی و شایعه و از طرف تروریست ها، جنگ 
روانی است. من هم تعداد زیادی عکس و خبر از 
موارد گفته ش��ده در اختیار دارم، اما به واسطه 
همان مسایل گفته شده، از انتشار آنها معذورم. 
اگر صالح می دانید در جنگ نرم و نبرد رسانه ای 
سنگین، در جبهه دشمن بازی نکنیم و هوشیارتر 
باشیم. س��پاه مازندران نیز به  مناسبت شهادت 
جمع��ی از مدافعان ح��رم مازندران��ی در حلب 
اطالعیه ای را صادر نمود: در پی نقض آتش بس 
توسط عوامل تکفیری در اطراف حلب سوریه و 
حمالت وحشیانه آنها به شهرک خان طومان، که 

منجر به شهادت تعدادی از...

zayanderoud8108@gmail.com         Society, Cultural Newspaper      No. 1854   May 08 . 2016   16 Pages

یکشنبه  19  اردیبهشت    1395 | 1 شعبان   1437      شمار ه  1854 | 16  صفحه  |    قیمت:1000 تومان
روزنامه فرهنگی ، اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی



روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى | شماره 1854 | يكشنبه 19  ارديبهشت 1395 | 1 شعبان 1437

Society.ultural  Newspaper No.1854 | May 08.2016 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Shafiei.zayanderoud@gmail.com

ــر، محمد جواد ظريف وزير  به گزارش خبرگزارى مه
امور خارجه كشورمان و رشيد مراد اف معاون رييس 
ــتان راه هاى  كابينه وزرا و وزير امور خارجه تركمنس
ــايل منطقه اى را  ــبات دوجانبه و مس گسترش مناس

مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.
ــم انداز روابط دو كشور گفت:  ظريف با اشاره به چش
ــور عالقه زيادى به گسترش مستمر  رهبران دو كش
مناسبات دارند و رايزنى هاى مقامات عاليه دوكشور، 

ظرفيت هاى جديد را براى توسعه فراهم كرده است.
وزير امور خارجه كشورمان با اشاره به اهداف مقامات 
ــنديم كه در اولين  ــت: ما خرس دو كشور اظهار داش
ــق آباد را  ــفر به عش فرصت دعوت جنابعالى براى س
استجابت گوييم و در سفر اخير رؤساى جمهورى دو 
ــند يادداشت تفاهم براى  كشور موجب امضاى 27 س
افزايش همكارى هاى دو كشور شد كه نشان دهنده 
عزم جدى دو كشور بر گسترش همه جانبه در روابط 

دو كشور است.
ــطوح همكارى  ــور ارتقاى س وى افزود: هدف دو كش
ــه اين  ــت و از جمل ــده آل اس ــارى اي ــه تراز تج ها ب
ــط مواصالتى ريلى اينچه برون  همكارى ها اجراى خ
ــعه چابهار، همه مى تواند  و نهايتا اتصال به طرح توس
ــور را به  ــى و ترانزيتى دو كش ظرفيت هاى مواصالت

چندين برابر افزايش دهند.
محمد جواد ظريف با تشريح فراهم ساختن تسهيالت 
ــا آمادگى داريم  رواديد براى تبادل مردمى گفت : م
ــور را  ــادل مردمى و تجار بين دو كش براى تقويت تب
با اعطاى رواديدهاى سريع تر فراهم سازيم و رايزنى 
مستمر مسئوالن گمركات دو كشور مى تواند راه هاى 
تبادل كاال و افراد را تقويت نمايد و همچنين راه هاى 

مقابله با ورود و خروج مواد مخدر را تقويت بخشند.
ــاره به فرصت هاى متعدد براى گسترش  ظريف با اش
همكارى هاى دو كشور در زمينه افراط گرايى و مبارزه 
با خشونت در مقابله با خطر تروريسم در منطقه گفت 
: ما فرصت هاى خوبى براى رايزنى فى مابين دو كشور 
براى ارتقاى همكارى هاى خود در مبارزه با خشونت 
و افراط گرايى، تروريسم و مبارزه با مواد مخدر داريم. 
ــورها در منطقه با تشويق  ولى متأسفانه برخى از كش
ــديد فرقه گرايى را در منطقه  افراط گرايى، زمينه تش

دامن مى زنند.
ــه زمينه هاى  ــورمان از جمل ــور خارجه كش وزير ام
ــت و گفت :  همكارى فى مابين را در حوزه آبى دانس
ــتى نياز به پيشبرد  ما در حوزه آبى از جمله سد دوس

اهداف مشترك دو كشور داريم.
ــاى  ــاى رؤس ــدگاه ه ــه دي ــاره ب ــا اش ــف ب ظري

ــطح  س ــاى  ارتق ــراى  ب ــور  كش دو  ــور  جمه
ــطح  س  : ــت  گف كاال  ــه  ب كاال  ــادل  تب
ــه كاال و همكارى  همكارى ها در بخش تبادل كاال ب
هاى ترانزيتى در حوزه انرژى را در سطح منطقه مى 
توانيم در قالب ساختار پنجره واحد در مبادى ورودى 

افزايش دهيم.
ــيد مراد اف معاون رييس كابينه وزرا و وزير امور  رش
خارجه تركمنستان گفت : خوشبختانه روابط ديرينه 
ما همواره رو به گسترش مى باشد و ما عنايت خاصى 
ــور داريم و در اينجا  براى گسترش مناسبات دو كش
ــالمى براى  ــر امور خارجه جمهورى اس دعوت از وزي

ديدار از تركمنستان را بعمل مى آوريم.
وى افزود: رهبران دو كشور اراده زيادى براى پيشرفت 

مناسبات دو كشور دارند.
ــور خارجه  ــر ام ــه وزرا و وزي ــس كابين ــاون ريي مع
تركمنستان با اشاره به اسناد فراوانى كه بين دو كشور 
ــت جمهورى ايران به تركمنستان به  ــفر رياس در س
امضا رسيد، گفت: هدف ما امضاى اسناد به طور كمى 
ــيدن به مناسبات دو كشور  نيست بلكه كيفيت بخش

هدف اصلى مقامات تركمنى مى باشد.
ــاى  ــت: اهميت رايزنى هاى رؤس مراد اف اظهار داش
جمهور دو كشور به طور مستمر را خاطرنشان ساخت 
ــاى جمهور دو كشور همواره  و گفت: ديدارهاى رؤس

ــى مابين  ــبات ف ــت جهش دهنده به مناس از خاصي
برخوردار بوده است.

ــور خارجه  ــر ام ــه وزرا و وزي ــس كابين ــاون ريي مع
ــاى منطقه اى  ــاره به همكارى ه ــتان با اش تركمنس
ــتان گفت: همكارى هاى سه كشور  ايران با تركمنس
ايران، تركمنستان و افغانستان در زمينه آب و برق مى 
توانند زمينه ساز پيشرفت منطقه اى را فراهم سازند 
و پيشنهاد تشكيل كار گروه كارشناسى براى مسايل 

مربوط به آب بين سه كشور را ارايه نمود.
ــاز و كارهاى خوبى كه تا  مراد اف با تشريح اسناد و س
ــوربه امضا  ــارزه با مواد مخدر بين دوكش كنون در مب
رسيده خواستار رايزنى هاى بيشتر مقامات مرزبانى و 
انتظامى دو كشور براى تحقق عملى نسبت به مبارزه 

با اين پديده شوم گرديد.
ــور خارجه  ــر ام ــه وزرا و وزي ــس كابين ــاون ريي مع
ــريح اهداف خط ريلى جمهورى  ــتان با تش تركمنس
اسالمى ايران و تركمنستان و قزاقستان و خليج فارس 
براى انتقال كاال از چين به خليج فارس گفت: اين خط 
ريلى 18 روز زمان انتقال كاال را نسبت به مسيرهاى 
ديگر كاهش داده كه به لحاظ زمانى و هزينه حمل و 
ــت، ما اميدواريم اين  نقل را كاهش فزآينده داده اس
كريدور را هر روز نسبت به قبل را، شكوفا تر سازيم و 
در اين مسير همكارى هاى چند جانبه را افزايش يابد.  

خبرخبر

يك عضو فراكسيون رهروان واليت مجلس با بيان اينكه مجلس اگر وارد درگيرى 
ــود هزينه هاى قانون گذارى را افزايش مى دهد گفت: در حال حاضر  و تنش ش

دعواهاى سياسى يا جناحى اولويت كشور نيست.
ــماعيل جليلى، با بيان اين كه اثر اقدامات ما بر منافع ملى و ارايه تصويرى از  اس
كشورمان به خارج است گفت: گاهى اوقات ديدگاه ها مبتنى براقدامات سياسى و 
جناحى است كه نمايندگان بايد به اين موضوع توجه داشته باشند و اين منافع به 

گونه اى تعريف نشود كه ضديت يا تنش ايجاد كنند.
ــش اتالف كارها  ــود ضمن افزاي وى افزود:  مجلس اگر وارد درگيرى و تنش ش
هزينه هاى قانون گذارى را هم افزايش مى دهد و هم رابطه بين مردم در بخشى از 

نظام دچار بى اعتمادى و شكاف مى شود.
ــيون اصولگرايان رهروان واليت مجلس تصريح كرد:  از طرفى  اين عضو فراكس
مجموعه عملكردهاى ما از يك نظام سياسى ساختار مند متعادل به عنوان يك 
مجموعه در هم ريخته و آشفته خود را نشان مى دهد. بنابراين اثرات كارمان چه 
در حوزه  بين المللى و چه در حوزه  منافع ملى داراى اقداماتى است كه نبايد اينها 
ــجد سليمان در مجلس ادامه داد:  را با يكديگر اشتباه گرفت. نماينده مردم مس
در واقع در جايى كه بحث نگاه به حوزه  جريان سياسى وجود دارد بايد مراقبت 
كنيم و اقدامى انجام ندهيم كه منافع ملى و چهره  ما را در خارج از مرزهاى كشور 

مخدوش كرده يا مخالف با سياست هاى خارجى ما باشد.
جليلى در ادامه اظهار كرد:  در داخل كشور هم بايد تالش كنيم بحث هاى حزبى و 
گروهى را كنار گذاشته و در جهت تقويت طرح ها يا لوايحى كه در مجلس مطرح 
مى شود عمل كنيم. وى با تاكيد بر اين كه دعواهاى سياسى يا جناحى در حال 
حاضر اولويت كشور نيست گفت: هر چند كه اكنون هواداران برخى گروه هاى 
سياسى عالقه مند هستند كه بازيگران حزبى آنها در مجلس بتوانند با مجموع 
راهكارها و سناريوهايى كه انتخاب مى كنند سهم بيشترى در معادالت قدرت 

سياسى به دست آورند، اما اين موضوع اصلى كشور نيست.
جليلى اظهار كرد: اختالف افكنى معموال ميان گروه هاى رقيب نسبت به يكديگر 
ــوند و به نفع جريان سياسى خود بهره بردارى  اتفاق مى افتد تا بتوانند موفق ش

كنند، اين طبيعت فعاليت سياسى است، اما هدف نبايد در اين ميان تغيير كند.
ــت مجلس بعدى بايد  ــد اولويت نخس ــد: به نظر مى رس وى در پايان يادآور ش

پرداختن به مسئله اقتصاد و سياست خارجى باشد.

عضو فراكسيون رهروان واليت مجلس؛

مجلس اگر وارد تنش شود هزينه هاى 
قانون گذارى افزايش مى يابد

مشاور امور بين الملل رييس مجلس شوراى اسالمى گفت: دشمنان 
مى خواهند ذهنيت مردم منطقه را به جريان مقاومت بدبين كنند در 

حالى كه حزب اهللا متكى بر ايمان، اعتقاد و اراده اش است.
ــوريه، با اشاره به  ــين ايران در س ــفير پيش حسين شيخ االسالم س
سخنان دبيركل حزب اهللا در مورد افزايش فشارها بر جريان مقاومت 
ــورهاى حامى آن از جمله ايران اظهار داشت: يك هم پيمانى  و كش
علنى و آشكار بين اسراييل، آمريكا و برخى از كشورهاى پادشاه نشين 
منطقه به سردمدارى عربستان جهت مقابله با جريان مقاومت و ايران 

مشاهده مى شود.
ــالم تصريح كرد: اين هم پيمانى از ابتداى انقالب شكل  ــيخ االس ش

گرفته است و تا به امروز ادامه دارد.
ــان منطقه و همراهى  ــاره به رفتار برخى از حاكم  وى در ادامه با اش
علنى و آشكار آنها با رژيم صهيونيستى گفت: آنها با اين گونه رفتارها 
زمان مرگ و سقوط خود را جلو مى اندازند چنان كه مى بينيم برخى 
ــلطنت پادشاهى هر كارى  از شاهزاده هاى عربى براى رسيدن به س

را انجام مى دهند.
ــالمى با تاكيد بر  ــاور امور بين الملل رييس مجلس شوراى اس  مش
ــتى  ــمنان جريان مقاومت تالش مى كنند كه با تروريس اينكه دش
ــت بگيرند در  ــتر مقاومت را از جريان مقاوم خواندن حزب اهللا، بس
همين راستا افزود: آنها مى خواهند ذهنيت مردم منطقه را به جريان 
مقاومت بدبين كنند در حالى كه حزب اهللا متكى بر ايمان، اعتقاد و 
ــت و مردم لبنان و منطقه به اين جريان اعتماد و اعتقاد  اراده اش اس

دارند.
سفير پيشين ايران در سوريه با بيان اينكه حزب اهللا در سال 2000 
ــراييل را از لبنان بيرون كند و عزتى براى مردم منطقه  ــت اس توانس
ــورهاى عربى  ــته تمام كش ــال هاى گذش ايجاد كرد كه در طول س
ــرد: بازنده اصلى در  ــته بودند آن را به وجود آورند، تصريح ك نتوانس
ــتند كه با  ــورهاى منطقه هس ــان، غرب و برخى از كش تحوالت لبن
ــان همراه  ــه در امور داخلى لبن ــورهاى غربى درجهت  مداخل كش

شده  اند.
ــت كه گروه هاى مختلف  ــاره به اينكه دو الى سه  سال اس وى  با اش
ــر تعيين رييس جمهور اين كشور  سياسى لبنان نتوانسته اند بر س
ــت، ادامه داد: هر كسى كه  توافق كنند و اكنون اين پست خالى اس
مورد تاييد حزب اهللا نباشد نمى تواند مسئوليت اين پست را برعهده   

بگيرد.
ــالم با بيان اينكه آينده لبنان در دست حزب اهللا و جريان   شيخ االس
ــورهاى موثر ــران برخى از كش ــن موضوع س ــت و به اي مقاومت اس

 در منطقه اعتراف كرده اند، در بخشى ديگر از صحبت هاى خود به 
ــاره كرد و گفت: همان طور كه تاكيد  تحوالت ميدانى سوريه نيز اش
ــور رقم بخورد در  ــت سوريه توسط مردم اين كش داريم بايد سرنوش
ــن و... و. همين نظر  ــورهاى منطفه چون بحرين، يم مورد ديگر كش

را داريم.

رييس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: ايران از 
تمام ظرفيت خود براى مبارزه و مقابله با تروريست ها استفاده مى كند.

على اكبر واليتى رييس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت 
نظام كه بعد از سفر به لبنان با بشار اسد رييس جمهور سوريه ديدار كرد و در 
ــايل منطقه اى و ميدانى و همچنين همكارى هاى  خصوص موضوعات و مس
فى مابين در زمينه هاى متنوع به بحث و تبادل نظر پرداخت. بشار اسد ضمن 
ــه در مقاطع حساس موجب ايجاد  خوش آمدگويى گفت: حضور شما هميش
آرامش مى شود و از مقام معظم رهبرى، ملت و دولت ايران براى حمايت هايى 

كه از ملت و دولت سوريه داريد، سپاسگزارم.
رييس جمهور سوريه با توجه به جنگ تحميلى عليه ملت ايران هم افزود: ما 
ــما را در جنگ تحميلى كه جنگ  ــوش نمى كنيم پايدارى ش هيچ موقع فرام
صدام به پشتيبانى برخى از كشورهاى جهان عليه ملت ايران بوده و پيروزى از 

آن ملت ايران بوده است.
بشار اسد يادآور شد: رهبرى، ملت و دولت ايران از تمام امكان خود براى مبارزه 
ــطح بهره  ــت ها، جريانات افراطى و تكفيرى در باالترين س و مقابله با تروريس
گرفته اند و بسيار به پيروزى در برابر اين جنگ نابرابر اميدوار هستيم و سپاس 

فراوان خود را از رهبرى، دولت و ملت ايران اعالم مى داريم.
واليتى ضمن ابراز خرسندى از مالقات مجدد، گفت: دفاع جانانه اى كه ملت 
و دولت سوريه به رهبرى شما انجام مى دهند، در تاريخ بى سابقه است و البته 
فراز و نشيب دارد؛ اما صعودى است و به رهبرى شما ان شاءاهللا توفيق و پيروزى 
نصيب خواهد شد و مقام معظم رهبرى دائما براى پيروزى شما دعا مى كنند. 
ــت ها تا چند مترى  ــه تصريح كرد: فراموش نمى كنيم كه تروريس وى در ادام
ــروى كرده بودند و البته با مقاومت و پايمردى ملت و دولت  همين دفتر پيش
سوريه بيرون رانده شده اند. رييس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص 
با اشاره به تحوالت اخير گفت: جمهورى اسالمى ايران از تمام ظرفيت خود براى 
مبارزه و مقابله با تروريست ها كه عليه ملت مظلوم منطقه جنايت مى كنند با 
هر نوع گرايش و فارغ از تقسيم بندى مضحك تروريست هاى ميانه رو و تندرو 
استفاده مى كند.واليتى تصريح كرد: امروز جنگ با تروريست ها براى صلح و 
امنيت منطقه و بلكه جهان بسيار مهم است و در واقع محور مقاومت براى امنيت 

و صلح جهانى مبارزه و ايستادگى مى كنند.

دشمنان به دنبال بدبينى مردم منطقه 
نسبت به جريان مقاومت هستند

بشار اسد: 

از مقام معظم رهبرى و دولت ايران براى 
حمايت ها سپاسگزارم

خبر

ــورى و گروه هاى  ــط آمريكا ميان نظاميان س در پى تنظيم آتش بس توس
تكفيرى، پس از آرامش جزيى در شمال سوريه، گروه جيش الفتح كه شامل 
هفت گروه تروريستى مى باشد در عملياتى سهمگين منطقه خان طومان در 

جنوب حلب را تصاحب كرد.
ــورى، لبنانى و افغانى به  ــاران ايرانى، س  در اين عمليات، تعدادى از مستش

شهادت رسيده و بيش از 80 نفر از آنها به اسارت گرفته شدند.
ــورمان  كه بار ديگر به مناطق جنگى سوريه  حسن شمشادى خبرنگار كش
اعزام شده است  در صفحه اينستاگرام خود مى گويد: خان طومان در استان 
حلب بار ديگر به دست تروريست ها افتاده است و در حمالت سنگين و شديد 
ــفانه تعدادى از نيروهاى ارتش سوريه و مقاومت به  و غافلگيرانه آنها، متاس
ــت تروريست ها افتاده  شهادت رسيدند و پيكرهاى برخى از آنها هم به دس
است.تعداد دقيق شهدا و اسيران و مليت آنها مشخص نيست و عمده آنچه از 
جانب خودى ها منتشر مى شود، گمانه زنى و شايعه و از طرف تروريست ها، 
ــت. من هم تعداد زيادى عكس و خبر از موارد گفته شده در  جنگ روانى اس
اختيار دارم، اما به واسطه همان مسايل گفته شده، از انتشار آنها معذورم. اگر 
صالح مى دانيد در جنگ نرم و نبرد رسانه اى سنگين، در جبهه دشمن بازى 

نكنيم و هوشيار تر باشيم.
سپاه مازندران نيز به  مناسبت شهادت جمعى از مدافعان حرم مازندرانى در 

حلب اطالعيه اى را صادر نمود:
در پى نقض آتش بس توسط عوامل تكفيرى در اطراف حلب سوريه و حمالت 

وحشيانه آنها به شهرك خان طومان، كه منجر به شهادت تعدادى از نيروى 
ــر برخى مطالب و تصاوير مجاهدان جبهه  ــد و نش مستشارى كشورمان ش
ــط اين عوامل، توجه به چند نكته را  ــبكه هاى اجتماعى توس مقاومت در ش

ضرورى مى سازد.
اطالعات الزم در زمينه چگونگى وضعيت نيروهاى مستشارى استان مان را 
از روابط عمومى سپاه كربال به عنوان منبع رسمى دريافت نماييد. بى اعتنايى 
ــبكه هاى اجتماعى، حركت كامل كننده  به عمليات روانى تكفيرى ها در ش

اقدامات فرزندان شجاع اين سرزمين است.
اطالعات دقيق و تكميلى آن گاه كه مورد سوءاستفاده دشمنان قرار نگيرد و 
از سوى مراجع رسمى تاييد گردد در اسرع وقت در اطالعيه بعدى در اختيار 
ــتان مان قرار داده خواهد شد. شهادت دالوران  افكار عمومى مردم عزيز اس
مازندرانى مدافعان حرم را به ساحت مقدس قطب عالم امكان حضرت بقيه 
ــالمى، خانواده هاى  ــر معظم انقالب اس ــم ارواحنا له الفداء و رهب اهللا االعظ
معظم اين عزيزان و مردم شهيدپرور استان مازندران تبريك و تسليت عرض 

مى نماييم.
ــيه حمالت گسترده اى به  ــوريه و روس بنابر اعالم منابع معتبر، نظاميان س

خان طومان كرده و عده  زيادى از تكفيرى ها را به هالكت رسانده اند.
ــت، اعتماد به آتش بس آن هم از سوى  آنچه در اين اين واقعه تلخ مسلم اس
ــور  هزينه هاى مالى و  آمريكا مى باشد كه همواره نتيجه اعتماد به اين كش

جانى فراوانى را دربرداشته است.

وضعيت نيروهاى نظامى ايران در خان طومان؛

اعتماد به آمريكا اين بار هم نقش بر آب شد

در ديدار ظريف با همتاى تركمنستانى مطرح شد؛

عزم جدى ايران و تركمنستان در گسترش روابط همه جانبه

ــيون ــت فراكس ــيه نشس ــرى در حاش ــى مطه عل
ــكل  ــگاران اظهار كرد: مش ــع خبرن ــد، در جم  امي
ــان ــردم اصفه ــوم م ــب س ــى منتخ مينوخالق
ــده ــاع ش ــوا ارج ــالف ق ــى اخت ــت عال ــه هيئ  ب

 است.
ــت  ــوال كه آيا قرار اس ــه اين س ــخ ب مطهرى در پاس
نتيجه اين موضوع پيش از افتتاح مجلس دهم اعالم 
ــود گفت: بايد ببينيم نتيجه به كجا مى رسد، نظر ش
ــت و حكم قاطع ــورتى اس ــل اختالف مش  هيئت ح

 نيست. 
ــود دارد و ــار قانون نيز وج ــن زمينه راه استفس در اي
ــوازى رفت و حتى ــه طور م ــر دو راه را ب  مى توان ه

ــاريه در همين مجلس نيز وجود   امكان طرح استفس
دارد.

ــوالى درباره نائب  ــخ به س مطهرى همچنين در پاس
ــى اش در مجلس آينده اظهار كرد: اين مسئله  رييس

بستگى به شرايط دارد .
ــيون  ــه فراكس ــن درباره حضور در جلس وى همچني
ــاب  ــيون به حس اميد و اينكه آيا جزيى از اين فراكس
ــا نيامدن  ــرد: اين آمدن ي ــا خير ؟ عنوان ك مى آيد ي

ــت، فعال كه  ــت يا عدم عضويت نيس به معناى عضوي
ــرى همچنين  ــركت كرديم.مطه ــه ش در اين جلس
درباره طرح برخى مباحث مبنى بر ناهماهنگى هايى 
ــان و اصالح طلبان به  ــت اصولگراي ــراى نشس ــه ب ك
وجودآمده بود گفت:  در اين زمينه ناهماهنگى هايى 
ــا اعالم  ــد كه اول م ــروه هم مى گوين ــود و هر دو گ ب
ــتيم  ــح حضور داش ــه صب ــا در جلس ــم، م ــرده اي ك

حا ال هم كه در اين جلسه شركت كرديم.

على مطهرى در حاشيه نشست فراكسيون اميد:

ارجاع موضوع مينو خالقى به هيئت عالى حل اختالف قوا

وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح گفت: براى برگزارى 
ــچ محدوديتى ــوذ، هي ــت نف ــق تح ــا در مناط رزمايش ه

نداريم.
سردار حسين دهقان وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح 
ــرى مبنى بر حق  ــات مقام معظم رهب ــاره به فرمايش با اش
حاكميت جمهورى اسالمى ايران بر آب هاى خليج فارس و 
بخشى از درياى عمان گفت: جمهورى اسالمى ايران در هيچ 
زمينه  اى فراتر از حقوق بين الملل تعريف شده در  آب هاى 

ساحلى، منطقه اى و آزاد دنيا ادعايى ندارد.
وى افزود: فرمايشات رهبر انقالب تاكيد بر همين حق است 
ــرزمينمان در عرصه هاى هوا،  كه به ما در زمينه دفاع از س
ــد تا از خودمان دفاع  فضا، زمين و دريا اين اجازه را مى ده
كنيم و بر اين اساس به هيچكس اجازه تعرض نخواهيم داد.
ــروز آمريكايى ها و به تبع آن  دهقان تاكيد كرد: آنچه كه ام
عربستان و كشورهايى كه با پول عربستان حكومت مى كنند 

ادعا دارند هيچ منفعتى براى آنان نخواهد داشت.
ــتان تالش مى كنند  وى تصريح كرد: امروز آمريكا و عربس
ــكا و نيروهاى  ــه حضور آمري ــازى منطقه، زمين با ناامن س
ــان ايجاد  ــه اى را فراهم كنند تا ناامنى كه خودش فرامنطق

كردند به پاى جمهورى اسالمى ايران بگذارند.

ــت كه جمهورى اسالمى  وزير دفاع افزود: اين درحالى اس
ايران عامل ثبات، استقالل و امنيت پايدار منطقه است.

دهقان گفت: برخى كشورها با انتخاب مسير غلط، ميهمانان 
ناخوانده اى را به منطقه دعوت كردند.

وى افزود: ما هيچ محدوديتى در برگزارى برنامه هاى نظامى 
ــر آن طرف تر آمدند  ــه از هزاران كيلومت نداريم و آنهايى ك
ــد بدانند  ــتند باي ــرارى امنيت در منطقه هس و مدعى برق

حضورشان عامل ناامنى است.

سردار دهقان:

هيچ محدوديتى در برگزارى رزمايش ها نداريم
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اتاق اصناف ایران خبر داد:

تشکیل بیش از ۱۷ هزار پرونده تخلف 
صنفی در فروردین

در چهارمین همایش آهن اسفنجي و گندله متال بولتن؛

ایران بزرگ ترین تولیدکننده
آهن اسفنجی دنیا

سازمان امور اصناف اعالم کرد بیشترین تخلفات به وقوع پیوسته اصناف در بخش 
کاال طی فروردین، مربوط به میوه و مرکبات ، نان ، تخم مرغ ، گوشت مرغ ، گوشت 
قرمز و در بخش خدمات، مربوط به تعمیرکاران خودرو، قالیشویی و سازندگان و 

فروشندگان مبلمان منزل است.
در بازرسی های انجام شده در فروردین ماه سال جاری در مجموع 17 هزار و 127 
فقره پرونده با برآورد جریمه پیشنهادی به ارزش بیش از 39 میلیارد و 365 میلیون 

ریال تشکیل شده است.
طی این دوره 11 هزار و440 فقره شکایت توسط واحدهای بازرسی اصناف دریافت 
ش��د که60 درصد در بخش کاال و40 درصد بخش خدمات را نشان می دهد که 
از مجموع ش��کایات دریافتی20 درصد به صورت حض��وری، 63 درصد تلفنی و 

17درصد به صورت کتبی دریافت و مورد رسیدگی واقع شده است.
براساس گزارش معاونت بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران، پس از بررسی های 
معمول و ارزیابی کارشناس��ان تعداد10 هزار و 985 فقره شکایت قابل پیگیری 
تشخیص داده شده که برای رسیدگی و برخورد قانونی به ادارات و مراجع ذیربط 
ارسال شده که از کل شکایات قابل پیگیری 15 درصد منجر به رضایت شاکی، 29 

درصد متخلف، 42 درصد غیرمتخلف و 14 درصد در دست بررسی است.
بیشترین تخلفات به وقوع پیوسته در بخش کاال، مربوط به میوه و مرکبات، نان، 
تخم مرغ، گوش��ت مرغ، گوش��ت قرمز در بخش خدمات، مربوط به تعمیرکاران 
خودرو، قالیشویی و سازندگان و فروش��ندگان مبلمان منزل و بیشترین عناوین 

تخلف مربوط به درج نکردن قیمت، گرانفروشی و عدم صدور صورتحساب است.

 ایران در ماه مارس با تولید یک میلیون و290 هزارتن آهن اسفنجي به روش احیا 
مستقیم جایگاه خود در تولید این محصول میاني را حفظ کرد. کل تولید سه ماهه 
اول 2016در ایران به 3/7 میلیون تن رسید که اندکي بیش از تولید 3/6 میلیون 
تني در کشور هند است. پس از ایران و هند، کشور عربستان سعودي با فاصله زیاد 

از این دو کشور در جایگاه سوم قرار دارد.
به گزارش خبرنگار فوالد در جریان چهارمین همایش آهن اسفنجي و گندله متال 
بولتن که هفته گذشته در دبي برگزار شد، بهرام سبحاني مدیرعامل فوالدمبارکه 
و رییس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در س��خنراني خ��ود که در افتتاحیه 
 این همایش برگزار ش��د، ضمن اش��اره به جایگاه صنعت فوالد در ایران و جهان، 
به مزیت هاي تولید آهن اسفنجي در ایران اشاره کرد و درخصوص افزایش تولید 

این محصول با بهره برداري از طرح هاي در دست اجرا توضیحاتي ارایه کرد.
خاطرنشان مي ش��ود راه اندازي گرم 
واحد احیا مستقیم طرح فوالد سفید 
دش��ت چهارمحال بختیاري با هدف 
تولی��د س��االنه800 هزار ت��ن آهن 
اسفنجي در هفته جاري آغاز مي شود 
تا به عن��وان اولین ط��رح از مجموعه 
پروژه هاي موسوم به طرح هاي استاني 
توسط شرکت فوالد مبارکه در آستانه 

بهره برداري قرار گیرد.

خبر 

رییس س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت اس��تان اصفهان گفت: 
اصفهان طرح های با پیش��رفت40، 60 و80 درصد مقام نخس��ت 
کشور را دارد که اگر روی تکمیل این طرح ها حساب کنیم برای50 

هزار نفر اشتغال ایجاد می شود.
اسرافیل احمدیه اظهار داشت: نامگذاری امسال به نام سال اقتصاد 
 مقاومت��ی، اقدام و عمل نش��ان دهن��ده توجه وی��ژه رهبر انقالب 
به موضوع اقتصاد کش��ور اس��ت که بر این اس��اس باید کوشید تا 

مشکالت اقتصادی کشور رفع شود.
وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت در این رابطه برنامه هایی 
دارد که ما نیز به تبع آن در استان فعالیت هایی را در زمینه اقتصاد 
مقاومتی انجام خواهیم داد ک��ه مهم ترین آن ها پرداختن به بحث 

تولید داخلی است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان تصریح کرد: 
هدف ما این است که میزان تولیدات استان را به حداکثر برسانیم، 
در این راستا واحدهای نیمه فعال و تعطیل باید مجددا فعال شوند 
که این موضوع با توجه به دس��تورالعمل وزارتخان��ه در برنامه قرار 
دارد. وی با بیان اینکه واحدهای غیرفعال باید احیا ش��وند، گفت: 
واحدهای صنعتی که برای فعال سازی نیازمند کمک هستند باید 

مورد حمایت قرار گرفته تا در سطح تولید قرار گیرند.
احمدیه خاطرنش��ان کرد: براس��اس آمار حدود 19 درصد صنایع 
کوچک، 18 درص��د صنایع متوس��ط و 11 درص��د صنایع بزرگ 
 کامل تعطیل هس��تد و تعدادی دیگ��ر از واحده��ای صنعتی نیز 
 با توجه به وضعیت ب��ازار با ظرفیت پایین ت��ری کار می کنند. وی 
با بیان اینکه بازار صادرات باید تحریک شود، خاطرنشان کرد: برای 
رونق تولید بحث صادرات مهم ترین بخش کار است که باید در این 
راستا بازارهای هدف را شناسایی کنیم، در حقیقت تولیدات انبارها 
بازاریابی شوند و جریان گردش سرمایه برای کمتر شدن مشکالت 
اقتصادی و رس��یدن تولید به ظرفیت اسمی ش��کل بگیرد. رییس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان افزود: ما به دنبال 
این هستیم تا طرح های نیمه تمام باالی60 درصد پیشرفت را کامل 
کنیم، استان اصفهان طرح های با پیشرفت40، 60 و80 درصد مقام 
نخست کشور را دارد که اگر روی تکمیل این طرح ها حساب کنیم 

برای50 هزار نفر اشتغال ایجاد می شود.

پیش بینی ایجاد ۵۰ هزار شغل با تکمیل
طرح های اقتصادی نیمه تمام اصفهان یکی از صنایع مهم و محورهای اصلی ارتقای اقتصاد مقاومتی 

در ایران، فوالد اس��ت که توانسته در س��ال های سخت تحریم 
از خود ایستادگی نش��ان داده و طالیه دار اقتصاد مقاومتی در 

کشور باشد.
س��ال 95 در حالی از س��وی مقام معظم رهبری به نام س��ال 
»اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل« نامگذاری ش��د که بس��یاری 
از صنایع کش��ور درگیر رکود پیچی��ده کوتاه مدت، میان مدت 
و بلندمدت هس��تند که به زعم برخی کارشناس��ان اقتصادی، 
عمیق ترین رکود تاریخ اقتصاد ایران پس از ملی شدن صنعت 
نفت اس��ت. از یک س��و اقتصاد به دلی��ل وضعی��ت نامطلوب 
متغیرهای اقتصاد کالنی با رکود س��مت عرضه درگیر ش��ده و 
از دیگر سو، کاهش شدید قیمت نفت و ثلث شدن درآمدهای 

نفتی، تقاضای کل اقتصاد را به شدت نزولی کرده است.
در چنین شرایطی رها ش��دن از رکود تنها با اتکا به درون زایی 
و برون گرایی اقتصاد مقاومتی امکان پذیر اس��ت و دولت برای 
بهب��ود وضع موجود چ��اره ای جز توس��عه صنای��ع مزیت دار، 
تقوی��ت بنیه صنای��ع صادراتی و البت��ه جلوگی��ری از واردات 
نمونه های مش��ابه ندارد. یکی از صنایع مهم و محورهای اصلی 
ارتقای اقتص��اد مقاومتی در ایران، فوالد اس��ت که توانس��ته 
در س��ال های س��خت تحریم از خود ایستادگی نش��ان داده و 
طالیه دار اقتصاد مقاومتی در کش��ور باش��د. ایران حدود یک 
درص��د تولید فوالد جه��ان را در اختی��ار دارد ک��ه این میزان 
تولید موجب کس��ب رتبه 15 جهانی در تولید فوالد ش��ده که 
با توجه به ذخایر عظیم س��نگ آهن و س��ابقه50 س��اله تولید 
فوالد در ایران، این عدد قابل قبول نیس��ت. بدون شک توسعه 
این صنعت اس��تراتژیک و تالش برای رس��یدن به هدف تولید 
55 میلی��ون تنی اف��ق 1404، باع��ث بهبود جای��گاه اقتصاد 
 ایران در سطح جهانی و قیمت گذار ش��دن فوالد سازان ایرانی 

در منطقه و آسیا خواهد شد.
سابقه فوالد در اقتصاد ایران

وج��ود مناب��ع عظیم س��نگ آهن، ان��رژی ارزان، نی��روی کار 
قابل دس��ترس و دان��ش فن��ی قابل قب��ول، ف��والد را در ایران 
 در ط��ی دهه ه��ای اخی��ر در زم��ره صنای��ع مزی��ت دار قرار 
داده اس��ت. در حال حاض��ر ای��ران بزرگ تری��ن تولیدکننده 
فوالد در خاورمیانه و یکی از قطب های مه��م تولید انواع اقالم 
فلزی در آس��یا اس��ت که70 درصد این محصوالت در استان 
اصفهان تولید می ش��ود. در حال حاضر صنع��ت فوالد به دلیل 
نقش واس��طه گری میان صنایع باالدس��تی همچ��ون معدن 
و پایین دس��تی همچون خودروس��ازی و س��اختمان، از نقش 
عمده ای در اقتصاد ایران برخوردار اس��ت و نقش شرکت هایی 
همچون فوالد مبارکه به دلیل در اختیار داش��تن سهم باالیی 
از بازار مصارف صنعت��ی در حرکت روبه جل��وی اقتصاد ایران 
بس��یار حائز اهمیت اس��ت. صنایع��ی همچون خ��ودرو، لوله، 
تجهیزات نفت و گاز و لوازم خانگی عمده صنایعی هس��تند که 

مواد اولیه خود را به طور مس��تقیم از ورق سازان تامین کرده و 
از همین رو اثرگذاری فوالدی های تولیدکننده ورق در حیات 
اقتصاد و ایجاد رون��ق اقتصادی بیش از س��ایر تولیدکنندگان 
 این محصول اس��ت و در اقتص��اد مقاومتی باید ن��گاه ویژه ای 

به این صنایع مادر داشت.
 نیاز به خارج در عین وجود منابع داخلی

با وج��ود منابع فراوان س��نگ آهن در کش��ور و وج��ود دانش 
فنی تبدی��ل آن به محص��والت نهایی، همچن��ان بحران خام 
فروشی در کشور، ارزش افزوده فراوانی را از اقتصاد ایران دریغ 
می کند. در حال حاضر حج��م باالیی از تولیدات س��نگ آهن 
کش��ور به صورت س��نگ آهن دانه بندی یا نهایتا کنس��تانتره 
به خارج از کش��ور صادر ش��ده و در مقابل آن ای��ران همچنان 
وارد کنن��ده ش��مش، میلگ��رد و برخ��ی مقطوع��ات فلزی از 
چین و اوکراین اس��ت.این موضوع در درج��ه اول عدم رعایت 
محورهای اقتص��اد مقاومتی در سیاس��ت گذاری را گوش��زد 
 می کن��د و در درج��ات بعدی به معن��ی وجود نقص��ی عظیم 
 در س��اختار زنجی��ره تولی��د ف��والد در ایران اس��ت ک��ه نیاز 
به بازنگری در ص��دور مجوزه��ای تولید و تقوی��ت بنگاه های 
باالدس��تی را حیات��ی می کند. البت��ه چندی پی��ش ایمیدرو 
محوره��ای اصل��ی اقتص��اد مقاومت��ی در صنای��ع معدنی و 
 فلزی را رس��انه ای کرد که ب��ه موضوعات مذکور نیز اش��اراتی 
ش��ده اس��ت. بر اس��اس اعالم ایمیدرو؛ طرح های اولویت دار 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت ب��ا هدف ارتقای ت��وان تولید 

 مل��ی ) درون زایی اقتص��اد ( و پیش��برد برون گرای��ی اقتصاد 
) توس��عه صادرات غیرنفتی ( ش��امل » رونق تولی��د و تعیین 
تکلیف 7 ه��زار و500 واحد تولیدی مش��کل دار با هدف فعال 
کردن آن ه��ا «، » ایجاد توازن زنجی��ره مواد اولی��ه مورد نیاز 
و توس��عه صنعت فوالد و مس کش��ور ب��رای تولی��د پایدار «، 
»ارتق��ای رقابت پذیری واحدهای تولیدی کوچک و متوس��ط 
 با ه��دف افزای��ش ص��ادرات «، » مدیریت هدفمن��د واردات 
در راس��تای حفظ تراز مثبت تج��اری «، » افزای��ش صادرات 
 کاال و خدمات غیرنفتی تا10 میلیارد دالر در س��ال 95 نسبت 
به سال 94 «، » تکمیل طرح های صنعتی با پیشرفت فیزیکی 
باالی60 درصد «، » تکمیل و راه ان��دازی 33 طرح مهم و ملی 

« است.
 درون زایی به عنوان اصل اول اقتصاد مقاومتی

درون زایی به معنای اولویت نگاه سیاست گذاران و تصمیم سازان 
اقتصادی به درون اقتص��اد و اتکا به ظرفیت های درونی اقتصاد 
است. این درون زایی باید در همه سطوح از جمله سطوح کالن 
سیاست گذاری، تا پایین ترین سطوح تولید رعایت شود و تحقق 
آن، ظرفیت های نادیده گرفته شده اقتصاد ایران در بخش های 
تولید، مشاوره، دانش فنی و فروش را شکوفا می سازد. بر همین 
اس��اس، به گفته مدیرعامل فوالد مبارکه، » برنامه اصلی فوالد 
مبارکه برای حفظ رضایت مش��تریان و تثبیت ش��اخص های 
کیفی، اس��تفاده از مشاورین داخلی و بررس��ی نیازهای به روز 
تولید و ش��اخص های کیفیت در کمیته های تخصصی اس��ت 

و در ای��ن رابطه اولویت های��ی تاکنون مشخص ش��ده و دنبال 
می ش��ود و اولویت ما، اس��تفاده از ظرفیت های داخلی در این 
حوزه اس��ت. « در س��طوح باالتر نیز حفظ تولیدکنندگان در 
برابر موج عظی��م واردات ف��والد چینی و انتخاب ن��رخ تعرفه 
بهینه ازجمل��ه راهکارهای اولیه توس��عه درون نگری در حوزه 
تولید فوالد است و در س��ال های اخیر به واس��طه پایین بودن 
 نرخ تعرفه فوالد، واردات صعودی ب��وده و میلیون ها تن فوالد 

در انبار تولیدکنندگان انباشته شد.
 برون گرایی به عنوان اصل دوم اقتصاد مقاومتی

توس��عه ص��ادرات و ارز آوری پ��س از رف��ع نیازه��ای داخل، 
هدف ایده آل هم��ه صنایع از بدو تاس��یس اس��ت و این اصل 
نیز به عنوان یکی از اولویت های اقتص��اد مقاومتی از این لحاظ 
مطرح ش��ده که در درج��ه اول مش��کل اعتیاد نفت��ی اقتصاد 
ایران را برطرف کند و در مرحله بعد نی��از ارزی بنگاه مربوطه 
را رفع ک��رده و در صورت ام��کان، ارز آوری نیز ب��رای اقتصاد 
 به ارمغ��ان آورد. این اص��ل تاکن��ون در صنعت ف��والد حتی 
در بدترین شرایط تحریمی نیز مصداق پیدا کرده و ازاین رو این 
صنعت را می توان طالیه دار اقتصاد مقاومتی طی سال های اخیر 
ارزیابی کرد. بدیهی است صنعت فوالد تحت فشارهای موجود 
حاضر با مش��کالت فراوانی روبه رو است و اجرای سیاست های 
حمایتی یا به معن��ای بهتر رفع موانع پی��ش روی این صنعت، 
می تواند مددرس��ان دولت در رس��یدن به هدف غایی اقتصاد 

مقاومتی باشد.

مدیرکل اعتبارات بانک مس��کن با اش��اره به میزان 
تسهیالت پرداختي این بانک به پروژه هاي مسکن مهر 
گفت: بانک مسکن در این پروژه پرداخت تسهیالت به 
2 میلیون و570 هزار واحد مسکن مهر را عهده دار شد 
که تاکنون یک میلیون و 691 هزار واحد آن به مرحله 

فروش اقساطي رسیده است.
نادر قاسمي محل تامین این منابع را450 هزار میلیارد 
ریال خط اعتباري پروژه هاي مسکن مهر عنوان کرد 
و افزود: مابقي منابع مورد نیاز براي ساخت واحدهاي 
طرح مسکن مهر باید از محل وصول اقساط این واحدها 
تامین ش��ود که نش��ان از اهمیت فوق الع��اده فروش 
اقساطي واحدهاي مسکن مهر به منظور تزریق منابع 

به پروژه هاي باقي  مانده، دارد.
در طرح مسکن مهر بانک مس��کن یک خط اعتباري 
555 هزار و 384 میلیار ریالي برقرار کرد که تاکنون 
450 هزارمیلیارد ریال آن را پرداخت کرده و مقرر است 
صد هزار میلیارد ریال باقي مانده آن از محل اقس��اط 

واحدهاي مسکن مهر تامین و پرداخت شود.
این مقام بانک مس��کن با اش��اره به تس��هیل برخي 
شرایط فروش اقساطي مس��کن مهر، ابراز امیدواري 
 کرد این اق��دام وزارت راه و شهرس��ازي تاثیر مثبتي 
 بر رون��د فروش اقس��اطي و تامین مناب��ع پروژه هاي 
باقي مانده داشته باش��د تا پرونده این طرح در اسرع 
وقت به بهترین ش��کل بسته ش��ود. وي با بیان اینکه 
تعامل و همکاري خوبي بین وزارت راه و شهرس��ازي 
با بانک مس��کن در اج��راي پروژه ه��اي مختلف راه 
و شهرس��ازي وج��ود دارد، گف��ت: یک��ي دیگ��ر از 
همکاري هاي وزارت راه و شهرس��ازي و بانک مسکن 
در پروژه اح��داث کری��دور جلفا تا س��واحل مکران 
است و س��رعت اجراي این کریدور با 5 هزار کیلومتر 
 طول به عنوان یکي از بزرگ تری��ن طرح هاي وزارت 
راه و شهرسازي، مستلزم اتمام به موقع پروژه مسکن 
مهر است. همچنین پروژه مسکن مهر در سال 1391 
 آغاز و مقرر ش��د در این پ��روژه بزرگ خانه س��ازي، 

دو میلیون و300 هزار واحد مسکن مهر به متقاضیان 
واگذار شود که تاکنون بیش از یک میلیون و900 هزار 
واحد آن به متقاضیان واگذار ش��ده و بقیه نیز پس از 
تکمیل خدمات زیربنای��ي و روبنایي به تدریج واگذار 
مي شود تا پرونده این پروژه در سال 1395 بسته شود.

مهن��دس احمد صادق��ی: ذوب آه��ن اصفهان 
امسال سود ده می شود. دنیای معدن - مهندس 
 احمد صادق��ی مدیرعام��ل ذوب آهن اصفهان 
در خص��وص برنام��ه ه��ای این ش��رکت برای 
 کاهش زیان بیان داشت: امسال وارد سود دهی 
می ش��ویم. برنامه ش��رکت برای امسال خروج 
از زیان دهی اس��ت و چنانچه س��ودی نداشته 
باش��یم، مطمئنا زیانی هم نخواهیم داشت. در 

واقع امسال قطعا به نقطه سر به سر می رسیم.
 در س��ال ه��ای گذش��ته ش��رکت س��هامی 
ذوب آهن اصفهان دارای زی��ان بوده و در اواخر 
 س��ال گذش��ته با افزایش نرخ فلزات این انتظار 
می رود که از زیان دهی خارج و وارد سوددهی 
 ش��ود. مهن��دس احم��د صادق��ی مدیرعامل  
ذوب آهن در خصوص افزایش سرمایه شرکت 
گفت: تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه 
بر عه��ده هیئت مدی��ره بوده و تصمی��م نهایی 

بر عهده آن ها اس��ت. وی تاکید ک��رد: در این 
خصوص آنچه که برعهده بنده، به عنوان وظایف 
مدیرعامل بوده انجام ش��ده و مابقی تصمیمات 
بر عهده سازمان بورس، س��ازمان حسابرسی و 
هیئت مدیره است. مدیرعامل ذوب آهن ادامه 
داد: در س��ال جاری به علت کاه��ش مصارف و 
برنامه ریزی تولید توانستیم هزینه ها را کاهش 
دهیم، این کاهش هزینه ها ب��ه عالوه افزایش 
نرخ ها منجر به بهبود روند س��ود دهی شرکت 
خواهد شد. برنامه ش��رکت خروج از زیان دهی 
است و تا به اینجا بس��یار موفق عمل کرده ایم.

مهندس صادقی درباره وضعیت تقاضای س��ال 
جدید اظهار امی��دواری کرد و گف��ت: افزایش 
تقاضای برای محصوالت ش��رکت از اسفند ماه 
سال گذشته شروع ش��ده و این افزایش نسبت 
به سال گذشته خوب بوده و همین روند در یک 
ماهه ابتدای سال جدید هم ادامه داشته است.

وی افزود: با افزایش قیمت ها و بهبود نرخ های 
بین المللی صادرات م��ا از لحاظ قیمت افزایش 
پیدا کرده و نه حجم. با بهبود صادرات چنانچه 
بازار داخلی متناسب نباش��د پتانسیل افزایش 
حجم صادرات را داریم. این مقام مسئول تصریح 
 کرد: حج��م صادرات م��ا افزایش نداش��ته و ما 
نمی توانیم ب��دون در نظر گرفتن ب��ازار داخل 
حجم مواد صادراتی را افزایش دهیم، چرا که این 
 عامل منجر به افزایش قیمت ها در داخل کشور 
می شود. وی تاکید کرد: همان طور که گفته شد 
در صورتی که بازار داخلی برای شرکت مناسب 
نباشد می توان با افزایش حجم صادرات جبران 
بازار داخلی را کرد. اما اگ��ر خرید داخلی خوب 
باشد، از افزایش قیمت های بین المللی منتفع 
می ش��ویم و افزایش حجم صادرات را نخواهیم 
داش��ت. مهندس صادقی در پایان خاطر نشان 
کرد: تقاضای بازار داخلی مناسب تر شده است.

مدیرکل اعتبارات بانك مسکن:

فروش اقساطی یك میلیون و 69۱ هزار واحد مسکن مهر 
مهندس احمد صادقی: 

ذوب آهن اصفهان امسال سود ده می شود

بی مهری به یکی از محورهای توسعه اقتصاد مقاومتی 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  شماره 95/4/ن

اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در نظر دارد پروژه های زیر را از طریق مناقصه عمومی واگذار 
نماید، بدینوسیله از شرکتهای دارای صالحیت و رتبه بندی با رعایت ظرفیت کاری دعوت می گردد 
 برای دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ 1395/2/23 به پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور به نشانی

 http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند. 
1- اجرای عملیات روکش آسفالت گرم محورهای حسین آباد، سیور، ماندگان و بیده 

2- لکه گیری هندسی و روکش آسفالت محور ورکان- کاشان 
3- اجرای عملیات روکش آسفالت گرم محور هسنیجه

4- اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت گرم محورهای روستایی الیبید، مراوند، چغاده 
5- آسفالت گرم تعریض محور ابیانه 

6- اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت گرم محور نماگرد، ننادگان 
7- آسفالت گرم محورهای شهرستان آران و بیدگل 

مهلت تحویل پاکت ها تا تاریخ 1395/3/3 
گشایش پاکتها ساعت 9 صبح 1395/3/4

نشانی: اصفهان خیابان سعادت آباد تلفن 031-36681068

روابط عمومی اداره کل شهرسازی استان اصفهان 

نوبت دوم

م الف 4593
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عكس روز( زيباترين آهوى جهان )

ــران گفت:  ــاالب هاى اي ــى حفاظت  ت مدير طرح مل
ــل تداوم پديده  ــور به دلي 75 درصد از تاالب هاى كش
خشكسالى و از دست رفتن كاركردهاى زيست محيطى 

در معرض خطر هستند.
محسن سليمانى روزبهانى در چهارمين نشست تدوين 
برنامه مديريت جامع تاالب ميقان اراك افزود: اگرچه 
بارش هاى بهار امسال به صورت تقريبى، سرعت تخريب 
ــت محيطى تاالب ها را كندتر كرده، اما  و عوارض زيس

اين مهم به معناى حل چالش هاى اين بخش نيست.
ــاط تنگاتنگ  ــتم تاالبى ارتب وى اظهار كرد: اكوسيس
ــت در  ــى دارد و ممكن اس ــرايط اقليمى و محيط با ش
ــرايط ايده آل باشد، بنابراين  ــك يا در ش دوره اى خش
ــكى براى ــن، نابودى و خش ــاظ از بين رفت كاربرد الف

 تاالب ها، علمى نيست.
ــاى ايران گفت: پايه  مدير طرح ملى حفاظت تاالب ه
ــاس كار در مديريت تاالب ها عالوه بر حفظ تنوع  و اس
زيستى و اكوسيستمى، موضوع ارزش ها و كاركردهاى 
تاالب است. سليمانى روزبهانى افزود: مديريت تاالب ها 
در جهان تك بعدى و تنها از منظر تنوع زيستى نيست 
بلكه پيامدها و كارويژه هاى تاالبى نظير پاكسازى هوا، 
ــيالب،  تعديل خرد اقليم، جذب آالينده ها، كنترل س

تامين آب و غذا پررنگ و برجسته مى شود.
ــهم حقابه در مديريت و حيات  وى بيان كرد: مقوله س
تاالبى بسيار مهم است و نبايد با افزايش مصرف حوزه 
ــود چرا كه نتيجه آن  ــهم حقابه تاالبى كم ش آبريز س

تخريب محيط زيست است.
ــان  مدير ملى طرح حفاظت تاالب هاى ايران خاطرنش
ــتگاه هاى اجرايى  ــى دس كرد:ناهماهنگى بين بخش
ــع تاالب مى دانند،  كه هركدام خود را متولى و ذى نف

بزرگ ترين خطر در كمين تاالب هاست.
سليمانى روزبهانى افزود: مادامى كه سازمان حفاظت 
ــتگاه هاى  ــع محلى و دس ــت نتواندجوام محيط زيس
اجرايى ذى نفع تاالبى را هماهنگ كند هرگز نمى تواند 
ــاالب ها اثرگذار  ــرى از تخريب ت به تنهايى در جلوگي

باشد.
ــران گفت: گام  مدير طرح ملى حفاظت تاالب هاى اي
ــاد حركت هدفمند  ــت براى حفظ تاالب ها ايج نخس
ــه بهره برداران  ــت و تا زمانى ك و آگاهانه اجتماعى اس
ــئول ندانند و عوارض  تاالبى خود را در قبال تاالب مس
تخريب تاالب بر معيشت و امورشان را ندانند ، مشكل 

پابرجاست.

ــرمايه طبيعى براى  وى افزود: ارزش تاالب به عنوان س
ــريح نشده و در  آحاد مردم و بهره برداران به خوبى تش
ــت قربانى توسعه شده و با  چنين شرايطى محيط زيس

اهداف اقتصادى همواره تهديد در كمين است.
وى اظهار كرد: بايد با همه توان مردم را نسبت به زنده 
نگهداشتن تاالب ها آگاه كرد و در يك فرآيند مشاركتى، 

برنامه جامع مديريت را در دستور كار قرار داد.
مديرطرح ملى حفاظت تاالبه هاى ايران توضيح داد: در 
اين كارگاه آموزشى برنامه مديريت جامع تاالب نهايى 
شده و به تصويب شوراى برنامه ريزى استان به عنوان 
سند باالدستى براى هرگونه اقدام توسعه اى در حوزه 

تاالب به رسميت شناخته مى شود.
مديركل حفاظت محيط زيست استان مركزى نيز در 
اين كارگاه گفت: نگاه قومى، شخصى و گروهى در تاالب 
ميقان اراك بايد كنار گذاشته شود و تفكر فرامنطقه اى و 

زيست محيطى براى اين اكوسيستم حاكم شود.
ــعه  ــى كارنامى افزود: برنامه توس ــينعلى ابراهيم حس
اقتصادى و گردشگرى براى تاالب ميقان نبايد ديكته 
شده باشد بلكه حساسيت هاى حفظ الكوسيستم و تنوع 
زيستى براى هر اقدام در اين منطقه نياز است تا معيشت 

پايدار و مبتنى بر خرد جمعى شكل بگيرد.

ــت مواد معدنى از تاالب ميقان با  وى اظهار كرد: برداش
طيفى از تخريب و عوارض زيست محيطى همراه است 
ــرمايه تاالبى در اراك كه مستقيم با كيفيت  و نبايد س
هوا و معيشت ساكنان بومى گره خورده فداى فعاليت 

اقتصادى شود.
ــت،  ــازمان حفاظت محيط زيس وى گفت: رويكرد س
توسعه صنعت گردشگرى تاالب ميقان البته با بررسى 
ــت و در مجموع با توسعه فعاليت  تمامى جوانب آن اس

معدن در اين تاالب مخالف است.
در اين كارگاه يك روزه 40 نفر از كارشناسان دستگاه ها 
و حوزه هاى مرتبط با تاالب ميقان اراك با هدف تدوين 

برنامه مديريت جامع شركت داشتند.
تاالب كويرى ميقان اراك واقع در 15 كيلومترى شمال 
شرق اراك، يكى از زيستگاه هاى مهم پرندگان كشور 
است و درياچه فصلى آن عالوه بر نقش محورى در حوزه 
تنوع زيستى، اثرات مستقيم در مهار كانون هاى توليد 

شن و نمك و آاليندگى هواى اراك دارد.
ــوع 25 هزار هكتار  تاالب كويرى ميقان اراك در مجم
وسعت دارد كه سطح آبگير آن 10 تا 12 هكتار برآورد 
شده و اين درياچه فصلى است و از منابع مقطعى منطقه 

تغذيه مى شود.

خبر اخبار

ــان  ن ــت وزارت ورزش و جوا ــط زيس ــر محي ــت دفت سرپرس
ــد داريم ــان قص ــاركت هاى جوان ــر مش ــا هماهنگى دفت ــت: ب گف
ــزار و اين ــت را برگ ــط زيس ــمن هاى محي ــازى س  دوره توانمندس
ــى در تهران برپا كرده و در صورت   دوره را امسال به صورت آزمايش
ــورى اجرا  ــال هاى بعد در مقياس كش ــودن ارزيابى ها در س مثبت ب

مى كنيم.
ــت، ورزش و مشاركت هاى  رضا شجيع  افزود: همايش محيط زيس
اجتماعى را در هفته محيط زيست با همكارى دفتر منطقه اى يونسكو 
برگزار مى كنيم عالوه بر آن قصد داريم مدرسه طبيعت را با همكارى 
بنياد مدرسه طبيعت و سازمان حفاظت محيط زيست در مجموعه 

ورزشى آزادى تاسيس كنيم.
ــارى تدوين  ــال ج ــه برنامه عملياتى كامل براى س وى با بيان اينك
ــا 70 برنامه  ــش از 60 ت ــامل بي ــه ش ــن برنام ــم، گفت: اي كرده اي

مى شود.
ــبز در 31  ــت مدرس ورزش س ــزارى دوره تربي ــن آن  برگ مهم تري
استان است. اين دوره درباره برنامه مقدماتى ارتباط ورزش و محيط 
ــازمان حفاظت محيط زيست برپا  ــت كه با همكارى س ــت اس زيس

مى شود.
ــه انجام پروژه  ــان اين دوره موفق ب ــجيع افزود: افرادى كه در پاي ش
ــرار بگيرد از  ــان مورد تاييد ق ــوند و عملكردش ــاعته خود ش 30 س
ــت مى كنند تا در دوره  وزارت ورزش و جوانان مجوز تدريس درياف
ــت  ــاعت در زمينه ورزش و محيط زيس مربيگرى و داورى 2 تا 4 س
ــبزرا تاكنون تدريس كنند البته ما 4 دوره تربيت مدرس و ورزش س

برگزار كرده ايم.
ــتان  ــازى فرهنگ قهرمانى بوس وى در ادامه گفت: براى نهادينه س

قهرمانان را در مجموعه ورزشى آزادى افتتاح مى كنيم. 
به ياد هر قهرمان ورزشى در اين بوستان يك درخت كاشته مى شود. 
ــتان افتتاح مى شود و هر  در هفته محيط زيست خرداد ماه اين بوس
ــت خودش يك درخت مى كارد و از شمايل او  ماه يك قهرمان با دس
ــكاران فقيد نيز درخت كاشته  ــود البته به ياد ورزش رونمايى مى ش

مى شود.
ــجيع در پايان اظهاركرد: دكتر گودرزى وزير ورزش و جوانان، در  ش
هفته درختكارى به ما دستور دادند كه درختكارى را محدود به يك 
ــتان  ــال به آن بپردازيم بنابراين طرح بوس هفته نكنيم و در طول س
ــى  ــوتان ورزش قهرمانان را با همكارى صندوق قهرمانان و پيشكس

عملياتى خواهيم كرد.
 البته قصد داريم بوستان نخبگان جوان و جوانان موفق را راه اندازى 
ــتان  ــت؛ در صورتى كه راه اندازى بوس ــد ايده اس كنيم و فعال در ح
ــتان نخبگان جوان را  ــد، بوس ــى موفقيت آميز باش قهرمانان ورزش

تاسيس مى كنيم.

ــت اينستاگرامش از  ــكار در پس لئوناردو دى كاپريو بازيگر برنده اس
ــابقه طوالنى در حمايت از  درياچه اروميه نوشت.  دى كاپريو كه س
ــتن  ــتاگرامش با گذاش ــت اينس زمين و ميراث طبيعى دارد، در پس
ــت: فقط يك لنگرگاه مخروبه از  عكسى از درياچه اروميه، نوشته اس
درياچه خشك شده اروميه در شمال غربى ايران باقى مانده است. اين 
درياچه زمانى بزرگ ترين درياچه نمكى خاورميانه محسوب مى شد، 
اما حاال تنها 5 درصد از آب آن باقى مانده و آب خود را در دو دهه اخير 
ــد و كاهش بارندگى از دست  بر اثر تغييرات آب و هوايى، ساختن س
داده است.او عكسى از سولماز دريانى را در اين پست قرار داده است. 
ــك نوع چاى محلى،  ــته نيز با حمايت از توليد ي دى كاپريو در گذش
تالش كرد تا به مردم جنگل هاى آمازون كه توليد اين چاى تنها منبع 

درآمدشان است كمك كند.
ــاى بارانى و  ــا از جنگل ه ــت ت ــزى رف ــز به اندون ــاه پيش ني وى م

اورانگوتان ها و فيل هاى محلى آسيايى حمايت كند.

نتايج يك تحقيق نشان مى دهد حيوانات بزرگ تاثير قابل توجهى بر ذخاير 
ــكار غيرقانونى موجب شده بسيارى از  كربن جنگل هاى استوايى دارند. ش
ــوند و جمعيت آنها كاهش يابد  گونه هاى حيوانى با خطر انقراض روبه رو ش
ــتوايى تاثير بگذارد. كه اين وضعيت مى تواند بر ذخاير كربن جنگل هاى اس
ــتوايى براى پخش كردن دانه ميوه خود به حيوانات  درختان جنگل هاى اس
نياز دارند. جانورانى همچون فيل ها و ميمون ها كه از ميوه ها تغذيه مى كنند، 
دانه هاى آنها را در محيط پخش مى كنند. گاهى اوقات اين دانه ها به راحتى 
ــبند و در مناطق مختلف جنگل پراكنده مى شوند.  به بدن حيوانات مى چس
در حقيقت سرنوشت بسيارى از گونه هاى درختى به وجود اين حيوانات در 
جنگل ها وابسته است. به گفته كارشناسان استراليايى كاهش تعداد حيوانات 
ــراى پخش و متراكم  ــن رفتن گونه هاى درختى را كه ب بزرگ مى تواند از بي

كردن دانه هاى خود به اين جانوران نياز دارند، به دنبال داشته باشد.
همچنين از آنجايى كه درختان از طريق فرآيند فتوسنتز، دى اكسيد كربن 
موجود در هوا را جذب مى كنند، يك تغيير در گونه هاى درختى به طورمثال 
جايگزين شدن درختان بزرگ تر با درخت هاى كوچك تر مى تواند بر ميزان 

و چگونگى ذخيره كربن در جنگل ها تاثير بگذارد.
ــتراليا گفت: شكار بى رويه  ــگاه جيمز كوك اس «ويليام الئورانس» از دانش
ــيوه هاى مختلفى بر  ــورى به ش ــن گونه هاى جان ــت رفت حيوانات و از دس
ــا حيوانات را از  ــرايط نه تنه جنگل ها تاثير مى گذارد. در حقيقت در اين ش
ــت مى دهيم بلكه خدمات يكى از مهم ترين اكوسيستم هاى طبيعى نيز  دس

تحليل مى رود.

برگزارى دوره توانمندسازى 
سمن هاى محيط زيست

در پست اينستاگرام؛

دى كاپريو براى درياچه اروميه نوشت

تاثير حيوانات بر ذخاير كربن 
جنگل هاى استوايى

دريچه

مدير طرح ملى حفاظت تاالب ها:

75درصد از تاالب هاى ايران در معرض خطر هستند

مدير كل محيط زيست لرستان از بسته بودن راه دسترسى درياچه 
گهر به عنوان زيباترين درياچه آب شيرين ايران خبر داد.

مهرداد فتحى بيرانوند با اشاره به بسته بودن راه دسترسى درياچه 
ــترانكوه اظهار داشت: همچنان راه  گهر لرستان به عنوان نگين اش

دسترسى به اين درياچه بسته است.
وى با بيان اينكه بر اثر سيالب اخير سطح آب رودخانه گهر باال آمده 
است گفت: اين امر موجب شده چند پل عابر پياده كه گردشگران 

از طريق اين پل ها به درياچه گهر عزيمت مى كردند تخريب شود.
ــتان عنوان كرد: هم اكنون منتظر  ــت لرس مدير كل محيط زيس
ــدن آب ميراث  ــتيم و به محض پايين آم فروكش كردن آب هس
ــر پياده و ايجاد  ــتان اقدام به احداث اين پل هاى عاب فرهنگى لرس
ــن منطقه  ــگران در اي ــردد گردش ــاى الزم براى ت ــاخت ه زيرس

گردشگرى خواهد كرد.
فتحى بيرانوند با بيان اينكه فصل ورود گردشگران به درياچه گهر 
از نيمه دوم خرداد ماه تا اواخر مهر ماه هر سال است عنوان كرد: در 
قالب كارگروه ويژه اى در رابطه با ارايه خدمات به گردشگران از سوى 

دستگاه هاى مختلف برنامه ريزى صورت مى گيرد.
ــتگاه هاى مختلفى از جمله ميراث فرهنگى،  وى بيان داشت: دس
ــتان، نيروى  ــتاندارى لرس فرماندارى دورود، معاونت عمرانى اس
انتظامى، علوم پزشكى، هالل احمر و... عضو اين كارگروه بوده و به 

گردشگران خدمات الزم را ارايه مى دهند.
مدير كل محيط زيست لرستان با بيان اينكه همچنين كار حفاظت 
از منطقه گردشگرى گهر بر عهده محيط زيست است گفت: دراين 
راستا كار حفاظت و جلوگيرى از تخريب اين منطقه را محيط زيست 

انجام مى دهد.
بنابر اين گزارش درياچه گهر در ميان رشته كوه اشترانكوه در استان 
لرستان واقع است. اين درياچه در منطقه حفاظت شده اشترانكوه 

و بين بخش زز و ماهرو اليگودرز و بخش مركزى دورود قرار دارد.
اين درياچه كه به «نگين اشترانكوه» معروف است يكى از زيباترين 
درياچه هاى طبيعى ايران به شمار مى رود و با ارتفاع 2360 متر از 
سطح دريا در ميان منطقه حفاظت شده اشترانكوه واقع شده است.

ــين رو تا حد زيادى از خرابى  اين درياچه به سبب نداشتن راه ماش
و آلودگى به دست انسان به دور مانده است. نحوه دسترسى به اين 
ــهرهاى دورود و اليگودرز امكان پذير است ولى  درياچه از طريق ش
ــى به اين درياچه از مسير شهرستان  آسان ترين راه براى دسترس

دورود است.
كوهنوردانى كه به قله هاى اشترانكوه صعود مى كنند معموال براى 
رسيدن به گهر از مسير روستاى طيان و بيدستانه حركت مى كنند. 
ــهر  ــوان از راه آهن تهران-خرمش ــير طيان مى ت براى رفتن از مس
استفاده كرد و در ايستگاه دربند بعد از ايستگاه ازنا از قطار پياده شد. 

از شهر دورود تا چشمه خيه (كله محمود) حدود 17 كيلومتر جاده 
ــمه خيه تا درياچه گهر حدودا  14 كيلومتر  آسفالت است و از چش

مسافت مالرو است.
كسانى هم كه مايل باشند مى توانند باچهارپاهايى مثل قاطر و االغ 
نيز كه توسط افراد بومى جهت حمل بار و يا سوارى كرايه مى دهند، 

به درياچه بروند.
پوشش گياهى درياچه گهر شامل درختان بلوط، بيد، بادام، پسته 
وحشى، گالبى وحشى، چنار، نارون، بلوط مازو، گردو، انجير، زبان 
ــيب، زالزالك، ارژن، كنار كهور، و موى وحشى است.  گنجشك، س
ــقايق، زنبق و الله وحشى تاج خروسى و  گل هاى الله واژگون، ش

اختر هستند.
ــبى براى آبزيان و ديگر  حيات وحش درياچه گهر زيستگاه مناس

حيوانات وحشى است.
ــامل  ــترانكوه با حيات وحش متنوع ش ــده اش منطقه حفاظت ش
ــت از قبيل كل و بز، قوچ و ميش، پلنگ، گرگ، گراز،  حيواناتى اس
خرس قهوه اى، كفتار، روباه، شغال، خرگوش و انواع پرندگان مانند 
ــاهين، تيهو و آبزيان مانند الك پشت،  عقاب، كبك، كبك درى ش
قورباغه و ماهى قزل آالى رنگين كمان، خال قرمز و ماهى زرد پر و 
در فصل زمستان جايگاه مناسبى براى انواع پرندگان مهاجر از قبيل 

اردك ارده اى و چنگر است.

راه دسترسى
نگين اشترانكوه همچنان مسدود است
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یک حقوقدان با تشریح برخی وظایف و اختیارات مدیر آپارتمان 
گفت: در نح��وه اداره آپارتمان، اصوال باید بی��ش از نصف مالکان 
با موضوع موافقت کرده باش��ند تا مدیر بتواند در زمینه موضوع 
مورد نظر اقدام کند. فرهاد پروی��ن در خصوص حدود اختیارات 
مدیر آپارتمان اظهار کرد: مدیر آپارتمان، منتخب مجمع عمومی 
مالکان آپارتمان اس��ت و حدود وظایف و تکالیف وی برای اداره 
س��اختمان در قانون تملک آپارتما ن ها و آیین نامه آن پیش بینی 
ش��ده که از جمله موارد آن می توان به جم��ع آوری مبالغی برای 
ش��ارژ آپارتمان و برنامه ریزی برای اداره آن اشاره کرد. وی ادامه 
داد: همچنین مدیر آپارتمان وظیف��ه دارد در مواردی که مالک 
یکی از واحدها در پرداخت هزینه ها تاخیر داش��ت، به نمایندگی 
از سایر س��اکنان، اقداماتی برای احقاق حقوق مالی آنها به عمل 
آورد. این حقوقدان با بیان اینک��ه اقدامات مدیر آپارتمان در حد 
اداره ساختمان اس��ت، عنوان کرد: البته در مواردی ممکن است 
اقدامات مدیر آپارتمان، از موضوع اداره فراتر برود. به عنوان مثال 
اختص��اص بخش هایی از فض��ای خالی حیاط س��اختمان برای 
استفاده در موارد مختلف، خارج از بحث اداره ساختمان و وظایف 

مدیر آپارتمان است.

 برخی تصمیم گیری های مدیر آپارتمان مستلزم اجازه 
مجمع عمومی مالکان آپارتمان

وی با بیان اینکه گاهی این پرس��ش مطرح می شود که اختیارات 
مدیر آپارتمان تا چه اندازه ای اس��ت و آیا می تواند در تمامی امور 
تصمیم گیری کند، گفت: برخی تصور می کنند که مدیر آپارتمان 
این اختیار را دارد که در اموال و محدوده مش��اع س��اختمان نیز 
تصرفاتی داش��ته باش��د. این در حالی اس��ت که وی فاقد چنین 
اختیاری اس��ت. پروین با بی��ان اینکه اختیارات مدی��ر آپارتمان 
به مواردی مانند تعمیرات س��اختمان، اداره و اس��تخدام سرایدار 
خالصه می شود، اظهار کرد: در بعضی موارد، مدیر آپارتمان باید از 
مجمع عمومی مالکان آپارتمان کسب اجازه کند. یکی از این موارد 
افزایش شارژ برای هزینه های ساختمان اس��ت که در این مورد، 
وی نمی تواند بدون اجازه مجمع عمومی مالکان آپارتمان، مبالغ 
شارژ را افزایش دهد. وی اضافه کرد: همچنین در صورتی که مدیر 
آپارتمان بخواهد به انجام تغییراتی در ساختمان اقدام کند، بدون 
اجازه مجمع عمومی مالکان آپارتمان قادر به این اقدام نخواهد بود.

 در اداره آپارتمان، رای اکثریت مالک است
به گفته این حقوقدان، به تعبیری می توان گفت که یک ساختمان 

همانند یک شرکت سهامی اداره می ش��ود و رای اکثریت مالک 
 اس��ت و اقلیت بای��د از ای��ن رای تبعی��ت کنن��د. وی ادامه داد: 

همان طور که گفته ش��د، دخل و تصرف در مشاعات ساختمان، 
در محدوده اختیارات مدیر آپارتمان نیس��ت و ب��ه همین دلیل 
 نیاز به اجماع ساکنان س��اختمان دارد. به عنوان مثال، پشت بام 
 هر س��اختمان ج��زو محدوده های مش��اع محس��وب می ش��ود 
و به همین دلی��ل، اگر مدی��ر آپارتمان قصد اح��داث انباری در 
پشت بام را داشته باشد، باید در میان ساکنان اجماع شود تا بتواند 

به این دخل و تصرف اقدام کند.
 دخل و تص�رف مالکان�ه از ح�دود اختی�ارات مدیر 

آپارتمان خارج است
پروین با تاکید بر اینکه دخل و تصرف مالکانه از حدود اختیارات 
 مدیر آپارتمان خارج است، بیان کرد: همچنین مثال دیگری که 
در ای��ن زمینه می ت��وان به آن اش��اره کرد، تعوی��ض در ورودی 
ساختمان اس��ت. این مورد نیز، دخل و تصرف مالکانه محسوب 

می شود و به همین دلیل نیاز به اجماع دارد.
وی یادآور ش��د: م��وارد مرب��وط ب��ه اداره آپارتمان ب��ا دخل و 
تصرف در قس��مت های مش��اع متفاوت اس��ت. به عنوان مثال، 
اقدامات��ی مانن��د تعمیر و نگه��داری آسانس��ور و ش��وفاژ و نیز 
 نصب دوربی��ن در ح��د اداره آپارتمان اس��ت و مدی��ر می تواند 

به عنوان نماینده س��اکنان، خود در این مورد تصمیم گیری کند.
 اداره آپارتمان مستلزم توافق بیش از نصف مالکان

وی اظهار کرد: صرف نظر از موضوع کسب مجوزهای شهرداری 
برای اقدام به این کار در فضای داخلی آپارتمان، به نظر می رسد 
که چنین اقدامی خارج از حد اداره بوده و مستلزم دخل و تصرف 
 در قس��مت های مالکانه مش��اع واحدهای س��اختمانی اس��ت و 
به همین دلیل نیازمند اجماع و در حقیق��ت، موافقت و رضایت 
همه ساکنان است و حتی یک نفر مخالف نیز نباید وجود داشته 
باشد چون جزو عملیات اداره ساختمان محسوب نمی شود بلکه 
 محدود کردن مالکیت مش��اع اس��ت. این حقوقدان عنوان کرد: 
این موارد در حالی اس��ت که در نحوه اداره آپارتمان، اصوال باید 
بیش از نصف مالکان با موضوع موافقت کرده باشند تا مدیر بتواند 
در زمینه موضوع مورد نظر اقدام کند. وی با بیان اینکه بس��یاری 
 از ساکنان آپارتمان ها در تهران و سایر ش��هرهای بزرگ کشور، 
به مشکالت ناشی از همسایگی و آپارتمان نشینی دچار هستند، 
افزود: بسیاری از این مشکالت، ریش��ه فرهنگی دارد و به همین 
دلیل نیاز است فرهنگی در میان افراد نهادینه شود تا بسیاری از 

این قبیل مشکالت کاهش پیدا کند.

نایب رییس جامعه جراحان کشور:

زیرمیزی حق پزشک است!
رییس انجمن جراحان پالستیک و ترمیم؛

هزینه جراحی اسیدپاشی رایگان شد
مدیرکل بهداشت و بیمه  کمیته امداد خبر داد؛

ایجاد مراکز اقامتی کمیته امداد برای بیماران و همراهان

اخبار کوتاه

پرسه درشهر

نکته

 س��رهنگ جهانگیر کریم��ی گفت: ب��ا تعلیم و تربیت شایس��ته 
در خانواده ها و انتخاب مناس��ب مدرس��ه و معلم می توان ریشه 

بسیاری از ناهنجاری ها را خشکاند.
تعلیم و تربیت، تنفر از آزار و اذیت به دیگ��ران، احترام به هم نوع 
ترس از بی آبرویی و باالخره ترس از مج��ازات کیفری اکثر مردم 
را از ارتکاب جرم بازمی دارد. بع��د از نقش مهم خانواده هیچ کس 
به اندازه معلم برای آفریدن یک محیط مساعد، دلپذیر، صمیمی و 
توام باگذشت و همکاری مسئولیت ندارد. چراکه در جریان تعلیم 
و تعلم، معلم نقش مفتاح مشکالت را به عهده دارد و خالقیت از آن 
اوس��ت. همان طور که نمی توان هیچ یک از امراض را به طور قاطع 
وکلی از بیخ وبن ریش��ه کن کرد همین طور هم ریشه کن ساختن 
قطعی بزهکاری اطفال و نوجوانان کاری است بس مشکل و حتی 
غیرممک��ن، باوجوداین روش های��ی وجود داردکه با اس��تفاده از 
آن می توان از وقوع جرائ��م ارتکابی اطفال و نوجوان��ان را به نحو 
محسوس��ی کاهش داده و از گس��ترش روزافزون آن جلوگیری 
 کرد. هرسال پدیده ضداجتماعی خسارات فراوان مادی و معنوی 
به مردم و کش��ور وارد می کند. پدیده ضداجتماعی نه تنها جان و 
مال و ناموس و ش��رف مردم را موردحمله و تعرض قرار می دهد، 
بلکه خسارات هنگفتی نیز به مملکت و جامعه وارد می کند. جامعه 
مجبور است مخارج دادگستری ونیروی انتظامی و کلیه نهادهای 
وابسته به قوه قضائیه را بپردازد. دانشمندان مجموع این خسارات 
را  تاوان نامیده اند.  در مورد ت��اوان و قیمتی که اجتماع باید برای 
بزهکاری بپ��ردازد در جامعه ما مطالعاتی به عمل نیامده اس��ت.

راه های پیشگیری از ارتکاب بزه در کودکان و نوجوانان:
اعتقاد عمومی براین اس��ت که گس��ترش برنامه ه��ای اجتماعی 
نظیر: گواه��ی ازدواج، تأس��یس درمانگاه های  وی��ژه زنان باردار 
و ایج��اد زایش��گاه ها و درمانگاه های وی��ژه ن��وزادان، برقراری و 
کمک هزینه ه��ای خانوادگی وباالبردن س��طح آموزش وپرورش 
و... مناسب ترین راه برای پیش��گیری از ارتکاب بزهکاری اطفال 

و نوجوانان است.
 نقش مدرسه و معلم در پیشگیری از بزهکاری

بعد از محیط خانواده که محیطی غیرانتخابی و حقی برای کودک و 
نوجوان است، محیط مدرسه و کالس درس در پیشگیری بزهکاری 
اطفال و نوجوان موثر اس��ت. مدرس��ه به عنوان یک واحد کنترل 
اجتماعی به دانش آموزان می آموزد که چرا به خاطر هدف و نظم 
جامعه آموزشی الزم اس��ت مقررات را رعایت کنند. مدرسه اصل 
پاداش و کیفر را تعلیم می دهد و کودک می آموزد باکار و تالش و 
رفتار مناسب پاداش شایسته بگیرد. هیچ کس به اندازه معلم برای 
آفریدن یک محیط مس��اعد، دلپذیر، صمیمی و توام باگذشت و 
همکاری مس��ئولیت ندارد چراکه در جریان تعلیم و تعلم، معلم 

نقش مفتاح مشکالت را به عهده دارد.

رییس انجمن جراحان پالس��تیک و ترمی��م، از نگرفتن هزین��ه جراحی عمل 
اسیدپاشی خبر داد. سیدابوالحسن امامی در نشس��ت خبری برگزاری کنگره 
سالیانه انجمن جراحان پالستیک و ترمیمی ) 20 تا 24 اردیبهشت ( درباره یک 
تصمیم مهم این انجمن اظهار داشت: در جلسه ای که با همکاران فوق تخصص 
جراحی پالستیک داش��تیم به این توافق رس��یدیم تا هزینه جراحی قربانیان 
اسیدپاشی گرفته نشود و آنها به صورت رایگان جراحی شوند. وی با اشاره به اینکه 
بنگالدش بیشترین آمار اسیدپاش��ی را به خود اختصاص داده، گفت: در قبل از 
انقالب اسیدپاشی داشتیم که برخورد شدیدی با آن شد و این معضل به فراموشی 
سپرده شد تا اینکه حادثه اسیدپاش��ی برای فائزه و فتانه پیش آمد که رسانه ها 
به آن پرداخته و آمار اسیدپاشی به قدری زیاد شد. امامی با بیان اینکه متاسفانه 
غالب قربانیان اسیدپاشی دختران دم بخت نیز هستند، افزود: در انجمن جراحان 
پالستیک که حدود300 جراح فوق تخصص پالستیک هستند بر آن شدیم که 
هزینه جراحی این قربانیان گرفته نشود و فقط هزینه بیمارستان از آنها گرفته 
شود. وی با تشریح روند ارتقای جراحی پالس��تیک در ایران در انتقادی به روند 
کتاب کالیفرنیا ) کتاب تعرفه گذاری ( خاطرنشان کرد:  در یک دوره ای در زمینه 
تعرفه های این کتاب اعمال نفوذ شد و نظم و تعرفه ها به هم خورد و امروز نیز شاهد 
آن هستیم که سوختگی به عنوان یک معضل بزرگ سالمت شناخته می شود و با 
وجود آنکه تعرفه های آن ارتقا پیدا کرده ولی هنوز به نقطه ایده آل نرسیده است.

 مدیرکل اداره بهداشت و بیمه های اجتماعي کمیته امداد امام خمیني)ره( 
از قرار داد ب��ا۱0 هزار مرک��ز درمانی خب��رداد و گفت: ب��رای بیماران و 

همراهانشان در ۹ استان کشور مراکز اقامتی ایجاد شده است.
جعفر رحیمي در نشستی که به مناسبت روز بیماران صعب العالج و خاص 
برگزار شد،  افزود: در حال حاضر حدود یک و نیم میلیون نفر از مددجویان 
امداد تحت پوش��ش بیمه  هاي پایه هس��تند و همچنین چه��ار میلیون 
مددجو نیز بیمه تکمیلي ش��ده اند که عالوه بر ارای��ه بیمه هاي تکمیلي 
 ب��راي مددجویان خدمات و تجهیزات توانبخش��ي و غیر توانبخش��ي نیز 

به آنها ارایه می شود.
 وی گفت: عاله بر پرداخ��ت هزینه رفت و آمد بیماران ب��ه مراکز درماني، 
در حوزه تغذیه مددجویان بیمار نیز ورود پیدا کرده ایم و بسته های غذایی 

با توجه به بیماری آنها ارایه می دهیم.
مدیرکل اداره بهداش��ت و بیمه ه��اي اجتماعي کمیته امداد با اش��اره به 
 اینکه در ۹ استان کشور مراکز اقامتی برای بیماران و همراهان شان ایجاد 
کرده ایم، تاکید کرد: همچنین در اس��تان های کرمانشاه و یزد نیز مراکز 
اقامتي موقت براي مددجویاني که براي درم��ان آمده اند، ایجاد خواهیم 
کرد. وی با اشاره به اینکه کمیته امداد با۷00 بیمارستان دولتي و۱0 هزار 
مرکز درماني قرار داد دارد، گفت: در حال حاضر20 هزار بیمار صعب العالج 

و خاص تحت پوشش خدمات ما هستند که از این تعداد چهار هزار و۵00 
نفر بیماري خاص هستند که بیماران دیالیز، پیوند کلیه، تاالسمي، ام اس 

و هموفیلي بیشترین بیماران خاص تحت پوشش هستند.
جعفر رحیم��ی از امکان پیوند کلی��ه یک هزار و۵00 مددج��و خبر داد و 
گفت: چنان�چه اعتبارات مان به موقع پرداخت ش��ود، این امر امکان پذیر 
خواهد شد. وی با اشاره به اینکه بیماري هاي صعب العالج و خاص چرخه 
اي معیوب و مرکب از فقر و مشکالت اجتماعي را براي فرد ایجاد مي کنند، 
افزود: به صفر رساندن پرداختي بیماران جهت درمان از جمله برنامه هاي 

این نهاد است.

نایب رییس جامعه جراحان کش��ور گفت: تا وقتی که تعرفه ها عادالنه 
نیست هر چیزی که پزشک می گیرد حقش است؛ حال نامش رو میزی 

یا زیرمیزی باشد.
دکتر کاظم عباسیون در نشست خبری چهلمین کنگره جامعه جراحی 
گفت: عده ای در تالش اند تا تعرفه ها واقعی و اصالح نش��ود و تا زمانی 
که این مش��کالت حل نش��ود نمی توان زیر میزی را ح��ذف کرد. وی 
ادامه داد: خطای پزش��کی برای همه جوامع روی می دهد و هیچ عمل 
جراحی بدون عارضه نیس��ت، در بیمارس��تان های آموزش��ی عوارض 
بیشتر اس��ت و تردیدی نیس��ت که باید برای رزیدنت و جراحان تازه 

خرج کنیم تا آم��وزش بهتری 
ببینند پ��س جراح��ی کردن 
رزیدنت ها امری طبیعی است 
و انس��ان جایزالخطاست. نایب 
رییس جامعه جراحان کش��ور 
گفت: کسانی که خود تعرفه ها 
را اصالح نم��ی کنند دائم دم از 
اصالح تعرفه می زنند اینها خود 

عامل زیرمیزی اند.

وقوع جرم تاوان بی توجهی
به تعلیم و تربیت است

کارشناس��ان معتقدند اگر مالخ��ری نباش��د، دزدها هم 
انگیزه کمتری برای دزدی خواهند شد و وجود مال خرها 
و اطمینان س��ارقان از فروش اموال مس��روقه یکی از علل 
افزایش س��رقت در جامعه اس��ت؛ دکتر مرتض��ی ناجی، 
حقوقدان، در این خصوص معتقد است که خرید و فروش 
اموال مس��روقه اگرچه موخرتر از جرم سرقت اما به نوعی 

معاونت در سرقت محسوب می شود.
دکتر مرتضی ناجی در خصوص جرم خرید و فروش اموال 
مسروقه، اظهارکرد: طبق ماده 662 ، بخش تعزیرات قانون 
مجازات اس��المی مصوب ۱3۷۵ هرکس با علم و اطالع یا 
با وجود قراین اطمینان آور به  اینکه مال در نتیجه ارتکاب 
سرقت به دست آمده اس��ت آن را به نحوی  از انحا تحصیل 
یا مخفی یا قبول کند یا مورد معامله ق��رار دهد به  حبس 
از ش��ش ماه تا س��ه س��ال و تا ) ۷4 ( ضربه شالق محکوم  

خواهد شد.
وی ادامه داد: در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را 
حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده 

محکوم می شود.
این حقوقدان ادامه داد: هرک��س عالما عامدا برای ارتکاب 
جرمی اقدام به س��اخت  کلید یا تغییر آن کن��د یا هرنوع 
 وسیله ای برای ارتکاب جرم بس��ازد یا تهیه کند به حبس 

 از س��ه ماه تا یک س��ال و تا ) ۷4 ( ضربه ش��الق محکوم 
خواهد شد و در ماده 66۵ نیز گفته شده است که هرکس 
مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان  سرقت نباشد 
به حبس از ش��ش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر 
 در نتیجه این کار صدمه ای به مجنی علیه وارد ش��ده باشد 

به  مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.
ناجی افزود: در ماده 666 نیز گفته شده است که در صورت 
تکرار جرم س��رقت ، مجازات سارق حس��ب مورد حداکثر 
مجازات مقرر در قانون خواهد بود. در تکرار جرم س��رقت 
در صورتی که سارق س��ه فقره  محکومیت قطعی به اتهام 
 س��رقت داش��ته باش��د دادگاه نمی تواند از جهات مخففه 

در تعیین مجازات استفاده کند.
وی ادامه داد: طبق ماده 66۷ ، در تمامی موارد س��رقت و 
ربودن اموال مذکور در این فصل  دادگاه عالوه بر مجازات 
تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان 
عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده  و جبران 

خسارت وارده محکوم خواهد کرد.
این حقوقدان با بی��ان اینکه قانون گ��ذار موضوع خرید و 
فروش اموال مسروقه را به چند شکل درنظرگرفته است که 
این موارد شامل مخفی کردن، قبول خرید امول مسروقه، 
معامله این اموال اس��ت، گفت: در ایران به افرادی که مال 

مسروقه را خریداری می کنند، مال خر گفته و در کشور های 
دیگر نیز این اق��دام را نوع��ی دخالت در مال مس��روقه و 

پرداختن به این امر می دانند.
 مال خری حرفه ای!

ناجی با اش��اره به اینکه اگر کس��ی خرید اموال مسروقه را 
به عنوان حرفه خود بداند، مجازت ه��ای مذکور برای وی 
تشدید خواهد ش��د، گفت: ریش��ه اقدام افرادی که خرید 
یا فروش این اموال انجام می دهند، روانی نیس��ت چراکه 

مشکل اصلی این موضوع بیکاری و ضعف اقتصادی است.
وی عنوان  کرد: برخی افراد که خرید مال مسروقه را انجام 
می دهند به نوعی به این موضوع عالم هستند چراکه به طور 
مثال ساعت ۵ میلیونی را با اینکه به خوبی مدل و مارک آن 
را می شناسند به قیمت ارزان تر ) ۵0 هزار تومان ( خریداری 
می کنند که این خود جای بسی تامل دارد و مجازات های 
قانونی به خوبی و جامعی برای برخورد با این افراد در نظر 

گرفته شده است.
این حقوقدان در ادامه گفت: جرم فردی که مال مس��روقه 
را می فروشد، مطابق یک سارق است و اگر سابقه داشته و 
حرفه او محسوب  می شود، مجازات ها به حداکثر می رسد و 
در خصوص مجازات فردی که خریدار اموال مسروقه است 
و با علم این کار را انجام می دهد در مطالب باال به آن اشاره 

کردیم؛ درواقع خرید، فروش و قبول اموال مسروقه با علم 
به مسروقه بودن آن جرم بوده و برای مرتکب آن به موجب 

قانون مجازات حبس و شالق تعیین شده است.
  پیشگیری از مال خری ضروری است

ناجی با اشاره به راهکار های مقابله با خرید و فروش اموال 
مسروقه و پیشگیری از این امر، اظهارکرد: گاهی استمرار 
 و فروش تمام وس��ایل مس��روقه افراد باعث انگیزه بیشتر 
در سارقان شده که در نهایت آنها برای فروش مال مسروقه 
و به دست آوردن پول است، مجدد دست به سرقت می زنند، 
بنابراین باید نظارت در این موضوع را افزایش داد و افرادی 
که از این افراد خری��داری می کنند از ای��ن اقدام اجتناب 

کنند. 
وی در ادامه ب��ا بیان اینک��ه اکنون مناطقی ک��ه خرید و 
فروش اموال مس��روقه صورت می گیرد، مش��خص است، 
بنابراین مس��ئوالن مربوطه از جمله نیروی  انتظامی باید 
ورود کرده و این افراد را دس��تگیر کنند، افزود: افرادی که 
خرید و فروش اموال مسروقه را انجام می دهند، به وسایل 
کوچک مانند ساعت و انگشتر رو می آورند و به دنبال خرید 
و فروش وسایلی که نقل و انتقال آنها سخت است، نمی روند 
چراکه به سرعت دستگیر می ش��وند. این حقوقدان با بیان 
اینکه دولت باید به دنبال این امر باش��د که س��طح شهر با 
 این موضوعات زش��ت نش��ود و با این افراد برخورد جدی 
داشته باش��د، اظهارکرد: علت جرم انگاری خرید و فروش 

مال مسروقه، انگیزه سارقان به این اقدام است.
ناجی بیان کرد: خرید اموال مس��روقه معاونت در سرقت 
اس��ت؛ درواقع به نوعی این امر موخر بر جرم است که باید 
 با نظارت و برخ��ود جدی از افزای��ش آن جلوگیری کرد و 
با علت ها برخورد کرد چراکه جرم یک معلول است و باید 

به دنبال برخورد با علت ها باشیم.
وی با اشاره به اینکه نباید در کش��ور شاهد سرقت باشیم، 
ادامه داد: یکی از راه های مقابله و پیشگیری در این زمینه 
این اس��ت که از لحاظ فرهنگی روی این موضوع از سوی 
رسانه های و ارگان های فرهنگی کار جدی و اساسی صورت 
گیرد تا بتوانیم هر روز شاهد کاهش این امر باشیم؛ درواقع 
نباید به شکل مقطعی به این موضوع پرداخت بلکه مستمر 
و منسجم باید در راستای پیشگیری و برخورد گام برداشت.

این حقوقدان با اش��اره به یکی از پرونده های خود در این 
زمینه، بیان ک��رد: پرون��ده ای در این زمینه داش��تیم که 
سه دختر جوان اقدام به س��رقت طالجات کرده بودند، با 
 پسری آش��نا ش��ده و در این خصوص پس��ر این سرقت را 
به گردن گرفت تا دختران تبرئه شوند که بعد از بررسی های 
بسیار مشخص ش��د این موضوع صحت ندارد  و در نهایت 
موضوع تحت تعقیب قضایی ق��رار گرفت و افراد محکوم و 

مجازات شدند.

یک حقوقدان:

خرید اموال مسروقه معاونت در سرقت است

آیا مدیر آپارتمان می تواند برای همه امور ساختمان تصمیم گیری کند؟
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اخبارهنری شهر

سینما موسیقی

مراسم نکوداشت روز اصفهان عصر جمعه با حضور علی جنتی، وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی به همراه جمعی از معاونان و مش��اوران و برخی از مدیران و 
مسئوالن استان اصفهان در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 

برگزار شد.
علی جنتی در این مراسم با گرامیداشت روز اصفهان، سخن گفتن درباره این 
شهر را س��هل و ممتنع دانست و گفت: س��هل از آن جهت که اصفهان آنقدر 
شناخته شده است که کمتر کسی را در گوشه و کنار این جهان می توان پیدا 
کرد که آوازه بلند این شهر را نشنیده باشد. ممتنع از آن جهت که به سختی 
می توان س��خنی بدیع درباره اصفهان پیدا کرد که از زبان مشاهیر و بزرگان 

مطرح نشده باشد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با برشمردن مشاهیر این شهر اعم از متفکران، 
ش��اعران، عارفان، هنرمندان و اماکن تاریخی و مذهبی شهر اصفهان گفت: 
 اصفه��ان در کنار پیش��ینه و تم��دن دیرینه خود، در دوران هش��ت س��اله 
دفاع مقدس شهدای بزرگواری را تقدیم کشور کرده که نام شان لرزه بر اندام 
 دش��منان می انداخت. افرادی مانند حاج حس��ین خ��رازی، احمد کاظمی، 

حسن اقارب پرست، سیدمحسن صفوی و سید یحیی صفوی.
وی افزود: اصفهان نقطه کانونی و تقارب آرای چهار دین مختلف بوده که در 
طول سالیان طوالنی توانسته اند به خوبی در کنار هم زندگی و فعالیت کنند. 
به طوری که این ویژگی را در کمتر نقطه دیگ��ری در جهان می توان دید. به 
عنوان یکی از فرزندان این دیار پرستاره به اصفهانی بودن خود افتخار می کنم.

جنتی برگزاری مراسم نکوداش��ت روز اصفهان در نمایشگاه کتاب را اتفاقی 
فرخنده و متناس��ب عنوان کرد و گفت: اصفهان در طول تاریخ کش��ور نقش 
 و سهم بسزایی در رش��د و گسترش صنعت چاپ و نشر کش��ور داشته است. 
به طوری که نخس��تین کتاب در منطقه جلفای اصفهان به زیور طبع آراسته 
شد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به بازدید خود از غرفه موسسه خانه 
کتاب گفت: وقتی که مدیر عامل موسس��ه خانه کتاب درباره بخش��ی از آثار 
 منتشر ش��ده خود درباره مش��اهیر و مفاخر حوزه کتاب توضیحاتی می داد، 
با شخصیت های درخشانی از استان اصفهان همچون مسیح سقفی در حوزه 

انتشارات برخورد کردم.
 وی مردم اصفه��ان را مردمی کتاب دوس��ت عن��وان کرد و گف��ت: در طرح 
» عیدانه کتاب « امسال کتابفروشی های استان اصفهان بعد از کتابفروشی های 
اس��تان تهران، به عن��وان پرمخاطب تری��ن و فعال ترین کتابفروش��ی های 
 تهران معرفی ش��دند که این موضوع نشان از کتاب دوس��ت بودن این مردم 

دارد. 
جنتی در ادامه گفت: به مسئوالن فرهنگی استان اصفهان پیشنهاد می کنم تا 
با راه اندازی سرای اهل قلم و برپایی جلسات نقد و بررسی کتاب در این استان 

در جهت ارتقا هرچه بیشتر فرهنگ کتاب و کتابخوانی اقدام کنند. 
همچنین در این مراس��م ضمن افتتاح دو دس��تگاه اتوبوس کتابخانه سیار و 
سینمای سیار اس��تان اصفهان، با حضور علی جنتی، س��یدعباس صالحی، 
همایون امیرزاده، حس��ین نوش آبادی و جمعی از مس��ئوالن استان اصفهان 
 از کت��اب » میراث اصفه��ان؛ از قاجار تا پهل��وی به روایت تصوی��ر « اثری از 

لیال پهلوان زاده رونمایی شد.

رسوایی2، یک دزدی عاش��قانه، مرگ ماهی و دلبری چهار فیلم جدیدی است 
 که به تازگی اکران خود را در سینماها ش��روع کرده اند. با ورود این فیلم ها، فیلم 
» من سالوادور نیستم « باوجود فروش 13 میلیارد تومانی به طور کامل از سینماها 
برداشته شد؛ چون براساس آیین نامه شورای صنفی نمایش هیچ فیلمی نمی تواند 
بیشتر از ده هفته روی اکران باش��د. اما فیلم های » بادیگارد «، » ابد و یک روز « 
 و » پنجاه کیلو آلبالو « با وجود از دست دادن سرگروه های سینمایی می توانند 

تا سقف ده هفته در سینماهای آزاد به نمایش خود ادامه دهند.
 سالم گیشه به ده نمکی

گیشه سینما همیشه مسعود ده نمکی را دوست داشته است و قبل از رسوایی 2، 
همه فیلم های این کارگردان با استقبال و فروش باال مواجه بوده اند. اولین قسمت 
فیلم رسوایی، 5/5 میلیارد تومان فروش کرد و انتظار می رود قسمت تازه این فیلم 
هم گیشه پررونقی داشته باشد. هرچند این نوبت اکران باتوجه به فاصله گرفتن 
از تعطیالت نوروز و نزدیکی به زمان امتحانات، چندان برای فروش خیلی باالی 
یک فیلم ایده آل به نظر نمی رسد. ضمن این که امسال ده نمکی برای رکورد زدن 

رقیبان سرسختی دارد که در ابتدای سال بار خود را بسته اند. 
دزدی هاشمی و آییش!

یک دزدی عاشقانه به عنوان تازه ترین ساخته امیرش��هاب رضویان هم از دیگر 
فیلم هایی است که به تازگی در سرگروه کوروش روی پرده سینما رفته. فیلم یک 
کمدی متفاوت است که کمی تا قسمتی چاشنی روشنفکری هم دارد و فیلمساز 
خواسته فضای جدیدی به وجود بیاورد. ترکیب بازیگران هم که میان آنها از مهدی 
هاشمی و فرهاد آییش تا لوون هفتوان و الدن مستوفی به چشم می خورند، نشان 

از این رویکرد می دهد. 
کفن ماهی هم پوسید!

این هم از عجایب سینمای ماست که فیلم خوب و قابل تاملی مثل »مرگ ماهی« 
با وجود تحسین برخی منتقدان و تماشاگران در جش��نواره فیلم فجر، دو سال 
رنگ پرده را نمی بیند. این اتفاق اما باالخره و در این نوبت از اکران افتاده و آخرین 
ساخته روح ا... حجازی اکران شده است. با این حال این فیلم بیات شده، به دلیل 

فضاسازی و بازی های خوب هنوز و پس از این همه مدت، ارزش تماشا را دارد. 
دلبری قاضیانی

» دلبری « فیلمی به کارگردانی س��یدجالل دهقانی اشکذری و تهیه کنندگی 
سیدمحمود رضوی است که زمان نمایش در جشنواره فیلم فجر با نظرات متفاوتی 
روبه رو شد و حتی بخش هایی جدی و احساسی از فیلم به ویژه در اکران برج میالد 
و سینمای رسانه، با خنده تماشاگران همراه شد. گرچه مضمون ارزشی فیلم که 
ارجاعی به دوران دفاع مقدس دارد و بازی هنگامه قاضیانی که به تنهایی بیشتر 
بار فیلم را روی دوش می کشد، از امتیازات و نقاط قابل اشاره فیلم از سوی برخی 

منتقدان است. 
اکران یک فیلم سلفی

در گ��روه هنر و تجربه هم س��ه فیلم جدید اکران ش��ده اس��ت ک��ه می توان از 
 »گاهی« به عنوان متفاوت ترین اثر در میان آنه��ا یاد کرد. فیلمی به کارگردانی 
 محمدرضا رحمانی و ب��ازی بازیگرانی چون فریبرز عرب نیا، اندیش��ه فوالدوند، 
مهدی پاکدل، آزاده صمدی، ایمان افشاریان و عاطفه نوری که سازندگان آن به 
عنوان نخستین فیلم سلفی ایران و حتی سینمای جهان از آن یاد می کنند! درواقع 
این فیلمی است که فیلمبردار ندارد و فیلم از سوی خود بازیگران فیلمبرداری 
 شده است. » دونده زمین « س��اخته کمال تبریزی و با بازی سحر دولتشاهی و 
» بدون مرز « ساخته تحسین شده امیرحسین عسگری در جشنواره های جهانی، 

از دیگر فیلم های جدید گروه هنر و تجربه هستند.

 کنس��رت » صدای س��ه نس��ل « چهارم خرداد ماه س��ال جاری در تاالر وحدت 
و به همت ناصر عطاپور برگزار می شود، در این کنس��رت استادان عارف بابایف و 

غضنفر عباس اف گروه موسیقی » موغام « را همراهی می کنند.
پروفسور عارف بابایف یکی از استادان برجسته آذربایجان و رییس دانشکده موغام 
کنسرواتوار آذربایجان است و لقب » آرتیس��ت خلق « را دارد. همچنین غضنفر 
عباس اف از استادان بزرگ کنسرواتوار آذربایجان است و نشان ها و جوایز بسیاری 
دارد. ناصر عطاپور نیز دکترای خود را در رشته موس��یقی در آذربایجان گرفته و 
از سال 13۹1 با بازگش��ت به ایران و تاسیس گروه موس��یقی » موغام « فعالیت 
 خود را آغاز کرده است. در کنس��رت » صدای سه نس��ل « مخاطبان هنرنمایی 
سه خواننده ای را می ش��نوند که هر کدام روایت گر نس��ل خود هستند. این سه 
 نسل ارتباط تنگاتنگی با هم دارند؛ عارف بابایف اس��تاد غضنفر عباس اف بوده و 
ناصر عطاپور شاگرد هر دو بوده است. کنسرت » صدای سه نسل « در دستگاه های 
ماهور، س��ه گاه و همایون برگزار می ش��ود و ش��امل دو بخش است که در بخش 
 نخست هر س��ه خواننده به روی صحنه می آیند و آوازها و قطعه هایی در دستگاه 
» س��ه گاه زابل « می خوانند. در بخش دوم خوانندگان به ص��ورت مجزا به روی 
صحنه می آیند و هر کدام قطعه هایی می خوانند. گروه موسیقی »موغام تبریزی« 
 سال 13۹1 توس��ط ناصرعطاپور ثبت ش��د و در این س��ال ها حدود5۰ کنسرت 

در داخل و خارج کشور برگزار کرده است.

دور سوم تور کنس��رت » ناگفته « س��اخته » حافظ ناظری « سی ام و سی و یکم 
اردیبهشت ماه، از شهر تاریخی اصفهان شروع می شود و در ادامه این گروه برای 
اجرا به دیگر شهرهای ایران سفر خواهد کرد. در این کنسرت استاد شهرام ناظری 
به همراه حافظ ناظری ب��ه اجرای برخی از قطعات آلب��وم » ناگفته « می پردازند 
 و برخی از کاره��ای خاطره انگیز اس��تاد ناظری ب��ا تنظیم جدید ب��ه مخاطبان 
ارایه می شود. از ویژگی های دیگر این کنسرت، اجرای مثنوی خوانی با شیوه سنتی 
آن، یعنی بداهه خوانی اس��ت. در این بخش از کنسرت پدر و پسر تالش می کنند 
 تا به معرفی آواز س��نتی ایرانی به ش��یوه کهن آن، که این روزها کم فروغ گشته 
و به دست فراموشی سپرده شده اس��ت، بپردازند. نوازنده های گروه » ناگفته « را 
پدرام فریوس��فی ویولن، میثم مروس��تی ویوال، امین غفاری ویوال، آتنا اشتیاقی 
ویولن سل، ساالر غفاربجویی ویولن سل، فرهاد صفری بم باژ و شهریار نظری دف 

تشکیل می دهند.

سرای اهل قلم اصفهان 
افتتاح می شود

خانه تکانی اکران بهاری سینما

کنسرت » صدای سه نسل « 
برگزار می شود

دور سوم کنسرت های » ناگفته « 
از اصفهان آغاز می شود

درخواست سینمایی مجیدی از علما و مراجع قم

 اصفهان در سال جدید با ورود بخش خصوصی به عرصه هنر، 
پایتخت اجرای تئاتر طنز کشور خواهد شد و اجرای نمایش 
به صورت گسترده در اماکن عمومی، تاریخی، گردشگری، 

هتل ها و سفره خانه ها این شهر صورت می گیرد.
امروزه هنر تئاتر در بین مردم نس��بت به چند دهه گذشته 
رشد چشمگیری داشته است، استان اصفهان نیز با دارا بودن 
پیشینه تاریخی در این عرصه یکی از بزرگان تئاتر در زمینه 

طنز و کمدی محسوب می شود.
اصفهان از دیرباز با وجود هنرمندانی چون ارحام صدر، ناصر 
فرهمند، نصرا... وحدت و غیره توانسته خود را در بین افرادی 
که س��بک طنز و کمدی را س��رلوحه کار خود قرار داده اند، 
جایگاه ویژه ای کسب کند. همین امر سبب شد تا امروز برای 
بار دیگر این اس��تان مهد ش��کوفایی و رونق مجدد این ژانر 

هنری در ایران باشد.
حس��ینعلی آقایی��ان زاده؛ مع��اون هنری 

سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان اصفهان درباره 

تبدیل این استان به مرکز 
تئاتر طنز ای��ران گفت: 

تئاتر طنز در اصفهان 
ه����م پی�ش��ینه ای 
ط�والن����ی دارد و 
ه��م در ای��ن حوزه 
صاحب سبک است، 
ب��ه همی��ن منظ��ور 

برنامه های��ی را ب��رای 
اجرا در سال ۹5 مد نظر 

داش��ته ایم تا بتوانیم در این 
عرصه نیز پیشگام باشیم.

اصفهان پایتخت تئاتر طنز کشور 
می شود

وی با اش��اره به احیای انجمن نمایش استان اصفهان افزود: 
انجمن نمای��ش اصفهان با ترکیبی جدی��د از یک ماه پیش 
آغاز به کار کرد که تعداد اعضای آن بالغ بر7۰۰ نفر اس��ت 
به عالوه اینکه شهرستان های استان نیز به صورت جداگانه 
دارای انجمن بوده و زیر نظر انجمن نمایش اس��تان فعالیت 

می کنند.
 آقاییان زاده تاکید کرد: در س��ال گذش��ته اس��تان اصفهان

3۰۰ کار تولیدی در سطح شهر داشته و اکنون نیز سیاست 
ما بر این اس��ت که اصفهان در س��ال جدید پایتخت اجرای 
تئاتر طنز کشور شود و به صورت گسترده در اماکن عمومی، 
تاریخی، گردش��گری، هتل ها و سفره خانه ها اجرای نمایش 

را داشته باشیم.
معاون هنری س��ینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان اصفهان در ارتباط با برنامه های انجمن نمایش استان 
اظهار داشت: برگزاری جش��نواره تئاتر طنز که با همکاری 
سازمان فرهنگی تفریحی ش��هرداری اصفهان اجرا خواهد 
 ش��د، اجرای عمومی تئاتر طنز در س��طح ش��هر و به ویژه 

 در تماش��اخانه های محل��ی، به کارگی��ری بخش خصوصی 
در این عرصه و غیره از جمله برنامه های این انجمن است.

وی با اش��اره به اجرای تئاتر عروس��کی گفت: در نظر داریم 
همراه با تئاتر طنز، تئاتر عروس��کی را نیز در بین مردم رواج 
دهیم و به گونه ای در تمامی ش��اخه های هنر نمایش چون 
تئاتر عروس��کی، تئاتر خیابانی، اجراه��ای عمومی و غیره 

شاهد رشد باشیم.
آقاییان زاده درباره اجرای تئاترهای خیابانی در سطح شهر 

اصفهان بیان کرد: اکنون تئاتر خیابانی در مکان های 
تاریخی چون پل خواج��و، 33 پل و غیره 

اجرا می ش��ود ولی اگر همان تئاتر 
خیابانی دارای س��کوی ثابتی 

برای اج��را باش��د بازدهی 
بیش��تری خواهد داشت 
که ب��رای این 

کار باید با میراث فرهنگی هماهنگی های الزم صورت گیرد.
 راه ح�ل مش�کل کارگردان�ان تئات�ر هم�کاری 

با انجمن های نمایشی است
به گفته معاون هنری س��ینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان اصفهان، در تئاتر خیابانی قالب کار به گونه ای 
اس��ت که نمایش کوتاه و دارای پیام با مضامین اجتماعی و 
فرهنگی اس��ت و کار به ش��کلی نیس��ت که صرفا بتوان آن 
را در ژانر طنز اجرا کرد البته اداره ارش��اد اس��تان اصفهان، 

محدودیتی برای تئاتر خیابانی قائل نمی شود.
این در حالی اس��ت که کارگردان های ح��وزه تئاتر خیابانی 
همیشه از مشکل تکراری بودن موضوعات نمایش، تقلیدی 
بودن اجراه��ا و به ویژه گرفت��ن مجوزه��ای الزم برای اجرا 
گله مند ب��وده  و راه حل رهایی از این معض��الت را همکاری 
 بیشتر انجمن های نمایش��ی و اداره ارشاد دانسته تا آن ها را 

در جهت تولید اثرات بهتر یاری کنند.

 آقاییان زاده با اش��اره به اس��تقبال مردم��ی از هنر نمایش 
تصریح کرد: ما در سال های اخیر به صورت مرتب در اصفهان 
اجرای تئاتر را داشته و هر سالن در هر شب اجرا داشته است، 
این امر نشان دهنده آن است که هم مردم استقبال خوبی از 
تئاتر داشته اند و هم هنرمندان عرصه نمایش تمایل بیشتری 

برای اجرا دارند.
وی افزود: با توجه به استقبال مردم می توان گفت ما اکنون 
با مشکل کمبود سالن مواجه هس��تیم و مشکالت ما بیشتر 
سخت افزاری است تا نرم افزاری. البته برای 
تئاتر نیاز به س��الن ب��زرگ نداریم 
 و س��الن ها اصوال متناس��ب 
ب��ا نمایش هایی ک��ه اجرا 
می ش��ود در اختی��ار 
گ��روه تئات��ر ق��رار 

می گیرد.

الزم به ذکر اس��ت برای تئاترهایی که مخاطبان بیش��تری 
دارند س��الن های مناس��بی چون مجموعه باغ نور، س��الن 

رودکی، سالن نگین و سالن کوثر در دسترس است.
بخش�ی از س�ینما فلس�طین به تئاتر اختصاص پیدا 

می کند
معاون هنری س��ینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان اصفهان از اختصاص دادن بخشی از ساختمان سینما 
فلسطین برای اجرای تئاتر خبر داد و گفت: سینما فلسطین 
تا چند هفته آینده افتتاح خواهد ش��د و قرار است بخشی از 

آن در اختیار هنرمندان عرصه تئاتر قرار گیرد.
وی خاطرنش��ان ک��رد: راه برون رف��ت از مش��کل کمبود 
س��الن های اجرای تئاتر در اس��تان اصفهان این اس��ت که 
بخش خصوص��ی در ای��ن ح��وزه ورود پیدا کند ت��ا بتوان 
س��الن هایی را هرچند کوچک در تمام محالت استان آماده 
بهره برداری ک��رد. آقایی��ان زاده ادام��ه داد: تمرکز ما روی 

ورود به تماش��اخانه های محلی اس��ت که زی��ر نظر بخش 
خصوصی اداره می ش��ود و ما ب��ه افرادی ک��ه آمادگی الزم 
 جهت تعبیه مکان های مناسب برای اجرای نمایش هستند، 
مجوز خواهیم داد یا برای تبدیل سالن های حاضر که ظرفیت 
کمی را در خ��ود جای می دهن��د به س��الن های بزرگ تر، 
همکاری الزم را خواهیم داش��ت، همچنین ب��ه افرادی که 
تمایل به همکاری دارند مجوز تماشاخانه های محلی خواهیم 
داد تا بتوانند هم در آن مکان اجرای نمایش داش��ته باشند 
 و هم برای برگ��زاری برنامه های فرهنگ��ی، هنری مختلف 

مورد استفاده قرار گیرند.
وی با ذک��ر این نکت��ه که قب��ال فراخوانی مبنی بر کش��ف 
 اس��تعدادهای جدی��د و مردمی که عالقه من��د به همکاری 
در حوزه های مختلف تئاتر هستند داده شده است، گفت: این 
فراخوان هم روی سایت اداره ارشاد استان اصفهان گذاشته 
شد و هم به آموزش��گاه ها و انجمن های 
مرتبط ارسال ش��د و در سطح 
عمومی اطالع رس��انی شد 
ت��ا از عم��وم م��ردم و 
عالقه مندان استفاده 

شود.
نمای�ش  هن�ر 
ب�ار دیگر جان 

می گیرد
هن����ر اج��رای 
نمای��������ش از 
زم��������ان ه�ای 
ب��ا وج��ود  قدی��م 
ش��خصیت هایی چ��ون 
ح�اجی فیروز و عمو نوروز، 
مب��ارک وغی��ره ک��ه دارای وجهه 
تاریخ��ی نیز هس��تند در عقای��د و باورهای 
مردم رخنه کرده و تاثیر به سزایی در رشد تئاتر داشته است.

  اکنون نی��ز برای احی��ای ای��ن ش��خصیت های تاریخی و 
جان گرفتن پیش��ینه تاریخی هنر نمایش در اذهان انجمن 
نمایش اس��تان اصفهان برنامه های متنوع و سطح باالیی را 

آماده کرده و به اجرا خواهد گذاشت.
آقاییان زاده بیان کرد: از افرادی که در این عرصه پیشکسوت 
هستند یا پیش��نهاداتی دارند درباره احیای تئاتر قدیمی و 
سنتی طنز استان اصفهان، استقبال شده و از نظریات شان 
استفاده خواهد شد. وی در خاتمه خاطرنشان کرد: اولویت 
کاری ما تقویت تشکل های مردمی در حوزه هنر به ویژه هنر 
نمایشی اس��ت که قدم اول آن با به کارگیری مجدد انجمن 
نمایش شکل گرفت و تقویت آن ها سبب رونق تئاتر و قوی تر 
شدن نمایشنامه ها برای تولید آثار فاخر و ماندگار می شود، 
همچنین ورود و توجه بخش خصوصی در حوزه تئاتر استان 
اصفهان و فعال کردن تعداد بیشتری از تماشاخانه های محلی 
و سرمایه گذاری بخش خصوصی در این زمینه نیز می تواند 

مقدمات پیشرفت روز افزون باشد.

 کارگردان برجس��ته س��ینما در مراس��م افتتاح س��ینمای تخصصی 
مدرسه اس��المی هنر در قم با اشاره به پروژه س��اخت فیلم سینمایی 
حضرت محمد )ص( گفت: بنده 7 س��ال از عم��ر ناقابل خود را صرف 
س��اخت فیلم س��ینمای محمد )ص( کردم که این امر توفیق بزرگی 

برای من بود.
مجی��د مجیدی بیان داش��ت: در طول مدت��ی که این فیل��م در حال 
س��اخت بود و بعد از آنکه فیلم به نمایش درآمد، بازتاب های مختلفی 
در داخل و خارج از کشور وجود داشت و هجمه های بسیاری علیه فیلم 
را می دیدیم که این امر نش��ان می دهد ما در این حوزه خالهای بسیار 
بزرگی داریم و دشمنان ما که نسبت به اس��الم نگاه و قرائت خبیثانه 
 دارن��د نمی خواهند وج��ود رحمت العالمی��ن در جهان ام��روز عیان

 شود.
کارگردان فیلم سینمایی محمد)ص( بیان داش��ت: انقالب اسالمی، 
 راه اعتق��ادی و باورهای دینی به م��ا می آموزد که در این مس��یر باید 

ثابت قدم باشیم.
مجیدی ب��ا بیان اینکه معتقدم پیامبر اس��الم )ص( بی��ش از هر چیز 
 در میان امت خود مظلوم واقع شده اس��ت، افزود: امروز می بینیم که 
در خصوص زندگی پیامبران دیگر آثار س��ینمایی زیادی تولید شده 
به عن��وان نمونه در ح��وزه زندگی حض��رت عیس��ی )ع(2۰۰ فیلم و 
 برای حضرت موس��ی )ع( نیز12۰ فیلم و حتی در مورد بودا ۴2 فیلم 

ساخته شده اس��ت، اما در خصوص زندگی آخرین فرستاده خداوند؛ 
تنها یک اثر سینمایی در ۴2 سال قبل و یک اثر هم در سال های اخیر 

ساخته شد که توفیق ساخت آن نصیب بنده شده است.
 کارگ��ردان فیل��م س��ینمایی محم��د )ص( ب��ا بی��ان اینک��ه بع��د 
 از گذش��ت چن��د ده��ه از انق��الب س��اخت ای��ن فیلم دی��ر صورت 
گرفته اس��ت، افزود: هجمه هایی ک��ه به این فیلم وارد ش��ده معنادار 
و دارای پیام اس��ت چرا که دش��منان اس��الم و عده ای از روشنفکران 
 نمی خواهند ن��ام پیامب��ر و فرهنگ ن��اب محمدی جاری و س��اری 

باشد.
وی با انتقاد از اینکه اکنون پیامبر بزرگ اسالم )ص( در فرهنگ عمومی 
 ما آن گونه که باید و شاید وارد نشده اس��ت، افزود: امروز می بینیم که 
در کش��ور ما نذرهای مختلفی برای امامزاده ها وجود دارد، اما کس��ی 
برای پیامبر اسالم)ص( نذر نمی کند و نذر پیامبر وارد فرهنگ عمومی 

جامعه ما نشده است.
 مجیدی افزود: از علم��ا و مراجع ق��م می خواهیم که ب��ه طور جدی 

در عرصه سینما که از آن غفلت شده است، توجه کنند.
وی با بیان اینکه امروز سیاسیون دنیا تمام اهداف سیاسی و فرهنگی 
خود را از طریق صنعت س��ینما دنبال می کنند، افزود: صهیونیست ها 
و قدرت های بزرگ در این زمینه اقدامات و س��رمایه گذاری بسیاری 

انجام می دهند.

فریبا متخصص می گوید: صداوسیما برای مردم است و به خاطر مردم 
فعالیت می کند؛ اگر می خواهد از س��وی مردم حفظ شود باید آنها را 

راضی نگه دارد و خوراک خوب به مخاطبانش بدهد.
 در همین زمینه عنوان کرد: با توجه به حضور رقبای جدی این روزها 
در رسانه های مختلف ما نباید در برنامه سازی کم بیاوریم ولی در این 
مدت اتفاق خاصی نیفتاده است که امیدوارم واقعا اتفاقی در تلویزیون 
 بیفتد؛ چراکه اگر این رویه در رس��انه ملی ادامه داش��ته باش��د مردم 
به ماهواره ه��ا روی می آورند و مخاطب س��ریال های بی بن��د و باری 

می شوند که به نظرم اصال سر و ته هم ندارند.
متخص��ص همچنی��ن پیش��نهاد داد: ب��ه نظرم اگ��ر برنامه س��ازان 
و افرادی در رس��انه ملی حضور داش��ته باش��ند ک��ه بدانند مخاطب 
چه می خواهد، خیل��ی می توانند باعث پیش��رفت تلویزیون ش��وند؛ 
به عن��وان مثال چ��را همه م��ردم کاره��ای آقایان مه��ران مدیری و 
 س��یروس مقدم را نگاه می کنند؛ به دلیل اینکه آنها مخاطب ش��ان را 

می شناسند.
وی س��پس در پاس��خ به اینکه در ش��رایطی ک��ه تلویزی��ون رقبایی 
مثل کانال ه��ای ماه��واره ای، تلگرام��ی و همچنین ش��بکه ای مثل 
 نمایش خانگی دارد، چط��ور می تواند در عرصه رقاب��ت عقب نماند؟ 
مطرح کرد: اگر تلویزیون کمی هوشمندانه تر کار کند، از برنامه سازان 
خوب اس��تفاده کند و ایده های ش��ان را ب��ه کار گی��رد، خیلی بهتر 
می ش��ود؛ چرا باید مردم ما مدام پای کانال های ماهواره  بنشینند و با 

س��ریال های مزخرفی همراه ش��وند که در تمام آنها داستان خیانت و 
بی بند و باری به شکل مشهود دیده می شود. وقتی ما این سریال های 
مزخرف را با سریالی مثل » ش��هرزاد « که هم داستان عشق در خود 
دارد و ه��م به بحث سیاس��ت و اجتم��اع می پردازد، مقایس��ه کنیم، 
 می بیینم ما هم می توانیم کارهایی داشته باشیم که مخاطب را راضی 

نگه دارد.
او اضافه کرد: اگر همین کارها برای تلویزیون س��اخته شود، مطمئنا 

مردم هم با تلویزیون همراه می شوند. 
بازیگر س��ریال » شهرزاد « در بخش��ی از صحبت هایش درباره تمایل 
همکاری هنرمندان با ش��بکه نمایش خانگی گف��ت: هرچه تلویزیون 
قوی تر عمل کند و از لحاظ مالی آنها را تامین کند، مسلما هنرمندان 
هم به شبکه نمایش خانگی روی نمی آورند و به خانه اصلی خودشان 
یعنی تلویزی��ون برمی گردند. ما در ش��بکه نمای��ش خانگی میهمان 

هستیم و خانه اصلی مان تلویزیون است.
وی در ادامه درباره ادامه دار بودن سریال » شهرزاد « و لو رفتن پایان 
داس��تان این مجموعه توضیح داد: من به عنوان یک بازیگر هنوز هیچ 
اطالعی از س��ری دوم » ش��هرزاد « ندارم و حتی در همین متن هایی 
که در سری اول داشتیم خود من یکس��ری اتفاقات را نمی دانستم که 
قرار است چه شود. برای س��ری دوم حتی نمی دانم اصال ما هستیم یا 
 خیر، بلک��ه فقط خود آقای فتح��ی می داند که قرار اس��ت چه اتفاقی 

بیفتد.

از سری جدید » شهرزاد « اطالعی ندارم

با ورود بخش خصوصی به عرصه هنر و تئاتر؛

اصفهانپایتختتئاترطنزکشورمیشود



Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comSociety,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comSociety,Cultural  Newspaper No.1854  | May 08 .2016 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Shafiei.zayanderoud@gmail.com

7 روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى | شماره 1854 | يكشنبه 19 ارديبهشت 1395 | 1 شعبان 1437

ــرب استان هاى همجوار است  طرح تونل انتقال آب گالب با عنوان تأمين آب ش
اما در حقيقت به منظور توسعه صنايع و كشاورزى مى باشد.

 مدتى است كه رسانه ها و مديران استان اصفهان با ايجاد فضاى سنگين رسانه اى 
ــاندن اذهان  ــترده اى كه دارند ضمن به تحريف كش و تبليغى و با ارتباطات گس
عمومى چنين القا مى كنند كه عامل اصلى خشكى زاينده رود برداشت بى رويه 
ــت و به همين دليل بر اجراى طرح تونل انتقال آب گالب 2  آب در باالدست اس

تأكيد مى كنند.
طرح تونل گالب 2 با انتقال آب از اين مسير يكى از تصميماتى است كه به رغم 
انتقاد بسيارى از سازمان ها و نهادها از جمله سازمان حفاظت محيط زيست در 
ــالمى در فروردين ماه 87، دفتر  سال 86، مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اس
ــور در سال 90 و  ــازمان بازرسى كل كش فنى آب وزارت نيرو در تيرماه 89، س
ــال 92 به عنوان طرحى غيراصولى،  دستور صريح شوراى عالى آب كشور در س
ــده و تهديدى براى 45 هزار نفر و تمدن 5 هزار  مخرب و غيرقانونى شناخته ش
ساله منطقه است كه در صورت عملى شدن در آينده نزديك شاهد آثار زيانبار و 

فجايع ناشى از آن خواهيم بود.
مرگ خاموش زاينده رود در راه است

ــت: طرح احداث تونل گالب ابتدا چندين سال  سيد طاهر نوربخش اظهار داش
ــرب آران،  ــال آب به حجم 1/7مترمكعب بر ثانيه براى آب ش پيش با مجوز انتق
بيدگل و كاشان اخذ شد كه پس از مطالعات مشخص شد كه روش تونل به صرفه 
ــد با استفاده از روش پمپاژ از مخزن سد  نيست كه همان زمان تصميم گرفته ش

زاينده رود آبرسانى انجام شود.
وى افزود: متأسفانه 7 سال قبل مجددا طرح تونل گالب به طول 26/5 كيلومتر 
طراحى شد كه در ابتدا آب به وسيله تونل گالب 1 به طول 10/5 كيلومتر از سد 
تنظيمى زاينده رود گرفته و در روستاى گالب تحويل تونل گالب 2 به طول 16 

كيلومتر داده مى شود.
ــرد: تونل گالب  ــارى بيان ك ــتان چهارمحال و بختي ــاورز اس رييس خانه كش
ــط 16/5مترمكعب برثانيه و در  براساس مطالعات مشاور طرح در حالت متوس
ــت، اما در طرح انتقال،  حالت حداكثر قادر به انتقال 22/5مترمكعب بر ثانيه اس
ــده در حالى كه آب دهى زاينده رود در بعضى از  10 مترمكعب بر ثانيه عنوان ش

ماه هاى سال مانند دى و بهمن كمتر از اين مقدار است.
ــال حاضر 15/5  ــط رودخانه در ح ــان كرد: آب دهى متوس نوربخش خاطرنش
ــدن زاينده رود  ــال آب ،خشك ش ــا انتق ــت بنابراين ب ــه اس ــب بر ثاني مترمكع

اجتناب ناپذير است.
اهداف پشت پرده و گمراه كننده طرح انتقال آب گالب

وى با اشاره به اهداف پشت پرده و گمراه كننده طرح انتقال آب گالب بيان كرد: 
خشكاندن مسير زاينده رود در محدوده استان چهارمحال و بختيارى و قسمتى از 
غرب استان اصفهان از اهداف طرح است، در صورتى كه چندين شهر بزرگ مانند 
بن، سامان و لنجان و 43 روستا از استان هاى چهارمحال و بختيارى و اصفهان در 

محدوده زاينده رود قرار دارند.
رييس خانه كشاورز استان چهارمحال و بختيارى تأكيد كرد: انتقال آب از طريق 
تونل گالب به اسم شرب، اما به كام صنعت است و در واقع بيشترين بخشى كه از 

اين طرح منتفع است، بخش صنعت مى باشد.
ــرد: ديگر  ــرح تصريح ك ــدف گمراه كننده ط ــر ه ــه ديگ ــاره ب نوربخش با اش
ــرايط اضطرارى  ــزرگ در ش ــن آب اصفهان ب ــرح تأمي ــدف گمراه كننده ط ه
«پدافند غيرعامل» است كه حجم كار و نوع آن نسبتى با هدف طرح ندارد زيرا كه 

از روش موجود در تأمين آب اصفهان بزرگ تر و گسترده تر است.
داليل غيرضرورى بودن طرح

ــاره به داليل غيرضرورى بودن طرح انتقال آب گالب گفت: با استفاده  وى با اش
ــده و يا پمپاژ ديگر، امكان تأمين آب  ــان كه در حال حاضر اجرا ش از پمپاژ كاش
اصفهان براى شرايط اضطرارى با هزينه پايين تر و مطمئن تر از تونل وجود دارد.

رييس خانه كشاورز استان چهارمحال و بختيارى تصريح كرد: دليلى بر آلودگى 
رودخانه و تهديد غيرقابل كنترل به آب اصفهان وجود ندارد. چرا كه در 40 سال 

گذشته چنين اتفاقى رخ نداده است.
ــوم كوهرنگ و چشمه لنگان  نوربخش خاطرنشان كرد: با انتقال آب از تونل س
ــل خودپااليندگى جريان آب نيز  ــده رود از وضع موجود به دلي كيفيت آب زاين

بهتر خواهد بود.
وى بيان كرد: با مديريت حفاظت كيفى رودخانه با 10 درصد از هزينه تونل گالب 
مى توان آب رودخانه را با سالمت به جريان انداخت كه يك كار ارزشمند فرهنگى 

و حفاظت پايدار از منابع محيط زيست نيز مى باشد.
ــتان چهارمحال و بختيارى خاطرنشان كرد: آب مورد  ــاورز اس رييس خانه كش
ــت كه با روش هاى ديگر قابل  نياز در شرايط اضطرارى صرفا براى آشاميدن اس

جايگزين خواهد بود.
روش هاى جايگزين تونل انتقال آب

ــان كه در حال حاضر نيز انجام  ــتفاده از ايستگاه پمپاژ كاش نوربخش افزود: اس
مى شود و يا تقويت ايستگاه موجود،مى تواند آب اصفهان را در مواقع اضطرارى 

تأمين كند.

ــتفاده از چاه هاى فلمن اطراف اصفهان كه پتانسيل بسيار خوبى  وى افزود: اس
ــرايط اضطرارى را دارند كه نمونه آن سيالب عاشورايى  براى توليد آب براى ش
ــت كه رودخانه زاينده رود گل آلود و تصفيه خانه بابا شيخ على  ــال 1386 اس س
ــدى آب و تقويت چاه هاى فلمن  موقتا از مدار خارج گرديد كه با توزيع زمان بن

امكان پذير شد.
رييس خانه كشاورز استان چهارمحال و بختيارى با بيان اينكه با حفاظت كيفى 
ــالم را در زاينده رود تضمين نمود،  رودخانه مى توان براى هميشه جريان آب س
تصريح كرد: در شرايط بسيار اضطرارى با انتقال حجمى آب و يا جداسازى آب 
ــى را در تأمين آب  ــاير مصارف خانگى مى توان بخش خصوص ــاميدنى از س آش
آشاميدنى سالم حمايت و ترغيب نمود كه در شرايط بحرانى بدون هزينه مازاد 

و روشى كارآمد است.
ــايل  ــتاى نجات تاالب بين المللى گاوخونى، رعايت مس نوربخش افزود: در راس
ــرى از تضييع  ــده رود و جلوگي ــه زاين ــت محيطى رودخان ــى و زيس اكولوژيك
ــايل، تونل غيركارشناسى و غيرقانونى  ــاير مس حقابه داران واقعى رودخانه و س

گالب از سوى سازمان محيط زيست كشور متوقف شود.
تونل انتقال آب گالب فاقد مجوزهاى زيست محيطى است

ــت  ــت: تونل انتقال آب گالب فاقد مجوزهاى زيس ــهرام احمدى اظهار داش ش
محيطى است.

مديركل محيط زيست استان چهارمحال و بختيارى افزود: پروژه  انتقال آب گالب 

ــت كه تنها مرجع صدور مجوز فعاليت نه تنها  بدون ارزيابى زيست محيطى اس
براى گالب بلكه ساير پروژه هاى مشمول ارزيابى زيست محيطى كميته ماده 2 

ارزيابى محيط زيستى است.
ــده هم اكنون متوقف  ــان كرد: تونل گالب با پيگيرى هاى انجام ش وى خاطرنش
ــت محيطى تمكين  و حق فعاليت ندارد و ما به نظر كميته ماده 2 ارزيابى زيس

مى كنيم.
احداث تونل هاى انتقال آب توهم مصرف ايجاد مى كند

ــتان چهارمحال و بختيارى يك استان كامال  ــت: اس هومان خاكپور اظهار داش
ــتان هاى همجوار فاقد ميراث هاى فرهنگى  طبيعى و كوهستانى و همچون اس
است كه وضعيت كوهستانى، منابع آبى و جنگل ها از مزيت هاى طبيعى و برتر 
استان است پس ما بايد به گونه اى از اين منابع بهره بردارى كنيم كه آسيبى به 

اين منابع وارد نشود و پايدارى آنها همچنان حفظ شود.
ــتان چهارمحال و بختيارى از لحاظ وضعيت توپوگرافى از ارتفاع  وى افزود: اس
ــطح دريا در منطقه ارمند  3 هزار و 400 متر در زردكوه تا ارتفاع 600 متر از س
لردگان برخوردار است كه يكى از غنى ترين مناطق كشور از لحاظ تنوع زيستى، 

گياهى و جانورى است.
كارشناس منابع طبيعى استان چهارمحال و بختيارى بيان كرد: توسعه در استان 
ــتان هاى همجوار بايد برمبناى توانمندى هاى استان و به گونه اى طراحى  و اس

شود كه آسيبى به محيط زيست استان وارد نكند.
خاكپور با بيان اينكه مردم استان چهارمحال و بختيارى به دنبال قوميت گرايى 
ــتند، گفت: مخالفت با پروژه هاى انتقال آب احساسى و  ــان نيس و منافع خودش
منطقه اى نيست بلكه براساس يك نگاه فرامنطقه اى است كه بخشى از اين آسيب 
مربوط به سرشاخه كارون بزرگ است كه خوزستان به عنوان قطب توليد كشور 
ــان كرد: بزرگ ترين سرمايه استان هاى همجوار  را تهديد مى كند.وى خاطرنش
ــت كه بايد توسعه اين استان ها  مانند اصفهان و يزد ظرفيت هاى تاريخى آنهاس
حول محور گردشگرى تاريخى و فرهنگى قرار گيرد نه توسعه صنعتى كه سبب 

آسيب هاى محيط زيستى هم براى خودشان و هم ساير مناطق شود.
كارشناس منابع طبيعى استان چهارمحال و بختيارى تأكيد كرد: براساس قانون 
ــتور رييس جمهور و معاون ايشان هيچ پروژه  و مصوبات شوراى عالى آب، دس
عمرانى بدون اخد مجوز ارزيابى زيست محيطى نبايد اجرا و دولت نيز نبايد براى 
ــه پروژه هاى انتقال آب  اين پروژه ها اعتبار اختصاص دهد. خاكپور با بيان اينك
ــت، بيان كرد: همه پروژه هاى انتقال آب با  نوعى فريب كارى اذهان عمومى اس

عنوان شرب هستند، اما هدف همه آنها توسعه كشاورزى و صنعت است.
وى با بيان اينكه پروژه هاى انتقال آب توهم مصرف ايجاد مى كنند، تصريح كرد: 
استان اصفهان زمانى 800 مترمكعب آورده زاينده رود را در اختيار داشت كه همه 

نهرها در جريان بودند و گاوخونى نيز مشكلى نداشت.
كارشناس منابع طبيعى استان چهارمحال و بختيارى بيان كرد: با توسعه صنعت 
و كشاورزى در اين استان تونل كوهرنگ يك اجرا و پس ازآن نيز تونل كوهرنگ 
ــكالت اصفهان در زمينه كمبود آب رفع نشده و  ــد اما تاكنون مش 2 و 3 اجرا ش
ــاورزى و صنايع برندارد اين مشكالت  تا زمانى كه اصفهان دست از توسعه كش

برطرف نخواهد شد.
رهنمودهاى كميسيون جهانى سدها

ــب موافقت مردم، ارزيابى تفصيلى گزينه ها، بررسى سدهاى موجود، حفظ  كس
ــميت شناختن حقوق ساكنان و سهيم شدن  رودخانه ها و معيشت مردم، به رس
ــا و ضرورت تدوين  ــدات و پيروى از آيين نامه ه در منافع، تضمين عمل به تعه
ــترك از رهنمودهاى كميسيون  آيين نامه هاى بهره بردارى از رودخانه هاى مش

جهانى سدها هستند كه در اجراى پروژه هاى انتقال آب بايد به آنها توجه شود.

ديپلم ذخيرگاه «تنگ صياد» و «سبزه كوه»
به مسئوالن چهارمحال و بختيارى اهدا شد

پاسگاه محيط بانى
تاالب گندمان افتتاح شد

ظرفيت هاى مردمى منطقه 
تاالب گندمان را احيا كرد

ديپلم ذخيرگاه «تنگ صياد» و «سبزه كوه» با 
حضور رييس سازمان حفاظت محيط  زيست 
ــتان چهارمحال و بختيارى  ــئوالن اس به مس

اهدا شد.
ــتان و  ــوراى برنامه اس ــه ش ــاس مصوب  براس
ــبزه  ــرگاه  «تنگ صياد» و «س ــكو ذخي يونس
ــت كره شناخته  كوه» به عنوان ذخيرگاه زيس

شد.
اين زيست كره به عنوان اثرى به شبكه زيست 

بومى جهانى اضافه مى شود.
ــبزه كوه»  ــاد» و «س ــگ صي ــرگاه  «تن ذخي
ــت  ــزرگ زيس ــى و ب ــه اى اساس مجموع
ــى آن در  ــر طبيع ــه مناظ ــت ك محيطى اس
ــه در تاريخ 9  ــبكه جهانى جاى دارد ك اين ش
جوالى 2015 اين زيست كره به ثبت جهانى 

رسيد.
ــبزه  ــگ صياد» و «س ــرگاه «تن ــم ذخي ديپل
ــرى دبيركل  ــعداهللا نصي ــرف س ــوه» از ط ك

ــكار  ــه ابت ــه معصوم ــكو ب ــيون يونس كمس
ــت اهدا  ــازمان حفاظت محيط  زيس رييس س
ــتاندار چهارمحال و  ــم را به اس و وى اين ديپل
ــت استان اهدا  بختيارى و رييس محيط زيس

كرد.
در اين مراسم از تمبر ذخيرگاه «تنگ صياد» و 

«سبزه كوه» نيز رونمايى شد.

ــان با حضور  ــگاه محيط بانى تاالب گندم پاس
معصومه ابتكار رييس سازمان حفاظت محيط 

زيست افتتاح شد.
ــان با حضور  ــگاه محيط بانى تاالب گندم پاس
معصومه ابتكار رييس سازمان حفاظت محيط 
ــتاندار  ــليمانى دشتكى اس ــم س زيست، قاس
ــئوالن استانى و  چهارمحال و بختيارى و مس

شهرستانى افتتاح شد.
ــت چهارمحال  مديركل حفاظت محيط زيس
ــگاه  ــاح اين پاس ــم افتت ــارى در مراس و بختي
ــاالب گندمان  ــت: ت ــى، اظهار داش محيط بان
ــور به شمار  يكى از مهم ترين تاالب هاى كش
مى رود كه حفاظت از اين تاالب بسيار ضرورى

 است.
ــاختمان پاسگاه  شهرام احمدى با اشاره به س
محيط بانى تاالب گندمان، تاكيد كرد: پاسگاه 
ــان در زمينى به  ــاالب گندم ــى ت ــط بان محي
ــاحت يك هزار متر مربع احداث شده كه  مس

داراى دو ساختمان است.
وى افزود: اعتبار هزينه شده براى اين پاسگاه 

بيش از 200 ميليون تومان بوده است.
مديركل محيط زيست چهارمحال و بختيارى 
تاكيد كرد: اين پاسگاه مجهز به تلسكوپ پرنده 
نگرى است كه نقش مهمى در حفاظت بيشتر 

از پرندگان اين منطقه دارد.

رييس سازمان حفاظت محيط زيست گفت: زمينه 
توان افزايى و انتقال تجربيات در حوزه محيط زيست 

براى آموزش جوامع محلى فراهم مى شود.
ــم اهداى ديپلم ذخيره گاه  معصومه ابتكار، در مراس
ــت:  ــبزكوه اظهار داش ــت كره تنگ صياد و س زيس
ــگرى يكى از سرمايه هاى بزرگ  كشاورزى و گردش
استان چهارمحال و بختيارى است كه دولت يازدهم 
ــتان و ايجاد زمينه اشتغال  در راستاى پيشرفت اس
ــگرى  ــاورزى اقليم  و گردش ــعه كش جوانان با توس
ــه حادثه  ــاره ب ــد. وى با اش ــالش مى كن طبيعى ت
ــال 88 افزود:  ــان در س ــوزى تاالب گندم آتش س
آتش سوزى تاالب گندمان سبب نابودى تقريبا كل 
منطقه شد. رييس سازمان حفاظت محيط زيست 
ــال وبختيارى با  ــتان چهارمح بيان كرد: مردم اس
اميد، تالش و اعتقاد به اينكه ما مى توانيم با همكارى 
دستگاه هاى اجرايى طبيعت و محيط زيست تاالب 

گندمان را احيا كردند.
ــاد امروز به عنوان يك  ابتكار با بيان اينكه تنگه صي

نماد جهانى شناخته مى شود گفت: اقوام مختلف در 
ــت هاى پايدار، دامدارى و صنعت  كنار هم با معيش
ــت، عزت و سربلندى  براى حفاظت از محيط  زيس

خود در سرزمين شان تالش مى كنند.
ــان كرد: اهداى لوح ديپلم ذخيره گاه  وى خاطرنش
ــان از  ــبزكوه نش ــاد و س ــگ صي ــت كره تن زيس

ظرفيت هاى باالى اين منطقه است.

ــامان از  ــهركرد، بن و س ــتان هاى ش نماينده منتخب مردم شهرس
پيشنهاد تشكيل كميته راهبردى بررسى مسايل و مشكالت مركز 

استان در آينده نزديك خبر داد.
اردشير نوريان، در نشست با شهردار و اعضاى شوراى شهر شهركرد 
از تشكيل فراكسيون مديريت شهرى خبر داد و اظهار داشت: در اين 
ــكالت شهردارى ها، بحث مديريت  فراكسيون عالوه  بر پيگيرى مش
ــهرى كه يكى از دغدغه هاى مديران است جهت  واحد يكپارچه ش
تصويب نهايى به صورت جدى پيگيرى مى شود. وى با بيان اينكه رفع 
مشكالت شهرى در شهركرد نيازمند تشكيل يك كميته راهبردى 
است افزود: كميته راهبردى رسيدگى به مسايل و مشكالت شهرى 
ــتاندار به منظور رفع معضالت و مشكالت مركز استان  با رياست اس

تشكيل و جلسات آن به صورت ماهانه بايد برگزار شود.
ــامان در مجلس شوراى  ــهركرد، بن و س نماينده منتخب مردم ش
اسالمى با اشاره به اتخاذ برنامه مدون توسط شهردارى و شوراى شهر 
ــكالت شهرى شهردارى و شوراى شهر  بيان كرد: به منظور رفع مش

بايد برنامه هاى مدون و بلند مدتى اتخاذ كنند تا بتوانند شهر را آباد 
و توسعه دهند.

ــتان در تمام حوزه ها خاطرنشان  نوريان با اشاره به ظرفيت هاى اس
ــهركرد به تنهايى براى انجام  ــهردارى ش كرد: ظرفيت و توانايى ش
ــهرى از  برخى تكاليف كفايت نمى كند و بايد براى حل معضالت ش

تمام ظرفيت ها استفاده شود.
وى با بيان اينكه تالش مسئوالن در شهردارى شهركرد سبب توسعه 
و عمران شهرى شده است گفت: با توجه به اينكه مركز استان توسعه 
ــهر بايد تمام ظرفيت هاى موجود به كار  يافته، اما براى پيشرفت ش

گرفته شود.
ــامان در مجلس شوراى  ــهركرد، بن و س نماينده منتخب مردم ش
اسالمى با اشاره به برنامه چهارساله خود در مجلس تصريح كرد: عدم 
ــكالت استان است  ــتغال پايدار و بيكارى يكى از عمده ترين مش اش
كه بايد در حوزه بيشتر تالش شود كه اميدوارم بتوان در اين زمينه 

گام هاى مؤثرى برداريم.

نوريان با بيان اينكه از ظرفيت جوانان در حوزه شهرى بايد استفاده 
شود ادامه داد: مديران استانى بايد از ظرفيت جوانان مستعد و نخبه 
ــتفاده كنند چرا كه سبب  در تمام حوزه ها به ويژه حوزه شهرى اس
ــهركرد در اين جلسه بيان كرد:  ــهردار ش ايجاد اشتغال مى شود.ش
ــهرى يكى از نيازهاى امروز جامعه است كه  حوزه مديريت واحد ش
سال ها مطرح بوده اما تاكنون اقدام مؤثرى جهت تصويب آن انجام 

نشده است.
ــبب ايجاد تحوالت  ــان اينكه اجراى مديريت واحد س غالميان با بي
ــان كرد: اجراى مديريت  عظيمى در مركز استان مى شود خاطرنش
واحد در برنامه ششم توسعه بايد مورد توجه مسئوالن قرار گيرد؛ چرا 
كه تصويب اين طرح از سوى مجلس شوراى اسالمى سبب تحوالت 

عظيمى در خدمات امور شهرى مى شود.
وى با اشاره به كمبود اعتبارات و ماليات بر ارزش افزوده گفت: سهم 
ــت بايد در نحوه  ــهردارى از ماليات بر ارزش افزوده ناعادالنه اس ش
ــع آورى ماليات ارزش افزوده بازنگرى  توزيع اعتبارات حاصل از جم

انجام شود.
شهردار شهركرد با بيان اينكه توسعه و آبادانى مركز استان نيازمند 
جذب سرمايه گذار است افزود: در راستاى تكميل پروژه هاى عمرانى 

در شهركرد بايد سرمايه گذار جذب شود.

محيط زيست

تونل گالب، به نام شرب به كام صنعت؛

مـرِگ خاموش زاينـده رود در راه است

نماينده منتخب مردم شهركرد در مجلس دهم:

تشكيل كميته راهبردى بررسى مسايل چهارمحال و بختيارى
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وقتی به پزشک مراجعه می کنید تا بفهمید چه چیزی سبب 
درد شده، پزشک احتماال از شما می پرسد »بگو کجایت درد 
می کند«. اما یک کودک قطعا نمی تواند بگوید چه قسمتی 
 از بدن��ش درد می کند و به نش��ان دادن آن عضو بس��نده

 می کند. هر ک��دام از اعضا به علتی خ��اص دردمی گیرند 
و پزش��ک به خوبی می داند که چه تجویز کند تا تسکین 
دردهای مریض باشد. با این حال، شاید تعجب برانگیز باشد 
که یک قرص کوچک، چگونه محل دقیق درد را شناسایی 
کرده و فقط روی آن ناحیه اثر می گ��ذارد. در دنیای علم و 
پزشکی مسکن ها چندان شبیه گلوله های جادویی نیستند. 
در واقع بهتر است بگوییم گلوله های شاتگانی هستند که 
مستقیما به سوی هدف نشانه رفته و آن را نابود می سازند. 
اعضای تشکیل دهنده مسکن از طریق جریان خون در کل 
بدن گشت و گذار می کنند، هدف را پیدا کرده و به آن یورش 
می برند تا آن را کامال نابود س��ازند. بنابراین وقتی سردرد 
دارید و یک مسکن می خورید، باید چند دقیقه صبر کنید 
تا قرص جذب شده، وارد جریان خون شود و گردش کاملی 
طی چند دقیقه در سراسر بدن داشته باشد، تا نهایتا هدف 
خود را پیدا کرده و آن را سرکوب کند. سیستم عصبی بدن 
خود را همانند یک شبکه گس��ترده از سیم ها تصور کنید 
که همه جا انش��عاباتی بزرگ و کوچک دارند و این سیم ها 
همگی به یک هس��ته مرکزی می روند. این هسته مرکزی 
است که اطالعات را دریافت کرده، پردازش می کند و مفهوم 
آن را به ش��ما می گوید. اگر دل درد دارید، این پیام در مغز 
ترجمه شده و احساس درد توسط این عضو درک می شود. 
حاال اگر می خواهید این اطالعات به دست هسته مرکزی 
نرسند، باید به نحوی ارتباط این سیم ها با مغز را قطع کنید 
یا در میانه راه، پیام را از آن ها بدزدید. مس��کن ها دقیقا این 
کار را انجام می دهند، اما هر کدام به ش��یوه ای متفاوت. هر 
کدام از داروها، به نوعی این ارتب��اط را غیر فعال می کنند. 
مسکن ها، بدون بلوکه کردن جریان های الکتریکی سیستم 
عصبی و تحریک ادراک حس��ی از می��زان درد می کاهند. 

داروهای ضدالتهابی، با کاهش التهاب ب��دن از دمای بدن 
می کاهند یا مهارکننده های انتخابی کوکس پیام را متوقف 
می کنند. مخدرها نیز با کاهش درد س��یگنال ها در مغز و 
سیستم عصبی به این پروسه کمک می کنند. اگر هیچ یک 
از این داروها به کار نیاید، پزشک داروهای بیهوش کننده 
یا بی حس کننده را تجویز می کند که یا به صورت مقطعی 
بیمار را از هوش می برد یا ناحی��ه خاصی را کامال بی حس 
می کند. بنابراین باید توجه داشت راهکارهای این چنینی 
به مبارزه با عامل درد نمی روند و آن را از بین نمی برند، بلکه 
صرفا سیستم عصبی را اندکی بی حس و حال کرده تا میزان 
درد کمتری را متحمل شویم. برای درک بهتر، بهتر است به 

مطالعه فیزیولوژی درد بپردازیم.
درد چیست؟

برای آگاهی یافت��ن از مفهوم درد، فیلس��وف ها، دکترها و 
محققین دهه ها مطالع��ه کردند. در ش��رق دور، با مفهوم 
تناس��ب میان نیروهای ینگ و یانگ این مس��ئله توصیف 
شده و در یونان باستان یا ایران نیز دانشمندان بسیار مطالعه 
داشتند که از جمله آن ها می توان به ابوعلی سینا اشاره کرد. 
در فرهنگ های مختلف نیز تفکرات متنوعی مطرح ش��ده 
است. تالش برای تفهیم مقوله »درد« اوایل قرن 19 شروع 
ش��د و به قرن 20 ادامه یافت اما پیش��رفت علم پزشکی و 
فناوری طی 40 سال پیش سبب شده تا اطالعات ما در مورد 
این مسئله به شدت افزایش یابد. بگذارید یک مثال بزنیم. 
شما حواس تان جای دیگری است و ناگهان دست خودتان 
را به یک قابلمه داغ می زنید و می سوزانید. بالفاصله، بازو و 
دست شما واکنش نشان داده و از قابلمه داغ فاصله می گیرد 
و شما درد را احس��اس می کنید. چون شبکه ای از اعصاب 
تخصص یافته به نام »گیرنده درد« فعال می شوند. برخالف 
انواع دیگر سلول های عصبی، گیرنده های درد فقط زمانی 
که یک عامل دردناک را احساس کنند واکنش نشان داده 
و متوجه آن می ش��وند، مثل دما یا فشار بس��یار باال. وقتی 
این اتفاق رخ می دهد، س��لول های عصبی، عامل درد را به 

س��یگنال های الکتریکی تبدیل کرده و آن را به مغز پست 
می کنند. پایانه عصبی سلول ها تغییر شکل داده، منافذی 
در آن ایجاد می شود و یون های مثبت مثل کلسیم و سدیم 
یورش می آورند. ورود حجم عظیمی از یون ها سبب کاهش 
ولتاژ در غشای سلول شده و انرژی پتانسیل الکتریکی تولید 
می کند. هر چه این عامل دردناک بیرونی بزرگ تر باش��د، 
سیگنال نیز بزرگ تر می ش��ود. با این حال، باید خوشحال 
باشیم که چنین رفلکسی در بدن ما وجود دارد. فرض کنید 
بدون اینکه احس��اس درد کنیم، ده-پانزده ثانیه دستمان 
را به قابلمه داغ بچسبانیم. نتیجه اش نابودی کامل پوست 

دست و البته کباب شدن عضله های دست خواهد بود. 
 چگونه با این احساس مقابله کنیم؟

یک راه منطقی و ساده، قطع منبع ایجاد سیگنال درد است. 
خانواده ایبوپروفن دقیقا همین کار را می کنند. ایبوپروفن به 
سلول آسیب دیده می رسد و آن را از انتشار پروستاگلندین 
بیش��تر به عنوان محرک درد منع می کن��د. ایبوپروفن به 
 NSAID دس��ته داروهای ضد التهاب غیر اس��تروئیدی یا
تعلق دارد. این داروها محل التهاب را شناسایی کرده و از آن 
جلوگیری می کنند تا درد کاهش یابد. آسپیرین، ایبوپروفن 
و ناپروکسن س��دیم از این دسته داروها هس��تند. یک راه 
دیگر کار روی مغز به عنوان مرکز پردازش س��یگنال های 
درد است. استامینوفن ها محل عملکردشان مغز و سیستم 
عصبی مرکزی است و در این ناحیه جلوی درد را می گیرند؛ 
گرچه محققین هنوز به طور کامل از نوع کارکرد آن مطمئن 
نیس��تند. هم داروهای ضد التهاب غیر اس��تروئیدی و هم 
استامینوفن ها، به دسته مسکن های غیر مخدر تعلق دارند. 
عمده داروهای غیر مخدر با مهار آنزیم های سیکلواکسیژناز 
)کوکس( و سیکلواکس��یژناز-2 کار می کنند. این آنزیم ها 
سبب تبدیل چربی به پروس��تاگلندین و در نتیجه انتقال 
درد خواهند شد. بدون پروس��تاگلندین پیامی هم وجود 
ندارد و اگر جلوی ساخت آن گرفته شود، یعنی درد از بین 
می رود. برای فروکش کردن دردهای شدیدتر، پزشکان به 
تجویز مخدرهایی نظیر مرفین و کدیی��ن روی می آورند. 
عملکرد مخدرها فوق العاده شگفت انگیز است. برای روشن 
شدن عملکرد آنها، تصور کنید عده ای جاسوس به دروازه 
شهر حمله کرده و نگهبان ها را از پای درآورند و خود جای 
آنها را پر کنند. در این صورت، هر چه که محافظان جدید 
تش��خیص بدهند اجازه عبور و مرور دارد. به عبارتی دیگر، 
مخدرها جایگاه ناقلین میان سلول های عصبی را خواهند 
گرفت اجازه عبور سیگنال های درد را نمی دهند. به هر حال، 
باید این تصور را به طور کل از ذهن بیرون کنیم که مسکن ها 
می دانند کجای ما درد می کند. این طور نیست و آن پزشک 
اس��ت که به خوبی متوجه می ش��ود برای چه دردی، چه 

مسکنی تجویز کند.

گوگل برای هوش مصنوعی خود از رمان های عاشقانه بهره می گیرد؛

هوش مصنوعی عاشق می شود
محققان استرالیایی گزارش دادند؛

تشعشعات تلفن همراه برای مغز مضر نیست
با توجه به گزارش هایی که به تازگی منتشر شده، 
گوگل 2865 رمان عاش��قانه را در اختیار موتور 
هوش مصنوعی خ��ود قرار داده ت��ا مهارت های 
آن در نگارش مت��ون و مکالم��ه را افزایش دهد. 
هدف اصلی کمپانی ساکن مانتین ویو این است 
 Google تا قابلیت ه��ای مکالماتی اپلیکیش��ن
خ��ود را افزایش دهد. یکی از مهندس��ین گوگل 
به نام ان��درو دای )Andrew Dai( که روی این 
پروژه فعالیت می کند، اخی��را گفته »در صورتی 
که گوگل، س��واالت کاربران و منظور واقعی آنها 
را درک نمای��د، عملک��ردی بس��یار بهتر خواهد 
داش��ت. بدین ش��کل، هوش مصنوعی می تواند 
پاسخی طبیعی تر و ملموس تر در اختیار مخاطب 
Jason Freiden� )بگذارد.« جیسون فریدنفلدز 

felds(، یکی از مدیران ارش��د واح��د ارتباطات 
گوگل نیز در ادامه می گوید که اپلیکیشن گوگل 
در حال حاضر تنها می تواند به س��واالت س��اده 
پاسخ دهد. برای مثال اگر از آن بپرسید که »برج 

ایفل در چه زمانی س��اخته ش��د؟« می تواند به 
این س��وال پاس��خ دهد و اگر در ادامه بپرس��ید 
»چه کسی آن را ساخت؟«، متوجه می شود که 
منظور از لغت »آن«، همان برج ایفل است. با این 
وجود، هوش مصنوعی گوگل کماکان از قابلیت 
برقراری ارتباط و مکالمات طبیعی بی بهره است. 
Neu� –  موتور هوش مصنوعی یا »شبکه عصبی
 ral Network« به سیس��تمی پردازشگر گفته

 می شود که قادر است براساس اطالعات درونی، 
آموزش ببیند. در حال حاضر، درک درست زبان 
انس��انی و پردازش پاس��خی مناس��ب برای آن، 
چالش فنی بزرگی در این حوزه به حس��اب می 
آید. اکثر محصوالت گوگل، براساس درک زبان 
 انسانی و تهیه پاسخی مناس��ب برای آن توسعه 
یافته اند و در همین راس��تا، تیم گ��وگل از رمان 
های عاش��قانه اس��تفاده می کند ت��ا دایره لغات 
و توانایی ه��وش مصنوعی در ارایه پاس��خ های 
 خالقانه را افزایش دهد. شاید بسیاری، استفاده از

 کتاب های کودکان را گزینه بهتری برای آموزش 
به هوش مصنوعی بدانند، اما فریدنفلدز می گوید 
رمان های عاشقانه از چند لحاظ می توانند بهتر 
باشند. برای مثال تمام این کتاب ها خط داستانی 
و پیرنگ مشخصی را دنبال می کنند، اما در عین 
حال، نویسندگان آنها از دایره لغات گسترده ای 

برای پیاده سازی ایده های خود بهره گرفته اند.

س��ال 2009 ب��ود ک��ه مراج��ع قانونی ش��هر 
سان فرانسیس��کو، از فروش��ندگان تلف��ن های 
همراه خواستند که پشت جعبه این محصوالت 
استیکرهای ویژه ای بچس��بانند؛ استیکرهایی 
که به خریداران در مورد افزایش ریسک ابتال به 
سرطان در صورت استفاده از تلفن همراه هشدار 
می داد. اجرای این قانون در سان فرانسیسکو تا 
ماه می س��ال 2013 الزامی بود، اما از آن تاریخ 
به بعد به طور کامل لغو و به دس��ت فراموش��ی 
سپرده ش��د. با نتایجی که از تحقیقات اخیر به 
دست آمده، دیگر الزم نیس��ت که مقامات سان 
 فرانسیس��کو و دیگر ش��هرها بابت اثرات س��وء 
تلفن های همراه بر سالمت ش��هروندان نگران 
باش��ند. محققین اس��ترالیایی ب��ه تازگی نتایج 
تحقیق��ات روی مبتالی��ان به س��رطان مغز در 
بازه زمانی س��ال 1982 تا 2013 در این کشور 
را منتش��ر کرده و آن را با آمار رش��د استفاده از 
تلفن همراه میان مردم اس��ترالیا در همین بازه 

زمانی تطبی��ق داده اند. با توجه ب��ه این نتایج، 
نرخ رشد س��رطان مغز طی این سال ها در میان 
زنان اس��ترالیایی تقریب��ا ثابت ب��وده، اما برای 
مردان به میزانی افزایش نشان داده است. البته 
بخش اعظم مبتالیان مرد بیش از 70 سال سن 
داشته اند و بیش��ترین نرخ رشد سرطان مربوط 
به حوالی س��ال 1982 بوده؛ دوران��ی که هنوز 
تلفن ه��ای همراه می��ان مردم اینق��در فراگیر 
نش��ده بودند. تطبیق آمار مبتالیان به سرطان 
و نرخ رشد اس��تفاده از تلفن های همراه در بازه 
زمانی 1982 تا 2013 نش��ان داده که با فراگیر 
ش��دن اس��تفاده از موبایل در میان مردم، آمار 
مبتالیان به س��رطان مغز در اس��ترالیا افزایشی 
نشان نداده است. بنابراین بین استفاده از تلفن 
همراه و س��رطان مغز رابطه معنی داری وجود 
ندارد. گفتنی است که همین میزان افزایش نرخ 
سرطان در استرالیا باعث پیشرفت علم پزشکی 
این کش��ور در تش��خیص این بیماری و ارتقای 

روش های تشخیص همچون سی تی اسکن شده 
اس��ت. با وجود این تحقیقات، هنوز هم بسیاری 
از نهادهای اجرایی باور ندارند که میان ابتالی به 
سرطان و استفاده از تلفن های همراه رابطه ای 
نیست. در هر صورت اگر رابطه ای هم میان این 
دو وجود داشته باش��د، مردم هرگز حاضر نمی 
شوند که تلفن های هوشمندشان را کنار بگذارند.

خبرخبر

یکی از بزرگ ترین چالش ها در کار با س��اعت های هوشمند، کوچک 
بودن نمایشگر آنهاست.

موبایل ها و تبلت ها به مرور زمان بزرگ تر شده اند، اما در پوشیدنی های 
هوشمند نمی توان ابعاد نمایشگر را از اندازه فعلی بزرگ تر کرد؛ چرا که 

به زیبایی و کارایی آنها صدمه می زند.
به همین دلی�ل تی���م Future Interfaces Group از دانش��گ�اه 
Carnegie Mellon موفق به توسعه روشی شده اند که می تواند پوست 

دست شما را به صفحه لمسی ساعت هوشمندتان تبدیل کند.
برای این ک�ار الزم اس��ت حلقه ارسال کننده س��یگنال را در انگشت 
خود ق��رار داده و مچ بن�د دریافت کننده را به س��اعت هوش��مندتان 

متصل سازید.
وقتی با انگشت پوست دس��ت خود را لمس کنید، در این زمان حلقه 

مذکور سیگنالی را با فرکانس باال در سطح پوست منتشر می کند.
چه��ار الکترود تعبیه ش��ده در م��چ بند، با محاس��به زمان رس��یدن 
سیگنال ها، محل منبع ارسال کننده را تعیین و در نتیجه محل لمس 

شدن پوست را تشخیص می دهند.
یانگ ژانگ )Yang Zhang( به عنوان یکی از محققان مشارکت کننده 
در این طرح، در باره مزیت اصل��ی SkinTrack می گوید: »مهم ترین 
مسئله در خصوص فناوری پوست لمسی این است که شما الزم نیست 
از ابزاری غیر عادی اس��تفاده کنید. حلقه و مچ بند ابزاری هستند که 
به طور معمول بسیاری از ما از آنها اس��تفاده می کنیم«. این سیستم 
می تواند لمس مستمر را نیز تشخیص دهد، بنابراین می توان از آن برای 
رسم شکل یا عملیات Drag&Drop اس��تفاده کرد. حتی ژست های 

حرکتی نیز برای آن قابل تعریف است.
با استفاده از SkinTrack می توان میان نرم افزارهای مختلف و منوها 
حرکت کرد، اپلیکیشن خاصی را باز کرد و سپس از آن خارج شد و یا به 
انجام بازی »پرندگان خشمگین« پرداخت. این فناوری هنوز تا رسیدن 

به مرحله تجاری فاصله زیادی دارد.
طراحی ظاهری و ابعاد حلقه فرس��تنده سیگنال هنوز مناسب نیست. 
ضمنا دقت سیستم در برخی ش��رایط، مثل مواقعی که پوست دست 

عرق کرده باشد، تا حدودی کاهش می یابد.
عالوه بر اینها، برخی افراد در خصوص مضر ب��ودن این امواج رادیویی 

نگرانی هایی دارند.
البته تیم توسعه دهنده این نگرانی ها را بی مورد می دانند و معتقدند بدن 
انسان به طور روزانه در برابر امواج الکترومغناطیسی شدیدتر از این هم 

قرار می گیرد، اما آسیبی متوجه آن نمی شود.
هنوز هیچ برنامه مشخصی برای تجاری سازی این فناوری اعالم نشده، 
اما با توجه به تمایل زی��اد غول های فناوری برای تولید س��اعت های 
هوشمند، هیچ بعید نیست که در آینده نزدیک شاهد تصاحب فناوری 

SkinTrack توسط یکی از این شرکت ها و عرضه آن به بازار باشیم.

محققین دانش��گاه مهندسی کاردیف به تازگی دس��تگاه سنجش قند 
خونی س��اخته اند که برای کار با آن، نیازی نیس��ت تا انگش��ت تان را 

سوراخ کنید.
این دستگاه حتی پس از کالیبراسیون اولیه، دیگر برای اندازه گیری قند 
به نمونه خون شما احتیاجی نخواهد داشت، چرا که سطح گلوکز خون 
را از طریق امواج مایکرو ویو تشخیص می دهد. دستگاه مورد بحث پس 
از س��نجش گلوکز، حاال داده های آن را در یک اپلیکیش��ن مخصوص 

جمع آوری می کند.
پروفسور آدرین پورش، یکی از مخترعین این دستگاه در مصاحبه خود 
در مورد عملک��رد و خصوصیات فنی آن توضیح��ات جالبی ارایه کرده 
است. به گفته وی، امواج مایکرو ویو ساطع شده از این دستگاه در سطح 
بسیار پایینی قرار دارد؛ تقریبا نزدیک به سطحی که در اجاق های پخت 

و پز استفاده می شود.
پروفس��ور آدرین پورش از مثالی س��اده برای اطمینان دادن از آسیب 
رسان نبودن دستگاه استفاده کرده: »یک تلفن همراه را در نظر بگیرید. 
امواجی که دستگاه س��نجش خون را ما از خود ساطع می کند هزاران 

برابر ضعیف تر از آن است«.
 این پایش��گر قند خون به کمک یک قطعه چس��بنده به پوس��ت شما 
می چس��بد و به خاطر اینکه از هیچ گونه ماده ش��یمیایی در پروس��ه 

سنجش استفاده نمی کند عمر زیادی دارد.
برای بیماران دیابتی که از سوراخ کردن انگشت خود برای نمونه گیری 

متنفرند، این دستگاه حقیقتا هدیه ای از طرف خداست.
البته تا تولید انبوه و عرضه عمومی این دس��تگاه حداقل 5 س��ال زمان 

باقی مانده است.
با این حال بد نیس���ت بدانید که عملکرد دس��تگاه تا ای��ن لحظ�ه ب�ا 
ح�دود 50 بیم�ار دیابت�ی در دانشک�ده پزش��کی دانشگاه سوان سی 
آزمایش شده و قرار است آزمایشات بیش��تری در تابستان پیش رو هم 

صورت بگیرد.

تبدیل پوست دست به صفحه لمسی ساعت هوشمند؛

پوست دست
هوشمند می شود

محققان برای سنجش قند خون از مایکروویو استفاده کردند؛

برای سنجش قند خون، دست خود 
را سوراخ نکنید

عملکرد مسکن ها برای تخفیف درد در بدن چگونه است؟

سیگنال های درد را دریابید

اولین پیون��د بافت تخم��دان منجمد بیمار س��رطانی در 
خاورمیان��ه برای بارور ش��دن این بیمار توس��ط محققان 
پژوهش��گاه رویان در بیمارس��تان حضرت رسول)ص( با 

موفقیت انجام گرفت.
روح اهلل فتح��ی، عضو هیئت علمی گروه جنین شناس��ی 
پژوهشگاه رویان با بیان اینکه بیش از یک قرن است که از 
سابقه پیوند بافت تخمدان می گذرد، گفت: سالیان زیادی 
است که بسیاری از دانشمندان و محققان به دنبال یافتن 
راهی برای حفظ بافت تخمدان و توانایی باروری بیماران 
سرطانی هستند تا این که در س��ال 1996 اولین قطعات 
تخمدان انس��ان در اروپا، با موفقیت منجم��د و در بانک 
تخمدان نگهداری ش��د. وی افزود: این حرکت، بس��یاری 
 از عالقه مندان این فرآین��د را بر این باور اس��توار کرد که 
می توان روش ه��ای انجماد و نگهداری تخمدان انس��ان 
 ) که حاوی س��لول های بس��یار مهم جنس ماده یا همان 
 تخمک ه��ا هس��تند( را چنان بهبود بخش��ید ک��ه برای 
مدت های زیادی بتوان آنها را در بانک بافت نگهداری کرد.

فتحی اظهار داش��ت: کمتر از یک دهه زم��ان الزم بود تا 

آرزوهای بش��ر برای تحقق روی��ای مادر ش��دن بیماران 
سرطانی، به بار بنشیند؛ به طوری که سال 2004 میالدی 
یک گ��روه از متخصصین بلژیکی موفق ب��ه گزارش اولین 
تولد نوزاد انس��ان حاصل از پیوند باف��ت تخمدان منجمد 
در بیمار س��رطانی ش��دند و این نوید را به همگان دادند 
که بیماران س��رطانی نیز می توانند پس از درمان سرطان 
صاحب فرزند ش��وند. وی افزود: تا کنون نزدیک به شصت 
نوزاد حاصل از این فرآیند در کشورهای اروپایی و آمریکا 
متولد ش��ده اند، اما کش��ور ما هنوز در مرحل��ه اول یعنی 
ذخیره تخمدان بیماران سرطانی قرار دارد. فتحی با بیان 
اینکه به دنبال درک اهمیت موضوع »حفظ توانایی باروری 
در بیماران س��رطانی«، گروه جنین شناس��ی پژوهشگاه 
رویان نیز پ��ا به میدان نه��اد و تحقیقات خ��ود در زمینه 
انجماد باف��ت تخمدان را آغ��از کرد، گفت: مطابق رس��م 
تحقیق و پژوهش در پژوهشگاه رویان، آزمایش روش های 
مختلف انجمادی برای کس��ب بهترین و موثرترین روش 
در نگهداری بافت تخمدان روی موش آغاز شد. وی ادامه 
داد: پس از کس��ب اطمینان، تحقیقات به س��مت انجماد 

تخمدان موجود بزرگ جثه تری چون گوسفند هدایت شد 
 تا شرایط نگهداری بافت تخمدان به شرایط تخمدان انسان 

نزدیک تر شود.
به گفته عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان، نهایتا با تثبیت 
روش انجماد تخمدان انس��ان که حاصل بیش از 15 طرح 
تحقیقاتی بزرگ و کوچک و چاپ بیش از 10 مقاله علمی 
در مجالت معتبر بین المللی بود، در س��ال 1391 »بانک 
تخمدان و بیضه انسانی« در پژوهشگاه رویان تأسیس شد؛ 
تاکنون نیز بیش از 120 تخمدان بیمار س��رطانی )جهت 
کمک به حفظ باروری( و غیر سرطانی )جهت تحقیقات( 
 در بانک تخم��دان و بیضه پژوهش��گاه روی��ان نگهداری

 می ش��ود. به گفته وی، این بانک تحت نظارت مس��تقیم 
پرفس��ور مجتبی رضازاده ولوجردی و مس��ئولیت دکتر 
بیتا ابراهیمی بوده اس��ت. وی افزود: پس از گذش��ت دو 
سال از ش��روع رس��می فعالیت بانک و در س��ال گذشته، 
اولین داوطلب پیوند بافت تخمدان به پژوهشگاه مراجعه 
کرد؛ پس از رایزنی های گس��ترده با کمیس��یون پزشکی 
پژوهشگاه و برخی از مراکز معتبر خارج کشور، با پیگیری 

مجدانه کارش��ناس بانک تخمدان پژوهشگاه رویان، تیم 
متخصص زنان بیمارستان حضرت رسول )ص( حاضر به 
همکاری در خصوص اجرای پیوند بافت تخمدان ش��دند. 
وی ادامه داد: از این رو صبح روز شنبه یازدهم اردیبهشت 
م��اه 1395 ، اولین پیون��د بافت تخم��دان منجمد بیمار 
سرطانی در خاورمیانه، توس��ط تیم جراحی الپاراسکوپی 

بیمارستان حضرت رسول )ص( صورت پذیرفت.
این اقدام تحت مس��ئولیت و نظارت پرفسور مهدی زاده 
انجام گرفته اس��ت. وی افزود: بیماری ک��ه برای اولین بار 
در کشور تحت این عمل جراحی قرار گرفت، 5 سال پیش 
به دنبال تش��خیص توده آدنوکارسینومای کولون و پیش 
از شروع ش��یمی درمانی و رادیوتراپی، جهت ذخیره بافت 
تخمدان به »بانک تخمدان و بیضه انس��انی« پژوهش��گاه 
رویان ارجاع داده ش��د. وی افزود: محققان و متخصصان 
گروه جنین شناسی پژوهشگاه رویان، پس از ارایه مشاوره 
تخصصی و آگاه س��اختن بیمار از نحوه ذخیره س��ازی و 
دورنمای چگونگی اس��تفاده از بافت وی در آینده، ناحیه 
قشر یکی از تخمدان  های بیمار در قطعات کوچک و با روش 

انجمادی ابداعی پژوهش��گاه رویان، تحت قوانین کمیته 
اخالق و پس از بررسی پاتولوژی بافت تخمدان و اطمینان 
از عدم وجود سلول های بدخیم، در »بانک تخمدان و بیضه 
انسانی« ذخیره کردند. به گفته فتحی، سه سال و نیم پس 
از طی دوره درمان، بیمار با تایید پزش��ک آنکولوژیس��ت 
خود جهت بازگرداندن بافت تخم��دان به بدن، مجددا به 
پژوهشگاه رویان مراجعه کرد و پس از تشکیل کمیسیون 
پزشکی متشکل از متخصصین گروه جنین شناسی و گروه 
زنان و غدد درون ریز پژوهشگاه رویان، بیمار تحت مطالعه 
و بررسی جهت پیوند بافت تخمدان قرار گرفت. وی عنوان 
کرد: نهایتا پس از گذش��ت بیش از یک س��ال و همکاری 
متخصص زنان بیمارس��تان حضرت رس��ول )ص(، نهایتا 
قطعات بافت تخمدان بیمار در دی��واره طرفی لگن بیمار 
پیوند زده شد؛ امید است تا با بازگش��ت چرخه هورمونی 
بیمار قدمی دیگر به سوی »حفظ توانایی باروری بیماران 
سرطانی« برداشته شود. وی تاکید داشت: گفته می شود 2 
تا 3 ماه زمان الزم است تا نتیجه پیوند به صورت بازگشت 

فعالیت هورمون های جنسی بیمار، مشخص شود.

توسط محققان پژوهشگاه رویان انجام گرفت؛

پیوند موفقیت آمیز بافت تخمدان برای باروری بیمار سرطانی در ایران
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اخبار

رییس ش��ورای شهرس��تان گلپایگان در همایش ش��وراها گفت: شوراها 
بدون هیچ گونه چشم داشتی مسئولیت خود را انجام می دهند، همچنین 
شوراهای روستایی در گلپایگان با کمترین امکانات پاسخگوی روستاییان 
هستند. علی اکبر زندی ادامه داد: تب برفکی از سال گذشته تاکنون هزینه ها 

و خسارت های زیادی را به دامداران تحمیل کرده است.
 رییس ش��ورای شهرس��تان گلپایگان گف��ت: کاهش جمعیت روس��تایی 
در شهرستان گلپایگان یک زنگ خطر است و اگر چاره ای اندیشیده نشود، 

جمعیت روستاها از آنچه که هست کمتر خواهد شد.
زندی افزود: از مس��ئوالن ادارات شهرستان می خواهیم با شوراها همکاری 
ویژه ای را داش��ته باشند و پاس��خگوی مکاتبات باش��ند. وی با بیان اینکه 
جمعیت روس��تایی کهنس��ال است، خاطر نش��ان کرد: روس��تاییان بیمه 
 روس��تایی خود را پرداخته اند، اما هنوز نتواس��ته اند که از بازنشستگی آن 

بهره مند شوند بنابراین خواهان رفع این مشکل نیز هستیم.

رییس کمیته امداد خوانس��ار با اش��اره ب��ه کم��ک780 میلیونی خیرین 
 خوانسار به کمیته امداد شهرستان گفت: در سال گذشته حدود یک هزار و 
900 خانوار تحت پوش��ش کمیته امداد شهرس��تان بودن��د. اکبر محمد 
صالحی اظهار کرد: در س��ال گذش��ته حدود یک هزار و900 خانوار تحت 
پوش��ش کمیته امداد شهرس��تان بودند که در زمینه های مختلف از جمله 
تهیه جهیزیه و مس��کن و تعمیرات س��اختمانی، پرداخت حق بیمه تامین 
 اجتماعی و ... مورد حمایت قرار گرفتند. وی با بیان اینکه مجموع هزینه های 
صرف شده در سال گذشته حدود380 میلیون تومان بود، ادامه داد: حمایت 
از240 دانش آموز و دانش��جو، 157 مورد آموزش فنی و حرفه ای، حمایت 
از ایتام و مستمندان در قالب طرح اکرام و محسنین با حمایت خیرین و ... 

بخش دیگری از فعالیت های سال گذشته این اداره است.

 امام جمع��ه نوش آباد ب��ا بیان اینکه مص��ای نماز جمعه ش��هر نوش آباد
  به بهره برداری رس��ید، گفت: این مصا با زیربنای800 متر مربع در مدت 
دو سال ساخته شده است. حجت االسام س��ید محمد علوی افزود: برای 
س��اخت این مصا حدود پنج میلیارد ریال از مح��ل کمک های مردمی و 
مسئوالن استان و شهرستان هزینه شده اس��ت. وی اظهار کرد: این مصا 
به همراه حسینیه جنبی آن که برای استفاده خواهران تعبیه شده ظرفیت 

چهار هزار نفر را برای اقامه نماز دارا است.

 رییس کمیت��ه ام��داد امام خمین��ی شهرس��تان برخوار 
 با تبری��ک فرارس��یدن اعیاد م��اه مبارک ش��عبان گفت:

2 هزار و200 خانوار در شهرستان برخوار زیر پوشش کمیته 
امداد امام خمینی هستند که از این تعداد یک هزار و700 
خانوار آن ها زنان سرپرست یا بی سرپرست خانواری هستند 

که از مجموعه امداد خدمات مختلفی دریافت می کنند.
ناصر عل��ی خاصی با اش��اره ب��ه خدمات مجموع��ه امداد 
به زن��ان سرپرس��ت خانوار اف��زود: از جمله ای��ن خدمات 
 می توان ب��ه پرداخ��ت مس��تمری ماهان��ه و ح��ق بیمه 
 تامی��ن اجتماعی و ارای��ه تس��هیات بدون به��ره بانکی 
نام برد. رییس کمیته امداد امام خمینی برخوار با بیان اینکه 
سال گذشته نزدیک به600 میلیون تومان حق بیمه زنان 
بی سرپرست خانوار شهرس��تان برخوار به  حساب سازمان 
 تامین اجتماعی واریز ش��د، تصریح کرد:180 فرزند یتیم 

در شهرس��تان برخوار زندگی می کنند که توسط خیرین 
مورد اکرام و ایتام قرار می گیرند.

وی گفت: س��ال گذشته با همکاری مس��ئوالن شهرستان 
توانس��تیم ایتام را به موسس��ه خیریه انصارالحس��ین )ع( 
وصل کنیم و نزدی��ک به30 درصد یعنی مع��ادل60 هزار 
تومان درآم��د آن ه��ا را افزایش دهی��م؛430 دانش آموز و 
دانش��جوی برخواری که خانواده های آن ها توانایی تامین 
هزینه تحصیلی شان را نداشتند بخشی از هزینه های آن ها 

توسط مجموعه امداد برخوار داده می شود.
علی خاصی یک��ی از سیاس��ت های مهم کمیت��ه امداد را 
 تاش جهت فراهم ساختن زمینه های اشتغال خانوارهای 
مورد حمایت برای خروج آن ها از تحت پوشش امداد عنوان 
کرد و بیان داشت: در راس��تای فرمایشات و تاکیدات مقام 
معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی سال گذشته کمیته 

امداد برخوار در جه��ت آموزش های اش��تغال و چگونگی 
اس��تفاده از س��رمایه برای ایجاد یک کس��ب وکار مناسب 
فعالیت های چش��م گیری انج��ام داده اس��ت. وی با بیان 
 اینکه سال گذشته30 میلیون تومان تسهیات بدون بهره 
به خانوارهای تحت پوششی که در نظر داشتند یک شغل 
 یا کارگاه تولیدی را راه اندازی کنند پرداخت شد، ادامه داد: 
در برخوار به افرادی که در نظر داش��تند فضای کسب وکار 
خود را رون��ق دهند مبل��غ 15 میلیون تومان تس��هیات 
 با کارم��زد چهار درص��د پرداخ��ت کرده ای��م، همچنین 
به سرپرس��ت ها و فرزندان خانواره��ای تحت حمایتی که 
می خواس��تند یک کارگاه تولیدی راه اندازی کنند تا سقف 

45 میلیون تومان تسهیات کم بهره ارایه شد. 
رییس کمیته امداد امام خمینی برخوار از رشد80 درصدی 
درآمده��ا و افزای��ش دو برابر مش��ارکت های کمیته امداد 
برخوار در سال گذشته خبر داد و گفت: رتبه استانی کمیته 
امداد برخوار در حوزه مشارکت ها و رشد درآمدها در استان 

اصفهان چهارم است.

زنگ خطر کاهش جمعیت 
روستایی گلپایگان

کمک 780میلیونی خیرین خوانسار
 به کمیته امداد

 مصالی نماز جمعه نوش آباد
 به بهره برداری رسید

اخبارکوتاه 

 مدیر آس��تان مقدس س��ید الکری��م )ع( دولت آب��اد  گفت: مرکز مش��اوره 
آس��تان مقدس س��ید الکریم )ع( دولت آباد در س��ال 94 برنامه های متنوع 
 و متعددی را در زمینه مش��اوره های دین��ی و خانواده به عم��وم مردم ارایه 
داده است. حجت االسام و المسلمین علی نریمانی اظهار داشت: این آستان در 
راستای پیروی از منویات مقام معظم رهبری ) دامت برکات ( در جهت تبدیل 
بقاع متبرکه به قطب های فرهنگی در سال گذش��ته برنامه های متعددی را 
برگزار کرده است که از آن جمله برپایی مرکز مشاوره برای شهروندان و مردم 
مومن و والیتمدار شهرستان بوده که با هدف برطرف کردن نیازهای روز منطقه 
برنامه ریزی و تشکیل ش��د. وی در ادامه تصریح کرد: طبق آمار مرکز مشاوه 
 آستان مقدس حضرات س��یدالکریم ) علیهما الس��ام ( دولت آباد، این مرکز 
در س��ال 1394، بالغ بر380 مراجعه حضوری،40 کارگاه آموزش��ی در قالب 
سلسله نشست های خانواده آسمانی، 19 کارگاه آموزشی ویژه خواهران و 16 

کارگاه آموزشی ویژه برادران را برگزار کرده است.
مدیر آس��تان مقدس س��ید الکریم )ع( دولت آباد  در ادامه افزود: شایان ذکر 
است مراجعات حضوری به این مرکز شامل مشاوره ازدواج، خانواده، تحصیلی، 

شغلی، برنامه ریزی ویژه کنکور، انتخاب رشته و … است.

مسئول بسیج سازندگی س��میرم گفت: با توجه به مرغوبیت و تولید باالی 
سیب در سمیرم، به دنبال تبدیل سمیرم به قطب صنایع تولیدی مشتقات 

سیب هستیم.
اس��ماعیل یاری اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی یک تکلیف و وظیفه بر دوش 

تک تک مردم و مسئوالن جامعه است.
وی با اش��اره به تولید سیب درختی در شهرستان س��میرم افزود: سمیرم 
دارای ظرفیت باالیی در اقتصاد مقاومتی اس��ت و با توجه به فرهنگ مردم 
شهرستان می توان به خوبی اقتصاد مقاومتی را در شهرستان متبلور کرد.

یاری گفت: کش��اورزی، دامپروری و گردش��گری مهم ترین ظرفیت های 
شهرستان سمیرم بوده که با توجه به آن و عملی کردن اقتصاد مقاومتی می 
توان شاهد بهبود و ارتقا وضعیت اش��تغال و اقتصاد شهرستان باشیم. وی 
با اشاره به فروش خام سیب گفت: مش��کل کشاورزان نبود صنایع تبدیلی 
و محصوالت کش��اورزی در س��میرم بوده که این امر باع��ث خروج ثروت 
 باالیی از شهرس��تان است. مسئول بسیج س��ازندگی ناحیه سمیرم افزود: 
در س��ال 95 در راس��تای تحقق اقتصاد مقاومتی در شهرستان و کاهش 
مشکات اقتصادی و اشتغال شهرستان سمیرم به دنبال تبدیل شهرستان 

به یک قطب صنایع تولیدی مشتقات سیب هستیم. 
وی تصریح کرد: امروز اقتصاد مقاومتی و تکیه بر نیرو و تولید داخلی تنها 
راه حل بیماری رکود، تورم و بیکاری بوده و امیدواریم با برنامه ریزی های 
انجام شده بتوانیم در راه عملی کردن اقتصاد مقاومتی در شهرستان شاهد 

رویدادهای خوبی باشیم.

شهردار گلشهر گفت: شهرداری با نیروی کم و درآمد پایین قطعا نمی تواند 
شهر رابه خوبی توسعه دهد و به ایده آل مردم برس��اند، بنابراین از مردم 
می خواهیم بیش از پی��ش در زمینه های مختلف با ش��هرداری همکاری 
 کنند. علی نیکبخت اظهار کرد: آس��فالت محور اصلی شهر در حد فاصل 
 محله وداغ تا کنجد جان به طول تقریبی یک ه��زار و100 متر و تعریض 

دو طرف جاده به طول شش متر در سال 95 انجام شده است.
وی با بیان اینکه در س��ال 93 بالغ بر 35 پرونده س��اختمانی صادر شده 
 است، ادامه داد: عملیات جدول گذاری و اجرای روفوژ در محور اصلی شهر 
 با حد فاصل محل��ه وداغ به ط��ول یک هزار مت��ر تا یک م��اه آینده آغاز 

خواهد شد.
 ش��هردار گلش��هر گفت: احداث میدان در ورودی ش��هر، احداث میدان 
در چهار راه صالح پیغمبر، احداث پل در کانال مسیل در محله کنجد جان، 
 احداث چمن مصنوعی در مس��احتی بالغ بر هزار متر مربع جنب س��الن 
9 دی، جدول گذاری بلوار اصلی شهر و ... تعدادی از پروژه هایی است که 
امیدواریم در سال جاری اجرایی شود. نیکبخت با بیان اینکه در سال 93 
بالغ بر 35 پرونده ساختمانی صادر شده است، یادآورشد: متاسفانه به علت 
 کاهش ساخت و ساز از سال 92 تاکنون درآمد ش��هرداری پایین آمده و 
از رونق افتاده است و باتوجه به افزایش هزینه ها، درآمدها افزایشی نداشته 
است. گلشهر از شهرهای شهرس��تان گلپایگان است و با جمعیتی بالغ بر 
9 هزار نفر از تجمیع چهار روس��تای ورزنه، کنجدجان، فیاخص و وداغ 

تشکیل شده است.

ارایه بالغ بر۴۵0 عنوان خدمت 
مشاوره دینی به اقشارمردم

سمیرم باید قطب صنایع تولیدی 
مشتقات سیب شود

درخواست کمک شهردار گلشهر 
از مردم

 سه طرح عمرانی و آموزشی در شهرس��تان تیران و کرون 
با حضور استاندار اصفهان به بهره برداری رسید

رس��ول زرگرپور، اس��تاندار اصفهان در آیین بهره برداري 
از چند طرح خدماتي و آموزش��ي تیران و ک��رون و بازدید 
از پروژه ه��ای عمرانی شهرس��تان تیران و ک��رون اظهار 
 داش��ت: شهرس��تان تیران و کرون از قابلیت هاي خوبي 
در زمینه گردشگري برخوردار است و ظرفیت گردشگری و 

صنعتی شهرستان تیران و کرون رو به رشد است.
وی افزود: جذب س��رمایه گذاران خصوصي به این بخش 
زمینه پیشرفت و توسعه صنعت گردشگري شهرستان را 
فراهم مي کند و با وجود محدودیت های اعتبارات محلی 

نیاز به جذب سرمایه گذار وجود دارد.
اس��تاندار اصفهان اذعان داش��ت: توجه ب��ه ظرفیت های 
 گردش��گری شهرس��تان همانند چش��مه مرغ��اب باید 
س��رمایه گذار ج��ذب و زمینه  ج��ذب توریس��ت نیز در 
 این منطق��ه بیش از بیش فراهم ش��ود. زرگرپور با اش��اره 
به اجراي طرح نیمه تمام در شهرستان گفت: براي تسریع 
 در عملی��ات تکمیلي اس��تخر این پ��روژه ها م��ی توان از 
بخ��ش خصوص��ی اس��تفاده ک��رد. فرمان��دار تی��ران و 
 کرون نیز گفت: پ��روژه ه��ای مدیریت ش��هری و اداره و

 آم��وزش و پ��رورش شهرس��تان تی��ران و کرون ش��امل 
ساختمان آتش نشانی شهرداری عسگران، جاده دسترسی 
عسگران به چش��مه مرغاب، مدرس��ه حضرت مریم شهر 
 عس��گران و مجتمع نگین ش��هر تی��ران اس��ت، افتتاح و 

مورد بهره برداری قرار گرفت.
افتتاح مدرسه دخترانه در تیران و کرون

 مدیر آموزش و پ��رورش شهرس��تان تیران و ک��رون نیز 
در این آیین گفت: مدرس��ه حضرت مریم  9 س��ال پیش 
اقدام به بازسازی شد و پروژه در مدتی متوقف شد، اما طی 

2 سال گذشته عملیات تکمیل آن آغاز و مورد بهره برداری 
قرار گرفت. 

علیرض��ا مرزبان اف��زود: این مدرس��ه زمینی به وس��عت 
 بیش از 4 هزار مترمربع احداث ش��ده که10 باب کاس، 
6 اتاق اداری، 2 باب آزمایش��گاه شامل آزمایشگاه فیزیک 
 و ش��یمی و س��الن اجتماعات اس��ت ک��ه ب��رای تجهیز

  آزمایش��گاه ه��ای آن نی��از ب��ه مس��اعدت مس��ئوالن 
است.

60 درص��د از م��دارس شهرس��تان  وی ادام��ه داد:
 تیران و کرون عمر باالی40 سال دارند که این مدارس باید 

بازسازی شوند.

مجتمع اقامتی و فرهنگی چشمه مرغاب راه اندازی 
می شود

ش��هردار عس��گران در این آیین گف��ت: آتش نش��انی و 
خدمات ایمنی ش��هر عس��گران عاوه بر خدمات رسانی 
 به م��ردم این ش��هر ب��ه 26 روس��تا در بخش ک��رون نیز 
خدمات رس��انی می کند. علی محمدی اف��زود:  مجموعه 
اقامت��ی رفاهی چش��مه مرغ��اب در منطقه گردش��گری 
شهرس��تان تیران و کرون قرار گرفته که احداث140 ویا 
و سایت موزه میراث فرهنگی در آن پیش بینی شده است.

وی از میزبانی این منطقه در ایام تعطیل از بیش از پنج هزار 
گردشگر خبر داد.

۳۵0 هکتار از مزارع شهرضا زیرکشت کود سبز رفت
رییس شبکه دامپزش��کی شهرس��تان فریدونشهر از واکسیناس��یون 82 هزار 
 راس دام س��بک و 9 ه��زار راس دام س��نگین این شهرس��تان علی��ه بیماری 

تب برفکی خبر داد.
دکتر نصرت اله اصانی با بیان این که فریدونشهر یکی از کانون های این بیماری 
در استان اصفهان بود به نیروهای محدود این اداره اشاره کرد و گفت سه نیروی 
این اداره از چهار ماه پیش برای واکسیناس��یون دام های شهرستان فریدونشهر 

اقدام کرده اند.
 وی ب��ا بیان این که در ح��ال حاضر این بیم��اری در فریدونش��هر تحت کنترل 
درآمده اس��ت از اتم��ام واکسیناس��یون دام س��بک خب��ر داد و اظه��ار کرد: 
واکسیناسیون دام سنگین دهستان های پشتکوه اول و دوم و دهستان پیشکوه 
به اتمام رسیده اس��ت. رییس شبکه دامپزشکی فریدونش��هر همچنین از لزوم 
واکسیناس��یون مجدد دام های س��نگینی س��خن گفت که چهار ماه از تاریخ 
واکسیناسیون آن ها گذشته باشد. اصانی در رابطه با واکسیناسیون دام عشایر 
اظهار کرد: فعالیت های این اداره دامپزش��کی محدود ب��ه مرزهای جغرافیایی 
 شهرس��تان فریدونش��هر اس��ت و در ایامی که عش��ایر در منطقه حضور دارند 
به علت کثرت دام عشایر تقریبا کل نیروها و انرژی این اداره معطوف به رسیدگی 
به دام عش��ایر می ش��ود و در زمانی که عش��ایر در منطقه حضور نداشته باشد 
واکسیناسیون دام عشایر بر عهده شبکه دامپزشکی منطقه قشاق آن ها است.

وی با بیان این که موج شیوع تب برفکی سراسر کشور را فرا گرفته بود از کمبود 
واکسن این بیماری دامی خبر داد و با بیان این که شرکت تعاونی دامداران اقدام 

به واردات این واکسن به کشور کرده اس��ت، تصریح کرد: همه دامدارانی که دام 
 سنگین آن ها به واکس��ن تب برفکی نیاز دارد باید نس��بت به تهیه این واکسن 

از شرکت تعاونی دامداران اقدام کنند.
رییس شبکه دامپزش��کی فریدونش��هر از اجرای طرح سراسری واکسیناسیون 
تب برفکی از20 اردیبهش��ت به م��دت 45 روز خبر داد و گف��ت: در این مدت 
الزاما همه دامداران باید با مراجعه به اداره دامپزش��کی نس��بت به درخواس��ت 
 واکسیناس��یون دام خ��ود اق��دام کنن��د. پی��ش از ای��ن ش��هرام موح��دی، 
 مدیرکل دامپزش��کی اس��تان اصفهان، با اش��اره به اینکه خس��ارت ناش��ی از 
تب برفکی بس��یار زیاد اس��ت، تصریح کرده بود: تب برفکی ج��زو بیماری های 
مشترک انسان و دام نیست و مردم نباید نگران استفاده از مواد پروتئینی و لبنی 
باشند چون به هیچ وجه در حوزه انسانی مشکل ساز و بیماری زا به شمار نمی رود.

 مدیر جهاد کش��اورزی ش��هرضا گفت: س��طح زیر کش��ت منداب به عنوان کود سبز 
در منطقه مهیار در سال زراعی امسال حدود350 هکتار است.

عبدالرضا تاکی اظهار داشت: بر اس��اس هماهنگی به عمل آمده از ابتدای سال زراعی 
95-94 تاکنون میزان 2هزار و 765  تن انواع کودهای شیمیایی شامل اوره، سولفات 
پتاسیم، فسفات آمونیم، سوپر فسفات تریبل، سوپر فس��فات ساده به این شهرستان 

اختصاص پیدا کرده است.
 وی افزود: این مقدار کود در س��طح حدود 5 هزار هکتار از مزارع گندم و جو و 3 هزار و 

600 هکتار از باغات شهرستان مورد استفاده قرارگرفته است.
مدیر جهاد کش��اورزی ش��هرضا گفت: از این میزان تخصیص تاکنون کودهای اوره، 
س��ولفات پتاس��یم و فس��فات آمونیم به صورت100 درصد جذب و بین کش��اورزان 
 شهرس��تان توزیع ش��ده و کوده��ای س��وپر فس��فات تریبل و س��اده نیز ب��ا توجه 

به توصیه های فنی کارشناسان جهاد کشاورزی مبنی بر استفاده توام با کودهای ازته 
 تاکنون30 درصد از میزان تخصیص��ی آن جذب و مابین کش��اورزان متقاضی توزیع 

شده است.  
وی بیان کرد: در راس��تای ترویج کود س��بز و افزایش بقایای آل��ی خاک های زراعی 
مقدار 1400 کیلوگ��رم بذر منداب به صورت رایگان توس��ط مرکز جهاد کش��اورزی 
مهیار بین کش��اورزان این منطقه ش��د. تاکی افزود: ای��ن مقدار بذر توزی��ع تا پس از 
کاش��ت و در زمان مناس��ب به خاک به عنوان کود س��بز برگردانده ش��ود، سطح زیر 
کش��ت منداب در منطقه مهیار در س��ال زراعی امس��ال حدود350 هکتار است. وی 
گفت: با توجه به اینکه گیاه منداب نس��بت به کم آبی  مقاوم اس��ت و سازگاری باالیی 
با ش��رایط آب و هوایی منطقه مهیار دارد پیش بینی می ش��ود س��طح زیر کشت این 
گیاه در س��ال های آتی افزایش پیدا کند. مدیر جهاد کشاورزی شهرضا بیان کرد: گیاه 
منداب را می توان پس از پایان دوره کاشت به عنوان دانه روغنی برداشت کرد و با توجه 
به نیاز آبی پایین و بازار خرید مناس��ب آن از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه اس��ت. 
وی تصریح کرد: منطقه مهیار با بیش از 4 هزار هکتار س��طح زیر کشت پاییزه گندم و 
جو به عنوان قطب با اهمیت کش��ت غات در استان و شهرس��تان محسوب می شود. 
تاکی اظهار داشت: در س��ال زراعی امسال در راس��تای مدیریت صحیح داشت غات 
کارشناسان مرکز جهاد کشاورزی مهیار با بازدید مستمر از مزارع گندم و جو این منطقه 
توصیه های  الزم برای مبارزه با علف های هرز و شته غات به کشاورزان را ارایه کردند. 
 وی گفت: وضعیت مزارع از ش��رایط مطلوبی برخوردار اس��ت و در این راس��تا تاکنون
 1500 هکتار از مزارع این منطقه علیه علف های هرز و شته غات سمپاشی شده است.

 آن سوی خبر

ریی��س ش��ورای اس��امی ش��هر کاش��ان از تولی��د 
400 ت��ن زباله ب��ه ط��ور روزان��ه در این ش��هر خبر 
داد و گف��ت: هر چق��در تولی��د زباله کمتر باش��د به 
ط��ور قطع هزینه ه��ای جم��ع آوری و انتق��ال آن نیز 
 برای ش��هرداری کمتر می ش��ود. حس��ین حیدریان 
در سومین جشنواره خوش حسابی شهرداری کاشان 
اظهار ک��رد: ش��هروندان کاش��انی هر چ��ه در تولید 
 زباله، حفظ فضای س��بز ش��هری، نگهداری سرویس 
حمل ونقل شهری با سبک زندگی اسامی صرفه جویی 
کنند عاوه بر ی��اری و حمایت ش��هرداری در کاهش 
هزینه های خدمات ش��هری کام مقام معظم رهبری 
 در راس��تای اقدام و عمل در اقتص��اد مقاومتی محقق 

می شود.
وی با اشاره به رسالت شهرداری ها در عملیاتی کردن 
اقتصاد مقاومتی در حوزه اقدام و عمل در کنار وظایف 
شهروندان افزود: پرهیز از انجام کارهای غیرضروری، 
کاهش خطای کارکنان در افزایش بهره وری می تواند 
 رس��الت ش��هرداری ها را در راس��تای اق��دام و عمل 

در اقتصاد مقاومتی عملیاتی کند.
به گفته وی، با اندیش��یدن تدابیر مناسب شهرداری و 
شهروندان دارالمومنین، کاشان می تواند به عنوان شهر 
تاریخی جهان در عمل به اقتصاد مقاومتی نمونه، آوازه و 

افتخار جهانی شود.
 رییس شورای اسامی ش��هر کاشان، با اشاره به تولید 

روزانه حدود400 تن زباله در این شهر گفت: هر چقدر 
تولید زباله کمتر باشد به طور قطع و یقین هزینه های 
جم��ع آوری و انتقال آن نی��ز برای ش��هرداری کمتر 
می ش��ود. حیدریان،در ادام��ه با تقدیر از ش��هرداری 
در برگ��زاری ای��ن جش��نواره در ایام ش��اد، مبارک، 
میم��ون و پرخیر و برک��ت رجب به وی��ژه عید مبعث 
 رس��ول اکرم)ص( گفت: حمایت ش��هروندان کاشانی 
از ش��هرداری با خوش حس��ابی در پرداخت عوارض و 

توسعه شهری جای تقدیر و سپاس فراوان دارد.
وی با تاکید بر اینکه عوارض نوس��ازی یک��ی از منابع 
درآمد پایدار در شهرداری ها است، عنوان کرد: از سال 
1362 با مکانیزم های سیاست کان کشور شهرداری ها 
عما از تزریق مناب��ع دولتی محروم ش��دند و مبنای 
درآمدهای ش��هرداری ها تکیه ب��ر درآمدهای داخلی 
 و درونی در توس��عه ش��هری و اج��رای تکالیف قانون 

شد.

به گفته وی، پیامد این سیاس��ت در بیش از20 س��ال 
گذش��ته عامل رش��د روزافزون شهرها ش��د و نسبت 
 70 درص��دی در روس��تاها و30 درصدی در ش��هرها 
ب��ه اس��تقرار70 درص��دی جمعیت در ش��هرها و30 

درصدی در روستاها در سال 95 تغییر پیدا کرد.
رییس شورای اسامی شهر کاش��ان تصریح کرد: این 
نس��بت جمعیت70 به30 در ش��هر و روس��تا توسعه 
 معابر، فضای سبز، حمل و نقل شهری، احداث مسکن، 

راه و آسفالت، افزایش تولید زباله را مسبب شد.
حیدریان اف��زود: با ای��ن وضعیت توس��عه روزافزون 
خدمات شهرداری ها و نیازهای مالی و درآمدهای پایدار 
و وعوارض نوسازی و اصناف به عنوان یکی از مصادیق 

درآمد پایدار پدیدار شد.
 وی، با اشاره به تامین س��ه تا چهار درصدی درآمدها 
 از محل درآمده��ای پایدار در کش��ور م��ا گفت: این 
در حالی است که در کشورهای توسعه یافته حدود160 

درصد منابع مالی از محل درآمدهای پایدار است.
به گفته وی، ش��هرداری با کاهش منابع مالی س��راغ 
تراکم فروشی، عوارض ساخت و س��از و سایر مواردی 
که قانونگ��ذار اج��ازه تعرف��ه آن را داده اس��ت، رفته 
 که این موضوع متاس��فانه در س��ال گذش��ته با توجه 
به رکود اقتصادی و رکود در حوزه ساخت و ساز درآمد 
شهرداری ها را کاهش داد و این نهاد را از انجام وظایف 

و تکالیفش به نحو احسن بازداشت.

واکسیناسیون ۹۱ هزار راس دام فریدونشهر علیه تب برفکی

رییس شورای شهر کاشان خبر داد:

تولید روزانه ۴00 تن زباله در کاشان

با حضور استاندار اصفهان؛

از سه طرح عمرانی وآموزشی 
در تیران و كرون بهره برداری شد

رییس کمیته امداد امام خمینی برخوار:

2200 خانوار در شهرستان برخوار زیر پوشش کمیته امداد 
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دريچه

1- گوشت قرمز
ــما را به تعويق مى اندازد و رفتن به  ــت قرمز فرآيند هاى طبيعى بدن ش گوش

خواب عميق بعد از يك روز كارى سخت را فوق العاده دشوار مى سازد.
 2- سبزيجات

ــاده آرام در  ــوق الع ــد، كه ف ــر دارن ــادى فيب ــوال مقدار زي ــبزيجات معم س
ــر از ميان  ــبزيجات يكى ديگ ــد. س ــما حركت مى كنن ــتگاه گوارش ش دس
ــما را بيش از آنچه فكر مى كنيد، بيدار نگه  ــت كه ش وعده هاى آخر شب اس

مى دارد.
 3- چيپس و ديگر ميان وعده هاى فرآورى شده

يكى از چيز هاى جالب در مورد تنقالت مانند چيپس اين است كه، به راحتى در 
دسترس و قابل تهيه هستند. موضوع اين است كه، غذا هاى فرآورى شده داراى 
دوز بااليى از منو سديم گلوتامات هستند، كه به طور قطع به مسئله بى خوابى 

شما ارتباط دارد، مسئله اى كه شما از آن اجتناب مى كنيد.
 4- پاستا

ــما ايجاد مى كند. مسئله اى كه پاستا  مقدار كمى پاستا انرژى زيادى براى ش
ــما خواهد شد،  مانند مواد غذايى چرب، به طور قطع منجر به افزايش وزن ش
ــتيد و هيچ تحركى نداريد، كربو هيدرات هاى  در حالى كه شما در خواب هس

موجود در ماكارونى به سرعت تبديل به چربى مى شوند.
5- بستنى

ــايد براى پيش از خواب ــت كه ش ــتنى انتخاب نوعى ديگر از تنقالت اس بس
 مناسب تر به نظر برسد. بستنى سرشار از چربى و شكر است و شما با خوردن 
اين مواد قبل از خواب، به بدنتان فرصت سوزاندن اين منابع انرژى زا پيش از 
ــما منجر  اينكه به رختخواب برويد نمى دهيد و اين موضوع به افزايش وزن ش

مى شود.
 6- يك تكه پيتزا

شايد شما هوس يك تكه پيتزاى باقيمانده در يخچال را كرده باشيد، ولى بهتر 
ــر كالرى نه تنها باعث  ــت آن را براى نهار فردا نگه داريد. پيتزاى چرب و پ اس
افزايش وزن شما خواهد شد، بلكه مى تواند باعث سوزش سر دل و مواردى از 

اين دست قبل از اينكه به خواب برويد، شود.
 7-كورن فلكس و غالت فرآورى شده

يك كاسه غالت فرآورى شده،  شامل قند و كربوهيدرات زيادى است كه به بدن 
شما امكان استراحت و يك خواب راحت را نمى دهد.

 8-شكالت به هر شكل و هر نوع
بسيارى از مردم نمى دانند كه شكالت سرشار از كافئين است و براى داشتن 

يك خواب راحت مطمئنا نبايد قبل از خواب شكالت خورد.
9-الكل

ــتفاده از  ــتيم، اس با توجه به آموزه هاى دينى و اخالقى كه به آنها معتقد هس
الكل در هر شرايطى منع شده است. عالوه بر اين آموزه ها و اعتقادات بايد آگاه 
ــاط   بود كه از لحاظ علمى و بيولوژيكى نيز، الكل امكان يك خواب كامل و نش

وسرحالى اول صبح را از انسان سلب مى كند.
 10-فلفل

ــت، بلكه داراى كالرى بااليى نيز است  فلفل نه تنها سرشار از كربوهيدرات اس
ــما با مصرف فلفل پيش از خوابيدن، خواب  و با توجه به طبيعت گرم فلفل ش

راحتى نخواهيد داشت.

خوردن اين 10 خوراكى قبل از خواب 
بسيار خطرناك است!

دانستنى ها

ــتر مردان جوان نسبت به زنان اين است كه  يكى از داليل مرگ و مير بيش
ــى مى كنند كه شايد رسيدگى ــم پوش ــيارى از مردان از عاليمى چش بس
ــگيرى ــيارى از مرگ و ميرها و صدمات مزمن پيش  به موقع به آنها از بس

 كند.
ــانه اى كه مردان به هيچ وجه نبايد از آن چشم پوشى كنند  در اينجا 7 نش

و بايد سريعا به دنبال درمان هاى فورى باشند، بيشتر معرفى شده است:
درد ناگهانى كشاله ران: اين درد ممكن است در اثر پيچش بيضه ايجاد 
شود. پيچش بيضه يا تورشن اغلب به دنبال چرخش بيضه حول محور خود 
روى مى دهد. تشخيص قطعى با سونوگرافى است و به دليل انسداد عروق 
ــريع كه اغلب جراحى است ضرورى  بيضه و نرسيدن خون به آن درمان س

است وگرنه خطر عقيمى وجود دارد.
ــد.  ــت عفونت و التهاب اپيديديم باش اما يك علت ديگر اين درد ممكن اس
ــم . اپيديديم  يك   ــاب  و عفونت  اپيديدي ــت  از الته اپيديديميت  عبارت  اس
ساختار مستطيلى  شكل  است  كه  به  قسمت  بااليى  هر كدام  از بيضه  ها مى 
ــت  از مبارزه  با عفونت  و كاهش  درد و تورم .   چسبد. هدف  درمان  عبارت  اس

درمان  معموال مى  تواند در منزل  انجام  گيرد.
درد شديد كمر: درد ناگهانى و شديد در پشت اگر مربوط به ورزش نباشد، 
ــم آئورت شكمى باشد. اين عارضه در  مى تواند نشانه اى از تبال به آنوريس
ــكمى ايجاد مى شود. آنوريسم آئورت  جريان پارگى اليه داخلى آئورت ش
ــتهايى و كاهش وزن و  ــكمى گاهى مى تواند عالوه بر كمردرد با بى اش ش
همچنين يك توده ضربان دار در شكم همراه باشد. با تعيين ابعاد آنوريسم، 
از طريق سى تى اسكن، از طريق دارو و جراحى مى توان اقدام به درمان كرد.

درد مداوم در سـاق پا: درد آزاردهنده در باالى پا و يا جلوى ساق پا اگر 
با ورزش بدتر شود، با مسكن هايى مانند ايبوپروفن و يا استامينوفن بهبود 
ــتگى استرسى  ــايد مرتبط با شكس مى يابد. در غير اين صورت اين درد ش
ــتگى هنگامى بروز مى كند كه نيروى بيش  استخوان باشد. اين نوع شكس
ــتخوان طى هفته ها به طور مكرر روى استخوان طبيعى  از حد ظرفيت اس
ــود ولى  ــتگى نمى ش ــود. هر يك از اين نيروها اگرچه باعث شكس وارد ش
جمع آنها در طى زمان باعث تسليم شدن استخوان و در نهايت شكستگى

 مى شود. 

ــت و البته موارد  ــر جراحى اس ــتگى در اغلب موارد غي ــن شكس درمان اي
استثنايى مانند شكستگى گردن استخوان ران يا شكستگى هاى جابه جا 

شده ممكن است نياز به عمل جراحى داشته باشد.
ــاس شى تيز در معده يا گلوله اى  درد شكمى شديد: اين درد كه با احس
ــترش مى يابد و مى تواند  ــت، در ناحيه دنده ها نيز گس در شكم همراه اس
نشانه اى از آپانديسيت، پانكراتيت و يا التهاب كيسه صفرا باشد. در هر سه 
مورد علت مى تواند عفونت باشد. درد در قسمت پايين شكم نشان دهنده 
آپانديسيت است. درد در قسمت فوقانى شكم معموال نشان دهنده التهاب 

كيسه صفرا و در زير قفسه سينه نشان دهنده پانكراتيت است.
درد گذراى قفسه سينه: درد سنگين كه به طور ناگهانى ظاهر مى شود و 
به سرعت از بين مى رود، مى تواند نشان دهنده سوء هاضمه يا خطر حمله 
قلبى باشد. حتى اگر مدت زمان اين درد بسيار كوتاه باشد، خطر آن را نبايد 

ناديده گرفت.
ــاق پاى متورم حساس به لمس مى تواند  درد ساق پا همراه با تورم: س
نشان دهنده ترومبوز وريدهاى عمقى باشد. ماساژ ناحيه دردناك خطرناك 

است و مى تواند باعث گسترش لخته به ريه ها شود.
ــان  ــت در بدترين حالت نش ادرار كردن دردناك: اين عارضه ممكن اس
دهنده ابتال به سرطان مثانه باشد. درد و خون در ادرار از نشانه هاى ابتال به 
اين سرطان يعنى چهارمين سرطان شايع در مردان است. سيگار كشيدن 
بزرگ ترين عامل خطر ابتال به سرطان مثانه است. با انجام آزمايش ادرار و 
تشخيص تومور، گزينه هاى جراحى، شيمى درمانى و راديوتراپى به عنوان 

درمان در دسترس است.

خبر

ــد منفجر  ــرار بگيرن ــى در مايكروويو ق ــر وقت موارد زي
ــوند، دود مى كنند، يا كار ديوانه كننده و ترسناك  مى ش

ديگرى انجام مى دهند.
ممكن است آن افسانه  تغذيه اى بدنام را درباره مايكروويو 
ــيد كه مواد مغذى حياتى سبزيجات را كه با  شنيده باش

بيمارى ها مبارزه مى  كنند، خراب مى كند.
ــانه واقعيت نداشته باشد،به  گرچه ممكن است اين افس
ــاير  ــبت به س گفته  اف دى اى، درواقع مايكروويوها نس
روش هاى پخت وپز، ويتامين ها و مواد معدنى بيشترى را 
حفظ مى كنند،خوراكى هاى خاصى وجود دارد كه بايد 

هميشه دور از مايكروويوتان نگه داريد.
1. تخم مرغ درسته

ــد ميان وعده هاى  ــرغ مى توان ــردن چند تخم م آب پز ك
مغذى را تامين كند كه براى تمام هفته تان كافى است. 
آنها را الى نان تست بگذاريد يا مثل سيب بخوريد، يا به 
آنها نمك بزنيد ، اما هر كارى مى كنيد، آنها را درسته در 
ــده است  ــخص ش مايكروويو قرار ندهيد زيرا ظاهرا مش
ــرغ  در مايكروويو باعث انفجار آن  كه آب پز كردن تخم م
مى شود، اما اتفاق غيرمنتظره اى مى افتد. انفجار معموال 
ــرغ از مايكروويو رخ مى دهد،  بعد از خارج كردن تخم م
ــقاب تان قرار دارد يا  ــت وقتى در بش كه يعنى ممكن اس
حتى وقتى نخستين گاز را مى زنيد در دهان تان منفجر 
ــته دار  ــورد تخم مرغ هاى پوس ــود. اين اتفاق هم درم ش
ــد زيرا بخار  ــت كنده رخ مى ده و هم تخم مرغ هاى پوس
ــكل گرفته در درون تخم مرغ، ميان وعده اى به ظاهر  ش
بى خطر را به يك بمب ساعتى تبديل مى كند. سعى كنيد 
ــيم  كنيد تا از اثرات  ــمت تقس تخم مرغ ها را به چهار قس

خطرناك آن پيش گيرى شود.
2. گوشت هاى فرآورى شده

ــده اى كه  ــيميايى و نگهدارن ــواد ش ــر م ــه خاط قبال ب
ــما هشدار داده  ــده دارند، به ش گوشت هاى فرآورى ش
ــت كه وقتى آنها را در  ــده اس ــخص ش بوديم. خب مش

مايكروويو گرم مى كنيد وضعيت بدتر هم مى شود.
چگونگى پخت، نگهدارى و گرم كردن مجدد آنها مى تواند 
ــدن كلسترول  ــى از اكسيده ش به توليد محصوالت ناش
كمك كند كه براى عروق آرترى زيان بارتر از كلسترول 
خالص است و ارتباط مستقيم ترى با بيمارى هاى قلبى 
ــت كه مايكروويو كردن  ــان داده اس دارد. مطالعه اى نش
گوشت در مقايسه با ساير روش هاى پخت منجر به توليد 
ــى از اكسيده شدن  ــى اپى ها (محصوالت ناش بيشتر س

كلسترول) در سوسيس ، بيكن، و كالباس مى شود.
3. فلفل هاى تند

ــه  آتش را در خود  از فلفل هاى تند بگوييم كه يك گلول

نگه داشته اند. مايكروويو كردن يكى از اين گياهان تند نه 
تنها منجر به دود كردن آن مى شود بلكه احتماال آن  را به 
آتش مى كشاند و كپسايسين – ماده  شيميايى كه سبب 
فلفل ها مى شود – در فرآيند حرارت ديدن در مايكروويو 
ــى مايكروويو را باز مى كنيد  آزاد مى گردد. بنابراين وقت
ــده و باعث سوزش چشم ها  كپسايسين در هوا پخش ش
ــى فكرش را مى كرد كه يك  و گلويتان مى شود. چه كس

مايكروويو كردن ساده تبديل به تله اى انفجارى شود؟
4. سس پاستاى قرمز

همه  ما آن را تجربه كرده ايم. مى خواهيد براى يك ناهار 
ساده و سريع، باقيمانده  پاستاى خوشمزه  ديشب را گرم 
ــى در مايكروويو  ــه رب گوجه فرنگ كنيد، پس يك كاس
ــه  بزرگ پاستا آماده كنيد  مى گذاريد تا آن را براى كاس
ــو گرم كنيد و بعد  و آن را براى چند دقيقه در مايكرووي
يك صداى پاپ پاپ پاپ مى شنويد و مايكروويوتان پر از 
ــود. دليلش اين است كه قوام  لكه هاى سس قرمز مى ش
ــود حركت ذرات  و غلظت رب گوجه فرنگى باعث مى ش
دشوار شود، بنابراين فشار بخارى كه زير سطحش جمع 
مى شود در نهايت فوران مى كند كه بخار آزاد شود و باعث 
مى شود سس به اطراف بپاشد. ما پيشنهاد مى كنيم سس 

را روى اجاق گرم كنيد كه بتوانيد دائما آن را هم بزنيد تا 
فشار بخار آزاد شود.

5. انگور
ــده است، وقتى در  اگرچه انگور عمدتا از آب تشكيل ش
مايكروويو قرار بگيرد مى توانند شعله ور شود. ويديوهايى 
ــفيد، داغ و  ــماى (بله پالسما) س از انگورهايى كه پالس
ــده است.  ــين بيرون مى دهند در اينترنت پخش ش آتش
ــان سعى دارند  اگرچه افراد پشت دوربين اغلب خودش
اين اتفاق بيفتد، هنوز هم پيشنهاد مى كنيم از مايكروويو 

كردن آنها بپرهيزيد تا از خطر دور شويد.
در حالى كه انگور هنگام گرم شدن در مايكروويو منفجر و 
شعله ور مى شود، گفته مى شود عموزاده چروكيده ترش 
– كشمش – ايجاد دود مى كند. اگرچه قادر نبوديم اين 
ادعا را كامال تاييد كنيم، گمان مى كنيم اين امر به دليل 
ــد كه انگور دارد. بعد از آن كه قند  مقادير قند بااليى باش

ذوب شد سريعا شروع به ايجاد دود مى كند.
6. گوشت فريز شده

استفاده از مايكروويو براى آب كردن يخ گوشت فريز شده 
ممكن است سريع و ساده باشد، اما توزيع غيريكنواخت 
ــمت ها بيش از  ــود برخى قس حرارت مى تواند باعث ش

ــوند در حالى كه ساير قسمت ها يخ زده باقى  حد پخته ش
ــت اين امر مى تواند  ــان داده اس مى مانند. مطالعات نش
ــرد  ــمت هايى كه س ــازه دهد در قس ــا اج به باكترى ه
ــد كنند و آنها را به منابع بالقوه  بيمارى هاى  مانده اند رش
منتقل شونده از غذا تبديل مى  كند. پيشنهاد مى كنيم از 
همان روش قديمى و خوب آب كردن يخ گوشت يخ زده با 
نگهدارى آن در يخچال در طول شب استفاده كنيد،كامال 

ارزش وقت اضافه را دارد.
7. شير مادر

ــير خود را فريز كرده و هنگام  برخى از مادران مدرن ش
نياز گرم مى كنند. اين تاكتيك راحت و معمول مى تواند 
ــت ، مگر  ــى كند و كامال بى خطر اس در وقت صرفه جوي
آن كه از مايكروويو براى ذوب كردن شير استفاده كنند. 
ــت كه شير را بگذارند به صورت  اگرچه سريع تر از آن اس
ــير نوزاد را به طور  ــود، اما مايكروويو ش طبيعى ذوب ش
ــه ايجاد « نقاط  غيريكنواخت حرارت مى دهد و منجر ب
داغ » مى شود كه مى تواند دهان و گلوى نوزاد را بسوزاند. 
اف دى اى پيشنهاد مى كند شير مادر يا شيرخشك را در 
آب داغ يا در ماهى تابه اى روى اجاق حرارت دهيد، بطرى 
را دائما تكان دهيد و آن را پشت دست تان امتحان كنيد.

دريچه

ــان وجود دارد بيزارند. داليل  ــتر افراد از جوش هايى كه روى صورتش بيش
ــكيل آكنه و جوش روى صورت وجود دارد كه برخى از اين  زيادى براى تش
ــامل ژنتيك، فاكتورهاى محيطى و عدم تعادل هورمون هاست. با  داليل ش
اين حال اكثريت افراد نمى دانند چگونه مى توان آكنه را به طور موثر درمان 
ــك هاى طبيعى و خانگى بهترين روش براى  كرد. در واقع، استفاده از ماس

درمان آكنه است.
اين ماسك ها از مواد طبيعى تشكيل شده اند و آماده سازى آنها بسيار آسان 

است.در ادامه مقاله با برخى از اين ماسك  ها آشنا مى شويم:
 ماسك دارچين و عسل

 اگرچه بيشتر افراد از عسل به خاطر چسبناك بودنش استفاده نمى كنند اما 
ــى دارد و مى تواند ميكروب ها و باكترى هاى  اين ماده خاصيت آنتى بيوتيك
ــد ميكروب طبيعى  ــرد. دارچين نيز يك ض ــده آكنه را از بين بب ايجاد كنن
ــد باكترى ها جلوگيرى مى كند.زمانى كه اين دو  محسوب مى شود و از رش

ماده با هم تركيب مى شوند به درمان موثر آكنه كمك زيادى خواهند كرد.
ــك كنيد. دو قاشق غذاخورى از عسل و   ابتدا صورت خود را بشوييد و خش
ــق چايخورى از دارچين را تركيب كنيد. سپس آن را روى صورت  يك قاش
ــك به مدت 10 الى 15 دقيقه روى صورت  قرار دهيد. اجازه دهيد اين ماس

بماند. سپس با آب بشوييد.
 ماسك سفيده تخم مرغ

ــاى زخم را نيز از بين  ــفيده تخم مرغ به كاهش آكنه كمك مى كند و ج  س
ــفيده تخم مرغ حاوى پروتئين و ويتامين  مى برد. همانطور كه مى دانيد س
است و به بازسازى پوست كمك خواهد كرد. دو يا سه عدد تخم مرغ برداريد 
و سفيده آن را جدا كنيد. آن را خوب هم بزنيد. سپس تركيب را به مدت يك 

دقيقه روى پوست خود قرار دهيد و با آب بشوييد.
ماسك شير/ماست و عسل

ــناخته   در حالى كه محصوالت لبنى معموال به عنوان ايجاد كننده آكنه ش
مى شوند اما شير يا ماست مى تواند باعث درمان آن شود. شير، پوست را نرم 
ــور كه قبال هم گفتيم،  ــزى آن را برطرف خواهد كرد. همانط مى كند و قرم
عسل خاصيت آنتى باكتريايى دارد و باعث كشته شده باكترى هاى موجود 

روى پوست مى شود.

 يك قاشق غذاخورى از شير يا ماست طبيعى را با يك قاشق غذاخورى عسل 
ــت بماليد و اجازه دهيد خشك شود.  تركيب كنيد. اين تركيب را روى پوس

بعد از 15 دقيقه صورت خود را بشوييد.
 ماسك جوى دوسر

 جوى دوسر از سال هاى دور براى درمان انواع مختلفى از بيمارى هاى پوستى 
ــتفاده قرار مى گيرد زيرا با كاهش التهاب و قرمزى آن باعث نرمى  مورد اس
پوست مى شود. اضافه كردن عسل باعث مى شود خاصيت آنتى باكتريايى 

ماسك نيز تامين گردد.
ــته بندى آماده كنيد و دو قاشق  ــتور روى بس  جوى دوسر را بر اساس دس
ــل به آن بيفزاييد. آن را روى پوست قرار دهيد و بگذاريد20  غذاخورى عس

الى 30 دقيقه به همين حالت باقى بماند سپس با آب بشوييد.
ماسك عسل و آووكادو

آووكادو سرشار از ويتامين و مواد معدنى است و مى تواند براى پوست مفيد 
باشد.ابتدا صورت خود را بشوييد و پاك كنيد. آووكادو را به صورت خمير در 
ــل را به آن بيفزاييد. تركيب آماده  بياوريد. سپس يك قاشق غذاخورى عس
شده را روى پوست قرار دهيد و بگذاريد 15 الى 20 دقيقه روى صورت بماند. 

سپس با آب بشوييد و خشك كنيد.

7 خـوراكى كه نبـايد در مـايكروويو گذاشت

ــتراليا يك آزمايش خون جديد را توسعه  محققان دانشگاه التروب اس
داده اند كه به پزشكان يك روش قابل اعتماد براى تشخيص زودهنگام 
ــانگرهاى بالينى آن  ــناختى پاركينسون از روى نش بيمارى عصبى ش

ارايه مى كند.
تشخيص زودهنگام پاركينسون مى تواند به پزشكان در تصميم گيرى 
ــت بيمارى كمك كند، اما معموال  براى گزينه درمانى يا ارتقاى مديري
اين بيمارى پس از ظاهر شدن عاليم شناسايى مى شود كه سلول هاى 

مغزى حياتى تا آن زمان از بين رفته اند.
محققان استراليايى يك آزمايش براى آشكارسازى سازوكار غيرعادى 

سلول هاى خون در مبتاليان به پاركينسون طراحى كرده اند.
اين آزمايش خون تاكنون روى 38 نفر كارآزمايى شده كه 29 نفر از آنها 
به اين بيمارى مبتال بوده و 9 نفر در گروه كنترل قرار داشتند. نتايج اين 

آزمايش بسيار قابل اطمينان گزارش شده است.
ــافات اخير بر سازوكار اين  ــعه اين آزمايش خون، نقطه اوج اكتش توس
ــتند كه بيمارى هاى  ــمندان بر اين باور هس بيمارى بوده است. دانش
ــامل نقص در  ــون و آلزايمر ش ــد پاركينس ــده عصبى مانن تحليل برن
ــت كه كارخانه انرژى سلول به شمار ــلول اس عملكرد ميتوكندرى س

مى رود. 
ــف كردند كه عاليم بيمارى هاى  ــال پيش محققان كش حدود 10 س
ــتم  ــاى داراى نقص مى تواند بر اثر يك سيس مرتبط با ميتوكندرى ه

هشدار هميشه روشن در سلول ها ايجاد شوند.
ــيگنال دهى و نه  ــان داد كه اين بيمارى ها به اختالل س اين كشف نش
ــتند. محققان اين  ــايى انرژى كه قبال تصور مى شد، مرتبط هس نارس
فرآيند را به نمايش درآورده و نشان دادند كه در بيمارى پاركينسون، 
ــه افزايش توليد  ــده و منجر ب ــدت فعال ش ــلول هاى بيماران به ش س
ــدند. در طول زمان، اين عوامل به  محصوالت جانبى اكسيژن سمى ش

سلول هاى حياتى در مغز آسيب زدند.
ــعه آزمايش خون جديد مى تواند به پزشكان در  به گفته محققان، توس
تشخيص قابل اطمينان سازوكار غيرعادى سلول هاى خون در مبتاليان 
ــون كمك كرده و منجر به ارايه زودتر گزينه هاى درمانى  به پاركينس
ــخيص براى  ــود. اين امر همچنين مى تواند به طراحى ابزارهاى تش ش

اختالالت تحليل برنده عصبى ديگر مانند آلزايمر بينجامد.
ــش روى 100  ــام آزماي ــمندان، انج ــن دانش ــدى براى اي مرحله بع
ــروه كنترل  ــون و 30 نفر در گ ــامل 70 مبتال به پاركينس داوطلب ش

خواهد بود. 
ــون و ــاران پاركينس ــلول هاى خونى بيم ــتر تفاوت س ــى بيش بررس
ــل بيمارى منجر  ــازوكار عام ــالم مى تواند به درك بهتر از س افراد س

شود.
ــرعت  ــورت افزايش بودجه براى س ــن زده اند كه درص محققان تخمي
ــخيصى، تا پنج سال ديگر  ــعه اين آزمايش خون تش بخشيدن به توس

مى توان به آن دسترسى پيدا كرد.

تشخيص زودهنگام «پاركينسون»
 با آزمايش خون

نشانه هايى كه مردان نبايد از آن چشم پوشى كنند!

ماسك هاى خانگى براى درمان جوش

نشانه هايى كه مردان نبايد از آن چشم پوشى كنند!
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ــهير فرانسوي و از بنيان گذاران  آنتوان الوازيه كاشف و دانشمند ش
ــس به دنيا ــال 1743م در پاري ــن، در 26 اوت س ــيمي نوي علم ش

آمد. 
وي در ابتدا رشته حقوق را به پايان رساند ولي به دليل عالقه زياد به 
علوم پايه، وارد اين عرصه گرديد. از جواني زير نظر استاداني ماهر، 
نجوم، گياه شناسي و شيمي و زمين شناسي را به خوبي فراگرفت و 

در 25 سالگي به عضويت فرهنگستان سلطنتي علوم برگزيده شد.
ــيمي و فيزيولوژي  ــود را روي ش ــود كه تحقيقات خ از اين زمان ب
ــد. الوازيه در ضمن  ــي نائل آم ــافات مهم متمركز نمود و به اكتش
ــكيل دهنده آن را  ــه كرد و عناصر تش تحقيقات خود، هوا را تجزي
شناخت. او بدين ترتيب گاز اكسيژن و اهميت آن را در عمل احتراق 
ــد، هوا را از تركيب عناصر اوليه آن  كشف نمود و همچنين موفق ش

بسازد. 
او اولين كسي بود كه ثابت كرد حرارتي كه بدن دارد نتيجه احتراق 
ــود. به مناسبت  ــت كه به طور مداوم در بدن ايجاد مي ش كندي اس
ــيمي  ــم فيزيولوژي و بيوش ــات، او را بنيان گذار عل ــن تحقيق همي

مي دانند.
ــترده اي در علم شيمي انجام داد  وي پژوهش ها و آزمايش هاي گس

آزمايش ها، قانون بقا و پايندگي ماده را به اثبات رسانيد.
ــود به وجود مي آيد و  به موجب اين اصل، هيچ چيز نه به خودي خ
ــيمي  ــاس فرمول هاي مهم ش نه از بين مي رود. اين قانون پايه و اس
ــوند،  ــا چند عنصر با هم تركيب ش ــت و طبق آن اگر دو ي امروز اس
عناصر ديگري به وجود مي آيد كه وزنشان با وزن عناصر اوليه يكي

 است. 
ــان بيان كرد و  ــيژن را در تنفس جانوران و گياه الوازيه نقش اكس
حرارت بدن را نيز اندازه گيري نمود. او تأليفات زيادي از خود بر جاي 
نهاد كه مي توان به آثاري همچون ثروت هاي زيرزميني امپراتوري 
ــفر و  ــي و آب و همچنين احتراق فس ــه، درباره منابع طبيع فرانس
ــتغاالت  ــاره كرد. فعاليت هاي علمي الوازيه گاه بر اثر اش گوگرد اش
ــد وقفه و ركود  ــي كه از طرف دولت به او ارجاع مي ش فني و سياس

پيدا مي كرد. 
ــات مردم  ــع آوري مالي ــئوليت جم ــن ماموريت ها، مس يكي از اي
ــد. اما پس از انقالب كبير فرانسه، بر اثر فرانسه بود كه به او داده ش
 جو سازي هايى كه عليه اين دستگاه صورت گرفت، مسئوالن آن به 
صورت افرادي خون خوار و منفور معرفي شدند كه همچون زالوهاي 
خون خوار خون مردم را مي مكيده اند و از آنها ماليات مي گرفته اند. 

لذا همگي را دستگير و محاكمه كردند. 
ــن محاكمه  ــي خود را در اي ــته بود بي گناه الوازيه هم كه نتوانس
جنجالي ثابت كند، محكوم به اعدام شد و سرانجام در روز هشتم مه 

1794م، در 51 سالگي به زير تيغ گيوتين رفت.
يكي از دانشمندان فرانسه، پس ازمرگ الوازيه گفت: تنها يك لحظه 
وقت براي بريدن الوازيه صرف شد و شايد تايك صد سال، زمان نتواند 

سر ديگري همانندش به وجود آورد.

اعدام «آنتوان الوازيه» 
در جريان انقالب كبير فرانسه  فسخ امتياز استعماري 

«كاپيتوالسيون» 
صدور قطعنامه شوراي امنيت در مورد 

كاربرد سالح هاي شيميايي در جنگ
روز جهاني صليب سرخ 

و هالل احمر 

ــيون، عبارت از نظام قضاوت كنسولي و برخي  مفهوم عام حقوقي كاپيتوالس
ــت كه به موجب آن، اتباع يك كشور در  امتيازات و مصونيت هاي قضايي اس
ــمول قوانين جزايي و مدني در  ــور مورد نظر از ش صورت ارتكاب جرم در كش
ــدند. حق كاپيتوالسيون در ايران، اولين  قلمرو كشور ميزبان مستثني مي ش
ــال 1206ش در زمان فتحعلي شاه قاجار به  بار در معاهده تركمنچاي در س
ــياري از دولت هاي ديگر نيز صاحب اين امتياز  ــد و بعدها بس روسيه داده ش
ــي و قضايي ايران تحميل  ــولي خود را بر دستگاه سياس شده و قضاوت كنس
ــيد كه به موجب آن حق  كردند. در سال 1297 ش، اليحه اي به تصويب رس
كاپيتوالسيون روس ها در ايران كه تحت فشار زور و تهديد و تطميع و برخالف 
ــي لغو شد. پس از لغو  ــتناد به قانون اساس مصالح ملت ايران بوده است با اس
ــيه قراردادهاي مشابه با كشورهاي  ــيون بين ايران و روس قرارداد كاپيتوالس
ديگر نيز ملغي گرديد. اما كشورهاي غربي همچنان به اين امتياز پايبند بودند 
تا اين كه مجلس شوراي ملي در چنين روزي ، نوزدهم ارديبهشت 1306ش، 
الغاى كاپيتوالسيون را اعالم كرد و به همه دولت هايي كه از حق كاپيتوالسيون 
استفاده مي كردند يك سال وقت داد كه در قراردادهاي خود تجديد نظر و اين 
امتياز را لغو كنند. اين قانون ننگين، يك بار ديگر در سال 1343 ش مطرح شد 
و به تصويب رسيد كه به سبب اعتراض امام خميني(ره) به آن، آن حضرت را 
به تركيه تبعيد كردند. در نهايت كاپيتوالسيون پس از پيروزي انقالب اسالمي 

براي هميشه لغو شد.

ــيميايي عراق عليه مردم بي گناه  با شكايت ايران عليه عراق مبني بر بمباران ش
ــازمان ملل پس از بازديد از مناطق دو طرف، گزارش  كشورمان، كارشناسان س
ــيميايي عليه نظاميان و غير نظاميان  ــتفاده از سالح هاي ش خود را مبني بر اس

ايراني و همچنين نظاميان عراقي به دبير كل تسليم كرد. 
ــوراي امنيت تقديم نمود كه در  دبيركل، اين گزارش را به ضميمه نامه اي، به ش

نتيجه، قطعنامه 612 صادر شد. 
در اين قطعنامه بدون آن كه از كشوري خاص به عنوان استفاده كننده سالح هاي 
شيميايي ياد شود، كاربرد اين سالح ها محكوم گرديد. همچنين در اين قطعنامه 
از تمامي كشورها درخواست شد كه با رعايت تعهدات بي طرفي، از صدور عوامل 

شيميايي به طرف هاي مخاصمه خودداري كنند.

صليب سرخ، عنوان سازماني بين المللي است كه براي تسكين آالم بشري و 
حفظ و پيشرفت بهداشت عمومي، بر طبق موافقتنامه ژنو در سال 1864م و 
خاصه در نتيجه مساعي شخصي به نام ژان هانري دونان سوئيسي، تشكيل 
يافت. او در سال 1862م پيشنهاد كرد كه خدمت به رنجوران و زخمي هاي 
نظامي، فعاليتي بي طرف محسوب شود. اين پيشنهاد با استقبال انجمن هاي 
امور خيريه مواجه شد و موافقتنامه كنفرانس بين المللي ژنو در سال 1864م 
ــن گرديد. از آن پس جمعيت هاي  براي بهبود وضع مجروحان نظامي تدوي
ملي صليب سرخ به وجود آمده و گسترش پيدا كرد. همچنين به پاس تالش 
ــالروز تولد وي به عنوان روز جهاني صليب  ــتم مه، س هانري دونان، روز هش
ــور جهان، جمعيت هاي ملي  سرخ تعيين شد. در سال 1963م، در 88 كش
ــدف كمك متقابل و  ــرخ به وجود آمد كه در مقاطع گوناگون با ه صليب س
همكاري و توسعه فعاليت هاي مربوطه، به ويژه در زمان صلح فعاليت مي كرد. 
فعاليت صليب سرخ بين المللي جهاني پس از پايان جنگ جهاني دوم توسعه 
ــالمي به جاي صليب سرخ، هالل  فراواني يافت. همچنين در كشورهاي اس
احمر به عنوان نماد اين سازمان به كار گرفته شد. در ايران، جمعيت شير و 
ــت كه پس از پيروزي انقالب اسالمي، ايران نيز  خورشيد سرخ فعاليت داش
ــت. مطابق آخرين آمار، 126  عالمت هالل احمر را براي اين فعاليت پذيرف
جمعيت صليب سرخ و هالل احمر با بيش از 250 ميليون نفر عضو در سطح 

جهان فعاليت دارند.

ناصرالدين شاه همان گونه كه در زنده بودن خود باعث دردسر مردم بود، مردن او نيز 
ــنگ قبر ناصرالدين شاه هم دردسرهاى  مصيبت ديگرى را بر مردم تحميل كرد. س

عجيبى براى مردم در پى داشت.
ــال تاج گذارى خود در سال 1275 ه  .ش به  ناصرالدين شاه در آستانه پنجاهمين س
دست ميرزارضاى كرمانى از پيروان سيدجمال الدين اسدآبادى و به تحريك وى در 
ــد و از آن پس تهرانيان قديم به ناصرالدين  حرم شاه عبدالعظيم در شهررى ترور ش
شاه لقب شاه شهيد را دادند. تا مدت ها كالبد ناصرالدين شاه در تكيه دولت نگهدارى 
شد و سپس در سالروز مرگش با اجازه علما و به دستور امين الدوله (صدراعظم وقت) 
در آرامگاه دايمى خود در كنار مرقد حضرت عبدالعظيم به خاك سپرده شد، اما اين 
پايان ماجرا نبود. از آنجا كه شاهزادگان و درباريان قاجارى نتوانسته بودند آرامگاهى 
ــهيد! بنا كنند، به يكى از استادان برجسته سنگ تراشى آن  اختصاصى براى شاه ش
زمان به نام استاد حسين حجار (حجارباشى) در يزد دستورى مبنى بر ساخت سنگ 

قبرى براى ناصرالدين شاه دادند.
ــنگ قبر ناصرالدين شاه   استاد حسين حجارباشى چهار سال زمان براى ساخت س
صرف كرد. وى از يك تكه سنگ مرمر سبز با حجارى خارق العاده اش، تمثالى از شاه 
را حك كرد و نهايت ظرافت و زيبايى را در آن سنگ قبر به كار برد و دورتادور آن نيز، 
شعرى 12بيتى در سوگ او حك كرد. اين حجارى از شاهكارهاى دوران قجر محسوب 

مى شود كه تا به امروز كسى نظيرش را نديده است.
سنگ قبر ناصرالدين شاه با مرارت و زحمت فراوان توسط مردم، از يزد به تهران منتقل 

شد. در هر آبادى، حاكم نايب الحكومه، كدخدا و اعيان مجبور بودند كه در مسير سنگ 
صف بكشند و كشاورزان هر آبادى سنگ را با غلتاندن آن روى تيرهاى چوبى، به سمت 
تهران حمل مى كردند. گفته ها حاكى از آن است كه به دليل وزن سنگين اين سنگ، 
ــخت بود تا آنجا كه بين 30تا 50 نفر از مردان به دليل  تحمل آن براى افراد بسيار س

فشار سنگ، كشته شدند.
جعفر شهرى، مورخ معاصر، سنگ قبر ناصرالدين  شاه را اين گونه توصيف كرده است: 
«سنگ مرمر يك تكه در دو متر طول و يك متر و يك چارك (25 سانتى متر) عرض و 
چهار وجب ضخامت سواى زيرپايه يك پارچه بزرگ تر از رويى به امضاى عمل استاد 
ــيه از مرواريد، پرزحمت ترين، دقيق ترين  حسين حجارباشى با زيور و زوايا و با حاش
و هنرمندانه ترين حجارى است كه چهار سال پيوسته صرف آن شده است.» بعد از 
اتمام ساخت سنگ قبر ناصرالدين شاه، مظفرالدين شاه به استاد حسين، صدتومان 
دستمزد داد كه اين رقم ناچيز براى آن كار سخت و دشوار براى اين سنگ تراش چنان 

توهين آميز بود كه وى از شدت رنج و اندوه بيمار شد و درگذشت.
 قيمت سنگ قبر ناصر الدين شاه

ــاه،واقع در جوار حرم حضرت عبد العظيم،هنوز  سنگ مرمر روى قبر ناصر الدين ش

ــنگ را، كه تصوير ناصر  ــال قبل اين س ــت نداده است.پنجاه س ارزش خود را از دس
ــتگى اين تصوير و شباهت به قيافه  اصلى   الدين شاه روى آن نقش مى باشد و برجس
ناصر الدين شاه معرف هنرمندى سنگ تراش يا مجسمه ساز ايرانى هشتادسال قبل 
مى باشد، دوازده هزار تومان از طرف موزه لوور پاريس  خريدارى مى شد،ولى از فروش 
آن،از طرف  ورثه،خوددارى شد. روى قبور ساير پادشاهان قاجار،كه در عتبات و حرم 
حضرت  معصومه در قم مدفون مى باشند،سنگ قبر با تصاوير برجسته  صاحب قبر 

ديده نمى شود.
آخر و عاقبت سنگ قبر ناصرالدين شاه

ــيارى از يادگارهاى عصر قجر از ميان رفت و  با اينكه در روزگار سلطنت رضا شاه بس
آثارشان از صفحه گيتى محو و ناپديد شد و يا اينكه در نگهدارى آنها نشانى از رغبت 

نبود، اما اين سنگ بى كم و كاست از آن دوران جان سالم بدر برد.
در دوران پادشاهى محمد رضا پهلوى هم تغييرى نكرد تا اينكه انقالب اسالمى رخ داد. 
بعد از پيروزى انقالب اسالمى، ديگر خبرى از سنگ قبر ناصرالدين شاه نشد تا آنجا كه 

همگان بر اين باور بودند كه اين سنگ، از بين رفته است.
نخستين سال هاى پس از انقالب به سرعت گذشت بى آن كه اثرى از اين سنگ و قبر 
ناصرالدين شاه ديده شود البته كسى هم دلش بدان تنگ نشده بود، اما با فرو نشستن 
التهاب اوليه انقالب رفته رفته پرسش هايى در ذهن و كالم مردم پيدا شد تا اينكه در 
ــايى شد، اين سنگ قبر بعد از گذشت  اوايل دهه 70 كه كاخ – موزه گلستان بازگش

سال ها در معرض ديد عموم قرار گرفت.

در چنين روزى

عباس ميرزا

عباس ميرزا پسر فتحعلى شاه قاجار، در سال 1168 در آمل 
ــران ديگر فتحعلى شاه در دوران  متولد شد. او بر خالف پس
ــر به  كودكى، طفلى مريض المزاج ولى فوق العاده مودب، س

زير و محجوب بود. 
ــدر او را به وليعهدى و حكومت  به دليل درايت و كاردانى، پ

آذربايجان منتصب مى كند. 
ــود اقدامات مثبتى در  عباس ميرزا در طول زندگى كوتاه خ
ــور انجام داد. اعزام دانشجويان به اروپا  جهت پيشرفت كش
ــه اى از اقدامات  ــات در ارتش گوش براى تحصيل و اصالح

اصالحى اوست. 
عباس ميرزا از معدود قاجاريانى است كه وطن پرستى زيادى 
داشت و پس از عهدنامه گلستان، تالش زيادى براى جنگ با 
روس ها انجام داد، اما به دليل آشفتگى هايى در سپاه خود، به 
ناچار در منطقه تركمنچاى مجبور به تسليم شد و عهدنامه 

ديگرى امضا شد.
انيس الدوله

ــور، در زمان ناصرالدين شاه و يكى از  انيس الدوله ملكه كش

ــى اش فاطمه بود، دختر  ــذار دربار بود. نام اصل افراد تاثيرگ
ــه، اجدادش را  ــه در زمان صفوي ــد، از گرجيانى ك نور محم
ــكونت داده بودند.  ــتان كوچانده و در مازندران س از گرجس

ــت و  ــى داش انيس الدوله زنى با درايت بود كه هوش سياس
عالوه بر نظم دادن به امور حرمسرا، در برخى مسايل سياسى 
كشور موثر بود. اطاعت از مرجعيت در واقعه تنباكو و رهبرى 
ــت كه  مبارزه در داخل دربار يكى از مهم ترين اتفاقاتى اس

انيس الدوله در آن نقش به سزايى داشت.
ــت خاص خود نهضت تنباكو را در داخل   او با تدبير و سياس
قصر پيگيرى كرد تا جايى كه وقتى شاه با انيس  الدوله روبه رو 
ــد: «خانم، چرا قليان ها را از هم جدا  مى شود و از او مى پرس
ــراى آنكه قليان  ــواب مى دهد: «ب و جمع مى  كنند؟» او ج
ــاه روى در هم كشيده مى گويد:  حرام شده» ناصرالدين ش
ــال مى گويد:  ــس الدوله با همان ح ــرده؟» اني «كه حرام ك
ــاه بعد از آن هيچ  «همان كس كه مرا به تو حالل كرده» ش
ــه احترامش لطمه اى  ــت و براى آنكه مبادا ب نگفت و برگش
ــتور  ــك از نوكران خود دس ــود، بعد از آن به هيچ ي وارد ش
ــان  ها را جمع  ــام دربار قلي ــان بياورند و در تم نمى داد قلي

كردند. 
ــى زن  ــه دربار منش ــت ك ــن زنانى اس ــه از اولي انيس الدول

مخصوص به خود داشته است.
سيف الدوله

مرحوم محمد ميرزا سيف الدوله خود از خانواده قاجار بود، 
همواره از بى عدالتى دولت قاجار شكايت داشت و روزى به 

ــدن از فقر مردم مالير بسيارى از اموال خود را  سبب آگاه ش
جهت رفاه حال مردم اين شهرستان وقف كرد. 

مرحوم محمد ميرزا سيف الدوله به هنگام سفر از كرمانشاه 
ــتراحت يك روزه اقامت مى كند  به تهران در مالير براى اس
ــت عمومى و علم و دانش در  كه مردم شهر را از نظر بهداش

سختى مى بيند. 
ــديد مواجه بوده اند  ــاد مبتال و با فقر ش مردم به بيمارى ح
ــت.  ــور خالص متعلق به دولت بوده اس و امالك مالير به ط
ــام اموال دولت را بخرد و وقف  همان جا تصميم مى گيرد تم
ــت و درمان و تعليم و تعلم و كمك به  ــتان و بهداش بيمارس

فقرا كند. 
ــيدن به تهران اقدام به پيشنهاد خريد امالك  به محض رس

ــى گيرد پس از  ــورد موافقت دولت وقت قرار م مى كند و م
تملك قانونى اقدام به تنظيم وصيتنامه مى كند.

ــيف الدوله اقدام به احداث بيمارستان و مدرسه  مرحوم س
ــبك  ــيفيه را به س ــهور به پارك س كرده و پارك مالير مش
بسيار عالى براى تفريح مردم احداث مى كند. چندين مركز 
آموزشى ، درمانى ، بهداشتى ، كتابخانه، مدرسه شبانه روزى، 
دانشكده علوم قرآنى و چندين مركز عام المنفعه از اثرات و 

ثمرات مورد وقف آن مرحوم است.
سيد باقرخان كاظمى

ــيد باقر كاظمى» است كه در  يكى از رجال دوره قاجار «س

دوره نخست وزيرى مصدق معاونت او را بر عهده داشته است. 
ــول جعفريان»، تاريخدان، او را يكى از  حجت االسالم «رس
ــله مى داند و درباره آن در  شخصيت هاى خوشنام اين سلس

وبالگش مى نويسد:
ــت  ــيار متدين، عميقا ملى كه آخرين پس «آدمى بوده بس
سياسى او هم معاونت دكتر مصدق در دوره نخست وزيرى 

او بود كه پس از آن بازنشسته شد. 
ــه و گاهى هم در وزارت خانه هاى  از جوانى در وزارت خارج

ديگر بوده و كار بسيار با ارزشى كه كرده نگارش خاطراتش 
است كه تاكنون سه جلد آن تا آخر اسفند 1314 چاپ شده 
و نشر تاريخ ايران با صبر و حوصله آن را منتشر كرده است.»

فخرالدوله
ــنام قاجاريه زنى كاردان  يكى ديگر از شخصيت هاى خوش
به نام اشرف الملوك ملقب به فخرالدوله دختر مظفر الدين 
ــت. فخرالدوله كه زنى ثروتمند بود عالوه بر  ــاه قاجار اس ش
برقرار كردن سيستم تاكسيرانى در تهران به احداث مسجد 
فخرالدوله و چند بناى ديگر نيز پرداخت و خيلى زود توانست 
لياقت و كاردانى خود را بروز دهد و تاريخ از او به عنوان يك 

زن خالق، اجتماعى، مدير و مدبر ياد كرده است.
وى همچنين به مردانى كه مى خواستند متاهل شوند يك 

تاكسى براى امرارمعاش هديه مى داده است. 
ــه نيز نيز فروگذارى  فخرالدوله از ثروت خود در امور خيري
ــزك  ــالمندان كهري ــگاه س ــن راه آسايش ــرد و در اي نك

ــروزه از  ــه ام ــد ك ــيس ش ــى اش تاس ــالك موروث در ام
ــان و از كار  ــان به مصدوم ــات يارى رس عظيم ترين موسس

افتادگان و سالمندان به شمار مى رود.

خوشنام ترين چهـره هاى سلسلـه بدنـام قـاجـار
دوره قاجاريـه شـايد از نظـر بيشـتر مـا دوره افـول ايـران و دوره
 پادشـاهان بى عرضـه و خائن به كشـور باشـد؛ با ايـن همه مى تـوان در
 بين همين سلسـله هـم چهـره هايـى مملكت دوسـت و بادرايـت پيدا

 كرد.

همه ما با شنيدن نام سلسـه قاجار به ياد پادشاهان بى لياقت، قراردادهاى 
ننگين و روز به روز آب رفتن كشور مى افتيم. 

اين در حالى است كه دوره قاجاريه يكى از دوره هايى است كه هنر و معمارى 
در ايران اوضاع خوبى داشت و شـايد اگر به جاى حكومت دارى، فقط هنر 

مملكلت در دست اين خاندان بود، اوضاع كشور بهتر بود!
 در ميـان تمـام اشـخاص معروفـى كـه در ايـن دوره بـه كشـور خيانت

 كرده انـد و آن را بر باد داده اند، بزرگان خوشـنامى هرچنـد كم هم وجود 
دارند.

داستان تاريخى
سنگ قبر ناصرالدين شاه



خبرخبر

ناهنجاري و رفتار خرابكارانه افرادي كه قصد دارند تمام انرژي و شايد تفريح 
منفي خود را به نمايش بگذارند را برسر اموال عمومي مي بينيم و متاسفانه 

ما نيز به عنوان شهروند عادي سهمي جز نگاه كردن نداريم .
 ب��ه مجموع��ه اجزاي��ی ك��ه در فضاه��ای ش��هری چي��ده می ش��وند و 
ب��ه اس��تفاده عموم جه��ت رف��ع نيازه��ای زيس��ت محيطی می رس��ند 
و منظ��ر و هويت ش��هری را تحت ش��عاع قرار م��ی دهد، مبلمان ش��هري 
مي گويند .  م��ا در دني��اي ارتباط��ات و پر از تعام��ل زندگي م��ي كنيم . 
روزان��ه در تاكس��ي ، اتوب��وس ، ام��كان عمومي و ... ب��ا يكديگ��ر  برخورد 
 داريم و ش��ايد هيچ ش��ناختي از هم نداش��ته باش��يم ولي اي��ن دليل قانع 
كننده اي نيست كه نسبت به واكنش هاي عصبي ، پرخاشگرانه و ناهنجاري 
كه مي بينيم بي تفاوت باشيم . يكي از آسيب ها و ناهنجاري هاي كه انسان 
متمدن و شهر نشين امروزي آن را به وجود آورده ، از بين بردن زيبايي شهر 
و مبلمان شهري است . خشونت عمدي ، پرخاش��گري ، ناهنجاري و رفتار 
خرابكارانه افرادي كه قصد دارند تمام انرژي ، عصبانيت و شايد تفريح منفي 
خود را به نمايش بگذارند برسر اموال عمومي مي بينيم ومتاسفانه ما نيز به 

عنوان شهروند عادي سهمي جز نگاه كردن نداريم .  
اين رفتار عمدي از كجا نشأت مي گيرد 

به نظر مي رسد نبود زير ساخت هاي آموزش��ي و فرهنگي ، نبود نشاط  در 
جامعه ، افسردگي و عصبانيت زياد ، عدم آرامش فكري ، عوامل فردي ،عوامل 
اجتماعي و اقتصادي  داليلي باش��ند كه افراد به عمد و غير عمد دس��ت به 
تخريب و رفتار ناخوشايند مي زنند .ريشه تخريب گرايي دراين افراد را بايد 
در دوران كودكي در عواملي مانند ؛ طالق پدر و مادر ، تنبيه هاي نامناسب 
رفتاري ، كالمي و بدني ، كمبود عاطفي ، تجاوز وآزار جنسي ، بي بند و باري 
جنسي ، بيماري هاي رواني و ش��خصيتي و همچنين كمبودهاي اقتصادي 
و اجتماعي دانست.بايد يادآور شويم كه اصفهان شهري است با ميراث هاي 
فرهنگي ، ملي ، مذهبي با جاذبه هاي گردشگري فراوان كه فقط متعلق به 
مردم خودش نيست . پس تخريب آثار باس��تاني ، معابر و مبلمان شهري نه 
تنها بار اقتصادي براي شهر به همراه دارد بلكه خدشه جبران ناپذير برتارك 

فرهنگ اين شهر خواهدگذاشت .
چگونه بايد با اين رفتار مقابله كرد 

برپايي مراكز مش��اوره وروان درماني ، توجه به امر آموزش ، فرهنگ سازي 
و همچنين مش��اركت مردم در س��اخت مبلمان ش��هري مي تواند يك راه 

پيشگيري باشد.

استاندار اصفهان با تاكيد بر اينكه اگر می خواهيم جامعه ای پويا داشته 
باش��يم بايد بتوانيم دانش آموزی منتقد را تربيت كنيم، گفت: معلم 

پرسش محور می تواند، دانش آموز پرسش محور تربيت كند.
 رس��ول زرگرپور در آيين تجليل از ۲۲۷ معلم نمونه استان اصفهان 
با اشاره به اينكه برگزاری برخی از مراس��م ها از جمله تجليل از مقام 
پدر، مادر و معلم نه تنها مالل آور نبوده بلكه حيات بخش است، اظهار 
داشت: اين معلمان هس��تند كه در كنار پدران و مادران تربيت نسل 
آينده ای با هويت مستقل، عزتمند، دينی و دارای شاخص های ممتاز و 
جريان ساز را بر عهده دارند. وی با بيان اينكه معلمان بايد دانش آموزان 
را همچون فرزندان خود بدانند، ابراز داش��ت: معلم بايد بداند كه اگر 
دانش آموزی را به مسير درس��ت هدايت می كند خانواده خودش نيز 
از آن س��ود خواهد برد و از سوی ديگر كش��ورمان در مسير پيشرفت 

قرار خواهد گرفت.
نش��ان  گف��ت:  معلم��ان  ب��ه  خط��اب  اصفه��ان  اس��تاندار 
فرزن��دان  ب��ه  نوي��ن  نه  روش��نگرا دورنماه��ای  دادن 
ني��د  برومن��د اي��ن كش��ور ب��ر عه��ده شماس��ت و باي��د بتوا

 جست و جوی مدينه فاضله ايرانی و اس��المی را به آنها بياموزيد و با 
سرش��ار كردن آنها از دغدغه برای رفتار اصالح جامعه، تعهد و تعلق 

اجتماعی را در وجود آنها تقويت كنيد.
زرگرپور با بيان اينكه عمر و فرصت هايی كه در اختيار ماست به هيچ 
وجه تجديد پذير نيس��ت، گفت: نس��لی كه امروز در اختيار معلمان 
است به اندازه نسل های گذشته و آينده و نسل هايی كه در كشورهای 
توسعه يافته زندگی می كنند، از حق سرزندگی و بالندگی برخوردارند 
و معلمان، شايس��ته راهبری آنها در اين مسير هس��تند. وی در ادامه 
با تاكيد بر اينكه دولت تدبير و اميد با آنكه با دش��وارترين مس��ايل و 
تنگناهای مالی و امكانات كشور پس از پيروزی انقالب اسالمی مواجه 
بوده، ام��ا از توجه به آموزش و پرورش غفلت نكرده اس��ت، ادامه داد: 
هرچند اين حمايت ها هرگز كفايت كمبودهايی كه بزرگترين دستگاه 
اجرايی و فرهنگی كش��ور با آن مواجه اس��ت را نمی كن��د و تا اهداف 
توس��عه همه جانبه و پايدار تحقق نيابد، به تبع آن مشكالت دستگاه 

تعليم و تربيت نيز حل نمی شود.

دشمنان زيبايي
 اشك شهر را درآورده اند

استاندار اصفهان:

جامعه پويا
دانش آموز منتقد می خواهد

رييس شورای شهر اصفهان گفت: طرح های توسعه شهری 
بايد تطابق الزم را با نيازهای جامعه داشته و بازتاب آنها باشد.

رضا امينی در يكصد و سی و س��ومين جلسه علنی شورای 
اسالمی شهر اصفهان با بيان اينكه رشد و توسعه پايدار يك 
كشور در همه عرصه های داخلی و بين المللی در گرو رعايت 
حقوق شهروندی است، اظهار داش��ت: در مديريت شهری 
نوين و در جهانی كه به طور فزاينده ای به سمت شهری شدن 
گام بر می دارد، مشاركت ش��هروندی جايگاه وااليی دارد و 
برای تحقق اين مهم نخست بايد ش��هرداری از طريق انجام 
مطالع��ات و پژوهش های اجتماعی ظرفيت ه��ا و امور قابل 
واگذاری به ش��هروندان و بخش خصوصی را زمينه سنجی 
كرده و امكانات و منابع فنی و مالی الزم را در اختيار داوطلبين 
قرار دهد. وی س��نجش ميزان اثربخش��ی اقدامات صورت 
گرفته در زمينه مشاركت بخش خصوصی در مناطق مختلف 
شهرداری را گام دوم برای تحقق مشاركت شهروندی عنوان 
كرد و افزود: در نهايت راهكارها و شيوه های اجرايی در مناطق 
مختلف با يكديگر مقايس��ه شده و ش��يوه های مبتكرانه تر، 

كم هزينه تر و كارآمدتر شناسايی و معرفی شوند.
رييس شورای اسالمی شهر اصفهان مشاركت شهروندان در 
روند تهيه و اجرای طرح های برنامه ريزی ش��هری را ضامن 
موفقيت مديريت شهری دانست و بيان داشت: تمركززدايی 
مديريتی، واگذاری مس��ئوليت های برنامه ريزی از س��طوح 
دولتی به نهاده��ای محلی و باالخره مش��اركت دادن مردم 
در فرآيندهای توس��عه ش��هری از طريق تدوي��ن قوانين و 
فرآيندهای رسمی برای اخذ نظرات مردم در امر برنامه ريزی 
و مديريت ش��هری در كشورهای توس��عه يافته و يا در حال 
توس��عه به طور جدی مطرح اس��ت.  وی با اش��اره به اينكه 
شهروند پيشرو در قبال حقوق ش��هروندی، بايد تعهداتی را 
نيز تقبل كند، ادامه داد: ش��هروندی مفهومی گسترده تر از 
شهرنشينی دارد و شهروندان منفعل فاقد شخصيت مدنی  
هستند. امينی ابراز داشت: بنای مشاركت كه در روند مدنيت 
جامعه مطرح اس��ت، دارای زير پايه حق و تكليف اس��ت و 
مشاركت نقشی اساس��ی و تعيينكننده در هويت فرد بازی 

می كند.
اعمال مديريت ش�هری نيازمند پذيرش متقابل 

حقوقی ميان شهروند و شهر است
وی با بيان اينكه در اي��ران برای توس��عه و اعمال مديريت 
كالنشهری بايد پذيرش متقابل حقوقی ميان شهروند و شهر 
وجود داشته باشد، افزود: شورای اسالمی شهر و شهرداری 
دو نهادی هستند كه می توانند اركان اصلی مديريت شهری 
را به وجود آورند. رييس شورای اسالمی شهر اصفهان آموزش 
صحيح شهروندان و ارتقای سطح فرهنگ شهروندی آنها را 
زمينه ساز ايجاد شهری پايدار برای آيندگان دانست و ابراز 
داشت: از س��وی ديگر بهره گيری از مشاركت شهروندان در 

اين فرآيند نيز می تواند نقش به س��زايی ايفا كند به طوری 
كه در سازمان دادن هر فعاليت شهری بدون مشاركت مردم 
در هر جای دنيا به شكست منجر می شود. وی با بيان اينكه 
طرح های توسعه شهری بايد تطابق الزم را با نيازهای جامعه 
داشته و بازتاب آنها باشد، اضافه كرد: مردمی كه ساليان دراز 
در يك شهر زندگی كرده و می كنند بهتر از هر كس ديگری 
نيازهای جامعه خود را شناخته و تشخيص می دهند و از اين 
رو تهيه كنندگان طرح ها می توانند بهترين رهنمودها را از 

مردم محل و منطقه بگيرند.
امينی در خصوص چالش های پيش روی مشاركت شهروندان 
در امور شهری نيز گفت: بررسی ها نش��ان می دهد ديدگاه 
سياست گذاران نسبت به جلب مشاركت واقعی شهروندان 
و همچنين گرايش های ش��هروندان نسبت به مشاركت، در 
سطوح مختلف و به شكل های متفاوتی نشان داده می شود و 
در تمامی الگوهای موجود، سطوح باالتر مشاركت، نشان از 
توزيع واقعی تر قدرت دارد و در سطوح پايين، مشاركت تنها 
نمايش ظاهر فريب از باور به مشاركت است كه در عمل هيچ 
نقشی را برای شهروندان قائل نمی شود و تصميمات مربوط 
به مسايل آنان و محيط زيست شان بدون دخالت آنها اتخاذ 
می شود و در نتيجه انگيزه ای را نيز برای مشاركت شهروندان 

در مراحل بعدی اجرا و ارزيابی باقی نمی گذارد.
وی در ادامه با بيان اينكه در اصل يك صدم قانون اساسی بر 
نقش مشاركت مستقيم مردم همراه با نظارت شوراها برای 
پيش��برد س��ريع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، 
بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و ساير امور رفاهی تأكيد شده 
است، اضافه كرد: از طرفی تجربه شوراها نشان می دهد كه با 
وجود پيش بينی های صورت گرفته در قوانين برای مشاركت 
شهروندان، هنوز اين مشاركت، شكل عينی و تجربی به خود 

نگرفته است. رييس ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان ادامه 
داد: ش��ايد اين امر به دليل ضعف توان مالی و نيروی انسانی 
شهرداری ها باشد و يا شايد به دليل احساس عدم تعلق شهر 
به ش��هروندان و توجه نكردن مسئوالن ش��هری به نظرات 
شهروندان و نظاير آنها كه مشاركت مردمی در اداره امور شهر 
را تضعيف كرده اس��ت.وی در ادامه يكی ديگر از  مهم ترين 
واقعيت های تلخ و چالش اساسی نبود مشاركت شهروندان در 
فعاليت های شهری را فقدان رشد سياسی و اجتماعی كافی 
در شهروندان دانست و گفت: اين امر به ويژه در رابطه با نقاط 
محروم نمود بيشتری دارد و پايين بودن سطح تحصيالت، 
عدم شناخت ش��هروندان از منفعت مشاركت و … از جمله 
عواملی هستند كه در نرس��يدن به موفقيت سهم به سزايی 
دارند. امينی تغيير نگرش اقتدارگرايانه مس��ئوالن شهری 
و اقتدار بخشيدن به شهروندان، تقويت اعتماد اجتماعی به 
منظور رسيدن به توسعه و تخمين مشاركت شهروندان در 
امور شهری و ايجاد انگيزه برای فعاليت های دسته جمعی و 
رفع محروميت بر اساس معيارهای عدالت اجتماعی در شهر 
را از جمله ضروريات تحقق مشاركت شهروندان در اتفاقات 
شهری دانست و افزود: راه اندازی اتاق فكر برای بهره گيری از 
مشاوره های فكری شهروندان و تشكيل كارگروه های مرتبط 
با امور شهری، تشويق فعاليت های گروهی و طرح شعارهای 
مشاركت جويانه از سوی شهرداری ها در كنار حمايت قاطع 
از بخش خصوصی، تمركز بر آموزش گروهی به جای آموزش 
انفرادی در راستای ارتقای فرهنگ شهروندی، مشاركت از 
طريق جامعه پيشرفته و توسعه بيش از پيش سمن ها و حضور 
نيروهای متخصص جوان در كنار نيروه��ای با تجربه برای 
برنامه ريزی های منسجم شهری نيز از ديگر پيش نيازهای 

تحقق مشاركت شهروندان است.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی    شماره 1854    یکشنبه 19 اردیبهشت 1395  1 شعبان 1437 12

Society,Cultural  Newspaper No.1854 | May 08.2016 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER pedriyan.zayanderoud@gmail.com

مديرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان:

هزينه های كفن و دفن در باغ رضوان
بر اساس مصوبه شوراست

مدير عامل سازمان زيباسازی شهرداری اصفهان:

ديواره های بتنی شهر
تشنه زيبايی هستند

عضو شورای اسالمی شهر:

رانندگان اصفهانی پشت خط عابرپياده
فرضی توقف می كنند

مديرعامل س��ازمان آرامس��تان های شهرداری 
اصفهان گفت: هزين��ه های كفن و دف��ن در باغ 
رضوان بر اس��اس مصوبه ش��ورای اسالمی شهر 
مش��خص می ش��ود و هيچ گونه هزينه اضافی از 

مردم دريافت نمی شود.
محمد پرورش اظهار كرد: آرامستان باغ رضوان از 
3 فاز تشكيل شده است كه هزينه حفره های هر 
فاز بر اساس مصوبه شورای اسالمی شهر اصفهان 
مشخص شده است. وی با اش��اره به اينكه در فاز 
يك باغ رضوان 164 هزار نفر دفن شده اند، افزود: 
در فاز ۲، 18 هزار نفر و در ف��از 3 ، 300 نفر دفن 
ش��ده اند. پرورش با بيان اينكه قيمت قبور قطعه 
يك تا 10 باالتري��ن هزين��ه را دارد، تاكيد كرد: 
هزينه دفن در قطعه هاي يك تا 10 باغ رضوان 3 
ميليون و 400 هزارتومان همچنين قطعه 11 تا 

15 ،3 ميليون تومان است.
پرورش با اش��اره ب��ه اينكه قطعه ۲۲ بر اس��اس 
مصوبه شوراي اسالمی شهر اصفهان برای شهدا 
و جانب��ازان با هزين��ه 3۲0 هزار توم��ان در نظر 

گرفته شده است، گفت: هزينه دفن در قطعه نام 
 آوران 800 هزار تومان اس��ت. وی هزينه دفن در

 قطعه های 16  تا ۲0 را  ۲ ميلي��ون و 400 هزار 
تومان و قطعه ۲1 تا ۲5 را ۲ ميليون تومان اعالم و 
عنوان كرد: هزينه دفن در حفره های قطعه ۲6 تا 

30، يك ميليون و 800 هزار تومان است.
پرورش با بيان اينكه هزينه حفره های قطعه 31 تا 
45 يك ميليون و 400 ميليون تومان است، ادامه 
داد: هزينه دفن در قطعات 50 تا 53 ، يك ميليون 
و 300 هزار تومان همچنين قطع��ه 58 تا 54 باغ 
رضوان بر اس��اس مصوبه ش��وراي اس��المی شهر 
اصفهان يك ميليون و ۲00 هزار تومان در نظر گرفته 
شده است. وی با بيان اينكه هزينه  حفره های قطعه 
59 تا 6۲ يك ميليون و 100 هزار تومان است،اضافه 
كرد: هزينه حفره های قطعه 63 تا 66 نيز 800 هزار 
تومان اس��ت. وی با بيان اينكه مبلغ دفن در قطعه 
۷0، 500 هزار تومان و قطعه 8۷ ، ۲00هزار تومان 
است، خاطرنشان كرد: از ابتدای تاسيس آرامستان 

باغ رضوان تا كنون 1۲3 هزار نفر دفن شده اند.

عضو ش��ورای اس��المی ش��هر اصفه��ان گفت: 
رانندگان اصفهانی پشت خط عابر پياده فرضی 
توقف می كنن��د، بنابراي��ن پيش��نهاد می كنم 
شهرداری اصفهان پژوهشی جهت تثبيت رنگ 
يا جايگزين مناس��ب برای خط كشی عابرپياده 

پيدا كند.
 عدن��ان زاده��وش در جلس��ه علن��ی ش��ورای
  اس��المی ش��هر اصفهان ضم��ن اب��راز نگرانی
  از تعطيل��ی ش��ركت ها و كارخانه جات كوچك
  و ب��زرگ در اس��تان اصفه��ان اظه��ار ك��رد:

 متاسفانه با روند رو به رش��د بيكاری و تعطيلی 
كارخانه جات روبه رو هستيم و نمی دانيم مسبب 
و پاسخگوی اين شرايط چه كسی يا چه كسانی 

هستند.
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: جهل 
مقدس چيزی اس��ت كه فاجعه به بار می آورد، 
ضررهای علمی كه ب��ا تربيت همراه نباش��د از 
سودهايش بيشتر اس��ت بنابراين الزم است كه 
آموزش و پ��رورش هر دو رس��الت خويش را كه 

هم شامل آموزش و هم ش��امل پرورش است را 
به درستی انجام دهد كه متاسفانه در نظام فعلی 

پرورش فراموش شده است.
وی ادامه داد: برپايی نمايش��گاه كتاب تهران و 
اس��تقبال مردم برای ش��ركت در اين نمايشگاه 
امری خوش��ايند است اما الزم اس��ت كه مردم، 
 س��ازمان ها و نهاده��ای دولتی ش��هر اصفهان 
پس از انتخاب كتاب های م��ورد نياز خود، برای 
خري��د آنها ب��ه ناش��ران و فروش��ندگان كتاب 
در اصفه��ان مراجع��ه و نيازهای خ��ود را از آن 
مراكز تهيه كنند تا چرخه اقتصادی ناش��ران و 
فروشندگان كتاب در ش��هر اصفهان از حركت 

باز نماند.
زاده��وش ب��ا اش��اره ب��ه وضعيت خط كش��ی 
خيابان های اصفهان عنوان داش��ت: امسال نيز 
مانند سال های قبل خط كشی عابر پياده بيشتر 
از يك ماه دوام نداشت و اين در حالی است كه بر 
س��ر همه چهارراه ها نوشته شده پشت خط عابر 

پياده توقف كنيد.

 مدير عامل جمعي��ت هالل احمر اس��تان اصفهان 
گفت: طرح حمايت ماندگار )اهدای خون( در سطح 
شعب استان اصفهان با هماهنگی س��ازمان انتقال 
خون استان اصفهان به مناس��بت اين هفته برگزار 

خواهد شد.
محس��ن مومنی با اش��اره به برنامه های هفته هالل 
احم��ر در اس��تان اصفه��ان ، اظهار داش��ت: 18 تا 
۲4 ارديبهش��ت ماه با ش��عار »بنی آدم اعضای يك 
پيكرند« به عنوان هفته هالل احمر نام گذاری شده 
و جمعيت هالل احمر اس��تان اصفهان به مناسبت 
گراميداش��ت اي��ن هفته برنام��ه ه��ای متنوعی را 
پيش بينی كرده اس��ت. وی در ادامه ب��ه تقويم روز 
شمار اين هفته اشاره و تصريح كرد: 18 ارديبهشت 
به عنوان جوان��ی به رنگ مهربانی،19 ارديبهش��ت 
همراه��ان مهربانی،۲0ارديبهش��ت حلق��ه اتصال 
مهربان��ی،۲1 ارديبهش��ت آموزش، دريچ��ه ای به 
دنيای آرام،۲۲ ارديبهش��ت ايثار برای كاهش آالم 
بشری،۲3 ارديبهشت امدادگران پيشگامان مهربانی 

و ۲4 ارديبهشت مهر مشاركت نامگذاری شده است.
مومنی افزود: از جمله برنامه هايی كه به مناس��بت 
هفته هالل احمر در استان برنامه ريزی شده، گلباران 
و عطر افشانی گلزار شهدا، ديدار خانواده های شهدای 
امدادگر و ايثارگر جمعيت هالل احمر استان، ديدار 

با نماينده ولی فقيه در استان است.
مدير عامل جمعيت هالل احمر اس��تان اصفهان با 
اشاره به ديگر برنامه های هفته هالل احمر در استان 
گفت: ديدار با ائمه جمعه و فرمانداران شهرستان ها، 

از برنامه های هفته هالل احمر خواهد بود.
وی در ادامه با اش��اره به برگزاری انتخاباتی پرشور و 
حضور حداكثری اعضا در چهارمين دوره انتخابات 
مجام��ع در روز جمع��ه ۲4 ارديبهش��ت تصري��ح 
كرد: برنامه ه��ای ديگر هفته ه��الل احمر عبارت از 
برنامه ريزی به منظور ويزيت رايگان و برپايی چادر 
سالمت با محوريت غربالگری تست قند و فشار خون، 
اجرای طرح نيابت و بازديد از سرای سالمندان است.

مومنی با بيان بخش ديگری از برنامه ريزی های انجام 

شده به مناسبت گراميداشت هفته هالل احمر گفت: 
افتتاح خانه هالل احمر در شهرستان مباركه، اجرای 
پروژه ه��ای حمايتی و داوطلبی در راس��تای كمك 
به محرومان، نيازمندان و بيم��اران، برگزاری طرح 
حمايت ماندگار )اهدای خون( در سطح شعب استان 
اصفهان با هماهنگی س��ازمان انتقال خون استان، 
برگزاری دوره های آموزش��ی در ح��وزه داوطلبان 
 و فراخ��وان عضوي��ت در كانون های دانش��جويی و 
دانش آموزی نيز از برنامه های جمعيت هالل احمر 
استان به منظور گراميداشت هفته هالل احمر است.

وی اظهار كرد: همچنين برگزاری مانورهای امدادی، 
بررس��ی وضعيت آمادگی پايگاه ه��ا، ارايه تخفيف 
به مراجعان مرك��ز فيزيوتراپی ني��ز بخش ديگری 
از اين برنامه هاس��ت. وی تصريح كرد: به مناس��بت 
هفته هالل احمر، بيست و هفتمين دوره مسابقات 
كشوری رفاقت مهر جوانان جمعيت هالل احمر نيز 
از تاريخ بيست و ششم ارديبهشت لغايت اول خرداد 

ماه به ميزبانی اين جمعيت برگزار خواهد شد.

رييس كميسيون حمل و نقل و ترافيك شورای 
اسالمی شهر اصفهان گفت: وضعيت فرهنگی 
ترافيك شهر بسيار نابس��امان است و اين عدم 

فرهنگ باعث وقوع تخلفات شهری می شود.
غالمرضا شيران در جلسه علنی شورای اسالمی 
شهر اصفهان اظهاركرد: در كشورهای مختلف، 
فرهنگ ترافيك يكی از نش��انه های تمدن آن 

ملت محسوب می شود.
وی اضافه كرد: تخلفات ترافيكی، س��رعت باال 
و حركات خطر آفرين تيش��ه به ريشه فرهنگ 
عمومی می زن��د و اين در حالی اس��ت كه اين 
عوامل رابطه مستقيمی با سن، جنس، تجربه و 

تحصيالت دارد.
رييس كميسيون حمل و نقل و ترافيك شورای 
اسالمی شهر اصفهان با اشاره به اينكه بهترين 
شيوه انتقال مفاهيم ترافيكی راديو و تلويزيون 
است، تصريح كرد: برای فرهنگ سازی ترافيكی 
همكاری نظام های آموزشی، مشاركت صدا و 

سيما، وزارت كشور و وزارت خانه های ارشاد و 
امور خارجه بسيار الزم است.

ش��يران با بيان اينكه اف��راد دارای تحصيالت 
باالتر احترام بيش��تری به قوانين می گذارند، 
بيان كرد: فقر نيز يكی از عوامل موثر در انجام 

تخلفات است.
وی تاكيد كرد: حض��ور پليس در ج��اده ها و 
جريمه های نق��دی نيز به عن��وان يك عامل 
بازدارنده موقتی اس��ت چرا ك��ه فرهنگ تنها 

عامل بازدارنده از تخلفات است.
وی در ادامه خاطرنشان كرد: فرهنگ ترافيكی 
بايد به مردم آموزش داده شود، اين موضوعی 
اس��ت كه اگر به آن رسيدگی نش��ود از كنترل 

ساير امور غافل می شويم.
عضو شورای اسالمی ش��هر اصفهان ادامه داد: 
فرهنگ ترافي��ك و عادت رانندگ��ی معموال با 
نحوه نگرش مسئوالن و ديدگاه های آنها نسبت 

به مشكالت ترافيك سنجيده می شود.

شيران تاكيد كرد: تا زمانی كه زير ساخت های 
الزم برای فرهنگ ترافيك موجود نباشد نبايد 
توقع تغيير رفتار مردم را در اين زمينه داش��ته 

باشيم.

مديرعامل جمعيت هالل احمر خبر داد:

برگزاری طرح حمايت ماندگار دراستان اصفهان همزمان با هفته هالل احمر
رييس كميسيون حمل و نقل شورای اسالمی شهر اصفهان:

»فرهنگ ترافيکی« تنها عامل بازدارنده از تخلفات است

رييس شورای اسالمی شهر اصفهان:

طرح های توسعه شهری منطبق با نیازهای جامعه باشد

مديرعام��ل س��ازمان زيباس��ازی ش��هرداری 
ك��ه  هاس��ت  س��ال  گف��ت:   اصفه��ان 
 دي��واره ه��ای بلن��د خاكس��تری بتنی ش��هر 
 تش��نه قلم نقاش��انی اس��ت ك��ه م��ی توانند 
 چهره خش��ن آنان را ب��رای ش��هروندان زيبا

 كنند.
مهدی بقايی با اش��اره به اينكه ديوارنگاره ها بر 
 اساس طرح های برجسته، قاب و نوشته انجام 
می شود، اظهار كرد: ديوارنگاره نقش برجسته 
پرواز در مح��راب در پ��ل غدير ب��ا هزينه 35 

ميليون تومان تكميل شده است.
 وی با اش��اره ب��ه اينكه دي��وار ن��گاره 3 بعدی 
 پرده زندگی در خيابان ش��يخ ص��دوق ايجاد
  ش��ده اس��ت، عنوان كرد: نقاش��ی خط س��ه

 بعدی در مي��دان ۲5 آبان اجرا ش��ده و چهره 
جذابی را برای ش��هروندان و ش��هر ب��ه وجود 

آورده است.
مديرعام��ل س��ازمان زيباس��ازی ش��هرداری 
 اصفه��ان ب��ا بي��ان اينك��ه دي��واره ن��گاره

  دوچرخ��ه خياب��ان جابر ني��ز ب��ا هزينه ۲0
اس��ت، انج��ام ش��ده  توم��ان    ميلي��ون 
  ادامه داد: ديواره نگاره قاب ش��هدا و سرگرمی

  در خياب��ان ه��ای عاش��ق اصفهان��ی، ميرزا 
كوچك خان و پل دكتر حس��ابی تكميل شده 

است.
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 س��رمربی تراکتورس��ازی ب��رای فصل آین��ده با یک پیش��نهاد مالی 
بسیار سنگین مواجه شده است.

امیر قلعه نویی سال خوبی را در فوتبال پشت سر می گذارد. او نتایج 
درخش��انی در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آس��یا با تیم تراکتورسازی 
گرفته و باعث ش��ده تا نه تنه��ا خود تراکتورس��ازان، بلکه تیم های 
دیگری هم در لیگ برتر برای فصل بعد به س��رمربی س��ابق آبی ها 
پیش��نهادات قابل مالحظه ای بدهند. شاید به همین دلیل باشد که 
قلعه نویی هنوز با قاطعیت پاس��خ روش��ن و مثبتی به پیش��نهادات 
تراکتورس��ازی نداده است. اما بد نیست بدانید که در این میان، یک 
تی��م لیگ یکی که برای فصل آین��ده نیز همچنان در لیگ یک باقی 
خواهد ماند، یک پیش��نهاد عجیب و س��نگین به  قلع��ه نویی داده، 
پیشنهادی که ش��اید منجر به اغوا شدن سرمربی  تراکتورسازی هم 
بشود. ش��نیده می شود که مس��ئوالن تیم لیگ یکی خونه به خونه 
باب��ل که ارتباط بس��یار صمیمانه ای با قلعه نویی داش��ته و از همان 
ابتدا ش��ایعاتی در مورد حضور قلعه نوی��ی در بابل در صورت صعود 
این تیم به لیگ برتر ش��نیده می شد، در این فصل بر خالف این که 
ش��انس کمی برای صعود دارند، برای فصل آینده یک پیشنهاد مالی 
 بس��یار س��نگین به قلعه نویی داده اند. بر این اساس رقم پیشنهادی 
بابلی ها آنچنان باالس��ت که ش��اید باعث شود قلعه نویی قید حضور 
 در لی��گ برت��ر را زده و فص��ل بعد با تی��م خونه به خون��ه در لیگ 

دسته اول فعالیت کند.

2 بازیک��ن از ذوب آه��ن ایران در جمع 5 بازیک��ن برتر هفته پایانی 
مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا قرار دارند.

 ذوب آه��ن در هفت��ه پایان��ی مرحله گروه��ی لیگ قهرمانان آس��یا 
 عملکرد درخش��انی از خود نش��ان داد و موفق شد النصر عربستان را 
 با س��ه گل درهم بکوبد تا با 14 امتیاز بهترین عملکرد را به نام خود 

به ثبت برساند و به عنوان تیم نخست به دور بعد راه پیدا کند.
سایت گل عربی از پنج بازیکن که بهترین عملکرد را در هفته پایانی 
داش��تند س��خن به میان آورده که در این میان ذوب آهن 2 نماینده 

دارد.
 در جای��گاه چه��ارم بهترین های هفت��ه پایانی نام هاش��م بیگ زاده 
به چش��م می خورد که موفق ش��د دروازه النص��ر را روی یک حرکت 
دیدنی انفرادی باز کند و نش��ان دهد ک��ه دوران فوتبالی او به پایان 

نرسیده است و می تواند مهره کلیدی برای ذوب آهن باشد.
در جای��گاه پنج��م بهترین ها هم نام یک بازیک��ن دیگر از ذوب آهن 
اس��ت و او کس��ی نیس��ت جز احس��ان پهلوان. پدیده لیگ ایران که 
توانس��ت در این بازی یک گل به ثمر برساند و یک پنالتی هم بگیرد 

تا او هم نشان دهد که آینده درخشانی در انتظارش است.
 نکته جالبی که وجود دارد این اس��ت مس��عود حس��ن زاده س��تاره 
خط حمله ذوب آهن با وجود این که به عنوان بهترین بازیکن دیدار 
ذوبی ها برابر نماینده عربستان انتخاب شد، اما نام او در این فهرست 

پنج نفره وجود ندارد.

 بر اس��اس تصمیم کمیته ملی المپیک، به ورزش��کارانی ک��ه در بازی های 
المپیک ریو موفق به کسب مدال طال شوند،1۰ هزار دالر پاداش نقدی اهدا 
خواهد ش��د. س��هم مدال آوران نقره و برنز این دوره از بازی های المپیک از 

این تصمیم به ترتیب 5 و ۳ هزار دالر خواهد بود. 
 بر اس��اس ای��ن تصمیم، پ��اداش در نظر گرفت��ه در همان مح��ل برگزاری 
س��ی و یکمی��ن دوره بازی ه��ای المپی��ک و بالفاصله پس از م��دال آوری 

ورزشکاران در اختیار شان قرار خواهد گرفت. 
 پرداخ��ت پاداش نقدی از س��وی کمیته مل��ی المپیک به م��دال آوران ریو 
در حالی تصویب ش��ده است که پیش از این هم برای این دسته ورزشکاران 
پ��اداش هایی تصویب ش��ده بود. کمیته ملی المپیک توس��ط اعضای هیئت 
اجرایی خود س��ال گذش��ته اس��تخدام م��دال آوران ریو در ای��ن کمیته را 
ب��ه تصویب رس��اند. همچنین بر اس��اس تفاهم نامه ای که می��ان کمیته و 
یک��ی از صنایع کف��ش ایران به امضا رس��یده، م��دال آوران طال یک جفت 
کف��ش طالی ی��ک کیلویی ب��ه ارزش۸۰ ت��ا1۰۰ میلیون توم��ان دریافت 
خواهن��د ک��رد. دیگر اینکه  بنا به مصوبه ش��ورای معاون��ان وزارت ورزش و 
جوان��ان، م��دال آوران ط��ال در المپی��ک ریو۳۰۰ س��که به عن��وان پاداش 
دریاف��ت م��ی کنند و به م��دال آوران نقره و برنز هم ب��ه ترتیب2۰۰ و12۰ 
 س��که پرداخ��ت خواهد ش��د. این پ��اداش ه��ا در حالی برای م��دال آوران 
 ب��ازی ه��ای المپی��ک ریو به تصویب رس��یده اس��ت ک��ه گفته می ش��ود 
 رایزنی ها برای اختصاص پاداش های دیگری از جمله ماش��ین شاس��ی بلند 
به آنها همراه با یک سال استفاده رایگان از محصوالت یک شرکت ادامه دارد. 

پیشنهاد عجیب میلیاردی
 برای ژنرال قلعه نویی

2 بازیکن ذوب آهن 
در میان بهترین های لیگ آسیا

 جایزه ۱۰، ۵ و ۳ هزار دالری 
کمیته ملی المپیک برای مدال آوران ریو

 گزینه مطلوب کی روش 
رییس فدراسیون شد

یک رکورد فوق العاده
 برای تیم ملی کشتی فرنگی

شوک مجمع به سیما؛
 جلوگیری از ضبط و پخش دو هفته پایانی لیگ

فشار ناعادالنه باشگاه ها روی داوران؛
چه کسی باید ازقاضی حمایت کند؟

 مهدی ت��اج در ش��رایطی به عن��وان رییس فدراس��یون فوتبال برگزیده ش��د که 
پیش از حضور در انتخابات البی های گسترده ای را برای جلب رای انجام داده بود.این 
مدیر اصفهانی که مدت ها روابط خوبی با کارلوس کی روش نداشت، در دوره اخیر 
با سرمربی تیم ملی رابطه خوبی برقرار کرده و گزینه مطلوب کی روش برای ریاست 
فدراسیون بود. کادرفنی تیم ملی در هفته های گذش��ته در گفت وگوی حضوری 
 با مهدی تاج قول های الزم را برای حل مش��کالت گرفته اند. بای��د دید روابط بین 

این دو طرف چگونه پیش خواهد رفت.

 با کس��ب س��همیه المپیک برای حمید س��وریان یک رک��ورد فوق الع��اده برای 
کشتی فرنگی ایران ثبت شد.  برای اولین بار در تاریخ تیم ملی کشتی فرنگی ایران 

با ترکیب کامل عازم رقابت های المپیک 2۰16 خواهد شد.
دوره گذشته نیز کشتی فرنگی ایران با 6 کش��تی گیر درالمپیک لندن حاضر بود، 
اما در آن زمان سهمیه کامل تیم ها 7 ورزشکار بود. در این دوره هر کشور می تواند 

حداکثر تا 6 کشتی گیر در رقابت های المپیک داشته باشد.
 حمی��د س��وریان در وزن 59 کیلوگ��رم، امی��د ن��وروزی در وزن 66 کیلوگ��رم، 
 س��عید عبدولی در وزن 75 کیلوگرم، حبی��ب ا... اخالق��ی در وزن ۸5 کیلوگرم، 
 قاسم رضایی در وزن 9۸ کیلوگرم و امیر قاس��می منجزی در وزن1۳۰ کیلوگرم، 

6 سهمیه کشتی فرنگی ایران در رقابت های المپیک را به دست آوردند.

با تصویب اعضای مجمع فدراس��یون فوتبال، دو هفته پایانی مسابقات لیگ برتر 
پخش مستقیم نخواهد داشت و اجازه ورود دوربین های تلویزیونی به گزارشگران 
صداوس��یما داده نخواهد ش��د. این تصمیم در حالی گرفته ش��ده که صداوسیما 
نتوانست بر خالف قراردادی که با فدراسیون فوتبال بسته بود حق پخش را پرداخت 
کند. به نظر می رس��د مجمع با این تصمیم و با توجه به حساسیت دو هفته پایانی 
مسابقات لیگ و انتظاری که مردم برای پخش مس��ابقات از تلویزیون دارند قصد 

تحت فشار قرار دادن صدا و سیما را داشته است.

 فشار بیش از اندازه دو باش��گاه پرسپولیس و اس��تقالل روی داوران و دامن زدن 
این موارد توس��ط هوادارانی که بازیکنان را متهم می کنند عواقب سنگینی برای 

مدیران، باشگاه ها و بازیکنان خواهد داشت.
 باش��گاه اس��تقالل و بهرام افش��ارزاده که پیش از این معموال ب��ه داوری ها ورود 
 نمی ک��رد بیانیه هایی علی��ه داوره��ا تنظیم کردند، حاال باش��گاه پرس��پولیس 
می خواهد فیلمی مس��تند از اشتباهات داوری بس��ازد و در آن اشتباهات داوری 
به ضرر پرسپولیس را به تصویر بکش��د. در دنیای زیر پوستی مجازی هم غوغایی 
 برپاست، رسانه های منتس��ب هم به ش��دت ش��لوغ کرده اند، هر کدام از دو تیم 
فوق الذکر که امسال پس از س��ال ها به رقابت با یکدیگر رسیده اند و هر دو مدعی 
قهرمانی شده اند، مدعی هستند که داوری ها به ضرر تیم خودشان بوده است. نکته 
اینجاس��ت که هر دو طرف با حذف کارشناسی های داوری که علیه تیم خودشان 
رخ داده فقط به کارشناس هایی که به سود تیم شان رای داده، آمار ارایه می کنند.

فشار به باالترین حد رسیده اس��ت، مربیان می روند تا عنان اختیار از کف بدهند، 
 اردویی که آرام تر و محکم تر باشد و تمرکز باالتری داش��ته باشد برنده است، اما 
با این حال نمی توان از فش��ار باالیی ک��ه این روزها روی داورهایی که قرار اس��ت 
سوت بزنند عبور کرد. پرسش اینجاس��ت که آیا ایجاد این فشار برای عقب راندن 
داورها جهت سوت زدن کار درستی است؟ داوری که این همه زیر فشار دو باشگاه 
و هوادارانش باشد می تواند درست سوت بزند؟ به نظر می رسد فدراسیون فوتبال 
و سازمان لیگ باید به نوعی این فشار را از روی دوش دورها بردارند و اجازه ندهند 

که باشگاه ها تا این حد فشار را به اوج خود برسانند.
این کار نه منصفانه است و نه جوانمردانه. درس��ت هم نیست که باشگاه ها با فشار 
سعی کنند در س��وت داور بدمند، این همان اتفاقی اس��ت که امروز با بیانیه ها و 

فیلم ها و کانال های مجازی در حال انجام است.
اتهام زدن، متهم به فس��اد کردن، افترا ب��رای کم کاری فالن بازیک��ن و راه دادن 
فالن مربی به فالن باشگاه بدترین مواردی اس��ت که از سوی طرفین منتشر می 
شود و البته فردای روزگار کمیسیون اصل9۰ مجلس و ارگان های مشابه ممکن 
است تحت تاثیر این فشارها که امروز برای نتیجه گیری گفته می شوند، گزارشی 
 تنظیم کند و اصل فوتبال را فاسد قلمداد کنند. در واقع این گونه وارد ماجرا شدن، 
 هم داورها را بیشتر به اشتباه می اندازد هم نمایی از فساد وجود نداشته را به بیرون 

از فوتبال القا می کنند. شاید بهتر باشد که باشگاه ها آرام تر حرکت کنند.

 به گزارش جام جم ورزش��ی، علی دایی پس از کس��ب س��همیه المپیک 
در مسابقات گزینشی در استانبول ترکیه نوشت:

» پهلوان، استانبول زیر گام هایت لرزید، می دانیم خسته ای، خسته از حرف 
عده ای، خسته از تمرین های سخت و وزن کم کردن های طاقت فرسا.بردی 
اما چهره ات خیلی حرف برای گفتن داشت. خیلی ها موقع شکست، پشتت 
را خالی کردند، اما به همه ما نش��ان دادی گاه برای رس��یدن به نور؛ باید 
از تاریکی ها گذر کرد... میلیون ها ایرانی را ش��اد کردی ، به امید روزی که 

دومین مدال طالی المپیک را روی سینه ات ببینیم.

لنز دوربین

پیام اینستاگرامی
 علی دایی برای حمید سوریان

سیری در دنیای ورزش

عصر امروز رقابت های لیگ برتر، دیدارهای هفته بیست و نهم خود را برگزار 
می کند جایی که س��ه تیم مدعی قهرمانی رقابت های نفس��گیری پیش رو 
 خواهند داش��ت. سه تیم استقالل تهران، اس��تقالل خوزستان و پرسپولیس 
با امتیازی برابر ش��انس های اصلی کسب عنوان قهرمانی هستند، اما هر سه 
مدعی باید دو بازی سرنوش��ت س��از تا انتهای فصل داش��ته باشند که اولین 
ب��ازی امروز عصر برگزار می ش��ود. نکته بارز، این که س��ه رقیب این تیم ها 
در ترکیب نفرات خود بازیکنانی دارند که با داش��تن سابقه پوشیدن پیراهن 
اس��تقالل و پرس��پولیس می توانند چهره هایی تعیین کننده در این بازی ها 
باشند. همین بهانه خوبی بود تا نگاهی کلی به سه رقیب مدعیان قهرمانی و 

بازیکنان کلیدی آنها در جنگ قهرمانی لیگ داشته باشیم.
تراکتورسازی؛ با یک لشگر استقاللی علیه استقالل

در حس��اس تری��ن ب��ازی هفته اس��تقالل صدرنش��ین در حالی ب��ه مصاف 
 تراکتورس��ازی م��ی رود که حض��ور تعداد زیادی از اس��تقاللی های س��ابق 
در اردوی سرخپوش��ان محبوب دیار آذربایجان بر حساس��یت های این بازی 
خواه��د اف��زود. امیر قلع��ه نویی مهم تری��ن چهره اس��تقاللی روی نیمکت 
تراکتور خواهد بود، مردی که هر س��ه قهرمانی استقالل در لیگ برتر را برای 
 طرفداران به ارمغان آورد و تا همین پارس��ال هدایت آبی پوش��ان پایتخت را 

ب��ر عهده داش��ت، اما با چالش ها و نتایج ناامید کنن��ده ای که گرفت از تیم 
کنار گذاش��ته ش��د. بازی فردا برای امیر می تواند از بس��یاری از جهات حائز 
اهمیت و حیثیتی باش��د به همین خاطر او با ش��اگردانش که اکثریت سابقه 
بازی برای استقالل را در کارنامه دارند گام به دیگ جوشان آزادی می گذارد. 

نفراتی مثل علی حمودی، فردین عابدینی، فرزاد حاتمی و فرزین گروس��یان 
 در کنار مسعود همامی که برای پرسپولیس بازی کرده امروز به عنوان شاگرد 
قلعه نویی و با پیراهن تراکتور به مصاف اس��تقالل می روند تا خودی نش��ان 
داده و سرنوش��ت بازی را تغییر دهند به خصوص فرزاد حاتمی که این روزها 
مهاجم اول تبریزی ها در نوک پیکان خط حمله تراکتور محسوب می شود.

گسترش فوالد؛ پرسپولیسی های غایب
ای��ن هفت��ه را می ت��وان جنگ تبریز و ته��ران نامید چون س��وای از مصاف 
 تراکت��ور با اس��تقالل دیگ��ر نماینده تبریز یعنی گس��ترش ف��والد هم باید 

به مصاف پرس��پولیس برود. در جمع بازیکنان گس��ترش س��ه نفر هس��تند 
که س��ابقه پوشیدن پیراهن پرس��پولیس را دارند، اما فردا از شانس چندانی 
ب��رای حض��ور در ترکیب اصلی برخوردار نیس��تند. محم��د نصرتی به دلیل 
 مصدومی��ت و پارگ��ی رب��اط صلیب��ی فصل را از دس��ت داد ضم��ن این که 
سید مهدی سیدصالحی پا به سن گذاشته هم شانس چندانی برای حضور در 
ترکیب اصلی ندارد و روی نیمکت می نش��یند درست مثل مقداد قباخلو که 

در برنامه های تاکتیکی کمالوند چندان نقشی ندارد و نیمکت نشین است.
پدیده مشهد؛ یورش سرخابی های سابق به خوزستانی ها

تیم مش��هدی که با توج��ه جایگاهش در جدول دو ب��ازی پایانی فصل هیچ 

اهمیتی برایش ندارد امروز در شرایطی مقابل استقالل خوزستان صف آرایی 
می کند که شگفتی سازان این فصل لیگ برتر خیلی امیدوار هستند با کسب 
پیروزی در مش��هد دوباره یک��ه تاز لیگ لقب گرفته و ش��انس اول قهرمانی 
باش��ند. اما در این راه پدیده بازیکنانی در ترکیب دارد که با س��ابقه پوشیدن 
پیراهن استقالل و پرسپولیس می توانند سد راه خوزستانی ها شوند. حسین 
بادامکی، میالد غریبی و یونس ش��اکری که چند صباحی برای پرس��پولیس 
بازی کردند در کنار محس��ن یوس��فی اس��تقاللی بازیکنان س��رخابی پدیده 
 قلمداد می ش��وند که امروز می توانند با درخش��ش برابر حریف خوزس��تانی 

پیام آور شادی برای تیم ها و طرفداران سابق خود باشند.

 به نظر م��ی رس��د س��پاهان قهرمان فصل گذش��ته
 لیگ برتر فوتبال قصد دارد تا فصل بعد از عبدا... ویسی 

روی نیمکت خود بهره ببرد.
عبدا... ویسی پس از کسب نتایج درخشان به کاندیدای 
نخست سپاهان تبدیل شد تا بلکه آقاعبدا... فصل بعد 
روی نیمکت هدایت تیمی بنشیند که پیش تر سال ها 

پیراهنش را بر تن کرده است.
 اما آیا گواردی��والی وطنی در فص��ل اول حضور کنار 
تیم باسابقه سپاهان موفق به کس��ب نتایج درخشان 

خواهد شد؟
نگاهی گذرا به سوابق ویسی روی نیمکت سه تیم صبا، 
پیکان و استقالل صنعتی نشان می دهد که این مربی 
جوان در فصل نخس��ت حضور کنار تیم های یادشده 

نتوانسته به نتیجه الزم دست پیدا کند.
استارت با باطری کمکی

ویس��ی در ادوار دهم و یازدهم لیگ برتر سرمربی صبا 
 بود. این مربی جوان در فصل نخس��ت صبایی ش��د و 
 از میانه راه روی نیمکت این تیم نشس��ت تا در نهایت 

به عنوانی بهتر از دهمی لیگ دست پیدا نکند.
 ویس��ی در لیگ یازدهم ب��ا صبا عالی نتیج��ه گرفت. 
این مربی خوزستانی در دومین فصل با کسب5۰ امتیاز 
طی ۳4 هفته عاملی ش��د برای حضور صبای کم ادعا 

روی پله چهارم لیگ.

پیاده شدن از پیکان پنچر شده
آقا عب��دا... س��پس راه��ی پیکان ش��د، ام��ا در لیگ 
 دوازده��م، سرنوش��ت ب��رای او طور دیگری نوش��ته 

شده بود.
 از ابتدا در بستن تیم مورد نظرش )طبق گفته خودش( 
با اشتباه روبه رو شد تا با پیکان به انتهای جدول سقوط 

کند. 
این طوری ش��د که مجبور ش��د پ��س از نیم فصل تیم 
را ترک کن��د. تیمی که بع��د از انج��ام 17 بازی فقط 
 2۰ امتی��از گرفت��ه ب��ود و روی پل��ه چهارده��م قرار

 داشت.
2 فصل در التهاب سقوط

ویس��ی س��پس با اس��تقالل خوزس��تان پای به لیگ 
 س��یزدهم گذاش��ت. نتایج عبدا... و آبی های تازه وارد 

به لیگ طی لیگ های 1۳ و 14 قابل تقدیر نبود.
 این تیم با تفکرات ویسی در هر دو فصل یادشده فاصله 

چندانی تا سقوط به لیگ دسته اول نداشت.
آبی های خوزس��تان در لیگ س��یزدهم با 29 امتیاز 

 س��یزدهم ش��دند و این اتفاق در لیگ چهاردهم 
با ثبت 27 امتیاز به شکلی بغرنج تر روی داد.

 تیم آقا عبدا... این بار باالت��ر از پیکان 26 امتیازی 
چهاردهم شد تا با تک ماده سقوط نکند.

 ب��ا تم��ام ای��ن اوص��اف در لی��گ پانزده��م 
 اس��تقالل  خوزس��تان همانی ش��د که انتظارش 

از فوتبال خوزستان می رفت. 
تی��م یکدس��ت عب��دا... ویس��ی باالخ��ره پس 

از 2 فص��ل انتظ��ار در لی��گ پانزده��م 
 ط��ی 2۸ هفت��ه51 امتی��از گرف��ت تا 

2 هفت��ه مان��ده ب��ه پای��ان رقابت ها 
مثل س��رخابی های پایتخت مدعی 
 کس��ب عنوان قهرمانی مس��ابقات 

باشد.
 اما پرسش پیش روی در مورد کارنامه و 

سوابق گواردیوالی وطنی این است که آیا آقا عبدا... 
در صورت پیوستن به س��پاهان، حداقل فصل اول 

فعالیتش را مثل فصول قبل از دست خواهد داد؟

کارنامه لیگ برتری عبداهلل؛
آماری که می گوید جنس ویسی با سپاهان جور نیست

 در ش��رایطی که هنوز کسب س��همیه س��هراب مرادی قطعی نشده اس��ت، نام وی 
در لیست تیم ملی برای اردوی آماده سازی المپیک 2۰16 قرار دارد. کادر فنی تیم ملی 
اسامی نفرات اردوی آماده سازی جام فجر و مسابقات المپیک را اعالم کرد که نام یک 
ورزشکار اصفهانی در این لیست دیده می شود. سهراب مرادی در دسته 94 کیلوگرم 
یکی از نفراتی است که در لیس��ت نهایی گزینش  شده برای المپیک قرار گرفته است، 
اما وی برای قطعی کردن حضورش در این میدان بزرگ، نیازمند شرکت در دو رویداد 
گزینشی است. مرادی در روزهای آینده دو رویداد مهم کاپ فجر و مسابقات گزینشی 
کلمبیا را پیش رو دارد و از این دو میدان بزرگ عالوه بر قطعی ش��دن کسب سهمیه، 
 می تواند به منظور کسب آمادگی برای حضور در دومین المپیک استفاده کند. مرادی 
 در المپیک 2۰12 نیز در ترکیب تیم ملی وزنه برداری ایران قرار داش��ت، اما نتوانست 
به موفقیتی دست پیدا کند، بااین حال وی برای المپیک 2۰16 در شرایط بسیار خوبی 

به سر می برد. کیانوش رستمی، سید ایوب موسوی، علی هاشمی، نواب نصیر شالل، محمدرضا براری، کیاقدمی، 
بهداد سلیمی و بهادر موالیی سایر نفرات دعوت شده از سوی کادر فنی تیم ملی هستند.

 بنا به تصمیم هیئت اجرایی کمیته ملی المپی��ک، کاروان ورزش ایران با نام 
 » کاروان امام رضا )ع( « در س��ی و یکمین دوره بازی های المپیک ش��رکت 

می کنند.
 شاهرخ ش��هنازی، دبیر کل کمیته ملی المپیک و س��خنگوی هیئت اجرایی 
در این زمینه اظهارداشت: پس از اعالم سراسری از سوی کمیته ملی المپیک 
در خص��وص نامگذاری کاروان اعزامی کش��ورمان به بازی ه��ای المپیک ریو 
 و اتم��ام مهلت تعیین ش��ده، هیئت اجرایی به بررس��ی نام های پیش��نهادی 
پرداخ��ت. ش��هنازی تصری��ح ک��رد: بنابرای��ن ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه 
24 م��رداد م��اه س��الروز می��الد ب��ا س��عادت هش��تمین اخت��ر تابن��اک 
الس��الم  الرض��ا علی��ه  ام��ام عل��ی ب��ن موس��ی   امام��ت حض��رت 
است و تقارن و همزمانی این میالد فرخنده با برگزاری بازی های المپیک ریو 
 و عالقه مردم عزیز کش��ورمان به اهل بیت )ع( خصوصا امام رضا،کاروان اعزامی المپیکی کشورمان 

به بازی های المپیک ریو به نام » کاروان امام رضا )ع( « نامگذاری شد.

آماده باش به سهراب مرادی برای المپیک کاروان المپیکی ایران با نام » کاروان امام رضا )ع( « به ریو می رود

مردان سرنوشت ساز هفته بیست و نهم لیگ برتر؛

سرخابی های جنگ قهرمانی
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مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
2/288 ش��ماره آگه��ی: 139503902004000058 ش��ماره پرونده: 
139304002004000279 آگه��ی مزای��ده پرون��ده اجرایی کالس��ه: 
9301090 شش دانگ یک باب خانه پالک ش��ماره 4895/1 )قطعه دوم 
تفکیکی( مجزی شده از شماره 4895 اصلی واقع در بخش 3 ثبت اصفهان 
به آدرس: اصفهان، خیابان هاتف بین طوقچی و چهارراه ابن سینا کوچه 
مش��یر فاطمی پالک 219/1 دارای کدپستی ش��ماره 8148898751 که 
اس��ناد مالکیت آن در صفحات 319 و 328 دفات��ر 70 و 86 امالک ذیل 
ثبت شماره 7220 و 10218 با ش��ماره های چاپی 406354 و 971464 
ثبت و صادر شده است با حدود: شماال به دیوار اشتراکی با پالک 4892 
به طول 11 متر شرقا خط مستقیم مفروض اس��ت به قطعه سوم پالک 
باقیمانده 4895 به طول 27/5 جنوبا دیواریس��ت به ش��ارع به طول 11 
متر غربا خط مستقیم مفروض است به قطعه اول تفکیکی به طول 27 متر 
که طبق نظر کارشناسان رس��می پالک فوق یک منزل مسکونی 3 طبقه 
اس��ت که در کوچه مشیر فاطمی واقع اس��ت کوچه مذکور از یک طرف 
به خیابان هاتف و از طرف دیگر به خیابان ابن س��ینا راه دارد. ملک به 
صورت یک ساختمان مسکونی 3 طبقه می باشد. طبقه زیر زمین دارای 
کف موزاییک و در پنجره خارجی آلومینیومی و دیوارهای رنگ ش��ده 
و کابینت فلزی است و دارای س��الن و اتاق خواب و آشپزخانه و حمام 
و توالت است س��قف آن آهن و آجر است و گوشه س��الن یک شومینه 
موجود است و جلوی س��الن نیز یک ایوان وجود دارد. طبقه همکف که 
ورودی آن با طبقه اول مشترک است دارای کف موزاییک و دیوارهای 
رنگ شده و سقف آهن و آجر و سالن و اتاق خواب و آشپزخانه و حمام 
وتوالت است و جلوی سالن نیز یک ایوان مسقف وجود دارد. طبقه اول 
دارای کف موزاییک و دیوارهای رنگ شده و سقف آهن و آجر و سالن 
و اتاق خواب و آش��پزخانه و حمام و توالت است و جلوی سالن نیز یک 
ایوان مس��قف وجود دارد. طبقه اول دارای کف موزاییک و دیوارهای 
رنگ شده و سقف آهن و آجر و سالن و اتاق خواب و آشپزخانه و حمام 
و توالت است و جلوی سالن نیز یک  تراس مس��تقف وجود دارد و کف 
حیاط ملک موزاییک و نمای ساختمان سنگ هفت سانتی است و دارای 
اشتراکات شهری اس��ت. اعیانی موجود بیش از 30 سال قدمت دارد و 
باستناد اس��تعالم 3/91/37611 مورخ 91/10/02 شهرداری منطقه 3 
اصفهان جمعا دارای 459 متر مربع ساخت مسکونی در 3 طبقه می باشد 
ملکی آقای اهلل یار کامرانی و مکانی که طبق اسناد رهنی شماره 162344 
و 162702 و 164166 تنظیم��ی در دفترخانه 15 اصفهان در رهن بانک 
اقتصاد نوین اصفهان )شعبه بزرگمهر( واقع می باشد و طبق اعالم بانک 
مدت بیمه نامه سند رهنی فوق تا تاریخ 95/11/24 می باشد و از ساعت 
9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 95/03/05 در اداره اجرای اسناد رسمی 
اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی چهارراه اول خیابان الهور 
به مزایده گذارده می ش��ود. مزایده از مبلغ پایه 7/900/000/000 ریال 
شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهاد نقدا فرخته 
می شود. الزم به ذکر اس��ت پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و 
گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد 
مزایده دارای آنها باش��د و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم ش��ده یا نشده 
باشد به عهده برنده مزایده است. ضمن آنکه پس از مزایده در صورت 
وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده 
رود چاپ اصفهان مورخ 95/02/19 درج و منتشر می گردد و در صورت 
تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت 
در جلسه مزایده مبلغ ده درصد از پایه مزایده طی فیش مخصوص اداره 
اجرا به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است. 
ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز 
طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید.

م الف: 4587 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/40 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 1214 خواهان حس��ن مهوری 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه مبل��غ 20/000/000 ری��ال موضوع یک 
فقره چک به طرفیت محمد همتی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
یکشنبه مورخ  95/3/16 س��اعت 6/5 عصر تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در خیابان 
سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – 
پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان شعبه 18 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 2635 شعبه 18 حقوقی مجتمع ش��ماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان
حصر وراثت

2/284 خانم محترم کیخائی دارای شناس��نامه ش��ماره 2829 به شرح 
دادخواست به کالسۀ 58/95 شعبه اول حقوقی و حسبی شورای اسالمی 
حل اختالف تیران از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان محمد یزدانی  بشناسنامه 56 در تاریخ 
94/12/27 اقامتگاه دائم��ی خود بدرود زندگی گفت��ه ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به:1-  بخش��علی یزدانی ش.ش 13 به عنوان 
فرزند ذکور متوفی 2- بیگم یزدانی ش.ش 9 . 3- اقدس یزدانی ش.ش 7 
. 4- شوکت یزدانی ش.ش 15 به عنوان فرزندان اناث متوفی 5- محترم 
کیخائی ش.ش 2829 به عنوان همس��ر متوفی و به غی��ر از نامبردگان 
متوفی وارث دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به 
ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف: 30 شعبه اول 

حقوقی و حسبی شورای حل اختالف تیران 
حصر وراثت

2/283 آقای حسن صفری بودانی دارای شناسنامه شماره 11 به شرح 
دادخواس��ت به کالس��ۀ 67/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمرضا صفری بودانی  
بشناسنامه 8 در تاریخ 94/11/8 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به:1-  جواد صفری بودانی 
ش.ش 19 ت. ت 1358/9/29 فرزن��د 2- داود صفری بودانی ش.ش 14 
ت. ت 1351/2/20 فرزند 3- حس��ن صفری بودان��ی ش.ش 11 ت. ت 
1345/2/2 فرزن��د 4- زهرا صفری بودان��ی ش.ش 9 ت. ت 1349/1/5 
فرزند 5- فاطمه صفری بودان��ی ش.ش 21 ت. ت 1360/11/16 فرزند 
6- سکینه صفری بودانی ش.ش 38 ت. ت 1362/11/22 فرزند 7- کبری 
مانده علی ش.ش 8 ت. ت 11328/8/4 همس��ر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 
28 شورای حل اختالف بخش کرون 

تحدید حدود اختصاصی
2/146 ش��ماره صادره: 216176 /1395/43 نظر با اینکه تحدید حدود 
شش��دانگ یکبابخانه پالک ش��ماره 25/8واقع در جاوان بخش 14 ثبت 
اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام سعید سلطانی فرزند حسن 
در جریان ثبت اس��ت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده 
است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1395/03/12 
س��اعت 10 صبح در محل ش��روع به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و س��اعت مقرر در 
این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم ص��ورت مجلس تحدیدی تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1395/02/19 م الف 3559 رئیس ثبت 

اسناد و امالک  غرب اصفهان
مزایده

2/196 اجرای احکام حقوقی شعبه 11 اصفهان در نظر دارد در خصوص 
پرونده کالسه 930306 ج/11 له آقای محسن جوزدانی و علیه اقایان و 
خانمها و حسن و منصور جوزدانی و اصغر واکبرو رمضانعالی و اقدس 
و مهری همگی شهرت کاظمی زهرانی و شهال جوزدانی بخواسته تقسیم 
منازل مسکونی از مارترک حسین عالفی پور جلسه مزایده ای در روز 
چهارش��نبه مورخ 95/3/5 س��اعت 10 صبح در محل این اجرا واقع در 
خیابان نیکبخت بعد از دادگس��تری اصفهان مجتمع اجرای احکام طبقه 
3 برگزار نماید. مشخصات و مورد مزایده: ششدانگ منزل مسکونی به 
پالک ثبتی 5076/27 واقع در بخش 2 ثبتی اصفهان به نشانی اصفهان، 
خ میرداماد، خ جدیداالحداث آیت اله ظهیراالس��الم، نبش کوچه شماره 
3 )شهید حیرت( پالک 44، کدپس��تی 8163976341 می باشد که قدمت 
آن باالی 30 س��ال س��اخت در یک طبقه با عرصه ای به مساحت 217 
متر مربع و زیربنای 120 متر مربع و سازه از نوع دیوار باربر و سقف 
تیرآهن و نمای آجر با پنجره های فلزی و دارای مش��ترکات آب و برق 
می باش��د که به دلیل تعریض گذر از وقعیت بر خیابان )کوی بوس��تان 
قبلی( قرار گرفته که ارزش ششدانگ پالک فوق با توجه به جمیع جهات 
و کلیه عوامل تاثیرگذار و غیره توسط کارش��ناس رسمی دادگستری 
11/501/000/000 ریال ارزیابی گردی��ده و نظریه مصون از اعتراض 
طرفین باقی مانده است. لذا طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از تاریخ 
مزایده با مراجعه به نشانی فوق ضمن بازدید از محل با تودیع 10 درصد 
از قیمت پایه فی المجلس در جلس��ه مزایده ش��رکت نماین��د. باالترین 
پیشنهاد دهنده برنده مزایده خواهد بود. م الف 3815 دادورز شعبه 11 

اجرای احکام حقوقی اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

2/249 در خصوص پرونده کالس��ه 94-1391 خواه��ان فریبا بالش 
زر دادخواس��تی مبنی بر افزایش نفق��ه زوجه مقوم به علی الحس��اب 
50/000/000 ریال بانضمام هزینه دادرس��ی به طرفیت مجتبی امانی 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای دوشنبه مورخ  95/3/24 ساعت 10 
صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این ش��عبه واقع در خیابان س��جاد – اول ارباب – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب س��اختمان صب��ا – پالک57 کدپس��تی 8165756441 
شورای حل اختالف اصفهان شعبه اول مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف: 3699 شعبه اول مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/251 در خص��وص پرونده کالس��ه 95-205 خواه��ان بانک مهر با 
وکالت هاجر رضویان دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- نسرین 
عمو 2- ناصر صفیان بلداجی 3- مسعود عابدی گنهرانی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی مورخ  95/3/25 س��اعت 10 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در 
خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپس��تی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان 
شعبه ششم مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف: 3733 شعبه ششم مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/257 در خص��وص پرونده کالس��ه 95-182 خواهان ال��ه یار بیات 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه مبلغ یکصد و ش��صت و پنج میلیون ریال 
بابت وجه یک فقره چک به طرفیت 1- زهره دارابی 2- حمید عظیمی تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی مورخ  95/3/25 ساعت 9/30 تعیین گردیده 
اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه 
واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب 
ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
اصفهان شعبه 45 مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 3749 شعبه 45 مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/258 در خصوص پرونده کالسه 95-207 خواهان بانک مهر با وکالت 
هاجر رضویان دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- فرشته الری 
2- اکبر نظری تقدیم نموده است وقت رسیدگی مورخ  95/3/25 ساعت 
11 تعیین گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این ش��عبه واقع در خیابان س��جاد – اول ارباب – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب س��اختمان صب��ا – پالک57 کدپس��تی 8165756441 
ش��ورای حل اختالف اصفهان ش��عبه شش��م مراجعه و نس��خه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف: 3735 شعبه 

ششم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/259 در خصوص پرونده کالسه 95-206 خواهان بانک مهر با وکالت 
هاجر رضویان دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- اکبر نظری 
2- فرشته الری تقدیم نموده است وقت رسیدگی مورخ  95/3/25 ساعت 
10/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این ش��عبه واقع در خیابان س��جاد – اول ارباب – روبروی مدرسه 

نیلی  پور– جنب س��اختمان صب��ا – پالک57 کدپس��تی 8165756441 
ش��ورای حل اختالف اصفهان ش��عبه شش��م مراجعه و نس��خه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف: 3731 شعبه 

ششم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/260 در خصوص پرونده کالسه 95-208 خواهان بانک مهر با وکالت 
هاجر رضویان دادخواس��تی مبنی بر مطالبه ب��ه طرفیت 1- رضاعلی 
رمازی 2- مه��دی تیموری تقدیم نموده اس��ت وقت رس��یدگی مورخ  
95/3/25 ساعت 11/30 تعیین گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب 
– روبروی مدرس��ه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 
8165756441 ش��ورای حل اختالف اصفهان ش��عبه ششم مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 
3732 شعبه ششم مجتمع شماره یک ش��ورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/250 در خصوص پرونده کالسه 941017 خواهان عباسعلی سبزیان 
)وکیل خدارحمی حس��ین محمدیان( دادخواس��تی مبنی ب��ر مطالبه به 
طرفیت تقی کاشفی تقدیم نموده است وقت رس��یدگی مورخ 95/3/25 
ساعت 9/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می ش��ود.م الف:3264 شعبه 33 حقوقی مجتمع ش��ماره 2 شورای حل 

اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/253 در خصوص پرونده کالسه 950202 خواهان محمود میرزایی با 
وکالت مسرور گیتی فر دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت عبدالرضا 
کیانی تقدیم نموده اس��ت وقت رس��یدگی برای روز س��ه شنبه مورخ 
95/3/25 ساعت 10 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود.م الف:3763 شعبه هفتم حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/254 در خصوص پرونده کالسه 950200 خواهان  محمود میرزایی با 
وکالت مسرور گیتی فر دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- بهمن 
مرغورزار 2- آرمین مرغورزار تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
روز سه شنبه مورخ 95/3/25 س��اعت 9/30 صبح تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود.م الف:3764 شعبه هفتم حقوقی 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/255 در خصوص پرونده کالسه 95-218 خواهان محمود میرزایی 
با وکال��ت خانم مس��رور گیتی فر دادخواس��تی مبنی ب��ر مطالبه مبلغ 
30/000/000 ری��ال به طرفیت مصطفی ش��یرعلی تقدیم نموده اس��ت 
وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 95/3/25 ساعت 10/30 تعیین 
گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:3781 

شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/256 در خصوص پرونده کالسه 95-219 خواهان محمود میرزایی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 10/000/000 به طرفیت ناصر احمدی 
باصیری تقدیم نموده است وقت رس��یدگی برای روز سه شنبه مورخ 
95/3/25 ساعت 11 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود.م الف:3782 ش��عبه 11 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/263 در خصوص پرونده کالسه 94-1270 خواهان کسری بهرامی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت محمدحسین داوری دولت آبادی 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی مورخ 95/3/26 ساعت 18 تعیین گردیده 
اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا 
خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واق��ع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:3324 

شعبه 17 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/264 در خصوص پرونده کالسه 94-1272 خواهان کسری بهرامی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت هاجر عاشوری تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی مورخ 95/3/26 ساعت 18/30 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:3325 ش��عبه 17 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/265 در خصوص پرونده کالسه 95-187 ش11 خواهان احمدرضا 
دهش دادخواس��تی مبنی بر مطالبه وجه چک ب��ه طرفیت رضا حیدری 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 95/3/26 
ساعت 8/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می ش��ود.م الف:3280 شعبه 11 حقوقی مجتمع ش��ماره 2 شورای حل 

اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/266 در خصوص پرونده کالسه 95-188ش 11 خواهان احمدرضا 
دهش دادخواس��تی مبنی بر مطالبه وجه چک به طرفیت مجتبی ایزدی  
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 95/3/26 
س��اعت 8 صبح تعیین گردیده اس��ت با توجه ب��ه مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود.م الف:3281 ش��عبه 11 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/267 در خصوص پرونده کالسه 94-1123 خواهان محمدعلی خلجی 
موگوئی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت محمد استکی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی مورخ 95/3/26 ساعت 4/45 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود.م الف:3724 ش��عبه 29 حقوقی 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/268 در خصوص پرونده کالسه 95-230 خواهان حسین جمشیدیان 
دادخواس��تی مبنی بر الزام به انتقال سند به طرفیت 1- احمدنمد فروش 
2- مصطفی فتاحی تقدیم نموده است وقت رس��یدگی برای روز شنبه 
مورخ 95/3/29 س��اعت 8/30 صبح تعیین گردیده اس��ت ب��ا توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواه��ان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:3755 شعبه پنجم حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/269 در خص��وص پرونده کالس��ه 941606 خواه��ان احمد اخوان 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت رضا رئیسی تقدیم نموده است 
وقت رس��یدگی برای روز شنبه مورخ 95/3/29 س��اعت 9 صبح تعیین 
گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:3761 

شعبه هفتم حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/270 در خصوص پرونده کالس��ه 941276 خواهان آس��یه راستی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت باب��ک خواجه کیان تقدیم 
نموده اس��ت وقت رس��یدگی برای روز ش��نبه مورخ 95/3/29 ساعت 
10/30 تعیین گردیده اس��ت ب��ا توجه به مجهول الم��کان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می ش��ود.م الف:3785 شعبه 11 حقوقی مجتمع ش��ماره 2 شورای حل 

اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/239 در خصوص پرونده کالس��ه 95-203 خواهان موسس��ه مالی 
اعتباری ثامن با وکالت آقای شیروان زاده دادخواستی مبنی بر مطالبه 
به طرفیت - علیرضا مبینی نژاد - نیلوفر معزی - امیر جمشیدی – عفت 
رفیع زاده- علیرضا میرشاهزاده تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
روز دوشنبه مورخ 95/3/24 س��اعت 8 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواه��ان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:3784 ش��عبه 11 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/277 در خصوص پرونده کالس��ه 95-208 خواه��ان صغرا کاظمی 
زهرانی دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت محمدس��لمانی عالئی 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی مورخ 95/3/30 ساعت 10 صبح تعیین 
گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:3713 

شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
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اخبار کوتاهاخبار

آتش گرفتن یک سواری پژو 206 به علت بی مباالتی و پرتاب ترقه در 
یک کاروان عروسی جشن و شادی را به غم و اندوه تبدیل کرد.

 پلی��س فرمان��ده انتظامی شهرس��تان کاش��ان گفت: پ��س از اعالم 
 مرکز فوریت ه��ای 110 مبنی ب��ر آتش گرفتن یک س��واری 206 در

 کاروان عروسی مأموران انتظامی شهرستان کاشان بالفاصله به محل 
اعزام شدند.

سرهنگ » مهدی پور غالمحس��ین « ادامه داد: متأس��فانه در اثر این 
حادثه که به علت پرتاب ترقه خودرو دچار آتش سوزی شده بود همسر و 
 دختر هشت ساله راننده به شدت دچار سوختگی و به بیمارستان منتقل 

شدند.
وی به مردم توصیه کرد: باید همیش��ه نکات ایمنی را رعایت کرده و به 

فرزندان خود نیز آموزش دهید تا شاهد وقوع حوادث ناگوار نباشیم.

یک جوان 29 ساله کلمبیایی که دو ماه در اقیانوس آرام گم شده بود سرانجام 
توسط گارد ساحلی آمریکا در آب های این منطقه پیدا شد.

 ماموران گارد س��احلی او را به هاوایی فرس��تادند. این مرد جوان در یک قایق
 هفت متری با س��ه ت��ن از دوس��تانش قصد داش��تند که از طری��ق اقیانوس 
 آرام ب��ه چی��ن برون��د. آنه��ا در اقیان��وس گ��م ش��دند و س��ه دوس��ت او 
جان باختند و تنه��ا این جوان کلمبیایی با ماهیگیری و خوردن گوش��ت خام 

مرغ های دریایی جان خود را نجات داد.

 فرمان��ده انتظام��ی شهرس��تان اصفه��ان از توقی��ف ی��ک محموله 
عینک قاچاق به ارزش سه میلیارد ریال و دستگیری یک قاچاقچی خبر 
 داد. پلیس سرهنگ »حسن یار دوس��تی« گفت: در راستای مبارزه با 
کاالی قاچاق و کنترل دقیق محورهای ورودی شهر اصفهان، مأموران 
انتظامی این شهرستان به یک دستگاه کامیونت ایسوزو مشکوک شده 
و آن را متوقف کردند. وی ادامه داد: پ��س از هماهنگی با مقام قضایی، 
این خودرو مورد بازرس��ی قرار گرفت که یک محموله عینک خارجی 

قاچاق فاقد هرگونه مدارک معتبر گمرکی کشف شد.
سرهنگ یار دوستی، ارزش برآورد شده این محموله را سه میلیارد ریال 
برشمرد و گفت: این محموله شامل 63 کارتن عینک آفتابی و طبی بود 
که راننده خودرو دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی 

تحویل داده شد.
وی خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی با قاچاقچیان کاال و برهم زنندگان 
نظم اقتصادی جامعه برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد و اجازه جوالن 

و سرکشی به آنها نخواهد داد.

دختر نوجوان 16 ساله ای به دستور بزرگان قبیله ای در 
پاکستان به اتهام کمک به فرار یک دختر و پسر عاشق به 

آتش کشیده شد.
 دختر 16 ساله پاکستانی به دلیل کمک به فرار دوستش 
به همراه معشوقه خود از سوی بزرگان قبیله اش محکوم 
به مرگ شد. این قبیله پاکستانی قربانی را به زور وادار به 
استعمال مواد مخدر کردند و پس از خفه کردن این دختر 

نوجوان جسدش را به آتش کشیدند.
  پلیس به دنبال اج��رای حکم غیرقانونی ب��رای قربانی، 

15 نفر از اعضای ش��ورای قبیله ای این روس��تا واقع در 
شمال غربی پاکستان را بازداشت کرده است.

 جز افراد دس��تگیر ش��ده مادر و برادر قربان��ی به اتهام 
 حمای��ت از قت��ل دخترش��ان نیز در بازداش��ت به س��ر 
می برند. اعضای این روس��تا بر قتل این دختر برچسب 
»قتل ناموسی« زدند و اجرای این حکم را حق مسلم خود 
دانس��تند. طبق گزارش پلیس زوج عاشق به کمک این 

دختر 16 ساله موفق به فرار شده اند.
 جرگه و ش��وراهای محلی اغلب در مناطق شمال غربی 

 پاکس��تان مس��ایل این چنین��ی را با روش مرس��وم در 
قبیله ش��ان حل می کنند که اجرای حکم از س��وی آنها 
توسط دولت پاکستان قانونی محسوب نمی شود. صدها 
نفر از زنان توسط بس��تگان خود در پاکستان هر سال به 
بهانه دفاع از »ناموس« خانواده به قتل می رسند و تعداد 
انگشت شماری هستند که بتوانند در این موارد از مرگ 
نجات پیدا کنن��د. به رغم تالش فع��االن حقوق زنان در 
خصوص اصالح قوانین، همچنان شاهد مرگ بی شماری 

از زنان پاکستان هستیم.

مادری در کره جنوبی برای نجات فرزندانش از آتش راهی جز پرتاب آنان به پایین 
ساختمان پیدا نکرد.   در کره جنوبی، مادر هراسان سه فرزند خویش را از پنجره  
ساختمانی که دچار حریق شده بود به پایین پرت کرد. ماموران ارتش توانستند 
هر سه کودک را میان زمین و آسمان نجات دهند.  سن کودکان 7ماهه،  3 و 4 
ساله اعالم شد. عابران گوشی به دست لحظات نفسگیری از این مادر و فرزندان 

ضبط کردند که تصاویر آن به سرعت در صفحه های مجازی پخش شد.

گروه های امدادی شهرستان لنجان پس از دو هفته موفق به کشف جوان 31 ساله 
مفقود شده در ارتفاعات کوه های فوالدشهر شدند.

 رییس جمعیت هالل احمر شهرستان لنجان اظهار داش��ت : به دنبال دریافت 
گزارش در دوم اردیبهش��ت ماه از مرکز کنترل عملیات اس��تان اصفهان مبنی 
 بر مفقود ش��دن جوان 31 س��اله، جمعییت هالل احمر لنجان از روز پنجشنبه

 6 اردیبهش��ت تیم های جس��ت وج��و و نجات جمعی��ت هالل احم��رو آتش 
 نش��انی فوالدش��هر و نیروی انتظامی عملیات مش��ترک جس��ت وج��و را آغاز 

کردند.
 علی اسکندری گفت: پس از دریافت گزارشی از نگهبان  گلزار شهدای فوالدشهر 
مبنی بر اینکه خودرویی در نزدیکی این مکان پارک شده و تا کنون کسی برای 
انتقال آن مراجعه نکرده اس��ت، مامورین انتظامی در محل حاضر و با شناسایی 

خودرو جوان مفقود شده جست وجو را در محل آغاز کردند.
  رییس جمعیت هالل احمر شهرس��تان لنج��ان ادامه داد: با اع��الم کمک  تیم 
جست وجو و نجات جمعیت هالل احمر شهرستان لنجان و مشاهده جسدی در 
ارتفاعات کوه های فوالدش��هر واقع در نزدیکی بیمارستان شهید مطهری گروه 
امداد و نجات کوهس��تان جمعیت هالل احمر شهرس��تان بالفاصله به منطقه 
 اعزام شد.وی تصریح کرد: با تالش 7ساعته تیم های امداد و نجات جسم بی جان 

حسین نوذری از ارتفاعات کوه های فوالدشهر به پایین انتقال داده شد.

امدادگران نایروبی توانستند پس از 6 روز از ریزش ساختمان 6 طبقه، زنی باردار را 
زنده از زیر آوار بیرون بکشند.  این زن 8 ماهه باردار بوده و در پی ریزش ساختمان 
 6 طبقه در نایروبی زی��ر آوار مانده ب��ود.زن نجات یافته »الیزاب��ت اودهیامبو« 
24 س��اله بالفاصله به بیمارس��تان منتقل ش��د.  امدادگران می گویند کودک 
این زن بر اثر ضرب��ات وارده زنده نمانده و آنها نتوانس��تند نجاتش دهند، اما زن 
وضعیت خوبی داشته و تحت مراقبت های ویژه قرار گرفته است.  پلیس می گوید: 
امدادگران توانسته اند 3 کودک دیگر را نیز از آوار زنده بیرون بکشند.  بنابر اخبار، 
نشانه های حیات در زیر آوار دیده شده چرا که یافتن این افراد پس از 6 روز از حادثه 
نشان می دهد اکسیژن زیر آوار وجود داشته که این افراد زنده ماندند. امدادگران 

کنیایی توانسته اند تاکنون 140 نفر را از زیر آوار زنده بیرون بکشند.

بی مباالتی، عروسی را عزا کرد

نجات معجزه آسای جوان کلمبیایی 
پس از 2 ماه سرگردانی در دریا

محموله 3 میلیاردي عینك هاي 
قاچاق در اصفهان توقیف شد

دختر 16 ساله به خاطر کمك به دوستش به آتش کشیده شد

پرتاپ سه کودک از پنجره آپارتمان 
توسط مادرشان

کشف جسد در ارتفاعات فوالد شهر

نجات معجزه آسای زن باردار
 از زیر آوار

بی حوصلگ��ی و دقت نک��ردن در متن ق��راردادی که 
 قرار بود آن را امض��ا کنم روزگارم را س��یاه کرد و همه 

سرمایه ام را بر باد داد.
 مرد جوان در حالی که دس��تانش از شدت عصبانیت 
می لرزید ب��ه کارش��ناس اجتماعی کالنتری س��جاد 
 مشهد گفت: مدتی بود که مشکالت زندگی گریبانم را 
 می فش��رد به ط��وری ک��ه نمی توانس��تم ای��ن گونه

 سختی ها را تحمل کنم. از چند سال قبل با خودروی 
 مدل پایینی که داش��تم در سطح ش��هر مسافرکشی 
می کردم. تأمی��ن مایحتاج روزانه خان��واده، پرداخت 
اجاره خانه و هزینه های دیگر از جمله مش��کالتی بود 
که افکارم را به هم می ریخت از س��وی دیگر هم پسرم 
در رویای داش��تن دوچرخه قرمز رنگ و یک دس��تگاه 
تبلت فرو رفته بود و هر روز با چشمانی اشک بار از من 
 تقاضا می کرد آرزویش را ب��رآورده کنم. طاقت دیدن 
گریه های پس��رم را نداش��تم، اما نمی توانستم مبلغی 
برای خری��د دوچرخه بپ��ردازم از همه مه��م تر اینکه 

خودروی پرایدم فرسوده ش��ده بود و مدام خرج روی 
دستم می گذاشت.

 فشار این مش��کالت به حدی رس��یده بود که به قول 
معروف در چهارراه »چه کنم« گیر کرده بودم تا اینکه 
حدود دو هفته قبل وقتی در حال ورق زدن یک نشریه 
بودم ناگهان چش��مانم روی یک آگهی استخدام خیره 
ماند می خواستم از خوش��حالی پر بکشم چرا که شغل 
پیشنهادی در واقع همان کاری بود که می توانستم به 

راحتی آن را انجام بدهم.
  دیگ��ر وق��ت را تل��ف نک��ردم  بالفاصل��ه با ش��ماره 
درج ش��ده در زیر آگهی تم��اس گرفتم و ب��ه خانمی 
که خود را منش��ی ش��رکت معرف��ی می ک��رد گفتم 
 می توان��م کار پیش��نهادی آنه��ا را با موفقی��ت انجام 

بدهم.
 قرار شد صبح به آدرس شرکت مراجعه کنم آن شب از 
خوشحالی خوابم نمی برد زودتر از هر روز از خواب بیدار 

شدم و به شرکت رفتم.

 خانم منشی باحجابی نامناسب پشت میز نشسته بود 
وقتی درخواس��تم را مطرح کردم او پس از مشورت با 
رییس ش��رکت گفت: می توانم کارم را بعد از بس��تن 
قرارداد ش��روع کنم روز بعد وقتی برای تنظیم قرارداد 
رفتم. همان منشی قراردادی را که 13 برگ بود مقابلم 
گذاشت تا امضا کنم با تعجب پرسیدم این همه؟! منشی 
ش��رکت که با طمأنینه س��خن می گفت وقتی دید 2 
برگ از قرارداد را مطالعه کردم با ترفندی خاص گفت: 
همه صفحات تکراری است زودتر امضا کنید که آقای 
رییس جلسه دارند او با حرف هایش مجبورم کرد بقیه 

صفحات را نخوانده امضا کنم و انگشت بزنم.
 هنوز یک هفت��ه از تنظیم ق��رارداد نگذش��ته بود که 
تهدیدات رییس شرکت شروع شد، او گفت تو به شرکت 
درباره همه اموال منقول و غیرمنقول در زمان حیات و 
حتی بعد از مرگ وکالت تام داده ای و سپس اثر انگشتم 
را نشانم داد حاال مدعی اس��ت من 20 میلیون تومان 

بدهکارم برای کاری که هنوز شروع نکرده ام و...

ابالغ وقت رسیدگی
2/278 در خصوص پرونده کالسه 95-211 خواهان محمود میرزائی 
با وکالت مسرور گیتی فر دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت محسن 
ایزدی تقدیم نموده است وقت رس��یدگی مورخ 95/3/31 ساعت 9/30 
صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در 
جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می ش��ود.م الف:3712 شعبه 14 حقوقی مجتمع ش��ماره 2 شورای حل 

اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/275 در خصوص پرونده کالسه 94-2131 خواهان رسول طاهری 
ب��ا وکالت اصغ��ر رضایی دادخواس��تی مبنی ب��ر مطالبه ب��ه طرفیت 
مهران فردوس��یان تهرانی و افش��ین واالیی تقدیم نموده اس��ت وقت 
رسیدگی مورخ  95/3/30 ساعت 10/30 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در خیابان 
س��جاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا 
– پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان شعبه 
 13 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت

 عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. 

م الف: 3270 شعبه 13 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 
اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
2/274 در خصوص پرونده کالس��ه 1226/94 خواهان اصغر صادقی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت علی پ��ور عابدین تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی مورخ95/3/30 س��اعت 16 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در 
خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپس��تی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان 
شعبه 20 مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید.در 
صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف: 3320 ش��عبه 20 مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/273 در خصوص پرونده کالس��ه 170/95 خواهان بهروز مهاجری 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت محمد جواد آذری تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی مورخ 95/3/30 ساعت 11صبح تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در 
خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپس��تی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان 
شعبه 13 مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید.در 
صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود. م الف: 3789 ش��عبه 13 مجتمع شماره یک شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان

احضار
2/276 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100353600382 ش��ماره پرون��ده: 
9409980359500131 شماره بایگانی شعبه: 950065 محاکم کیفری 
دو دادگستری شهرس��تان اصفهان به موجب کیفرخواست در پرونده 
کالسه 9409980359500131 برای فرشاد دارابی و فریبرز سلمانی به 
اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوء استفاده و تقلب از امتیازات 
و کالهبرداری تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه 
ارجاع و وقت رس��یدگی برای مورخه 1395/3/30 ساعت 9/30 تعیین 
گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم 
و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرس��ی دادگاههای 
عموممی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت 
دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است 
در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد 
آمد. م الف 3843 شعبه 110 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )110 جزایی 

سابق( 
احضار متهم

2/272 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100353600365 ش��ماره پرون��ده: 
9409980359501046 شماره بایگانی شعبه: 950064 محاکم کیفری 
دو دادگستری شهرس��تان اصفهان به موجب کیفرخواست در پرونده 
کالسه 9409980359501046 برای ناصر قمبری به اتهام کالهبرداری 
تقاضای کیفر نموده که رس��یدگی ب��ه موضوع به این ش��عبه ارجاع و 
وقت رسیدگی برای مورخه 1395/3/29 س��اعت 9/30 تعیین گردیده 
اس��ت. با عنایت به مجهول الم��کان بودن و عدم دسترس��ی به متهم و 
در اجرای مق��ررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرس��ی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتش��ر تا متهم جهت 
 دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است

 در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد 
آمد. 

م الف 3842 شعبه 110 دادگاه کیفری دو ش��هر اصفهان )110 جزایی 
سابق(

ابالغ وقت رسیدگی
2/262 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100354600468 ش��ماره پرون��ده: 
9409980365300467 شماره بایگانی شعبه: 950028 خواهان / شاکی 
دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم به خواسته ایراد صدمه بدنی غیر 
عمدی بر اثر تص��ادف رانندگی تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان 
اصفهان نموده که به ش��عبه 120 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )120 
جزایی س��ابق( واق��ع در اصفهان خ چهارب��اغ باال، خ ش��هید نیکبخت، 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان، طبقه 3 اتاق شماره 353 ارجاع 
و به کالسه 9409980365300467 ثبت گردیده  که وقت رسیدگی آن 
1395/03/26 و ساعت 9:00 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده/ متهم و درخواس��ت خواهان/شاکی و به تجویز ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده/متهم پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 3336 شعبه 120 

دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )120 جزایی سابق( 
احضار متهم

2/261 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100353500688 ش��ماره پرون��ده: 
9409980359501557 شماره بایگانی شعبه: 941583 محاکم کیفری 
دو دادگستری شهرس��تان اصفهان به موجب کیفرخواست در پرونده 
کالس��ه 9409980359501557 برای محمود دارابی به اتهام ضرب و 
جرح عمدی با چاقو تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این 
شعبه ارجاع و وقت رس��یدگی برای مورخه 1395/3/26 ساعت 8/30 
تعیین گردیده اس��ت. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی 
به متهم و در اجرای مقررات م��واد 115 و 180 قانون آئین دادرس��ی 
دادگاههای عموممی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا 
متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. 
بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به 
عمل خواهد آمد. م الف 3334 شعبه 109 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان 

)109 جزایی سابق(
 ابالغ وقت رسیدگی

2/271 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100350601182 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350600643 شماره بایگانی شعبه: 940722 خواهان الهام 
نورافکن دادخواس��تی به طرفیت خواندگان مسعود نوربخش و ناصر 
نوربخش و منص��ور نوربخش و ش��رکت فراز صفه آپادانا و س��عید 
نوربخش و رضا مانی��ان و نصر نوربخش و محم��د مردانی قلعه تکی 
و مرتضی صدری کرمی و حس��ن ناظمی هرندی به خواس��ته مطالبه 
خس��ارت و الزام به تنظیم سند رس��می ملک و الزام به اخذ پایان کار و 
الزام به تفکیک ملک و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که  جهت رسیدگی به شعبه 6 دادگاه  عمومی 
حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال، خ شهید 
نیکبخت، ساختمان دادگستری کل استان اصفهان، طبقه 2 اتاق شماره 
220 ارجاع و به کالس��ه 9409980350600643 ثبت گردیده  که وقت 
رسیدگی آن 1395/03/29 و س��اعت 8:00 تعیین ش��ده است. به علت 
مجهول المکان بودن خواندگان  مرتضی صدری کرمی و محمد مردانی 
قلعه تکی و حسن ناظمی هرندی و رضا مانیان درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خواندگان فوق پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م 

الف 3835 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

شماره صادره: 218817 /1395/03 نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ 
یکباب کاهدان  پالک ش��ماره 14464 احداثی بر روی قس��متی از پالک 
1928 واقع در کوی فهره اردس��تان یک اصلی دهستان گرمسیر بخش 
هفده ثب��ت اصفهان که طبق س��وابق و پرونده ثبتی به ن��ام محمد انزل 
اردستانی فرزند رضا در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی 
آن به عمل نیامده اس��ت. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یکشنبه 
مورخ 1395/03/9 ساعت 9 صبح در محل شروع به عمل خواهد آمد، لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین 

مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 
روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتش��ار: 1395/02/19 م الف 50 رئیس 

ثبت اسناد و امالک  اردستان 
ابالغ وقت رسیدگی

2/305 در خص��وص پرونده کالس��ه 94-1108 خواه��ان علی محبی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت محمد سلیمی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی مورخ 95/3/24 ساعت 18/15 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 

تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
م الف:4483 ش��عبه 17 حقوقی مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف 

اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/304 در خصوص پرونده کالسه 94-1165 خواهان جمشید رحمتی 
دادخواستی مبنی بر الزام به تخلیه به طرفیت طاهره زوری تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی مورخ 95/3/24 س��اعت 6/30 عصر تعیین گردیده 
اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا 
خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واق��ع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 

رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
م الف:4499 ش��عبه 29 حقوقی مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف 

اصفهان

گول 
آگهی های 

استخدام نامعتبر
 را نخورید

اعالم مفقودی 

 اینجانب ابوالقاس��م احم��دی مالک خ��ودرو پژو 405 
مدل 1385 به شماره شاسی 13228058 شماره موتور 
12485041471ش��ماره پالک ایران 53-348 س 63 به 
علت فقدان اسناد فروش )سند کمپانی( تقاضای رونوشت 

المثنی اسناد مذکور را دارم. 

اعالم مفقودی 
 اینجان��ب حس��ینعلی پریش��انی فروش��انی مال��ک 
 خ��ودرو پ��ژو پ��ارس Tu5 م��دل 1394 به ش��ماره

 شاس��ی NAAN11FW4FK889281 شماره موتور 
139B0102689 ش��ماره پالک ایران 43-121 ن 78 به 
علت فقدان اسناد فروش )سند کمپانی( تقاضای رونوشت 

المثنی اسناد مذکور را دارم. 
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 ساالد س��یب و تکه های مرغ از جمله بهترین گزینه ها برای همه افراد 
به عنوان یک وعده کم کالری با قدرت سیر کنندگی باالست.

مواد الزم: تکه های مرغ پخته شده 350 گرم، ساقه های کرفس خرد 
شده3 عدد، پیاز خرد شده 1 عدد، سیب قرمز یا سبز خرد شده  1 عدد، 
گردو خرد شده3 عدد، کاهو خرد شده  به میزان الزم، تربچه خرد شده  

2 عدد.
 م�واد الزم جه�ت تهی�ه س�س س�االد: ماس��ت نی��م چ��رب 
آب گرفته شده  125 میلی لیتر، آب سیب  2 قاشق غذاخوری، آب لیمو 

2 قاشق غذاخوری، نمک  به میزان الزم.
طرز تهیه: قبل از ش��روع به مخلوط کردن مواد، ابتدا مواد اولیه سس 
 را یعنی ماست آب گرفته ش��ده، آب س��یب و آب لیمو را در یک کاسه 
با هم مخلوط و با چنگال تا زمانی که به صورت یک دست دربیاید مخلوط 
کنید. سپس تکه های مرغ را به اندازه های کوچک به کمک یک چاقوی 
تیز خرد کنید. آن ها را با کرفس، پیاز، س��یب و گردو های خرد ش��ده 

مخلوط کنید.
جهت راحتی کار در مخلوط کردن می توانید دستان خود را تمیز بشویید 
و با کمی روغن زیتون چرب و به صورت چرخش��ی س��بزیجات را با هم 
ترکیب کنید. سپس برگ های شسته ش��ده کاهو را به صورت قطعات 
درشت خرد شده در ظرف هر فرد قرار دهید و مواد ترکیب شده را روی 

آن ها بریزید و در نهایت با سس و تربچه ها تزیین و طعم دار کنید.

پرچین درخت��ان راش، منظره ای زیبا و بی نظی��ر به طول530 متر 
در سرتاسر جاده Perth-Blairgowrie، قرار دارد که این محل 
را به مکانی تماش��ایی تبدیل کرده و همچنین نام خود را در کتاب 

رکوردهای گینس به ثبت رسانده است. 
ارتف��اع این دی��وار محک��م و اس��توار از درخت��ان راش، در انتهای 
ش��مالی 3۶ متر و در انتهای جنوبی آن 2۴ متر اس��ت که با ارتفاع 
 متوس��ط30 متر، عنوان بلند ترین حصار و پرچین دنیا را از آن خود

ساخته اس��ت. همچنین با530 متر طول، لقب طوالنی ترین حصار 

و پرچین دنیا را نیز کس��ب کرده اس��ت. این حصار باوجود مقیاس 
بزرگ و به یادماندنی اش چندان به چشم نمی آید، زیرا برای چشمان 
آموزش ندیده، شبیه به ردیفی از درختان بلند و به خوبی حفظ شده، 
به نظر می رسد. در سال 1۷۴5 درختان حصار توسط » رابرت موری 
نرن « و همسر موردعالقه اش » جین مرسر « در ملکی از خانه های 
میکلور که نیم مایل ت��ا غرب حصار فاصله دارد و مرز ش��رقی آن را 
مشخص می کند، کاشته شد. در آن سال یک جنبش سیاسی به نام 
یعقوبی در بریتانیا با هدف بازگردان��دن کاتولیک رومی به دودمان 
 استوارت و جیمز دوم پادش��اه انگلستان و س��پس به جانشینان او 
به تاج وتخت انگلستان، به وجود آمده بود. » نرن « هوادار این جنبش 
سیاسی بود و پس از آگاهی از حضور شاهزاده چارلی در اسکاتلند، 
در مبارزه علیه نیرو های اسکاتلندی و انگلیسی، به او ملحق شد. سال 
بعد جنبش یعقوبی پس از شکست سخت شان درنبرد کالودن به کلی 
منهدم شد. رابرت موری نرن هم در بین کشته شدگان این نبرد بود. 
مرگ رابرت ضربه روحی شدیدی به همسرش جین وارد کرد، وی 
تصمیم گرفت به یاد رابرت و دوستانش که در جنگ کشته شدند، از 
راش های تازه کاشته شده مراقبت کند و اجازه دهد آن ها رشد کنند.

پوس�ت کندن آس�ان هویج: هویج را داخل آب جوش 
بیندازی��د و بگذارید 5 دقیقه بماند، پس از گذش��ت مدت 
5 دقیقه، آن را در آب سرد قرار دهید و بعد از آن در هنگام 
پوست کندن، پوست هویج به صورت غالفی جدا خواهد شد.

شستن بش�قاب: هنگام شستن بش��قاب ها، چند قاشق 
غذاخوری سرکه داخل آب بریزید. سرکه چربی ها را از بین 

برده و بشقاب را شفاف و درخشان خواهد کرد.
از بین بردن امالح آهکی کتری: برای از بین بردن امالح 
آهکی، کتری را با مقداری مس��اوی آب و س��رکه پر کنید. 
بگذارید جوش بیاید. سپس آتش را خاموش کرده و بگذارید 
تمام شب به همان حال بماند، بعد می بینید که کتری تمیز 

خواهد شد.
از بین بردن بوی نامطبوع از ظرف در دار و جعبه های 
پالس�تیکی: برای این کار روزنامه مچاله ش��ده را ) فقط 
 روزنامه س��یاه س��فید، نه رنگی ( داخل ظرف ق��رار دهید 

و در ظرف را محکم بس��ته و بگذارید تمام ش��ب به همان 
حال بماند.

پیاز: هر گاه پیازی را به دو نیم کرده اید و بیش از یک نیمه 
نیاز ندارید، روی نیمه باقیمانده کره یا روغن بمالید. به این 
ترتیب، هم تازه می ماند و هم میکروب جذب نمی کند و هم 
اینکه هنگام مصرف، می توان از ک��ره یا روغنی که روی آن 

مالیده اید در ماهی تابه استفاده کنید.
جلوگیری از شپش�ک زدن برنج: ب��رای جلوگیری از 
شپشک زدن برنج، آن را با نمک نیم کوب مخلوط می کردند 
یا اینکه چند عدد سیر درسته در ال به الی برنج می گذاشتند.

ماهی تابه س�وخته: ته ظروف س��وخته، مق��دار زیادی 
جوش ش��یرین بریزید و آن قدر آب به آن اضافه کنید که 
فقط مرطوب شود. بگذارید چند س��اعت بماند. معموال با 
 این اقدام می توانید قس��مت س��وخته را بلند ک��رده و دور 

بیندازید.

کتاب » منم مالله « سرگذش��ت زندگی مالله یوسف زی 
دختر پاکستانی اس��ت که در دفاع از حق آموزش توسط 

طالبان مورد هدف گلوله قرار گرفت.
این دختر نوجوان پاکس��تانی که یک فعال طرفدار صلح و 
حق آموزش عمومی برای همه کودکان اس��ت و در زمان 
زندگی در پاکس��تان مطالبی درباره وضع زندگی مردم و 
زنان محل زندگی اش در وبالگش منتشر می کرد، از سوی 
طالبان مورد سو قصد قرار گرفت، اما بخت با او یار بود و جان 

سالم به در برد.
وی کتابی را تحت عنوان » منم مالله « به تحریر در آورده 
و اعتقاد دارد که این تنها داس��تان خودش نیس��ت بلکه 
داس��تان ۶1 میلیون کودکی اس��ت ک��ه از درس و تعلیم 
محروم مانده اند. او در این کت��اب از خاطراتش و زمانی که 
به ضرب گلوله مجروح شده تا وقتی که به انگلیس منتقل 
شد و همچنین در شرح فعالیت های فرهنگی اش در محل 

سکونتش یعنی  دره سوات می پردازد. این کتاب  پرفروش 
با ویرایش » کریستینا لم « خبرنگار انگلیسی  نوشته شده و 
کتابی است که ورود آن به مدرسه های خصوصی پاکستان 

ممنوع شده است.
گفتنی است س��ازمان ملل، دوازدهم ژوئیه، شانزدهمین 
 س��الروز تولد مالل��ه یوس��ف زی را روز مالل��ه نام گذاری 
کرده اس��ت و مجله تایمز او را پس از باراک اوباما، دومین 
شخصیت جهان در س��ال 2012 نامید. مالله  یوسف زی 
که پس از پشت سر گذاشتن تجربه تلخ ترور، به چهره های 
مشهور تبدیل شده با دریافت جایزه صلح  نوبل که به دلیل 
تالش هایش برای ارتقا سطح تحصیل دختران در پاکستان 
 به او تعلق گرفت��ه، نام خود را به عنوان ج��وان ترین برنده 

این جایزه ثبت کرد.
گفتنی اس��ت کتاب حاضر را انتش��ارات نگاه ب��ا ترجمه 

»صداقت حیاتی« منتشر کرده است.

صخره های مرجانی چوبی! بزرگ ترین پرچین جهان در اسکاتلند

بی خوابی ارثی،  ب�الی جان خواه�ر و برادر 
استرالیایی

یک خواهر و برادر اس��ترالیایی به بیماری ارثی 
مبتال ش��ده اند که آنها را تا پای��ان عمر از خواب 

محروم خواهد کرد.
ابت��الی این خواهر و ب��رادر اس��ترالیایی به این 
بیماری موجب می ش��ود که از خوابیدن محروم 
شوند و در نهایت بر اثر آن جان خود را از دست 

خواهند داد.
این بیم��اری نادر ارث��ی که بی خوابی کش��نده 
خانوادگ��ی )FFI( نامی��ده می ش��ود در کمتر 
از یک نف��ر از ه��ر10 میلی��ون نف��ر در جهان 
 دی��ده ش��ده و تاکنون درمان��ی ب��رای آن پیدا

نشده است.
این بیماری باعث می شود فرد مبتال از یک خواب 

عمیق محروم شده و در نتیجه با زوال جسمی و 
روانی روبه رو شود.  

این دو جوان اس��ترالیایی زمانی از ابتالی خود 
به این اخت��الل ژنتیکی آگاه ش��دند که ابتالی 
 مادرب��زرگ ش��ان به ای��ن بیماری تش��خیص 

داده شد.
  همچنی��ن تع��دادی از اعض��ای خان��واده این 
دو جوان به دلیل ابتال به آن جان خود را از دست 
داده اند از جمله مادر آنها که در سن ۶1 سالگی 

بر اثر همین بیماری درگذشت.
به نوشته روزنامه ایندیپندنت، بیماری بی خوابی 
کشنده خانوادگی به س��لول های عصبی آسیب 
رس��انده و به ش��کل گیری حفره هایی در ناحیه 
از مغز که وظیفه تنظیم خ��واب را برعهده دارد، 

منجر می شود.

دریاچه بزرگ زیر یخ های قطبی
محققان به تازگی آثار یک دریاچه بزرگ را زیر 
یخ های قطب جنوب کشف کرده اند که احتمال 

می رود از هزاران سال پیش وجود داشته است.
 این دریاچ��ه که به گفته محقق��ان1۴0 در 19 
 کیلومتر وس��عت دارد به سیس��تم ژرف دره ای 

با بزرگی بیش از1000 کیلومتر متصل است.
» مارتی��ن س��یگرت « از کالج س��لطنتی لندن 
گفت: کانال ه��ای خطی و عجیبی روی س��طح 
این منطقه وجود دارد و ای��ن کانال های عظیم 
بخشی از یک دریاچه زیریخی هستند. همچنین 
محققانی از آمریکا و چین با حضور در این منطقه 
و جمع آوری ی��خ امیدوارند وج��ود این دریاچه 
زیریخی تایید شود. عالوه بر این قرار است در ماه 
مه نشستی به منظور بررسی اطالعات انجام شود 

تا فرضیه های مطرح شده در مورد این دریاچه و 
کانال های آن مورد بررس��ی قرار گیرد. به عالوه 
 در صورت��ی که وج��ود این دریاچه تایید ش��ود 
بزرگ ترین دریاچه کشف ش��ده زیر پهنه یخی 

قطب جنوب نخواهد بود.

کتابی که بعد از 67 س�ال ب�ه کتابخانه پس 
داده شد

یک پیرزن نیوزلندی کتابی را که ۶۷ سال پیش 
به امانت گرفته بود به کتابخانه پس داد.

این پیرزن نیوزلندی که به هنگام امانت گرفتن 
کتاب در روز 1۷ دسامبر س��ال 19۴8 دختری 
نوجوان بود، س��رانجام پس از گذشته ۶۷ سال 

تصمیم گرفت تا کتاب را به کتابخانه بازگرداند.
روزنام��ه گاردی��ن گ��زارش داد، ای��ن پی��رزن 
 پ��س از پ��س دادن نس��خه ای از کت��اب

 Myths and Legends of Maoriland
گفته است که طی ۶۷ سال پیش همواره به این 
فکر می کرده که کتاب را به کتابخانه بازگرداند.

مسئول کتابخانه که کتاب را از این پیرزن گرفته، 
می گوید: او به هنگام پس دادن کتاب نگران بود، 

اما من خوشحال بودم زیرا به من گفت که در این 
مدت کتاب را بارها و بارها خوانده اس��ت و این 
بدان معنی اس��ت که این کتاب در خانه خوبی 

بوده است.
محاسبات نشان می دهد که این کتاب به مدت 
2۴ هزار و ۶05 روز به امانت گرفته ش��ده بود و 
از آن زمان تاکنون واح��د پول نیوزلند نیز تغییر 

کرده است.
بر اساس محاسبات مس��ئول کتابخانه و با توجه 
به تغییرات به وجود آمده در ارزش پول نیوزلند 
این پی��رزن باید به دلیل تاخی��ر در بازگرداندن 
کت��اب مبل��غ 2۴ ه��زار و ۶05 دالر نیوزلند به 
 این کتابخانه پرداخت می ک��رد، اما از آنجا که او 
به هنگام امانت گرفتن کتاب نوجوان بوده، نیاز 

به پرداخت هیچ پولی نیست.

در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام علی علیه السالم:
 اندرزهللا صيقللل بخش جللان ها و جللا دهنده

 دل هاست.
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 صخ��ره ه��ای مرجان��ی یک��ی از متن��وع تری��ن و رنگارن��گ ترین  
اکوسیس��تم های دنیا محس��وب می  ش��وند و اگرچه ک��ه تنها یک 
درصد کف اقیانوس ها را دربرگرفته اند، اما تاثیر فراوانی بر س��المت 

بقیه موج��ودات و گیاهان اقیان��وس ها دارند. در ادام��ه صخره های 
 مرجانی س��اخته از چوب توس��ط هنرمند مجسمه س��از آمریکایی 

» جوشا آباربانل « را مشاهده خواهید کرد.

 در زمان ه��ای قدیم، ویتنام توس��ط پادش��اهی به نام 
هونگ ونگ اداره می شد. وقتی پادشاه فهمید که پسرش 
به نام آن تی ی��م از او نافرمانی می کن��د، او را به جزیره 

دورافتاده ای تبعید کرد تا به سختی زندگی کند. 
آن تی یم در آن جزیره دورافتاده ب��رای خود یک جان 
پناه ساخت و با مشقت بسیار، چاهی حفر کرد و با صید 
ماهی و حیوانات به زندگی خود ادامه داد تا اینکه روزی 
به یک میوه عجیب برخورد. این میوه به اندازه یک توپ 
بزرگ و سبز بود. او میوه را به دو نیم تقسیم کرد و درون 
آن را قرمز پیدا کرد؛ اما او جرات خوردن آن میوه عجیب 
 را نداش��ت. روز ها پش��ت سر هم گذش��ت و گرمای هوا 

از راه رسید.
هیچ چیز نمی توانست تشنگی آن تی یم را از بین ببرد. 
از این روی، او بزرگ ترین تصمیم زندگی اش را گرفت و 
از آن میوه عجیب که به ش��دت پر آب به نظر می رسید، 
خورد. میوه بسیار شیرین و خوش��مزه بود. از این روی، 
آن تی یم به کش��ت آن میوه پرداخ��ت و در مدت زمان 
 اندکی، جزیره پر از میوه ای شده بود که آن تی یم به آن 

dua haz می گفت. 
بنا بر این گزارش، آن تی یم ک��ه از زندگی در آن جزیره 
خسته شده بود، به دنبال راه نجاتی می گشت. او نام خود 
 و نقش��ه جزیره را روی هندوانه ها حکاکی کرد و آنها را 

به دریا انداخت. این میوه های عجیب بر امواج خروشان 
دریا س��رگردان بودند تا اینکه دریان��وردان و بازرگانان 
یک کش��تی تجاری که از آن مناطق عبور می کردند، به 
هندوانه ها دست پیدا کردند. آوازه میوه تازه کشف شده 
در سراسر ویتنام پیچید و نام آن تی یم را بر سر زبان ها 
انداخت و آن جزیره خالی و بدون سکنه را به یک مرکز 

تجاری بزرگ تبدیل کرد.
هونگ ونگ هم سرانجام پسرش را بخشید و او را میراث 
تاج وتخت خود کرد. هندوانه در ویتنام نماد خوشبختی 
و بخت و اقبال است و مردم ویتنام در اعیاد و جشن های 
خود به دوستان و نزدیکان خود هندوانه هدیه می دهند.

افسانه خواندنی » هندوانه «  در ویتنام

چند  ترفند  طال ئی 
در خانه داری منحصر به فرد

منم  مالله
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