
شهردار اصفهان گفت: منشور علمی ش��هرداری اصفهان به عنوان سند راه 
دست یابی به دانایی، خالقیت و مهارت، جهت برقراری تعامل با مجامع علمی، 

اندیشمندان و بهره مندی از مدیریت دانش تدوین می شود.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای ش��هرداری اصفهان، مهدی جمالی نژاد 
در جشن بیستمین سال تاسیس شهرک علمی و تحقیقاتی شهر اصفهان و 
رونمایی از چند دستاورد علمی و پژوهشی که با حضور وزیر علوم، تحقیقات و 
فناوری برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مهم  ترین مسایلی که در برنامه اصفهان 
۱۴۰۰ در نظر گرفته شده مسئله دانش محوری و توجه به علم و دانش است، 

اصفهان ظرفیت مناسبی در زمینه علم و فناوری دارد که با توجه به آن باید 
به یکی از محورهای اصلی توسعه و تولید دانش تبدیل شود.

وی ادامه داد: برای اینکه شهر اصفهان به یک شهر دانایی محور تبدیل شود 
نیاز به همکاری و همراهی همه دس��تگاه ها و ارگان ه��ا برای ایجاد گفتمان 

دانش بنیان است.
ش��هردار اصفهان با بیان اینکه دانش و خالقیت دو کلیدواژه بسیار مهم در 

برنامه  ریزی ش��هر اصفهان اس��ت، گفت: در برنامه ریزی های اخیر در شهر 
اصفهان سعی بر آن شده تا این شهر به سمت صنایع دانش بنیان هدایت شود.

وی افزود: به یقین چشم انداز ترسیم شده برای اصفهان در افق برنامه ۱۴۰۰، 
با همت یک دستگاه محقق نخواهد شد و برای دستیابی به این هدف نیازمند 
همراهی، همدلی و هم افزایی دستگاه های مختلف، حمایت دولت مردان و از 

همه اینها مهم تر پشتیبانی و دلگرمی مردمی  هستیم.
ش��هردار اصفهان با بیان اینکه ما باید رویکرد و گفتمان نوینی را در ش��هر 

برنامه ریزی کنیم که البته ورود به این فضای جدید نیاز به گام جدید دارد، 
تصریح کرد: تبادالت جهانی، دیپلماس��ی خالق و نوین ش��هری و توجه به 
نخبگان و هنرمندان به عنوان موتورهای محرکه شهر باید برای پیاده سازی 

شهر دانش محور در دستور کار است.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه ش��هر اصفهان به عنوان نخستین شهر کشور 

مرکز علم�ی و فن�اوری را راه ان�دازی کرده اس��ت، گفت: اتمس��فر شهری 
اصفهان به اتمسفری دانش��ی، فرهنگی و خالقانه تغییر کرده و از این رو در 
حال حاضر شهرداری اصفهان بیرقی را دست گرفته و گفتمانی نوین را آغاز 

کرده است.
جمالی ن ژاد با اش��اره به اینکه نخبگان،  هنرمندان، کارآفرینان، فن آفرینان، 
فرهنگسراها، مراکز جذب ایده و دیپلماسی علمی و فناوری از شاخصه های 

شهر دانش محور است، ابراز داش��ت: در حال حاضر باید با اس��تفاده از این 
ظرفیت نسبت به تحقق شهر دانش محور در اصفهان اقدام کنیم.

وی با تاکید بر اینکه گفتمان دانش  محوری جنس شهر و فعالیت های شهری 
را تغییر می دهد، اضافه کرد: در این شهرها واژه های جدید نوآوری، بازآفرینی 
و فن آفرینی معنا می یابد و موتور توسعه ش��هری با این نوع سوخت حرکت 

می کند.
ش��هردار اصفهان افزود: با قرار دادن موتور توسعه شهرها بر محور نوآوری و 
آینده پژوهی و با تولید فکر و اندیشه می توان شاهد طراحی فضاهای جدید 

در شهر و حل بسیاری از چالش های فعلی باشیم.
وی با بیان اینکه برای دست یابی به دانایی، خالقیت و مهارت نیاز به ادراک 

جدید برای برقراری تعامل با مجامع علمی و اندیش��مندان و بهره مندی از 
مدیریت دانش است، تصریح کرد: از این رو منشور علمی شهرداری اصفهان 

برای تحقق این امور تهیه شده است.
جمالی نژاد در پای�ان اضاف�ه ک�رد: ب���ا رویک�رده�ای نوی�ن در مدی�ری�ت 
ش��ه�ری اصفه�ان م�ی توانی�م با پش��تیبانی کلیه دس��تگاه های علمی و 
پژوهش��ی نظیر ش��هرک علمی و تحقیق�ات��ی، پارک های عل��م و فناوری، 
دانش��گاه ها، وزارت علوم و کلیه دس��تگاه ه�ای ذی ص�الح ک���ه در ح�وزه 
دان�ش و پژوهش فعالیت می کنند، همک�اری کنی�م تا گفتمان جدید شهر 

اصفهان اجرایی شود.
با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رونمایی از 3 دستاورد 

علمی و پژوهشی شهرداری اصفهان
به گزارش اداره ارتباطات رس��انه ای ش��هرداری اصفهان، در جشنی که به 
مناسبت بیستمین سال تاسیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برگزار 
شد، با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، شهردار اصفهان، رییس شورای 

ش��هر، مدیر منطقه ای یونس��کو و مقامات کشوری و اس��تانی و همچنین 
مهمانان خارجی از نرم افزار »العلم س��لطان«، کتاب »نشان راه« و »سایت 

مرکز فناوری های نوین شهرداری اصفهان« رونمایی شد.
همزمان با برگزاری دوازدهمین جش��نواره ملی فن آفرینی ش��یخ بهایی در 
اصفهان و به مناس��بت بیستمین سال تاسیس ش��هرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان، مهدی جمالی نژاد ش��هردار اصفهان در جشنی میزبان وزیر علوم، 
مدیر دفتر منطقه ای یونسکو در ایران، مسئوالن کشوری و استانی، مدیران 

مراکز رشد و فناوری، ش��هرک های علمی و تحقیقاتی و نیز رؤسا، معاونین 
و اساتید دانش��گاه های اس��تان اصفهان، صاحب نظران و جمعی از اصحاب 

رسانه های گروهی و همچنین مهمانان خارجی بود.
در ابت�دای مراس���م پ�س از پخش س��رود ملی و قرائ��ت کالم اهلل مجید و 
خیرمقدم توس��ط مجری برنام�ه، ش��ه�ردار اصفه�ان در س��خنانی از آغاز 

گفتمان جدید مدیریت ش��هر مبتنی بر دانش بنیان و دس��ت یابی به شهر 
دانایی محور خبر داد.

مهدی جمالی نژاد همچنین از تهیه منشور علمی شهر اصفهان به عنوان سند 
راه دس��ت یابی به دانایی، خالقیت و مهارت جهت برقراری تعامل با مجامع 
علمی و اندیشمندان و بهره مندی از مدیریت دانش خبر داد و سپس سایت 
مرکز فناوري هاي نوین شهرداری اصفهان با حضور محمد فرهادی وزیر علوم 

به طور رسمی افتتاح شد.
در ادامه برنامه، با حضور فرهادی وزیر علوم، از ش��هرک علمی و تحقیقاتی 
مجازی رونمایی ش��د و قرارداد س��ه جانبه تبادل اراضی دانش��گاه صنعتی 
اصفهان و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با حضور روسای هر یک از این 

مراکز صورت پذیرفت.
در ادامه هم دکتر فرهادی با برش کیک بیس��ت س��الگی ش��هرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان از دو دس��تاورد علمی و پژوهشی ش��هرداری اصفهان، 
یعنی نرم افزار »العلم السلطان« و کتاب »نش��ان راه« که مبتنی بر منویات 
مقام معظم رهبری اس��ت، رونمایی کرد و تابلو یادبود این رونمایی توس��ط 

مسئوالن حاضر امضا شد.

شهردار اصفهان در مراسم رونمایی از چند دستاورد علمی و پژوهشی:

منشورعلمیشهرداریاصفهانتدوینمیشود
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پیشکس��وت عرصه هن��ر و بازیگری اصفه��ان گفت: 
داشتن یک سالن تئاتر براي اصفهان الزم بوده اما کافي 
نیست، باید فکري به حال تئاتر اصفهان و هنرمندان 
نیازمند که برخ��ي از آنها حتي در فقر کامل به س��ر 

مي برند بشود. دکتر مهدي جم�الي ن�ژاد...

دام��داران اصفهانی از ب��ی مهری ها نس��بت به تولید 
داخلی شاکی هستند و اعتراض خود را به شکل های 
مختلف ب��ه گوش مس��ئوالن رس��انده اند و در انتظار 
پاسخ مناسب آنها هس��تند.  حدود یک ماه پیش بود 

که کشاورزان اصفهانی در ادامه اعتراض های خود...

امام جمعه اصفهان:

همهمشکالتمسلمانان
ناشیازاختالفاست

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

هوشنگ حریرچیان در دیدار با شهردار استان:

گذشتهپرافتخارتئاتراصفهان
نیازبهاحیادارد

گزارشی از مشکالت دامداران اصفهانی؛

ورشکستگی۹۰درصد
ازدامداران

13

داعشفرزندمثلثشومآلسعود،
آمریکاورژیمصهیونیستیاست

حقوقمدیرانبهدالرو
حقوقکارگرانبهریال

تخریبزیستمحیطیباافزایش
سدسازیدرکشور

حکایتپایانناپذیر
تکديگري

جشنوارهملیشیخبهایی،وصلت
سرمایهگذاروسرمایهپذیر

طرحگردشگری۷طبقهای
درشهرکرداجرامیشود

خطیب موق��ت نمازجمع��ه ته��ران گفت: 
آمریکا اسالم ستیز، شیعه ستیز و ایران ستیز 
اس��ت. آیت اهلل محمدعلی موحدی کرمانی 
در خطبه های این هفت��ه نماز جمعه عبادی 
سیاسی تهران، با بیان اینکه باید به مناسبت 

غارت دو میلیارد دالر پول ملت ایران توسط 
آمریکا چند مدال به آنها بدهیم، اظهار داشت: 
آمریکا مردم را به خاک و خون می کشد و در 
مذاکرات هسته ای تعهد می دهد و همزمان 

آن را زیر پا می گذارد...

آیت اهلل موحدی کرمانی در خطبه های نمازجمعه تهران:

آمریکاسرسختترین
دشمناسالمومسلمیناست

لسترسیتیگواردیوال،قهرمانلیگبرترشد
2
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خطیب موقت نمازجمعه تهران گفت: آمریکا اسالم ستیز، 
شیعه ستیز و ایران ستیز است.

به گزارش تسنیم، آیت اهلل محمدعلی موحدی کرمانی در 
خطبه های این هفته نماز جمعه عبادی سیاسی تهران، 
با بیان اینکه باید به مناسبت غارت دو میلیارد دالر پول 
ملت ایران توسط آمریکا چند مدال به آنها بدهیم، اظهار 
داش��ت: آمریکا مردم را به خاک و خون می کش��د و در 
مذاکرات هس��ته ای تعهد می دهد و همزم��ان آن را زیر 

پا می گذارد.
وی ادامه داد: آمریکا به قوانین بین المللی پایبند نیست 
و به هواپیمای مس��افربری ایران حمل��ه می کند و همه 
سرنشینان آن را می کشد و به قاتل آن ناو جایزه می دهد.

خطیب نمازجمعه این هفت��ه تهران تصریح کرد: آمریکا 
ادعای دموکراس��ی می کند و همزم��ان در امور داخلی 
کش��ورها مداخله می کند، کما اینکه از ش��اه معدوم در 

مقابل خواست ملت ایران حمایت کرد.
آیت اهلل موحدی کرمانی با بیان اینکه آمریکا از مظلومان 
و بی گناهان حمایت نمی کند، افزود: سردمداران آمریکا 
حتی از کس��انی که مظلومان و بی گناهان را می کش��ند 
حمای��ت مال��ی و تس��لیحاتی می کن��د، همان گونه که 
می بینیم از عربستان در مقابل مردم مظلوم یمن حمایت 

می کند.
وی با بیان اینکه جمله ای را نیز به کش��ورهای مسلمان 
می گویم ادامه داد: آمریکا دشمن اسالم و قرآن شماست، 
به دلیل اینکه با تمام وجود از اس��رائیل حمایت می کند. 
آمریکا سرسخت ترین دشمن اس��الم و مسلمین است و 
به کسانی که در این راه گام بر می دارند نیز کمک مالی و 

تسلیحاتی می کند.
آیت اهلل موحدی کرمانی ادامه داد: آمریکا منافق است به 
این دلیل که به ظاهر ائتالف ضدداعش تشکیل می دهد، 
اما در باطن از آنها حمایت مالی و تس��لیحاتی می کند و 
وقتی که موج خطر تروریست به اروپا می رسد فریادش 
بلند می شود و تروریست ها را محکوم می کند، اما وقتی 
تروریست ها در سوریه فعال می ش��وند و کشتار مردم را 

رقم می زنند به آنها احسنت می گوید.
وی با بی��ان اینکه آمریکا دروغ گوس��ت، زی��را اقدامات 
تروریست ها را به اسالم نسبت می دهد و اسالم هراسی و 
ایران هراسی را به راه می اندازد، افزود: آمریکا مستکبر و 
زورگوست، به خودش اجازه می دهد سالح اتمی داشته 
باشد، اما کش��ورهای دیگر را حتی از داشتن سالح های 

معمولی دفاعی منع می کند.
امام جمعه موقت تهران با اش��اره به حک��م دادگاه عالی 
آمریکا در برداش��ت 2 میلیارد دالر از دارایی های ایران، 

گفت: به مقامات س��ایر کش��ورها می گویم پول های تان 
را از بانک های آمری��کا بیرون ببرید، چ��ون اگر این کار 
را نکنی��د دادگاه عالی آمریکا حکم س��رقت اموال تان را 

صادر می کند.
آی��ت اهلل موحدی کرمانی با خطاب ق��رار دادن ظریف و 
تیم مذاکره کننده هس��ته ای ادامه داد: ش��ما با این روح 
ظریف تان با عناصر قلدر س��ر و کار دارید که خداوند به 
شما اجر دهد و ش��ما را یاری کند، اما مبادا در یک گام، 
یک س��خن و یک عمل گول تظاهرات قلدر خون آشام 

را بخورید.
وی گفت: این مدال ها را نباید تنها به آمریکا داد، بلکه باید 
به رژیم اشغالگر قدس، آل سعود خبیث و کشورهایی که 
دنباله رو آمریکا هستند و به دیکته او عمل می کنند، داد 
و ما با همان چشم که به آمریکا نگاه می کنیم به آنها نیز 

نگاه می کنیم.
خطیب موقت نمازجمعه این هفته تهران ضمن تبریک 
به مناسبت والدت حضرت سیدالشهداء امام حسین)ع(، 
امام س��جاد)ع(  و حضرت ابوالفضل العب��اس)ع( گفت: 
والدت حضرت مهدی)عج( را پیشاپیش تبریک می گویم 
و باید تبریکی دیگر برای برگزاری مس��ابقات بین المللی 
قرآن کریم ب��ا حضور حافظ��ان و قاریان 70 کش��ور در 

کشورمان عرض کنم.
آیت اهلل موحدی کرمان��ی ضمن تبری��ک انتخاب آقای 
علی عسکری به عنوان رییس سازمان صدا و سیما گفت: 
وی باید دستورات مقام معظم رهبری به مسئوالن قبلی 

صدا و سیما را بخواند و به آن عمل کند، چون دستورات 
ولی امر است.

وی ادامه داد: صدا و س��یما یک دانش��گاه سیال است و 
بچه های و نوجوانان آن را می بینند و در روح ش��ان نفوذ 
می کند که بر همین اس��اس نباید صحنه های مبتذل و 

مهیج را ارایه کنید، بر جوانان رحم کنید.
امام جمعه موقت تهران ضمن تسلیت به مناسبت شهادت 
شهید ناظری فرمانده نیروی های ویژه دریایی سپاه ادامه 
داد: وی فرمانده ای ش��جاع و پرجرات بود که امیدوارم با 

اهل بیت)ع( محشور شود.
آیت اهلل موحدی کرمانی خطاب به سردار سالمی جانشین 
فرمانده کل س��پاه نیز گفت: از مواضع قاطع ایشان برای 
هشدار به آمریکا که اعالم کرد از ادبیات تهدید بپرهیزید 
چون طبق حق استفاده از تنگه هرمز ما این تنگه را روی 

شما خواهیم بست، تشکر می کنم.
وی ادام��ه داد: پدیده قاچاق پدیده ای بس��یار خطرناک 
است که به اقتصاد کشور ضربه می زند که مسئوالن کشور 

باید با قاطعیت با این پدیده شوم برخورد کنند.
خطیب موقت نمازجمعه این هفت��ه تهران افزود: مطلع 
ش��دیم با همکاری بس��یج نیروهای مردمی و نیروهای 
عراقی شکست های پی درپی متوجه داعش خبیث شده 

که 200 نفر از فرماندهان سرشناس آنها کشته شدند.
آیت اهلل موحدی کرمانی در خطبه ه��ای اول نمازجمعه 
این هفته تهران ضمن دعوت نمازگزاران به تقوا آنها را به 

استفاده از برکات ماه شعبان دعوت کرد.

خبراخبار

 ای��االت متح��ده وع��ده داد ت��ا زمان��ی ک��ه ای��ران ب��ه تقوی��ت
 توانایی های دفاعی اش ادام��ه می دهد، آمری��کا متحدانش در پیمان 
آتالنتیک ش��مالی )ناتو( را از تهدید موشک های بالستیک ایران حفظ 

خواهد کرد.
 به نوش��ته پایگاه خب��ری اس��پوتنیک )sputnik news( در حالی 
 که توس��عه اخیر ظرفیت های موش��کی ایران باعث نگرانی واشنگتن
  ش��ده اس��ت، ورک طی بیانیه خبری قرائت ش��ده در مراسم افتتاح

 س��ایت دفاع موش��کی ناتو در رومانی، اعالم کرد: »تا زمانی که ایران 
به توسعه و استقرار موش��ک های بالس��تیک ادامه دهد، آمریکا نیز با 
متحدانش برای دفاع از ناتو همکاری خواهد کرد«.  آمریکا امروز سپر 
دفاع موشکی 800 میلیون دالری ناتو در رومانی را فعال و آن را بخشی 
از چتر دفاعی »گرینلند« تا »آزور« برای مقابله با موش��ک های ایران 

عنوان کرد.
  کاخ ریاس��ت جمهوری روس��یه در واکن��ش ب��ه اعالم آمری��کا برای
  انتقال س��پر دفاع موش��کی ب��ه رومانی تاکی��د کرده ای��ن موضوع

 درباره ایران نیست بلکه موضوع روس��یه و توانمندیهای هسته ای آن 
است.

  »فرانک رز« مع��اون دس��تیار وزارت ام��ور خارجه آمری��کا در امور
  کنترل تس��لیحات نی��ز در ای��ن ب��اره گفت: »ای��ران همچن��ان به

 توس��عه، آزمایش و استقرار طیف گس��ترده ای از قابلیت های موشک 
بالس��تیک ادامه می دهد و ای��ن قابلیت ها از نظر ب��رد و دقت در حال 

افزایش است«.
 وی اذعان کرد که »سامانه های ایران می تواند به بخش هایی از اروپا از 

جمله رومانی برسد«.
 هرچند که آمریکا ایجاد این سامانه را به بهانه تهدید ادعایی از ناحیه 
ایران و کره ش��مالی عنوان کرده با این حال این توضیحات کرملین را 
قانع نکرده و مسکو نسبت به ایجاد آن به شدت ابراز نگرانی کرده است.

 در همین حال آمریکا قصد دارد روند ساخت دومین سامانه موشکی 
خود را در لهستان آغاز کند که این سامانه انتظار می رود در سال 2018 
عملیاتی شود. با احداث این س��امانه به ناتو امکان دسترسی دائمی به 
سامانه موشکی و همچنین دسترسی به رادارها و ناوهای جنگی مستقر 

در دریای مدیترانه داده می شود.

آمریکا: 

ناتو و متحدانمان را
از موشک های ایران حفظ می کنیم

رییس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
اظهار کرد: عربستان در جایگاهی نیست که برای ما و حجاج ما شرط 

تعیین کند.
عالء الدین بروجردی اظهار کرد: ما هس��تیم که باید برای عربستان 
شرط بگذاریم چرا که تجربه نشان داده عربستان توان حفظ امنیت 
حجاج را ندارد و در ش��رایط عادی صالحیت مسئولیت موضوع حج 
را ندارد. وی افزود: اگر قرار است ش��رطی گذاشته شود ما باید شرط 
بگذاریم که عربس��تان آرامش و امنیت حجاجمان را تضمین کند و 

حجاج ما در کمال سالمت بتوانند به حج بروند.
بروجردی تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران باید با جدیت موضوع 
حقوق زائران ایرانی را دنبال کند و انفعال در مقابل عربس��تان قابل 
قبول نیست و این کشور باید ضمانت های الزم را برای حفظ امنیت 

حجاج ما بدهد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در موضوع فتنه تکفیری ها، 
بدانید که آن ها را در س��وریه و عراق دفن خواهیم کرد، پاسداران در 
عرصه های پاس��داری از ارزش های اس��المی انقالبی فعال هستند و 
به برکت والیت و رهبری اجازه نمی دهیم به نظام و کش��ور آسیبی 

وارد شود.
  سردار سرلش��کر پاس��دار محس��ن رضایی در اجتماع نمازگزاران 
جمعه ش��هر قم با تبریک ماه ش��عبان معظم و می��الد حضرت امام 
حسین )ع( و روز پاسدار به مردم والیت مدار قم گفت: پاسداران ما با 
 انتخاب سالروز میالد امام حسین)ع( به عنوان روز پاسدار و انتخاب 
سالروز میالد حضرت قمر بنی هاش��م به عنوان روز جانباز در تقویم 
می خواهند بگویند ک��ه آماده اند تا آخرین قطره خون از مس��لمین 

دفاع کنند.
استاد دانشگاه امام حسین )ع( گفت: اما چرا پاسداری ضرورت دارد؟ 
بهترین کالمی که می تواند پاسخ این پرس��ش باشد این تعبیر الهی 
حضرت اباعبداهلل است که فرمودند که من برای تظاهر و ایجاد فساد 
به صحنه نیامده ام بلکه برای اصالح امت ج��دم آمده ام. در حقیقت 
پاسداری برای این اس��ت که جامعه از مسیر توحید خارج نشود و به 

ظلم کشیده نشود.
جاهلیت در حال بازگشت است

سرلشکر محس��ن رضایی گف�ت: ت�اری�خ بع�د از رحلت پیامبر اکرم 
شاه�د ب�ه ه�م خوردن روابط میان مسلمان�ان و تفرق�ه افکن�ی ه�ا و 
هم شاهد انح�راف�ات فرهنگ�ی بود که با قیام امام حسین)ع( اسالم 
دوباره زنده ش��د و بعد از ام�ام حس��ی�ن)ع( قیام های فراوانی برای 
دفاع از اسالم روی داد و این روند ادامه یافت تا زمان پیروزی انقالب 
اس��المی که فرزند دیگری از حضرت اباعبداهلل قیام حسینی کردند 
و توجهات را به اسالم ناب معطوف کردند. ایش��ان با ظلم و استکبار 

مبارزه کردند.
وی با بی��ان اینکه ام��روز درصحنه جهان اس��الم، ع��ده ای مدعی 
اصالح طلبی ب��ه پا خاس��ته اند اما دارند فس��اد و ظلم را گس��ترش 
می دهند، تاکید کرد: این ه��ا رفتار جاهلیت را تک��رار می کنند. اگر 
در جاهلیت قدیم با دس��ت گور می کردند و ک��ودکان را زنده به گور 
می ساختند، امروز زنان و کودکان را در یمن با بمباران و ریختن آوار 
به خاک و خون می کشند. مردم را در حال نمازخواندن زیر آوار قرار 

می دهند. این زنده به گور کردن نیست؟
محس��ن رضایی با بیان اینکه امروز پادشاه عربستان جاهلیتی دیگر 
به راه انداخته و با هواپیما م��ردم را زنده به گور می کند، تصریح کرد: 
عالمت دوم این مبارزه دروغین با ش��رک، همدس��تی با دش��منان 

مسلمانان است، یعنی صهیونیسم و آمریکا. 
این مبارزین دروغین با مقاومت اس��المی و ح��زب اهلل می جنگند و 

بهترین شرایط را برای امنیت اسرائیل فراهم کرده اند.

 وزیر امور خارجه کش��ورمان در پیامی خطاب به س��ید حس��ن نصراهلل 
دبیرکل ح��زب اهلل لبنان ش��هادت مجاهد بزرگ مصطف��ی بدرالدین را 
تس��لیت گفت. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه به مناسبت شهادت 
مجاهد بزرگ مصطفی بدرالدین پیام تس��لیتی بدین ش��رح صادر کرد: 

بسم اهلل الرحمن  الرحیم
برادر گرامی جناب آقاي سید حسن نصراهلل

السالم علیکم و رحمت اهلل و برکاته
شهادت مجاهد بزرگ مصطفی بدرالدین که سراپا عشق و شور و حماسه 
در دفاع از آرمان های حق طلبانه اس��الم، مردم مقاوم  لبنان و مبارزه با 
ظلم و ستم و تروریسم  بود را به جنابعالی، خانواده محترم  شهید و ملت 
مقاوم و فهیم لبنان که چنین مردان بزرگي را در دامان اسالم پرورده و به 
عرصه مقاومت و آزادي خواهي و مبارزه با ستم تقدیم کرده است، تبریک 

و تسلیت مي گویم.
بدون شک شهادت این مجاهد خستگي ناپذیر عزم نیروهای مقاومت علیه 

رژیم صهیونیستي و تروریسم را  بیش از پیش تقویت می نماید.
اینجانب برای آن ش��هید بزرگوار علو درجات و برای جنابعالي طول عمر 
با برکت و مزید توفیقات و براي خانواده آن شهید و همرزمان ایشان صبر 

جمیل و اجر جزیل از خداوند بزرگ مسئلت دارم.
محمدجوادظریف

وزیرخارجه جمهوری اسالمی ایران

بروجردی: 

عربستان در جایگاهی نیست که
برای حجاج ما شرط تعیین کند

سرلشکر رضایی :

تکفیری  ها و داعشی  ها را در
سوریه و عراق دفن می کنیم

در پیامی به سید حسن نصراهلل؛

ظریف شهادت شهید مصطفی بدرالدین 
را تسلیت گفت

بین الملل

یکی از مراجع عظام تقلید گفت: سعودی ها نمی توانند مکه را 
اداره کنند، حرمین شریفین باید در اختیار سازمان همکاری 

اسالمی باشد.
آیت اهلل ناصر مکارم ش��یرازی با بیان اینکه عربستان سعودی 
خ��ود را مالک حرمین ش��ریفین می دان��د اظهار ک��رد: آنها 
می خواهند انتقام یمن،  سوریه و عراق را از ما بگیرند برخورد 
آنها سیاسی و انتقامی اس��ت، این حج برای خداوند و بندگان 

خداوند راضی کننده نیست.
وی خاطرنشان کرد: حج عزتمندانه و آبرومندانه را خواستاریم 
و در این زمینه نمی خواهیم تن به ذلت دهیم، اگر این موارد را 

قبول نکنند باید دور حج امسال را خط کشید.
این مرجع تقلید با بیان اینکه با فرض پیشنهاد شما باید قاطع 
باش��ید و جواب منفی دهید گفت: آنها در حال انتقام هستند 
بنابراین در این زمینه باید از اهرم فش��ار اس��تفاده کنید. وی 
خاطرنشان کرد: آنها خود را مالک حرمین شریفین می دانند 
در صورتی که حرمین شریفین باید در اختیار سازمان همکاری 
اسالمی باشد و آ نها تنها در مکه حکومت کنند زیرا تجربه نشان 

داده است که آنها نمی توانند این تشکیالت را اداره کنند.
آیت اهلل مکارم شیرازی با بیان اینکه مسئله داعش و تکفیری ها 
برخاسته از عربستان سعودی اس��ت گفت: باید اسناد در این 

زمینه جمع آوری کرده و به مراکز بین الملل��ی ارایه داد. باید 
اسناد را جمع کرد و به مراکز بین المللی و نه فقط به کشورهای 
اسالمی ارسال کرد، نمی دانم چرا برخی از دستگاه های ما که 
باید بیشتر در این مسایل همکاری کنند، همکاری نمی کنند و 
برخی از این اسناد دست وزارت خارجه است؛متأسفانه وزارت 
خارجه کشورمان در این زمینه کمی کوتاهی کرد؛ در مسایل 
سیاسی کسی پیشرفت می کند که اهرم فشار داشته باشد ما 
هم نفراتی را مشخص کردیم که مطالعه جدی می کنند تا اسناد 
را پیدا کنند. این اهرم خوبی است تا بتوانیم آنها را در فشار قرار 
دهیم. باید بیشتر روی اهرم فشار اندیشید تا آنها بدانند حرمین 
شریفین ملک آنها نیست. وی عنوان کرد: با توجه به مکاتبات 
صورت گرفته به دفتر بنده مشخص است مردم از نرفتن به حج 

امسال ناراضی نیستند و در این زمینه موافقت دارند.
 این مرجع تقلید ادامه داد: حج امر عبادی مهم است ولی امروز 
به امری عبادی سیاسی تبدیل شده است و با کرامت، سیاست، 

دین و مذهب ما پیوند خورده است.
وی با بیان اینکه وزارت ارش��اد اس��المی وظیفه سنگینی به 
عهده دارد گفت: مسئولیت این وزارتخانه با تمام وزارتخانه ها 
متفاوت است زیرا دارای پسوند اسالمی است و مسایل اخالقی 

و فرهنگی برعهده این وزارت است.

یکی از مراجع عظام تقلید:

باید دور حج همراه با ذلت را خط کشید
س��ردار احمد وحیدی رییس مرکز تحقیقات راهبردی 
دفاعی در حاشیه مراسم ترحیم شهید حاج محمد ناظری 
در جمع خبرنگاران با اشاره به مسئله خان طومان سوریه 
گفت: دشمن بعد از شکست های حساس طی چند ماه 
گذشته خود دچار وحشت شد و از تمام وسایل خود برای 
متوقف کردن رزمندگان جبهه مقاومت اس��تفاده کرد. 
وی ادامه داد: بعد از مذاکرات صلح طرف س��وری برای 
نش��ان دادن حس��ن نیت خود این مذاکرات را پذیرفت 
اما همه دشمنان قس��م خورده امت اسالمی از نیروهای 
تروریستی حمایت کردند. سردار وحیدی افزود: منطقه 
خان طومان حساسیت دارد و مدت های زیادی در دست 
تروریست ها بود و در این مدت  نیز تروریست ها چیزهای 
زیادی را از دس��ت دادند و این جنگ روانی اس��ت که از 
سوی تروریس��ت ها راه افتاده و دشمنان سعی می کنند 
با عملیات روانی روحیه شکس��ت خورده دش��منان را 

بازگردانند.
رییس مرک��ز تحقیقات راهبردی دفاع��ی تصریح کرد: 
دش��منان س��الح های بس��یار جدی��دی را در اختی��ار 
تروریست ها قرار دادند و متاسفانه هم در سطح بین الملل 
و هم در سطح کشورهای منطقه و فرامنطقه به شدت از 

این تروریست ها حمایت می شود اما مقاومت بسیار قوی 
است و ان شاءاهلل در آینده نزدیک خان طومان پس گرفته 
خواهد شد و مجددا شکس��ت های مهلکی به دشمنان 
تحمیل خواهد شد. وی همچنین در خصوص شهادت 
شهید بدرالدین یکی از فرماندهان حزب اهلل لبنان گفت: 
شهادت شهید بدرالدین نش��ان می دهد که فرماندهان 
مقاوم��ت، فرماندهان واقع��ی و در جبهه ها هس��تند و 
اتاق های خ��ود به دیگران دس��تور نمی دهند تا دیگران 
خود را فدا کنند. سردار وحیدی افزود: شهید بدرالدین 
یک مبارز واقعی و یک مجاهد فی سبیل اهلل بود که عمر 
طوالنی خود را در راه در مبارزه و دفاع از امت اسالمی و 

مردم لبنان صرف کرد و انصافا حق او شهادت بود.
رییس مرک��ز مطالعات راهب��ردی گف��ت: رزمندگان 
بسیار بزرگ دیگری هس��تند که به واس��طه خون این 
شهید و ش��هیدان دیگر یکی پس از دیگری پرچم را به 
دس��ت می گیرند و خون حزب اهلل و مقاومت را قوی تر از 
گذشته در بین فرماندهان خواهد جوشید و از درون این 

شهادت ها نیز شکوفه های نویی سر بر می آورد.
وی در پایان گفت: رژیم صهیونیس��تی در زمان و شکل 

مقتضی حتما پاسخ الزم را دریافت خواهد کرد.

سردار وحیدی در جمع خبرنگاران:

خان طومان در آینده نزدیک پس گرفته می شود

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه یوم النکبه ، همانند 
روز قدس باید به روز انزجار عمومی از رژیم صهیونیستی تبدیل شود، گفت: داعش 

فرزند مثلث شوم آل سعود ، آمریکا و رژیم صهیونیستی است.
حسین نقوی حسینی ، ضمن تاکید بر اتحاد جهان اسالم علیه رژیم صهیونیستی گفت: 
یوم التکبه روزی است که امت اسالمی باید به شکلی متحد همانند روز قدس بر علیه 

رژیم اشغالگر قدس وارد عمل شود.
نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی در تشریح شکل گیری روند اشغال سرزمین 
فلسطینی گفت: رژیم صهیونیستی یک غده سرطانی و رژیم نامشروع است که از روی 
صحنه باید پاک شود. این نماینده مجلس نهم گفت: رژیم صهیونیستی با زور استعمار 
و استکبار ایجاد شد و فاقد مشروعیت است. قدرت های غربی در راستای ایجاد و حفظ 
قدرت تل آویو تاکنون صدهاهزار نفر را کشته و میلیون ها انسان بی گناه را از خانه های 
خود آواره کرده اند. وی گفت: به علت حمایت های اس��تکبار جهانی و خیانت برخی 
کشورهای اسالمی تاکنون جریان مقاومت نتوانسته سرزمین های اشغالی را از چنگ 

رژیم صهیونیستی آزاد کند.
نقوی حسینی تاکید کرد: روز یوم النکبه ، همانند روز قدس باید به روز انزجار عمومی 

از رژیم صهیونیستی تبدیل شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: طی سال های اخیر که 
رژیم صهیونیستی نتوانست با جنگ های مختلف به پیروزی دست پیدا کند با مشارکت 

سعودی ها تشکیل و تجهیز تروریست های تکفیری داعش را عملیاتی کرده است.
وی در ادامه افزود: داعش فرزند مثلث شوم آل سعود ، آمریکا و رژیم صهیونیستی است 
که تاکنون هزاران انسان بی گناه قربانی منافع نامشروع رژیم صهیونیستی شده اند. 
آنها برای پیگیری اقدامات خود متوسل به گروه های تروریستی نظیر داعش ، جبهه 

النصره ، جیش الفتح و ده ها گروه دیگر شده اند.

نقوی حسینی گفت:  ظهور گروه های تروریستی تکفیری بحث مبارزه با رژیم اشغالگر 
قدس را تحت الشعاع خود قرار داده اند. یوم النکبه فرصتی است که به یاد داشته باشیم 

که همچنان باید آزادی قدس شریف در اولویت جهان اسالم باشد.

27 اردیبهشت سال 1327 مطابق با 14 مه 1948 یادآور تلخ ترین روز جهان اسالم 
در قرن بیستم یعنی یوم النکبه است. روزی که چکمه پوشان صهیونیست با حمایت 
قدرت ها و بویژه انگلیس، برپایی دولت جعلی خود در س��رزمین مقدس فلسطین را 

اعالم کردند.
اگر چه در س��ال 1948 این رژیم غاصب موجودیت خ��ود را در منظر بهت آور افکار 
عمومی دنیا رسمیت بخشید، ولی پیش از آن ظرف 30 سال قدرت های استکباری 
با سردمداری انگلیس، فلسطین را در قالب رسوای قیمومیت به اشغال خود در آورده 
بودند و با آنچه در اعالمیه بالفور در سال 1917 وعده دادند تا سال 1947 که سازمان 
ملل با تصویب طرح تقس��یم به این موجودیت صحه گذارد، زمینه های تشکیل این 

کیان غاصب را فراهم کردند.
در واقع مقدمات تشکیل دولت صهیونیس��تی با افزایش مهاجرت یهودیان، برپائی 
آبادیهای یهودی نشین، تش��کیل گروه های تروریستی و دیپلماسی و توطئه چینی 
صهیونیستی از سال 1917 چهره آشکار به خودگرفت. توطئه ای که بیش از این در 
سال 1897 با برپایی کنگره سران صهیونیست در بال س��وئیس کلید خورده بود و 

پروسه اضمحالل امپرتوری عثمانی و جنگ جهانی اول را پشت سرگذارده بود.
یوم النکبه، روز مصیبت بار و تلخ مس��لمین ، همیش��ه در تقویم تاریخ جهان 
اسالم سیاه و تاریک اس��ت. روزی اس��ت که جنگ و ناامنی ، اشغال وکشتار، 
اخراج و تهدید با وجود رژیمی بی ریشه و دست نشانده بر شئونات امت اسالمی 
در منطقه حاکم می شود و ظرف این 66 سال ابعاد متفاوتی از آن هر روزه بر 
همگان رخ می تاباند. جنگ ه��ای 1948، 1956، 1967، 1973، 1982، با 
ابعاد جهانی و تأثیرات عمیق ضد انسانی آن، همگی ریشه در خوی تجاوزگری 
صهیونیسم داشت که روز به روز زندگی را بر ملت مظلوم فلسطین به صورت 

مستقیم و ملل تحت ستم منطقه بصورت غیر مستقیم، دشوارتر می کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس؛ 

داعش فرزند مثلث شوم آل سعود ، آمریکا و 
رژیم صهیونیستی است

آیت اهلل موحدی کرمانی در خطبه های نمازجمعه تهران:

آمریکا سرسخت ترین دشمن اسالم و مسلمین است
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نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان:

دالرهای نفتی
به سرمایه گذاری اختصاص یابد

با استفاده از توان بومی تحقق یافت؛

دستیابی فوالد مبارکه
به دانش سامانه های خودکارسازی ریخته گری

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

یارانه خانوارها بر مبنای اطالعات
تراکنش و یا سود بانکی حذف نمی شود

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان با تاکید بر 
اینکه دالرهای نفتی باید صرف سرمایه گذاری 
ش��ود، گفت: با بهره بانکی 25 درصد، اقتصاد 
 مقاومتی در کش��ور عملی و محق��ق نخواهد

 شد.
 مصطف��ی روناس��ی در س��مینار تحلی��ل و
  بررس��ی چش��م انداز اقتصاد جه��ان و ایران
  در س��ال 95، ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه بع��د از
  انق��اب و ط��ی ده��ه گذش��ته اقتص��اد

  مه��م تری��ن موض��وع کش��ور ب��وده ک��ه 
 هن��وز به س��رانجامی نرس��یده اس��ت، اظهار
  ک��رد: آخری��ن موض��وع مط��رح ش��ده در
  اقتص��اد کش��ور، اقتص��اد مقاومت��ی اس��ت
از تولی��د   ک��ه معنای��ی ج��ز حمای��ت 

 داخل و ص��ادرات، توجه ب��ه بخش خصوصی 
 و اقتصاد دان��ش بنیان، عدال��ت، تولید ثروت 

و ... ندارد.
وی با بی��ان اینکه یکی از راه های رس��یدن به 
اقتصاد مقاومتی، مبارزه با قاچاق است، افزود: 

قاچاق دشمن تولید داخل است.

 نایب رییس ات��اق بازرگانی اصفه��ان با تاکید
  ب��ر اینک��ه عفون��ت اقتصاد، فس��اد اس��ت،
  تصریح کرد: ب��رای تحقق اقتص��اد مقاومتی

  نرخ ارز بعد از ت��ک رقمی ش��دن باید واقعی 
شود.

وی تاکید ک��رد: دالرهای نفت��ی نباید صرف 
واردات ش��ود بلکه باید به امر سرمایه گذاری 

اختصاص یابد.

کارش��ناس ابزار دقی��ق ریخته گ��ری مداوم 
ش��رکت فوالد مبارکه گفت: برای نخس��تین 
بار این شرکت با همکاری ش��رکتی ایرانی به 
دانش سامانه های خودکارس��ازی سطح یک 

ریخته گری دست یافت.
 حسین قاس��می از ارتقای سیستم ماشین 4 
ریخته گری خبر داد و اظهار داش��ت: سیستم 
س��ابق از نوع PLC های ABB بود که فناوری 
س��اخت آن به بی��ش از 40 س��ال پی��ش باز 
می گردد و دارای اشکاالتی از قبیل عدم تولید 
 HMI و تأمین کارت های استفاده  شده، سیستم
کند با امکانات کم، مس��تهلک بودن قطعات، 
تکمیل ظرفی��ت نرم افزاری و س��خت افزاری، 
استفاده از فاپی درایو و مشکات آن، آرشیو 
ضعیف، عدم امکان ارتباط با سامانه های جدید 

مانند Level2 را در بر داشت. 
وی ادام��ه داد: با مش��کات فوق پ��روژه ای با 
عنوان ارتقای خودکارس��ازی تعریف ش��د که 
با همکاری ش��رکت ایریس��ا و قس��مت امور 
مهندسی این پروژه در سال 94 آغاز و در بهمن  

ماه به طور کامل مورد بهره برداری قرار گرفت.
کارشناس ابزار دقیق ریخته گری مداوم شرکت 
فوالد مبارکه به مزایای اجرای این پروژه اشاره 
کرد و گفت: بومی س��ازی نمایشگرهای بزرگ 
و کوچکی که در س��ایت مورد اس��تفاده قرار 
می گرفت و داش��تن فناوری ارتباط با ش��بکه 

پروفی باس از اعم مزیت هاست.
 HMI وی ادام��ه داد: در ای��ن پروژه سیس��تم
به نحوی تهیه ش��ده که ام��کان عیب یابی در 
کمترین زمان و به س��اده ترین ش��کل توسط 

بهره بردار قابل انجام است.
قاس��می اج��را در زم��ان ش��ات دان ه��ای 
برنامه ریزی  شده این ماشین را از دیگر مزایای 
پروژه برشمرد و افزود: با اجرای طرح هیچ گونه 
توقف به سیستم انجام نشد و برای دستیابی به 
این مهم در هر زمان توقف، کنترل قسمتی از 
سیستم قدیم به تاسیسات جدید واگذار می شد 
و اعمال تغییرات در سیستم قدیم به نحوی بود 
تا عملکرد هر دو سیس��تم در یک زمان دچار 

اختال نگردد.

وزارت تعاون، کار و رف��اه اجتماعی در اطاعیه ای 
قطع یارانه خانوارها به دلیل دریافت سود بانکی یا 

تعداد تراکنش بانکی را تکذیب کرد.
در این اطاعیه آمده اس��ت: در فرآیند شناسایی و 
حذف دهک های باالی درآم��دی از دریافت یارانه، 
 به هیچ عن��وان از داده ه��ای مرتبط ب��ا موجودی

 حساب های بانکی، س��ود بانکی و سایر داده های 
مرتبط با حساب های بانکی افراد حقیقی و حقوقی 

استفاده نشده است.
گفتنی است، این امر در دالیل حذف خانوار که برای 
سرپرستان خانوار در س��امانه ثبت اعتراض نشان 
داده می شود، کاما مشهود است و هیچ خانواده ای 
را نمی توان یافت که به دالیل فوق از دریافت یارانه 

محروم شده باشد.
بانک های اطالعاتی مورد اس�تفاده دولت در 

حذف یارانه ها
پیش از این بانک ه��ای اطاعاتی همچون خودرو، 
اماک و مستغات، تس��هیات بانکی، بیمه بدنه و 
بیمه شخص ثالث در کنار مالیات )حقوق، خودرو 
و مش��اغل( و اطاعات موجود در س��ازمان تأمین 

اجتماعی، به عنوان برخی از ماک های حذف یارانه 
اعام شده بودند.

 بانک های اطالعاتی توس�ط دول�ت هر 3 ماه 
یک بار به روز می شوند

عاوه بر ای��ن، بانک اطاعاتی موجود در س��ازمان 
بازنشس��تگی کش��وری، اصناف، کارمندان دولت، 
صرافی ها، وکا، پزش��کان، اعض��ای هیئت علمی، 
هیئت مدیره شرکت های دولتی، بانک ها، مؤسسات 
مالی و اعتباری، فوق تخصص ها، مدیران شرکت ها، 
هیئت مدی��ره بانک ها، پیمانکاران تحت پوش��ش 
تأمین اجتماع��ی، کمیته امداد، بهزیس��تی، بیمه 
حمایت از روس��تاییان و افراد مقیم خارج از کشور 
دیگ��ر منابع دولت را ش��امل می ش��ود. همچنین 
از دیگ��ر منابع موج��ود در بان��ک اطاعاتی برای 
شناسایی 10 دهک درآمدی جامعه، سهام عدالت، 
افراد با سفرهای خارجی باال و دارندگان خودروی 
لوکس، بیماران خاص هس��تند. پی��ش از این نیز، 
س��ید احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استفاده از حس��اب بانکی و تراکنش ها را 

به عنوان ماک حذف یارانه مردم، رد کرده بود.

خبر

سازمان اطاعات مرکزی آمریکا با اشاره به نرخ تورم 15/3 درصدی 
ایران در سال گذشته اعام کرد 213 کش��ور جهان تورم کمتری 

نسبت به ایران در این سال داشته اند.
سازمان اطاعات مرکزی آمریکا در گزارش��ی از وضعیت تورم در 
225 کش��ور و دولت احصاء ش��ده با هویت مس��تقل اقتصادی در 
س��ال 2015 اعام کرد: تورم 213 کشور جهان در این سال کمتر 

از ایران بوده است.
بر اساس برآوردهای اداره اقتصادی س��یا، نرخ تورم ایران در سال 
گذشته بالغ بر 15/3 درصد بوده و این کش��ور از نظر نرخ تورم در 

رتبه 12 جهان قرار گرفته است.
به عبارتی دیگر فقط 11 کش��ور جهان در این سال تورم بیشتری 

از ایران داشته اند.
اوکراین باالترین نرخ تورم را در این سال داش��ته است. نرخ تورم 
اوکراین در سال 2015 بالغ بر 43/3 درصد اعام شده است. پس 
از این کشور سودان جنوبی با تورم 41/1درصدی و سوریه با تورم 
33/6 درصدی به ترتیب در رتبه های دوم و س��وم از این نظر قرار 

گرفته اند.
کشورهای یمن، آرژانتین، ماالوی، زامبیا، سودان، غنا، ترکمنستان 
و روس��یه نیز پیش از ایران و در رتبه های چهارم ت��ا یازدهم قرار 

گرفته اند. نرخ تورم روسیه 15/4 درصد بوده است.
نرخ تورم ثبت شده برای برخی از کش�ورهای دیگ�ر در س�ال 2015 

عبارت اس�ت از:
فرانسه 0/1درصد، آمریکا 0/2 درصد، آلمان 0/2 درصد، کانادا 1/2 
درصد، عراق 1/8 درصد، بحرین 2 درصد، کویت 3/4 درصد، امارات 

3/7 درصد، هند 5/6 درصد و مصر 10/4 درصد.

سازمان اطالعات مرکزی آمریکا گزارش داد:

گرانی در ایران
بیشتر از ۲۱3 کشور جهان

دامداران اصفهانی از بی مهری ها نس��بت به تولید داخلی شاکی 
هستند و اعتراض خود را به شکل های مختلف به گوش مسئوالن 

رسانده اند و در انتظار پاسخ مناسب آنها هستند.
 حدود یک م��اه پیش بود ک��ه کش��اورزان اصفهان��ی در ادامه 
اعتراض های خود به عدم بازگش��ایی زاین��ده رود و از بین رفتن 
محصوالت و صنعت کشاورزی در ورزنه مجمعی را تشکیل داده 
و با همدلی برای اعتراض به ع��دم اجرای مصوبات 9 ماده ای آب 
در مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کردند. پس از گذشت یک 
ماه این بار صنعتی دیگر در اصفهان خ��ود را در معرض نابودی 
می بیند، صنعت دامداری که شاید اگر مسئوالن کمی بیشتر به 
آن توجه و از واردات بی رویه جلوگیری کنند همچون گذش��ته 
در اوج رونق خود بتواند بهترین شیر و با کیفیت ترین گوشت را 

نسبت به مشابه خارجی به بازار و  مردم عرضه کند.
دامداران اصفهانی در 2 سال گذشته از راه های مختلف و به دالیل 
گوناگون اعتراض های خود را در راستای مشکات دام مانند تب 
برفکی، عدم پرداخت یارانه شیر، واردات بی رویه شیر خشک و دام 
خارجی، استفاده کارخانه ها از شیر خشک و عدم توزیع مناسب 
واکسن با تجمع مقابل نهاد ریاست جمهوری، کشتن گاو مقابل 
استانداری نش��ان داده اند. دامداران اصفهانی با اغلب مشکات 
موجود در صنعت دام سوختند و ساختند، اما چندی پیش و به 
دلیل شیوع تب برفکی در میان دام ها ، بسیاری از دام های استان 
تلف شدند و این عاملی ش��د تا بار دیگر دامداران اصفهانی سعی 
در نشان دادن اعتراض خود داشته باش��ند و با تجمع و ریختن 
دبه های شیر مقابل جهاد کشاورزی اصفهان اعتراض و خشم خود 

را به گوش مسئوالن استان برسانند.
تجمع دامداران تنها در راستای حمایت از صنعت دام کشور است

اما پ��س از اعتراض های مک��رر دامداران اصفهانی هنوز پاس��خ 
مناسبی از سوی مسئوالن دریافت نکرده اند. پرویز شیروانی یکی 
از دامداران اصفهانی پیرامون مشکات دامداران و دلیل تجمع 
آنها مقابل اداره جهاد کش��اورزی اظهار داشت: تجمع دامداران 
برای حمای��ت صنعت دامداری بوده تا مس��ئوالن آگاه ش��وند، 
البته باید دانست اصفهان در ش��رایط خاص جوی قرار داشته و 
با خشکس��الی دس��ت وپنجه نرم می کند. وی افزود: خشکسالی 
در اصفهان نباید سبب این فشار و عدم حمایت از دامداران شود، 
صنعت و معدن متولی کارخانه های ما به شمار می رود اما سوال 
اینجاست که به چه دلیل شیر در استان اصفهان ارزان شده بدون 
اینکه ریالی از قیمت فرآورده هایی که به دس��ت مصرف کننده 

می رسد را کاهش داده باشید.
ادامه روند این مشکالت سبب ورشکستگی 90 درصد از 

دامداران می شود
دامدار اصفهانی خاطرنشان کرد: شیر دامدار را از 900 تا 1050 

تومان خریداری می کنن��د و کارخانه زمانی که ب��اب میل و در 
توانش باشد پول دامدار را به صورت چک های چندماهه پرداخت 
می کند. وی تصریح کرد: نه��اده دامی پول خود را از دامداران به 
دلیل عدم ثبات در گاوداری ها به ص��ورت نقد دریافت می کند، 
قیمت بازار س��بب ورشکس��تگی حداقل 90 درص��د دامداران 
می ش��ود البته برخی ورشکست شده و در آس��تانه نابودی قرار 
دارند. زمانی که این شرایط حاکم باشد بارفروش نیز به بار خود را 
به ما به صورت نقد ارایه می  دهد زیرا اعتمادی برای پولش ندارد.

چرا ش�یر خش�ک اس�تان از تولی�دات داخل�ی تأمین 
نمی شود؟

شیروانی  در پاسخ به س��والی درباره واردات ش��یر خشک بیان 
کرد: مسئوالن برای کودکان ش��یر خشک وارد می کنند ولی آیا 
نمی توان شیر خشک تولید اصفهان را برای کودکان توزیع کنند، 
چرا باید ارز کشور برای ش��یر خشک خارجی مصرف و دامداری  
در کشور به نابودی کشیده شود. وی گفت: شاید در حال حاضر 
با توجه به پشتیبانی قوی کشور از س��وی دامداران، کشورهای 
خارجی شیر خش��ک و گوش��ت بی کیفیت را ارزان تر به ما ارایه 
کنند، اما باید دانست زمانی که ش��یر و گوشت در داخل استان 
و کشور نابود شد آن زمان کش��ورهای خارجی به هر قیمتی که 

دلشان بخواهد محصوالت خود را به ما می فروشند.
دامدار اصفهانی اظهار داش��ت: ش��اید دلی��ل ارزانی محصوالت 
خارجی این باشد که دولت های آنها نهاده های دامی ارزانی را در 
اختیار دامداران قرار می دهد، اما ب��ا توجه به قیمت این نهاده ها 
در اصفهان ما هیچ گاه نمی توانیم شیر را بر پایه هزار الی 1200 

تومان ارایه دهیم زیرا 2 ماه بعد دامداران ورشکست می شوند.
وعده  و وعیدها، پاسخ طلبکاران ما را نمی دهد

وی افزود: نوشدارو نباید پس از مرگ س��هراب باشد، در 28 ماه 

گذشته دامداران به نهاد ریاست جمهوری، استانداری اصفهان و 
جهاد کشاورزی رفته اند، اما تنها در پاسخ وعده  و وعید شنیده ایم 
و باید دانست که این وعده ها پاسخ طلبکاران دامدار را نمی دهد.

شیروانی با اشاره به دیدار استاندار اصفهان با دامداران در سفر به 
شرق اصفهان خاطرنشان کرد: استاندار با استقبال خوبی صحبت 
دامداران را شنیدند و صحت س��خنان ما را تائید کردند، اما از ما 
تقاضای صبر داشتند تا زنجیره ای کلی برای این کار ایجاد شده 
و کارخانه ها نی��ز تحت نظر جهاد قرار گرفت��ه و از قیمت گذاری 
بی رویه جلوگیری ش��ود، اما این مسئله نوش��دارو پس از مرگ 
سهراب می شود. وی تصریح کرد: حدود 25 ماه دامداران طلبکار 
هستند و باید بخشی از این زنجیره تأمین شده تا دامداران برای 
فعالیت جانی دوباره بگیرند، درخواست ما از دولت این است که 
یک سوم بدهکاری ما را بپردازند تا دامدار به محصول خود سامان 
دهد تا بتوانیم پشتیبان دولت باشیم و به هر دستوری عمل کنیم.
واردات بسته های ۲5 کیلویی شیر خشک برای کارخانه ها

وی در پاس��خ به س��والی درباره عدم خریداری ش��یر از س��وی 
کارخانه ها و استفاده شیر خشک افزود: واردات شیر خشک برای 
کودکان نیز به دلیل وجود شیر خشک با کیفیت در کشور اشتباه 
است، اگر قرار است شیر خشک خارجی وارد کشور شود باید در 

بسته های یک کیلویی در بازار عرضه گردد.
دامدار اصفهانی خاطرنشان کرد: واردات بسته های 25 کیلویی 
شیر خش��ک برای کارخانه های شیر اس��ت، 8 میلیون تن شیر 
وارد کشور ش��د، آیا قرار اس��ت بچه های چین را شیر بدهند، 8 
میلیون تن شیر تاریخ انقضا دارد و تا چه زمان می خواهند اینها 
را آب دهند و شیر درست کنند، پس در نتیجه ورود شیر خشک 
تنها برای کارخانه هاس��ت و پس از ورود ش��یر خشک به کشور، 
کارخان��ه دار دیگر ارزش و اعتب��اری برای دام��دار داخلی  قائل 

نمی شود. وی تصریح کرد: زمانی که کارخانه دار شیر خشک را با 
آب مخلوط کرده و قیمت هر کیلو شیر به 600 تومان می رسد، با 
توجه به این مسئله هیچ گاه کارخانه دار شیر با کیفیت هزارتومانی 
خریداری نمی کند، در صورت ادامه ای��ن روند صنعت دام ما رو 
به نابودی م��ی رود و امروز ما باید برای ای��ن صنعت لباس عزا بر 

تن کنیم.
درد و دل دام��داران اصفهانی تنها حول چند مش��کل نبود، آنها 
معتقد بودند که با توجه به این ش��رایط دول��ت باید کمک حال 
آنها باشد، حتی برخی حاضر به فروش دام خود به دولت بودند تا 
بتوانند اندکی از بدهی خود در کنسترانته، علوفه و دیگر موارد را 
پرداخت کنند، اما مهم ترین سوالی که در میان دامداران معترض 
مطرح می ش��د این بود که چرا دولت و تاج��ران دام های مریض 
خارجی که س��بب شیوع تب برفکی ش��ده اند را وارد بازار کرده، 
چرا کارخانه ها برای س��ود بیش��تر به جای خرید شیر با کیفیت 
ایرانی، ش��یر خش��ک چینی را تبدیل به ش��یر و لبنیات کرده و 
به مردم می دهند و چرا یارانه قول داده ش��ده هنوز به دامداران 

پرداخت نشده است.
برای حل مش�کل دامداران پیش�نهاد اجرایی خود را به 

دولت ارایه کرده ایم
همانطور که مسئوالن تاکنون پاسخ مناسبی به دامداران نداده اند 
هنوز از جانب برخی از مس��ئوالن مربوطه نیز پاس��خ مناس��بی 
دریافت نشده، البته رسول زرگرپور استاندار اصفهان در نشست 
خبری خود با اصحاب رس��انه درباره حل مشکل دامداران اظهار 
داشت: دامداران مدت طوالنی است که به مشکات خود اعتراض 
دارن��د و باید گفت من حداق��ل دو مکاتبه با مع��اون اول رییس 
جمهور و وزیر جهاد کش��اورزی پیرامون این موضوع داش��ته ام 
و حداقل دو هفته اس��ت که این مسئله در دس��تور کار معاونت 

اجرایی رییس جمهور قرار دارد.
 وی بیان کرد: ما برای حل این مشکات پیشنهاد کاما مشخصی 
داده ایم که این پیش��نهاد با جمع بندی خود دامداران به نتیجه 
رسیده، گله ما این اس��ت که دامداران صبور نبودند تا مشکات 
آنها به نتیجه برس��د، البته یک پیش��نهاد اجرایی از اصفهان به 
دولت رفته تا این مشکات حل شود و به منابع زیادی نیاز دارد که 

امیدواریم مشکل رفع شود و به نتیجه برسیم. 
در تجمعات اعتراض آمی��ز صورت گرفته بنر ش��عاری در میان 
دامداران دس��ت به دس��ت چرخید و که مضم��ون آن اینچنین 
بود: »دیروز کشاورزی اصفهان نابود ش��د، امروز دامداری، فردا 
نوبت ک��دام تولید کننده اس��ت«، ش��عاری که ش��اید برخی از 
 مسئوالن و سرمایه داران را بیدار کند و در سال اقتصاد مقاومتی،

 اقدام و عمل س��عی در رفع مش��کات تولیدکنن��دگان داخل 
داشته باشند.

معاون وزیر راه و شهرسازی به طراحی سامانه ملی 
اماک و اسکان کش��ور اش��اره کرد و گفت: پس از 
گذشت یک سال از خالی ماندن، واحدهای مسکونی 

مشمول جریمه می شوند.
حامد مظاهریان در خصوص اج��رای قانون مالیات 
بر خانه های خالی اظهار داش��ت: اجرای مالیات بر 
خانه های خالی نیاز به یک سامانه ای دارد که ما در 
حال طراحی این سامانه هستیم که به زودی آماده 
می شود. وی با بیان اینکه در قانون آمده که در سال 
اول از خانه هایی که خالی هستند، مالیات دریافت 
نش��ود، افزود: بنابراین پس از اجرای قانون مالیات 
بر خانه های خالی در س��ال اول وصولی از این منبع 
نداریم تا زمانی که بیش از یک س��ال از خالی بودن 

واحد گذشته باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه تعیین 
مالیات بر عهده س��ازمان امور مالیاتی است، گفت: 
وزارت راه و شهرس��ازی فق��ط س��امانه مربوط به 

اطاعات اماک را طراحی می کند و تمامی اطاعات 
مربوط به اماک در این سامانه به ثبت می رسد. وی 
ادامه داد: این سامانه با سامانه های دیگر دستگاه ها 
هم افزایی دارد و به س��امانه ملی اماک و اس��کان 
کش��ور تبدیل می ش��ود تا تمامی اطاعات اماک 
روی آن به ثبت برسد به همین دلیل طوری طراحی 

می شود که با دیگر سامانه ها ارتباط داشته باشد.
براس��اس این گزارش، مقرر ش��ده ک��ه قانون اخذ 
مالیات از خانه های خالی در س��ال ج��اری به اجرا 
برس��د که در تبصره 7 ماده 169 مقرر قانون عنوان 
شده اس��ت که وزارت راه و شهرسازی موظف است 
حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون »سامانه 

ملی اماک و اسکان کشور« را ایجاد کند.
این س��امانه باید به گونه ای طراحی شود که در هر 
زمان امکان شناس��ایی برخط مالکان و ساکنان یا 
کاربران واحدهای مس��کونی، تج��اری، خدماتی و 
اداری و پیگیری نقل و انتقال اماک و مستغات به 

صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط 
کشور فراهم س��ازد. وزارت راه و شهرسازی موظف 
اس��ت امکان دسترسی برخط به س��امانه مذکور را 

برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.

دبیر کان��ون انجمن های صنف��ی کارگران در 
واکنش به دریاف��ت حقوق میلیونی از س��وی 
مدیران گف��ت: مدیران دولتی ب��ه دالر حقوق 
دریافت می کنند، اما ب��ه ریال هزینه می کنند. 

اما کارگران برعکس هستند.
ب��وی ، درواکن��ش ب��ه دریاف��ت  ه��ادی ا

 حق��وق میلیونی مدیران بیم��ه مرکزی گفت: 
زمانی که این خبر را شنیدم بابت ایجاد فاصله 
طبقاتی بین کارگران و مدیران جامعه تأس��ف 

خوردم.
 دبیر کانون انجمن ه��ای صنفی کارگران ادامه 
داد: زمان��ی که از بانک مرک��زی نمایندگان در 
جلسات شورای عالی کار حضور می یابند بابت 
افزایش حق��وق اندک برای کارگ��ران اعتراض 
می کنن��د، می گویند ب��ا 14 درص��د مخالفیم 
علتش این است که در هر حال به فکر پر کردن 

جیب خود هستند.

 ابوی ب��ا بیان اینک��ه کارگران ب��ه ریال حقوق 
دریافت می کنند، اما هزینه ه��ای زندگی را به 
دالر پرداخت می کنن��د گفت: ماجرای مدیران 
بیمه مرکزی بر عکس اس��ت، ب��ه دالر حقوق 
دریافت می کنند و به ریال هزینه می کنند. این 
مدیران می توانند حقوق ایران را دریافت کنند 

ولی در اروپا زندگی کنند.
دبیر کان�ون انجم�ن ه�ای صنف�ی ک�ارگ�ران 
اظه�ار داش���ت: از مس��ئ�والن انت�ظار داریم 
درباره دریافت چنین حقوقی ش��فاف س��ازی 
کند. با دریافت چنی��ن حقوق هایی  به راحتی 
مش��خص می ش��ود که این افراد درد کارگر را 

متوجه نمی شوند.
 هادی ابوی افزود: هستند مدیرانی که 40 برابر 
حقوق کارگر درآم��د دارند، اما ب��رای افزایش 

حقوق کم کارگران اعتراض می کنند.
وی می گوی��د: کارگ��ران مدت هاس��ت ک��ه از 

خط فقر ب��ه خ��ط بق��ا و زندگی رس��یده اند.
 دبیر کانون انجمن های صنفی کارگران گفت: 
متأسفانه امروز شاهد تعدادی زیادی از کارگران 

زیر خط فقر و بقا هستیم.

معاون وزیر راه اعالم کرد:

قانون  اخذ مالیات از خانه های خالی در سال جاری
واقعا چه خبر است؟ 

حقوق مدیران به دالر و حقوق کارگران به ریال

گزارشی از مشکالت دامداران اصفهانی؛

ورشکستگی ۹۰ درصد از دامداران
چرا شیر خشک از تولیدات داخلی تأمین نمی شود؟
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عکس روز

 عضو هیئ��ت علمی دانش��گاه صنعتی اصفه��ان با تاکید 
بر این که در حال حاضر 1330 سد در کشور ساخته شده 
است، گفت: این سدها بدون توجه به اثرات زیست محیطی 
احداث شده که منجر به خشک شدن تاالب ها و دریاچه ها 

و به زیر آب رفتن روستاها و آثار تاریخی کشور شده اند.
 دکت��ر س��ید احم��د خاتون آب��ادی در همای��ش علل و 
 راهکارهای مقابل��ه با بح��ران کمی و کیفی آب کش��ور 
با اشاره به تحوالت جوامع در حوزه محیط زیست، گفت: 
در دهه 70 موضوع حفاظت از محیط زیست و نقد نظریه  

رشد اقتصادی مطرح شد.
وی قرن 21 را مصادف با مبارزه با گرمایش زمین با تحقق 
توسعه پایدار دانس��ت و ادامه داد: در این قرن بر گسترش 
انرژی ه��ای پاک و اقتصاد س��بز و همچنی��ن توقف روند 
سدسازی تاکید شد. بر این اس��اس تخریب سدها شروع 
شد؛ به گونه ای که بر اساس برخی آمارها در آمریکا حدود 

400 سد تخریب شده است.
خاتون آبادی به علل پیدایش سدس��ازی در کش��ورهای 
مختلف اشاره کرد و یادآور شد: شرایط تاریخی و جغرافیایی 
خاص مناطق، ض��رورت و نیاز س��اکنان مناطق مختلف 
و پایین بودن س��طح آب های رودخانه ه��ا از جمله علل 

پیدایش سدسازی بوده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان کمبود آب را 
از جمله علل سدسازی در ایران نام برد و خاطرنشان کرد: 

با افزایش سدس��ازی در ایران و خشک شدن رودخانه ها، 
 تاالب ه��ا و دریاچه ها، حرک��ت ریزگرده��ا، پایین رفتن 
آب های زیرزمینی و فرونشست زمین و کاهش چشمگیر 
رف��اه جوامع را ش��اهد بودی��م. وی به وضعی��ت برخی از 
 تاالب های کش��ور بر اثر سدس��ازی اش��اره کرد و گفت: 

تاالب گاوخونی در طی مدت 20 سال خشک شده است.
خاتون  آبادی تامین آب و ب��رق، جلوگیری از جریان های 
س��یالب  را از دیگ��ر عوام��ل سدس��ازی در کش��ور 
نام برد و خاطرنش��ان کرد: ای��ن در حالیس��ت که ایجاد 
 س��دها از جریان های س��یالبی جلوگیری نکرده اس��ت. 
عالوه بر آن ایجاد این س��دها نابودی مناطق باالدست را 

موجب شده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان تعداد سدهای 
ایران را 1330 سد ذکر کرد و یادآور شد: بیشترین سدها 
در آذربایجان شرقی و خراسان رضوی ایجاد شده است که 

در این دو استان ما با بیشترین مشکل آب مواجه هستیم.
 به گفته وی، در س��ال 74 که مصادف با دوره س��ازندگی 
بوده است، تعداد سدهای ساخته شده 66 مورد بوده و این 

تعداد در سال 84، به 54 سد بالغ شده است.
خاتون آبادی به زیر آب رفتن برخی روستاها و آثار تمدنی 
ایران را از جمله پیامدهای سدس��ازی در کشور نام برد و 
اظهار کرد: عالوه بر سدس��ازی ما ش��اهد احداث بی رویه  
چاه ها برای مصرف آب های زیرزمینی هستیم به گونه ای 

که تعداد چاه ها در س��ال 90 به 844 مورد افزایش داشته 
 اس��ت. این عضو هیئت علمی دانش��گاه صنعتی اصفهان 
با اش��اره به برخی اش��تباهات رایج در توجیه سدس��ازی 
 در کشور گفت: ش��یوه تحلیل سدها بر اس��اس فایده ها و 
کم برآورد ک��ردن هزینه ها، بی توجهی به دوره س��اخت 
واقعی سدها، بی توجهی به هزینه ها و عدم توجیه اقتصادی 
طرح های سدس��ازی از جمله اش��تباهات رایج در توجیه 

سدسازی در کشوراست.
وی با تاکید بر اهمیت بحران آب در کشور و استفاده از آب 
مجازی، ادامه داد: در این زمینه الزم اس��ت تا به مدیریت 

بحران آب توجه بیشتری صورت گیرد.
خاتون آبادی در ادامه به اثرات سدس��ازی در کشور اشاره 
کرد و گفت:  ایجاد س��د در کش��ور موجب توهم فراوانی 
آب در اذهان می ش��ود، عالوه بر آن موجب خشک شدن 

رودخانه ها، تاالب ها و دریاچه ها نیز می شود.
وی ادامه داد: برای پیش��گیری از آس��یب های مرتبط با 
 سدس��ازی باید عالوه بر ارزیابی اثرات زیست محیطی آن 
 به ظرفی��ت تحمل زیس��ت محیطی، آمایش س��رزمین، 

توجه به هزینه و فایده آثار اجتماعی نیز توجه شود.
وی به برخی از تجربیات سدس��ازی در کشور اشاره کرد 
و گفت: با احداث سد گتوند ش��اهد شور شدن آب کارون 
 هس��تیم که این امر منجر به این شده اس��ت که این رود 

در شرف یک بحران زیست محیطی قرار گیرد.

اخباراخبار

فریدون رحیم زاده مدیر کل دفتر سیاس��ت گ��ذاری و برنامه ریزی فرهنگی 
اجتماع��ی وزارت علوم، درجلس��ه پرس��ش و پاس��خ س��ومین گردهمایی 
 گروه ه��ای دانش��جویی حام��ی محیط زیس��ت با بی��ان این مطل��ب گفت: 
 محیط زیس��ت بحث آگاه��ی، فرهنگ و گفتمان اس��ت که باید از دانش��گاه 
 به بیرون برود؛ زیرا دانشگاه نهادی علمی است که باید باال دست همه باشد و 
بر همین اساس دانش��جوها و کانون های دانشجویی می توانند نقش بسزایی 
 در حفظ محیط زیس��ت داش��ته باش��ند. رحیم زاده تاکی��د کرد: حفاظت از 
محیط زیست یک مسئله عمومی اس��ت و تا زمانی که بخواهیم این حفاظت 
را سازمان محیط زیست به تنهایی بر عهده بگیرد، راه به جایی نخواهیم برد. 
وی با اشاره به صحبت های یکی از دانشجویان حامی محیط زیست که معتقد 
بود باید تعداد همایش ها کم شوند و بیش��تر تمرکز را در حوزه اجرا بگذاریم، 
 گفت: همایش ه��ای این چنینی هویت دار هس��تند و کس��انی ک��ه دغدغه 
محیط زیست دارند در چنین مکانی هایی به راحتی به تبادل نظر می پردازند.

بنابراین این همایش ها در حفظ و حراس��ت از محیط زیست قطعا تاثیرگذار 
اس��ت. وی افزود: به نظر من در مسایل محیط زیس��ت حرف های کمی بیان 
می شود و بهتر اس��ت صحبت ها و ایده های زیس��ت محیطی در سطح کشور 
بیشتر بیان شود و همایش های دانشجویی نیز در این زمینه بسیار موثر هستند. 
رحیم زاده، در پایان با بیان اینکه تنوع بخشی در حوزه فرهنگی و دوری جستن 
از کلیشه که یکی از مهم ترین اهداف ماست افزود:  در خیلی از برنامه های حوزه 
فرهنگی با بحران مخاطب مواجه هستیم، اما چنین برنامه های محیط زیستی 

مخاطب زیادی دارد.

افزایش س��طح آب دریا بر اثر تغییرات اقلیمی موجب ش��ده پن��ج جزیره در 
جنوب اقیانوس آرام ناپدید ش��وند. تاکنون ادعاهای بس��یاری در مورد اثرات 
 منفی تغییرات اقلیمی به خصوص باال آمدن س��طح آب دریاها مطرح شده، 
اما ناپدید شدن ناگهانی پنج جزیره در جنوب اقیانوس آرام شاهد و نشانه عینی 

خطرات بالقوه تغییرات جوی ناشی از فعالیت های انسانی است. 
نتایج مطالعه جدید نشان می دهد که پنج جزیره مرجانی با وسعت یک تا پنج 
هکتار در جزایر سلیمان به دلیل افزایش س��طح آب دریا ناپدید شده اند. این 
جزایر زیستگاه انبوهی از پوشش های گیاهی گرمسیری بودند که دست کم 
300 سال قدمت داشته اند. عالوه بر ناپدید شدن این پنج جزیره، کارشناسان 
مشاهده کردند که ش��ش جزیره دیگر با عقب نشینی ش��دید ساحلی مواجه 

شده اند.
کارشناسان بر این باورند که تا نیمه این قرن، جزایر دیگر اقیانوس آرام با افزایش 
سطح آب دریا با پدیده ای مش��ابه با آنچه در جزایر س��لیمان رخ داده مواجه 
خواهند شد. مشاهدات حاکی از آن است که امواج نقش حیاتی در ناپدید شدن 

این جزایر بازی کرده اند.

دولت زیمبابوه ش��ماری از حیوانات حیات وحش این کشور را برای فروش 
عرضه می کند. این تازه ترین تدبیر برای جلوگیری از تلف ش��دن حیوانات 

زیمبابوه بر اثر خشکسالی کم سابقه در این کشور اعالم شده است.
س��ازمان مدیریت پارک های ملی زیمبابوه از مراک��ز و نهادهایی که توانایی 
نگهداری از این حیوانات را دارند، خواس��ته اند که برای اطالع پیدا کردن از 

جزییات نحوه خرید حیوانات با مقام های مربوط تماس بگیرند.
هدف از ای��ن تصمی��م، دادن فرصت ادامه حی��ات به حیوان��ات در مناطق 
دیگر اعالم ش��ده اس��ت. هن��وز درب��اره حیوانات فروش��ی و قیم��ت آنها 
جزییاتی منتشر نش��ده اس��ت. 10 پارک بزرگ حیات وحش در زیمبابوه، 
 مح��ل زندگی گون��ه ه��ای مختلف فیل، ش��یر، کرگ��دن، پلن��گ و بوفالو

هستند.

رییس طرح ملی تغییر هوای کشور با اش��اره به تدوین سند راهبردی تغییر 
 آب و هوای کشور گفت: تعارض های بین بخشی و اعتقاد به اعمال این سند 
از جمله چالش های ما در اجرای این س��ند به ش��مار می رود. دکتر محسن 
ناصری در همایش عل��ل و راهکاره��ای مقابله با بحران کم��ی و کیفی آب 
 در کش��ور با اش��اره به روند اجرای طرح ملی تغییر آب و هوای کشور افزود: 
بر این اس��اس در اولین گام اقدام به تدوین برنامه راهبردی بر اس��اس نقاط 
ضعف و قوت کشور کردیم. وی این برنامه را شامل سه برنامه 5 ساله دانست 
و افزود: این س��ند بر اس��اس نظرات نخبگان و ارزیابی نقاط ضعف و قوت و 
تهدیدات و فرصت ها تهیه ش��ده اس��ت. ناصری این برنامه را شامل بررسی 
آب، تنوع زیستی و منابع طبیعی، احداث و سالمت، کاهش انتشار گازهای 
گلخانه ای در کشاورزی و امنیت غذا دانست و خاطرنشان کرد:  سیاست های 
راهبردی ما در بخش منابع طبیعی و تنوع زیس��تی دارای 29 سیاست کلی 
است و تمرکز آن بر توانمندسازی زیستی برای رسیدن به اهداف سازگاری 
 با محیط زیس��ت اس��ت. وی سیاس��ت های بخش آب این س��ند را دارای

31 سیاست اجرایی دانس��ت و گفت: این سیاس��ت ها بر اصول برنامه ریزی 
و مدیریت عرضه و تقاض��ا تمرکز دارد. رییس طرح مل��ی تغییر آب و هوا به 
چالش های پیش روی این س��ند اش��اره کرد و یادآور ش��د: پیچیدگی ارایه 
اهداف کمی سند راهبردی تغییر اقلیم از مهم ترین چالش های پیش روی 
این سند است. وی اضافه کرد: سازمان محیط زیست که بانی این سند است، 
بنا ندارد به دنبال ش��اخص ها برود، بلکه درصدد است تا این شاخص ها را از 
طریق دستگاه ها استخراج کند. این یکی از چالش های پیش روی این سند 

به شمار می رود. 
ناصری تعارض های بین بخشی را از دیگر چالش های این سند نام برد و گفت: 
اعتقاد به اعمال شیوه سازگار در برنامه ریزی کشور از دیگر چالش هایی است 

که ما با آن مواجه هستیم.

کانون های دانشجویی نقش بسزایی 
در حفظ محیط زیست دارند

ناپدید شدن 5 جزیره
 در اقیانوس آرام

حیوانات حیات وحش  زیمبابوه 
فروخته  می شوند

 چالش های پیش روی 
سند ملی تغییر اقلیم کشور

دریچه

یک یوزپلنگ م��اده ایرانی در محور س��بزوار به ش��اهرود در اثر 
تصادف تلف ش��د. این محور تقریبا هر س��اله جان یک یوزپلنگ 

ایرانی را گرفته است.
مدیر پ��روژه حفاظت از یوزپلنگ آس��یایی، از ج��ان باختن یک 
یوزپلنگ ماده ایرانی در اثر برخورد با خودروهای عبوری خبر داد.

هوم��ن جوکار اع��الم ک��رد: ای��ن اتف��اق در محور ش��اهرود به 
 س��بزوار همجوار با پارک ملی توران رخ داده اس��ت که متأسفانه 
 به جز س��ال گذش��ته هر س��ال در همین محور حادثه مشابهی 
رخ داده و از شمار معدود یوزپلنگ های باقی مانده،کم کرده است.

به گفته وی یوزپلنگ تلف ش��ده ماده بوده است، اما برای بررسی 
اینکه این یوزپلنگ ماده باردار بوده یا توله هم داشته یا خیر باید 
بررسی های بیشتری انجام ش��ود. به همین منظور تیمی شامل 
کارشناس سرشناس این حوزه استفان استروفسکی راهی منطقه 

شده اند.
جوکار تأکی��د ک��رد: هنوز از روی الش��ه مش��خص نش��ده که 
 یوزپلنگ تلف ش��ده مربوط ب��ه پارک مل��ی توران بوده اس��ت 

یا میان دشت.
 به گفته وی همزمان با روش��ن ش��دن هوا این اتفاق مش��خص 
شده است، گروهی مشغول ردزنی و گش��ت در مسیر بوده اند که 
هیچ گزارشی مبنی بر وجود توله یافت نشده است. با این حال تیم 

گشت توانسته اند مس��یر عبور یوزپلنگ را مش��خص کنند که از 
میاندشت به سمت توران بوده است.

 اینکه یوزپلنگ باردار بوده یا خیر نیز پس از کالبدگشایی مشخص 
خواهد شد.

وی تصریح کرد: مسئله تصادفات جاده ای یکی از معضالت بزرگ 
ما بوده است.

 این جاده کریدور از پارک ملی توران به مناطق شمالی همچون 
میاندش��ت اس��ت. س��ال گذش��ته در همین رابطه جلس��اتی با 
وزارت راه داش��تیم تا ای��ن منطقه به عنوان منطق��ه حادثه خیز 
مشخص شود که وزارت راه در این باره از ما دالیل فنی و مدارک 
خواس��ت. با فردی که قب��ال در این باره ه��م در ای��ران و هم در 
 دیگر نقاط جه��ان فعالیت های��ی انجام داده بود طرح��ی را آغاز 

کردیم. 
در حال حاضر گزارش مفصلی برای وزارت راه آماده کرده ایم که 
قرار بود هفته آینده در جلس��اتی وظایف دستگاه های مختلف از 
جمله وزارت راه و ترابری، اداره راه، پلیس راهور و محیط زیست را 
در این زمینه مشخص کنیم، اما متاسفانه این یوزپلنگ ماده این 

هفته را به ما مهلت نداد.
مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ آس��یایی درباره پیش��نهادهای 
محیط زیس��ت به وزارت راه توضیح داد: دو نوع فعالیت هش��دار 

دهنده و بازدارنده را پیشنهاد داده ایم. کارهای هشدار دهنده به 
راننده ها باید به گونه ای باش��د که راننده با مشاهده آن ها سرعت 
 خود را کم کند. همین االن ه��م تابلو در این مس��یر وجود دارد 
اما کس��ی مالحظات الزم را رعایت نمی کند. کارهای بازدارنده از 
این قرار است که دوربین های کنترل س��رعت در آن نقطه نصب 

شود و پلیس راهور در این زمینه همراهی کند.
جوکار ایجاد زیرگذر و روگذر را نی��ز،از فعالیت های اجرایی مهم 
بعدی دانست و گفت: ایجاد زیرگذر در راه هایی که از پیش ساخته 
شده دشوار اس��ت، اما از آبروهای موجود و تعریض آنها می توان 

بهره گرفت.
 به گفته وی یوزپلنگ تلف ش��ده ش��امل بیم��ه یوزپلنگ ایرانی
  که پیشتر توس��ط بیمه دانا تأمین ش��ده بود می شود و این بیمه

  تا کن��ون 100 میلی��ون توم��ان ب��رای دو یوزپلنگ از دس��ت 
رفته پرداخت کرده اس��ت. حدود 10 درصد از ای��ن مبلغ هزینه 
مطالعات شده و مابقی برای فعالیت های اجرایی و عمرانی هزینه 

خواهد شد.
به طور میانگین هر دو س��ال س��ه یوزپلنگ ایرانی بر اثر تصادف 
در جاده تلف می شوند که با در نظر داش��تن تعداد کل 40 تا 70 
یوزپلنگ ایرانی، تلف ش��دن یک و نیم یوزپلنگ در س��ال درصد 

بسیار باال و قابل توجهی را نشان می دهد.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان مطرح کرد:

تخریب زیست محیطی با افزایش سدسازی در کشور

 یک یوزپلنگ ماده ایرانی 
بر اثر تصادف جان باخت
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مقرر شده 12 س��ازمان و ارگان دولتی مسئول 
جمع آوری و ساماندهی متکدیان باشند، اما تنها 
 سازمان متولی هم اکنون ش��هرداری است که 
با مش��ارکت نیروی انتظامی یک تنه جلوی این 

معضل اجتماعی ایستاده است.
  دیگر جزیي  از ش��هر ش��ده اند، یک��ي را ضرب 
به دست مي بیني که سوار اتوبوس واحد نشده، 
ش��روع به زدن و خواندن با صدای��ي نابه هنجار 
کرده و در پایان طلب پ��ول مي کند و دیگري را 
 در سرچهار راه که با دس��تمالي نه چندان تمیز 
به جان شیشه ماش��ینت مي افتد، آن یکي هم 
 ظ��رف اس��فندي را دود کرده و با چ��رپ زباني 

به دور اتومبیل ها مي چرخد.
 از ظاهرش معلوم اس��ت ماه هاس��ت به حمام 
نرفته، اما به این س��ادگي ها حاضر به جدا شدن 

از تو نیست.
تکدی در لغت به معن��ای حاجت خواهی از این 
و آن، در کوی و برزن، گدایی، صدقه خواس��تن، 

دریوزگی، درویشی و سوال به کف، آمده است.
حضرت رضا علی��ه الس��ام نیز م��ی فرمایند: 

»المساله مفتاح البوس: گدایی کلید فقر است.«
درقان��ون مج��ازات عمومی مص��وب 7 خرداد 
1352 بیان ش��ده: » کس��انی که وسیله معاش 
معلوم ندارند و از روی بی قیدی و تنبلی درصدد 
 تهیه کار برای خود برنمی آیند، ولگرد محسوب 

می شوند. «
) م��اده  273( و با توج��ه به م��اده 712 قانون  
مجازات اس��امي ش��رایط تحقق جرم تکدی و 

کاشی را مي توان این گونه بیان داشت :
1- داشتن قدرت جسمانی.

2- ش��خص قصد انجام عمل تکدی و کاش��ی 
 را داش��ته باش��د و به ص��ورت اعتی��اد و عادت 

درآمده باشد.
3- از این راه امرار معاش کند.

 در توضیح بند 2 باید گفت؛ همین که ش��خص 
در عمل خود، عمد دارد؛ سو نیت عام را از عنصر 
 معنوی و روانی ایجاد کرده اس��ت. ولی در مورد 
سو نیت خاص متکدی و کاش��ی، ظاهرا قصد 
 کمک گرفت��ن از دیگران و بخش��ش باعوض 
از طرف آنان را می توان مطرح کرد. هر چند بعید 

نیست که بگوییم س��و نیت خاص در این جرایم 
 امکان تحقق ندارد و از س��و نیت ع��ام فهمیده 
می ش��ود. البت��ه در این م��اده  مج��ازات افراد 
 متکدی وکاش بسته به حاالت مختلف تفکیک 

شده است.
حالت اول: اگر ش��خص متکدی با وجود تمام 
شرایط، قدرت مالی نداشته باشد؛ تا زندگی خود 
را اداره کند به مجازات حبس از یک ماه تا سه ماه 

محکوم می شود.
حالت دوم: اگر ش��خص مورد نظر قدرت مالی 
برای اداره کردن زندگی داشته باشد و با این حال 
 تکدی یا کاش��ی کند؛ عاوه بر مجازات حبس 
از یک ماه تا سه ماه، تمام اموالی را که از این راه 

به دست آورده است؛ ضبط می شود.
نکته ای که حائز اهمیت اس��ت؛ این اس��ت که 
مجازات حبس مقرر در ماده 712 قانون مجازات 
اس��امي طبق قانون وصول برخ��ی از درآمدها 
دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 73 12 
28 ماده 3 بند یک به جزای نقدی از هفتاد هزار 
و یک ریال تا یک میلیون ریال تبدیل شده است.

طبق قان��ون در بح��ث س��اماندهی متکدیان، 
مدیریت ش��هری و ش��هرداری فق��ط در مورد 
جلوگیری از تکدی گری و هدایت آنها به سوی 
مش��اغل آبرومند باید فعالیت کن��د. در آخرین 
مصوبه که در 15 اردیبهشت 78 تصویب شد،12 
س��ازمان و ارگان دولتی مس��ئول جمع آوری و 
ساماندهی متکدیان ش��دند و باید در این مورد 
اقدام کنند، اما سازمانی که فعا مستقیما دخالت 
دارد، ش��هرداری با مش��ارکت نیروی انتظامی 
اس��ت. از جمله س��ازمان ها و نهاد هاي مرتبط  
مي توان به  شهرداری، نیروی انتظامی، سازمان 
بهزیس��تی، وزارت کش��ور، وزارت رفاه، تامین 
اجتماعی، دادگستری، وزارت کار و کمیته امداد 

اشاره کرد.
 باید گفت برخورد قاطعان��ه و پرهیز از هرگونه 
مسامحه کاري، ادغام برخي از برنامه ها و وظایف 
مشابه سازمان ها در جهت تس��هیل و رفع این 
مش��کل و اقدام همه جانبه، جام��ع و هماهنگ 
 تمامي س��ازمان ها و نهاد هاي مرتبط مي تواند 

به برطرف شدن این مسئله منجر شود.

 مدیرکل بهزیستی استان تهران؛

 کودکان معتاد در بهزیستی
 پذیرش نمی شوند

رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی:

 آموزش و پرورش 
مهم ترین مرکز تربیت نیروی انسانی کشور است

توسط سازمان بهزیستی استان اصفهان صورت گرفت؛

خدمات سازمان بهزیستی 
توسعه پیدا کرده است

اخبار کوتاه

پرسه درشهر

خبر

یک طراح لباس با انتقاد از نوع پوشش��ی که در کانشهرها رواج پیدا 
کرده، گفت: متاس��فانه باید گفت ایرانی ها بیش از حد مارک پرست 

هستند.
 زینب ش��جاعی، در حوزه پوش��ش جامعه گفت: بیش��ترین آسیب را 
از س��وی اجناس چینی و ترک داریم. آن ها که وضع شان خوب است 
ترک و ضعیف ترها چینی و کره ای می خرند و کمتر مردم ما به سمت 

کارهای ایرانی می آیند.
 این طراح با اش��اره به همین اس��تقبال گفت: به همی��ن دلیل خیلی 
از کارهای موجود در بازار که در داخل ایران تولید می ش��ود با مارک 

ترک به بازار می آید و استقبال خوبی هم از آن می شود. 
وی افزود: متاس��فانه به دالیل متعدد مردم ما به لباس داخل اعتماد 
ندارن��د، در حالی که کار داخلی م��ی تواند خیلی بهت��ر از نمونه های 
خارجی باشد. همه دنبال لباس ترک هستند، ما کارهای خیلی خاص 
بر اساس سبک ایرانی اسامی در کشور تولید می کنیم، اما تا این نگاه 

تغییر نکند، مردم به لباس های ایرانی روی نمی آورند.
شجاعی اضافه کرد: اتفاق بد دیگر کارهای چینی و کره ای است و چون 
با قیمت پایین می آورند، توانسته اند بازار را بگیرند. قیمت سه تا لباس 
چینی با یک کار ایرانی برابری می کند. این طراح ادامه داد: با این روند 
ما نمی توانیم جای لباس ترک را بگیریم. مردم ما مارک پرست شدند. 
اگر همان کار رابه آنها بدهیم و بگوییم ایرانی است قبولش نمی کنند. 
کارهای چینی هم کارهایی اس��ت که تنوع دارد و دیگر قیمت بسیار 
مناسب آن باعث گسترش شان شده است. ترجیح می دهند سه تا کار 
بگیرند و یک کار ایرانی نگیرند. این کاره��ا کیفیت ندارد ولی در بازار 
هست و قیمت ها مناسب است. شجاعی با اشاره به راهکار برون رفت 
از این مشکل گفت: یکی اینکه تولیدی ها، کارهای شان را ارتفا بدهند 
به ویژه در دوخت و تنوع کار. دوم اینکه به مزون دارها و تولیدی های 
ایرانی بها بدهند. ما یکس��ری آدم های گمنام هستیم که گمنام کار 
می کنیم. وی در توضیح واژه حمایت از تولیدی ها گفت: تبلیغ کاالی 
ایرانی کنند، به تولیدی داخلی و هنرمن��دان داخلی بها بدهند. االن 
رقابت ما با جنس های خارجی نابرابر است. ما صد در صد می توانیم، 

اما نیاز به حمایت داریم که این حمایت الزاما مادی نیست.

رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی گفت: 
آموزش و پ��رورش مهم ترین مرک��ز تربیت نیروی 
انسانی کشور است. حجت االسام محی الدین بهرام 
محمدیان در آیین تکریم و تجلی��ل از معلمان برتر 
اس��تان اظهارکرد: معلمان به عن��وان عنصر اصلی 
تعلیم و تربیت به دانش آموزان خدمات آموزش��ی 
ارایه می دهند. رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی، ملت سازی، دولت سازی و نظام سازی را 
سه وظیفه نهاد آموزش و پرورش در جامعه برشمرد 
و تصریح کرد: دانش آم��وزان با زبان ها و طایفه های 
 مختل��ف در آموزش و پ��رورش با ق��رار گرفتن زیر 
یک چتر واحد می آموزند که فرزندان ایران هستند 
و در این نهاد همه به عنوان یک ملت شکل می گیرد.

وی بیان کرد: آموزش و پرورش به عنوان مهم ترین 
مرکز تربیت نیروی انسانی دانش آموزان را تربیت و 
در اختیار دانش��گاه ها قرار می ده��د و ثمره کار این 
نهاد آموزش��ی و مراکز آموزش عالی کشور تحویل 
دولت شده و وظیفه هدایت کشور و دولت را برعهده 

می گیرند.
 محمدی��ان نظ��ام س��ازی را از دیگ��ر وظایف مهم 
آموزش و پرورش عنوان کرد و گفت: پایه و اس��اس 
نظام های اجتماعی، فرهنگی، س��امت و اقتصادی 
از این نهاد آموزشی ش��کل گرفته و در سطح جامعه 

گسترش پیدا می کند.
وی خاطر نش��ان کرد: معلم��ان به عن��وان الگوی 
عملی تربیت نس��ل آینده نقش مهمی در توسعه و 
پیشرفت کشور در برعهده دارند و توسعه اجتماعی 
و فرهنگی جامعه به واس��طه آنان ایجاد می ش��ود 
و توس��عه مش��ارکت در منابع در کنار مشارکت در 
 اختیارات و تصمیم گیری ها در مراکز آموزشی باید 

مورد توجه قرار گیرد.
به گ��زارش مرکز اطاع رس��انی و رواب��ط عمومی 
وزارت آموزش و پرورش؛ رییس س��ازمان پژوهش 
 و برنامه ری��زی آموزش��ی تصری��ح ک��رد: تعام��ل 
 آم��وزش و پ��رورش با س��ازمان ه��ای دیگ��ر باید 

در راستای اهداف آموزشی و پرورشی باشد.

مدیرکل بهزیستی اس��تان اصفهان گفت: سازمان 
بهزیستی با دستگاه های اس��تانی دیگر در راستای 
فرهنگ سازی جلب و جذب مشارکت های مردمی 
چندین تفاهم نامه در زمینه ه��ای مختلف از جمله 

پزشکی، پیراپزشکی، اشتغال و... منعقد کرد.
سعید صادقی در اولین نشست شورای مشارکت های 
مردمی استان اصفهان در سال جاری، ابراز کرد: اداره 
کل بهزیستی استان اصفهان در سال های گذشته با 
توسعه خدمات در زمینه پیشگیری، کارهای بسیار 
زیادی انجام داده است. وی با بیان اینکه در بهزیستی 
حدود 55 وظیفه اصلی و تا150 ریز برنامه و وظیفه 
فرعی وجود دارد و در حال حاض��ر کمتر زمینه ای 
وجود دارد که نقش بهزیستی در آن پر رنگ نباشد، 
افزود: در حال حاضر300 هزار نفر از افراد بهزیستی، 
خدمات مس��تمر و حدود یک و نیم میلیون نفر نیز 
خدمات مشاوره ای و آموزشی در زمینه پیشگیری 
از این سازمان دریافت می کنند. مدیرکل بهزیستی 
استان اصفهان با اشاره به برنامه های سال 95 شورای 

مشارکت های مردمی تصریح کرد: از سیاست های 
امسال، اجرای برنامه هایی به منظور آشنایی بیشتر 
آحاد جامعه با فعالیت های بهزیس��تی در راس��تای 
افزایش انگیزه مشارکت و مساعدت به جامعه هدف 
سازمان بهزیستی است. صادقی اضافه کرد: در همین 
راستا سازمان بهزیستی استان اصفهان با دستگاه های 
اس��تانی دیگر در راس��تای فرهنگ س��ازی جلب و 
 جذب مش��ارکت های مردمی چندی��ن تفاهم نامه 
در زمینه های مختلف از جمله پزشکی، پیراپزشکی، 
اش��تغال و... منعقد کرد. وی با اش��اره به مقایس��ه 
عملکرد جلب و جذب مشارکت های مردمی استان 
اصفه��ان در س��ال 93 و 94 اظهار کرد: نرخ رش��د 
 درآمدهای نقدی مراکز دولتی س��ال 94  نس��بت 
به سال قبل از آن 108درصد، نرخ رشد درآمدهای 
غیر نقدی مراکز دولتی س��ال 94 نسبت به مشابه 
س��ال قبل از آن 89 درصد و نرخ رش��د درآمدهای 
خدماتی مراکز دولتی سال 94 نسبت به سال قبل از 

آن 15درصد بوده است.

مدیرکل بهزیستی استان تهران گفت: کودکان زیر 
 18 سال معتاد در سازمان بهزیستی کشور پذیرش 
نمی شوند. احمدی دلبری گفت: هیچ کودک معتادی 
در سازمان بهزیس��تی کش��ور پذیرش نمی شود و 
برای این کار با محدودیت هایی مواجه هستیم. وی 
افزود: کودکان معتاد بی سرپرست و یا بد سرپرست 
باید توسط س��ایر نهادها مراحل درمان خود را طی 
کرده و بعد از آن می توانیم در س��ازمان بهزیس��تی 
پذیرای آنها باشیم. مدیرکل بهزیستی استان تهران 
با اش��اره به پذیرش نوزادان معتاد توس��ط سازمان 

 بهزیستی کش��ور اظهارکرد: نوزادان معتادی که در 
بیمارستان ها توسط مادران شان رها می شوند، طی 
مدت زمانی مراحل ترک را طی کرده و بعد از آن وارد 
مجموعه سازمان بهزیستی کشور می شوند. دلبری 
ادامه داد: ترک نوزادان معتاد وظیفه وزارت بهداشت 
اس��ت، اما زمانی که یک نوزاد به سازمان بهزیستی 
ارجاع داده می شود ما مجبور هستیم مراحل ترک و 
درمان آن را برعهده بگیریم. وی با ارایه آماری از تعداد 
کودکانی که در طول هر ماه به بهزیستی استان تهران 
تحویل داده می ش��وند، اظهارکرد: به طور میانگین 
ماهیانه 57 کودک صفر تا 6 سال به بهزیستی استان 
تهران تحویل داده ش��ده و تع��دادی از این کودکان 
طی پروس��ه ای به خانواده ها تحویل داده می شوند.

مدیرکل بهزیستی استان تهران در خصوص وضعیت 
کودکان واگذار شده به بهزیستی استان تهران تصریح 
کرد:60 تا70 درصد کودکانی که سرپرستی آنها به 
بهزیستی تهران واگذار می شود بد سرپرست بوده و به 
این خاطر امکان تحویل آنها به خانواده ها وجود ندارد.

یک طراح لباس:

ایرانی ها عاشق مارک هستند
 به گزارش س��امت نی��وز ،کوروش محم��دی در واکن��ش به اظه��ارات فانی 
در گفت و گو با یکی از رس��انه ها مبنی بر اینکه مدرسه محل تجمع آحاد جامعه 
است و مدرسه ای که200 دانش آموز دارد بخشی از آسیب هایش از دل جامعه 
می آید و آسیب هایی چون اعتیاد و انحرافات اخاقی لزوما معلول مدرسه نیست 
به گونه ای که می توان گفت که دانش آموز معتاد نیست، بلکه معتاد دانش آموز 
 اس��ت، گفت: اگر آقای فانی آموزش و پرورش را به عنوان ی��ک نهاد اجتماعی 
بعد از خانواده قبول دارند و در رابطه با شکل گیری و سازماندهی رفتار ها و ایده ها 
و اعتقادات دانش آموزان این نهاد را موثر می دانند، می توان گفت که این حرف 

در تناقض با رسالت وزارت آموزش و پرورش است.
اظهارات وزیر یک جور شانه خالی کردن از مسئولیت است

رییس انجمن آسیب شناسی اجتماعی ادامه داد: آقای وزیر عنوان کرده اند که 
چیزی به نام معت��اد دانش آموز نداریم؛ اتفاقا برعکس. گفته وزیر یکجور ش��انه 

خالی کردن از تکلیف است. 
البته تفکر انکار در این وزارتخانه حاکم است؛ به طوری که یکی از معاونان وزیر 
گفته بودند حتی یک معتاد هم در مدارس نداریم! این تفکر که در این وزارتخانه 
در پیش گرفته شده، می تواند خطراتی داشته باشد و موجب غفلت نظام آموزش 

و پرورش شود.
محمدی با بیان این مطلب که جناب وزیر باید با درنظر گرفتن واقعیت ها حرف 
بزند و دیدگاهش را با واقعیت منطبق کند، خاطرنش��ان کرد: زمانی که مدرسه 
را به عنوان نه��اد اجتماعی کننده معرفی می کنیم، طبیعت��ا این نهاد به عنوان 
 بازوی اجرایی و موثر در کنترل رفتار و اخاق و منش دانش آموزان موثر مطرح

است.
وی با اش��اره به بیانات رهبری در دیدار اخیر ایشان با فرهنگیان، گفت: رهبری 
در این دیدار تاکید ویژه ای بر سامت آموزش داش��تند؛ اگر آموزش و پرورش 
 ما به معن��ای واقعی کلمه؛ دارای نقش��ی ویژه  باش��د، باید مطمئن باش��یم که 
 در جامع��ه حتی یک آس��یب هم نداش��ته باش��یم؛ چراکه هم��ه معتادانی که 
 در گوش��ه و کن��ار می بینی��م ی��ک روز دانش آموز بودن��د و از مکت��ب و فیلتر 

آموزش و پرورش گذشته اند.
آموزش و پرورش یک نهاد اجتماعی کننده برای فرزندان ما نیست

رییس انجمن آسیب شناس��ی اجتماعی بی��ان کرد: نمی گویی��م این موضوع 
از آم��وزش و پ��رورش نش��ات گرفته، ام��ا معتقدی��م آموزش و پ��رورش یک 
 نه��اد اجتماعی کننده ب��رای فرزن��دان ما محس��وب نمی ش��ود؛ چراکه صرفا 
 وظای��ف آموزش��ی، رقابت��ی و ظاه��ری را در نظ��ام آموزش��ی م��ا اج��را 

می کند.
محمدی با اش��اره به اینکه آموزش و پرورش صرفا رفع تکلیفی را در حوزه های 
 کنترل مس��ایل آموزش و ایجاد رقابت انجام می دهد، افزود: در حوزه پرورش، 
این نهاد نامی را یدک می کشد و گرنه اگر قرار باشد این نهاد، بچه های ما را ضمن 
آموزش، تحت پرورش قرار دهد، باید خروجی اش دانش آموزانی با مهارت های 
کافی و مناس��ب باش��د؛ در این غیر این صورت نباید انتظار داش��ته باشیم که 

بچه های ما دچار آسیب نشوند.
مشاوران در مدارس نه فعال هستند نه متخصص

وی با بیان این مطلب که آموزش و پرورش به طور کلی یک نظام آرمانگراس��ت 
که برای رفع تکلیف، فضای آموزش��ی را پیش می برد نه عمل به تکلیف، گفت: 

 این نهاد عما هیچ وظیفه ای برای خود نسب به شرایط اخاقی و رفتاری قایل 
نیست. 

چنانچه اگر بررسی کنید، متوجه خواهید شد که در مدارس ما چیزی به عنوان 
 مشاوره وجود ندارد و واحدهای مشاوره فعال نیس��تند و حتی آنها که هستند 

یا تخصص ندارند یا فرصت کافی.
قابل اثبات است که دانش آموز معتاد داریم

رییس انجمن آسیب شناس��ی اجتماعی اضاف��ه کرد: بار دیگ��ر تاکید می کنم 
اینکه گفته می شود، آسیب و اعتیاد در نظام آموزشی ما وجود ندارد، یک جمله 
 متناقض اس��ت و قابل اثبات اس��ت که اتفاقا دانش آموز معتاد داریم و در برخی 
از مدارس؛ مواد مخدر بین بچه ها رد و بدل می شود. بسیاری از توزیع کنندگان 
م��واد، طعمه های ش��ان را در حوالی مدرس��ه صی��د می کنند و اگ��ر آموزش 
 و پ��رورش می گوید هی��چ وظیف��ه ای در چند قدمی مدرس��ه ن��دارد، فاجعه 

است.
انکار کردن هنر نیست!

محمدی با اش��اره به اینکه ان��کار کردن هنر نیس��ت، گفت: هم��ه معتادان و 
آسیب های اجتماعی که می بینیم از همین سیس��تم آموزش و پرورش بیرون 
آمده اند. من نمی گویم این سیس��تم آنه��ا را معتاد کرده یا به آنها آس��یب  زده، 
اما می گویم این نهاد قابلیت پرورش دانش آموزان را نداش��ته که درگیر آسیب 

شده اند.
دانش آموزان درگیر مسایل جنسی و انحرافی هستند

وی ادامه داد: در برنامه درمانی خود با بسیاری از دانش آموزان رو به رو هستیم 
که درگیر مسایل جنسی، اعتیاد و انحراف اخاقی هستند. 

هر نظام اجتماعی؛ س��امت، توانمندی و عزت جامعه انسانی خود را از آموزش 
 و پرورش دارد؛ اگر آموزش و پرورش درس��ت و قوی عمل کند مصون و محکم 
در مقابل آسیب ها خواهد ایستاد. اما اگر به وظایف خود به درستی عمل نکند، 

قطعا با مشکاتی مواجه خواهد شد.
 رییس انجم��ن آسیب شناس��ی اجتماعی خاطرنش��ان ک��رد: انتظ��ار نداریم 
آموزش و پرورش یک تنه آسیب ها را کنترل کند، اما انتظار داریم، بپذیرند این 
نهاد در ایفای نقش اصلی خود یعنی پرورش یک نی��روی ماهر و قادر در مقابل 

آسیب ها، خوب عمل نکرده است.
 در همین راستا رهبری فرمودند: نظام آموزشی باید تغییر کند؛ چرا نظام فعلی؛ 

بار اخاقی و معنایی این موضوع را منتقل نمی کند؟
محمدی گفت: س��وال من از آقای وزیر این است که اگر نظام آموزش و پرورش 
 ما فاقد مکانیزم های تولید آسیب و معتاد اس��ت، اتفاقاتی که در سال های اخیر 
 در بروجرد ش��اهد بودی��م و منج��ر به قتل معلم ش��د و آس��یب های ناش��ی 

از پرخاشگری دانش آموزان را چگونه توجیه می کنند؟

رییس انجمن آسیب شناسی اجتماعی:

توزیعکنندگانموادمخدرطعمههایشانرادرحوالیمدرسهصیدمیکنند

حکایت پایان ناپذیر تکدي گري
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حجت االسالم محس��ن قرائتی، رییس ستاد اقامه کش��ور در دومین همایش 
مدیران و دبیران ستادهای اقامه نماز سراسر کشور، گفت: ما باید کاری کنیم 
که شکوه نماز از اعتکاف ها بیشتر ش��ود زیرا اعتکاف مستحب، اما نماز واجب 
است. وی ضمن انتقاد از اینکه رسانه ها در خصوص زکات تبلیغات الزم ندارند، 
عنوان کرد: رس��انه ها اعتکاف را تبلیغ می کنند، اما درباره نماز و زکات آنچه 
 را که باید بیان نمی کنند. رییس ستاد اقامه کش��ور افزود: خدایی که انرژی 
هسته ای را در جمادات قرار داده مغز انسان را قوی تر از آن خلق کرده است، 
بنابراین ما می توانیم در مورد نماز اقدامات و ابتکارات فراوانی داشته باشیم که 

با شکوه و عظمت جلوه کند به شرط اینکه بسیجی وار و جهادی عمل کنیم.
 حجت االسالم قرائتی اظهار داش��ت: امروز ما در کشور 43 هزار دختر طلبه و

 20 هزار طلبه آقا داریم که در تشکیالت روحانیت حضور ندارند، شایسته است 
به عنوان یاوران نماز از این افراد استفاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه ما در باش��کوه برگزار ش��ده نماز جماعات ضعیف عمل 
کردیم، بیان داشت: برای شیرین ش��دن نماز باید از ابتکارات مردمی کمک 
بگیریم. ابتکار صرفا در دانشمندان نیست، در این راستا آیات زیادی در قرآن 
هست که ما باید به آنها عمل کنیم. رییس س��تاد اقامه افزود: اینکه نمازگزار 
معنا یا مصداق بندگان صالح، مغضوبان یا گمراهان در نماز را نداند چه کسانی 
هستند، شایسته نیست. حجت االس��الم قرائتی در خصوص اهمیت و ارزش 
خمس دادن، ابراز کرد: برخی خیران حاضر به خمس دادن نیستند، در حالی 
که خمس دادن برای اخالص و پاک شدن نیت ش��خص است نه برای اینکه 

صرفا پول او در راه خیر جذب شود.
وی گفت: خداوند به حضرت ابراهیم)ع( و حضرت اس��ماعیل)ع( می فرماید 
 که ش��ما باید برای نماز خدمت کنید این نش��ان از ارزش نم��از دارد، ما باید 
در خصوص نماز برای نسل نو دنبال راه های نو باشیم و از کسانی که محبوبیت 

دارند استفاده کنیم تا افراد را جذب نماز کنیم.
رییس س��تاد اقام��ه در خصوص جذب م��ردم به س��وی نماز، عن��وان کرد: 
سیاس��تگذاران ائمه جماعات و امام جمعه ها، روحانیان و امام جماعت های 
موفق را شناسایی کرده و از افکار آنها در خصوص باشکوه کردن نمازجماعات 
استفاده کنید. حجت االسالم قرائتی با اشاره به اینکه هیچ زمانی همچون امروز 
به دین توجه نشده است، گفت: درست است که رسانه های غربی بر علیه دین 
اسالم کار می کنند، اما با این وجود اقبال مردم به سمت و سوی دین زیاد است 

اگر که اسالم به درستی برای آنها بیان شود.

 برای شیرین شدن نماز 
از ابتکارات مردمی استفاده شود

نوای تنها »دونلی نواز« ایران را بشنوید

دین واندیشه اخبار کوتاه

سینما اخبار

آسپرین به زودی به شبکه نمایش خانگی می آید.
با پایان سریال » شهرزاد «، توزیع سریال جدید ویدئویی » آسپرین « 
که از زمستان سال گذشته در مرحله تولید و تصویربرداری قرار دارد، 

آغاز خواهد شد.
این سریال درامی معمایی و روانشناسانه به کارگردانی و تهیه کنندگی 

فرهاد نجفی است و در چهار فصل پانزده قسمتی طراحی شده است.
 در ای��ن مجموعه علی��رام نورای��ی در نق��ش اصلی بازی م��ی کند و 
مجید صالحی و هادی کاظمی نیز بر خ��الف بازی های قبلی خود که 

اغلب کمدی بوده ،در نقش هایی جدی ظاهر شده اند.
فیلمبرداری قسمت های پایانی فصل اول هم اینک در تهران، دماوند، 
شهرهای ساحلی شمال کشور و چند لوکیشن دیگر در جریان است.

پخش سریال آسپرین به عهده موسسه هنرنمای پارسیان خواهد بود 
و مقرر ش��ده این مجموعه به صورت منظم و در روزهایی مشخص از 

هفته توزیع شود .
در خالصه داستان سریال آمده: تیمی چهارنفره از نخبه های علم 
 روانشناس��ی، مخفیانه پروژه ای تحقیقاتی به نام آسپرین را پیگیری 
می کنند که درباره بیماران مبتال به فراموشی است، اما نتایج تحقیقات 
چیزی نیس��ت که آنان انتظارش را می کش��ند. س��ال ها بعد یکی از 
پزشکان به نام صبوری به تنهایی پروسه تحقیقاتی را ادامه می دهد، اما 
با شکست روبه رو می شود. در نهایت همه چیز آشفته می شود، به ویژه 
وقتی نیما، مردی که در این آزمایش ها دچار آسیب های فراوانی شده، 

در صدد کشف گذشته خود بر می آید ...

اگر روزی گذرتان به سیستان و بلوچستان افتاد، حتما به » بمپور « بروید 
و سراغ » شیرمحمد اسپندار « را از اهالی بگیرید. این تنها فرصتی است 

که می توانید به هنرنمایی تنها دونلی نواز ایران گوش دهید.
چند سال پیش منطقه » بمپور « گرفتار سیل شد و آب خانه  شیرمحمد را 
با خودش برد. او مجبور شد، دو سالی را در چادر سر کند تا خانه ای برایش 
دست وپا کنند. کشاورزی و گله داری هم تنها راه امرار معاش او بود، چون 

شیرمحمد فقط ماهی۱۸0 هزار تومان حقوق می گرفت.
درباره  یک آدم معمولی صحبت نمی کنی��م، از مردی صحبت می کنیم 
 که موفق به کس��ب دکتری افتخاری موسیقی س��نتی از کشور فرانسه 
شده است. او ۸۵ ساله است و تنها کسی است که می تواند ساز »دونلی« 

را بنوازد.
 دونلی زدن یعنی این ک��ه بتوانی دو نی را همزم��ان در دهان بگذاری و 
 بنوازی. این ساز، محلی منطقه سیستان است و شیرمحمد اسپندار هم 
با نگاه کردن از روی دست یک نفر دیگر، نواختنش را یاد گرفت؛ اما همان 
یک نفر هم پنج سال پیش از دنیا رفت و حاال شیرمحمد مانده است و تنها 
دونلی ایران. او به گوشه و کنار دنیا سفر کرده و در اروپا هم ساز زده است. 
در نوجوانی به پاکس��تان رفت و در سال ۱33۷ پس از کسب تجربه های 

موسیقایی به ایران بازگشت. البته او تک نی را هم به خوبی می نوازد.

محمدرض��ا ش��رف الدین تهیه کنن��ده س��ینما و ریی��س انجم��ن 
 س��ینمایی دفاع مقدس، در خصوص آخرین وضعیت فیلم س��ینمایی 
 » فرزند صب��ح «، گفت: اکنون توپ در زمین موسس��ه تنظیم و نش��ر

 آثار حضرت امام خمینی )ره( است و باید مدیران این مجموعه درباره 
فیلم » فرزند صبح « تصمیم بگیرند. چرا که این فیلم به هزینه مختصری 
در حدود300 میلیون تومان نیاز دارد تا به پایان برس��د که این روزها 

مبلغ زیادی محسوب نمی شود.
وی تصریح کرد: این هزینه صرف موس��یقی، جلوه ه��ای ویژه، تدوین 
 مج��دد و در کل مراح��ل فنی بع��د از تولی��د خواهد ش��د. همچنین 
با تبدیل کننده هایی که امروز موجود اس��ت، امکان تبدیل بسیاری از 
صداها به صدای اصلی وجود دارد و در واق��ع می توانیم با صرف هزینه 
اندکی صدای حضرت امام را به طور دقیق بازس��ازی و در فیلم استفاده 

کنیم.
وی افزود: البته مس��ئوالن موسس��ه تنظیم و نش��ر آث��ار حضرت امام 
راحل، به ما قول همکاری دادند و من احس��اس می کنم در حال حاضر 
 قدری دست ش��ان تنگ است وگرنه اراده ش��ان بر انجام این کار است. 
در این راستا از ما برآورد هزینه و صورت حساب بدهکاری های پروژه را 
خواستند و بنده توضیحات الزم را به صورت یک کتابچه در اختیارشان 

قرار دادم.
تهیه کننده » باالی شهر، پایین ش��هر « در ادامه گفت: این فیلم تاریخ 
مصرف ندارد و برای زمان خاصی ساخته نشده، افراد زیادی چند سال 
از عمر خود را برای این فیلم زحمت کش��یده اند، مطمئنم فیلم خوبی 

خواهد بود و به همین دلیل امیدوارم به موزه تاریخ سینما نپیوندد.
وی در خصوص مش��کالت پیش آم��ده برای ای��ن فیلم اف��زود: فیلم 
» فرزن��د صب��ح « داس��تان های زی��ادی دارد و دل��م می خواه��د 
بتوانم روزی کتاب��ی درباره مس��ائل این فیل��م به چاپ برس��انم زیرا 
 پش��ت صحن��ه » فرزن��د صب��ح « خ��ودش ب��ه ی��ک فیل��م تبدیل 
شده است. تهیه کننده » س��ه و نیم « در خصوص س��اخت کار جدید 
خود، اظهار کرد: برای یک فیلم اجتماعی سیاسی فوق العاده متفاوت با 
سینمای موجود به نام » اگر باران ببارد «، پروانه ساخت دریافت کرده ام، 

اما هنوز موفق به تامین سرمایه برای تولید این فیلم نشده ام.
وی ادامه داد: متاسفانه نگاه حاکم بر سینمای ما ساخت فیلم برای جایزه 
گرفتن از جشنواره های خارجی است، اما » اگر باران ببارد « یک فیلم 
بین المللی خواهد بود که برای اکران در سینماهای کشورهای مختلف 

جهان تولید می شود، نه برای گرفتن جایزه از جشنواره های خارجی.
وی خاطرنشان کرد: » اگر باران ببارد « قصه یک فرد در حال اعدام است 
که فیلمنامه آن بر اس��اس یک اتفاق مس��تند در دهه هفتاد به نگارش 

درآمده است و به جریان پیشگیری از اعدام این فرد می پردازد.
شرف الدین در بخش پایانی صحبت هایش گفت: من ان شاا... این فیلم 
را خواهم س��اخت، اما می دانم وقت��ی این فیلم را بس��ازم، قوه قضاییه 
اعتراض خواهد کرد که چرا این موضوع را به ما نگفتید. به همین دلیل 
من این جا اعالم می کنم متاس��فانه قوه قضاییه به هیچ وجه به ما اعتنا 
 نکرد. نمی گویم طرح ما را تایید یا رد کردند، بلکه می گویم باید مرجعی 
در قوه قضاییه باشد که اگر کسی تصمیم به تولید یک کار قضایی گرفت 

حداقل به او مشورت بدهند.

 انیمیشن س��ینمایی » ش��اهزاده روم « در بازار فیلم کن 20۱6 حضور پیدا 
می کند. بنیاد فارابی که پس از تولید » شاهزاده روم « و حضور موفقیت آمیز 
آن در سی و سومین جشنواره فیلم فجر، با خرید بخشی از اثر » شاهزاده روم « 
از تولید این اثر حمایت کرده بود، اکنون نیز قصد دارد به عرضه این انیمیشن 
سینمایی در بازار کن و سایر بازارهای جهانی بپردازد. بازار فیلم کن به عنوان 
یکی از مهم ترین مراکز مبادله آثار س��ینمایی دنیا محس��وب می ش��ود که 
همزمان با جشنواره فیلم کن از روز سه شنبه 2۱ اردیبهشت 9۵  به مدت ۱۱ 

روز در کشور فرانسه برگزار می شود.
 ش��ایان ذکر اس��ت انیمیش��ن س��ینمایی » ش��اهزاده روم « به کارگردانی 
هادی محمدیان و تهیه کنندگی حامد جعفری پس از کسب لوح تقدیر ویژه 
سی  و سومین جش��نواره بین المللی فیلم فجر، در س��ال گذشته توسط گروه 
هنر پویا با ش��عار » فرزندان تان را آسوده خاطر به س��ینما بیاورید « توانست 
به فروش ۵ میلیارد تومانی در گیش��ه س��ینماهای ایران و رتبه سومین فیلم 
پرمخاطب س��ال دس��ت پیدا کند.گروه » هنرپویا « ) کنسرس��یوم مشترک 
موسس��ات هفت سنگ و س��لوک افالکیان ( اس��ت که بیش از ده سال سابقه 
 تولید پویانمایی داش��ته و تاکنون توانسته اس��ت بیش از۱۵0 برنامه مختلف 
در قالب های سینمایی، سریال، مجموعه، آثار کوتاه و ... را تولید و عرضه کند.

بهروز بقایی بازیگ��ر، کارگردان و فیلمنامه نویس که مدت��ی از تلویزیون فاصله 
گرفته بود با برنامه » خندوانه « و آیتم سفرهای این برنامه به تلویزیون بازگشت 
اما بقایی می گوید که در سری جدید برنامه » خندوانه « حضور نخواهد داشت.

بقایی در توضیح دالیل جدایی اش از برنام��ه » خندوانه « گفت: طی این مدت 
در برنامه » خندوانه « با آیتم سفرنامه بوده ام، اما به دلیل این که خودم در آینده 
برنامه ای برای گروه کودک و نوجوان در شبکه دو سیما خواهم داشت در سری 

جدید » خندوانه « حضور ندارم.
بقایی در مورد اولین کار خ��ود با رامبد جوان توضی��ح داد: اولین همکاری من 
 با رامبد در افتتاحیه ش��بکه پنج س��یما بود. برنامه ای با نام » نوعی دیگر « که 
رامبد جوان برای اولین بار در آنجا به هنرنمایی درصحنه پرداخت. من هم بعد 
از مدتی تاخیر کار مجددم را با رامبد جوان داش��تم به گون��ه ای دیگر با رامبد 

بی حساب شدم.
 وی از میزان عالقه اش به رامبد ج��وان می گوید: رامبد را خیلی دوس��ت دارم 
و به نظرم او پسر خوبی اس��ت. به اضافه این احس��اس تعلق خاطری که به هم 
داریم به این دلیل است که شروع کارمان در تلویزیون با هم بود. هر برنامه ای که 
در تلویزیون ایران روی آنتن می رود خودم را در نقاط قوت و ضعف آن مسئول 
می دانم و به خودم می گویم باید در انجام کارهایی که دارم حساسیت بیشتری 

به خرج بدهم.
وی از ویژگی های کارکردن با رامبد جوان گف��ت: او برای ایجاد انرژی در مردم 
سعی مستمر دارد و این کار از قوانین کلی اوست. رامبد را خیلی دوست دارم و 
برایش احترام زیادی قائلم. او همیشه پیگیر مس��یری که ادامه می دهد، است. 
قطعا اگر کار کردن با رامبد جوان برایم خوشایند نبود با او همکار ی نمی کردم. 
بقایی با اشاره به واکنش های مردم نس��بت به آیتم سفرنامه گفت: واکنش های 
مردم بسیار خوب بود و لطف مردم به من باعث افتخار است و اگر هم اشتباهی 

داشتم، آن ها چشم پوشی می کنند.

آسپرین جای » شهرزاد « را می گیرد

فرزند صبح به کجا رسید؟

شاهزاده روم به بازار کن می رود

دالیل جدایی بهروز بقایی از خندوانه

گروه س��ینمایی هنرو تجربه از زم��ان راه اندازی اش 
تاکنون استعداد های قابل توجهی را به سینمای ایران 

معرفی کرده است. 
اگرچه این گروه س��ینمایی از س��الن های محدودی 
 برخ��وردار اس��ت ب��ا ای��ن ح��ال در عرص��ه فروش 
به موفقیت های قابل تاملی رس��یده و فضای سینمای 

ایران را بازتر کرده است.
» سینمای هنر و تجربه « امکانی را فراهم کرده است 
که فیلم های سینمایی، مستند و کوتاهی را اکران کند 
که س��ال ها تحت سیطره س��ینمای بدنه بودند. البته 
هنوز معی��ار انتخاب فیلم ها در این گروه مبهم اس��ت 
و سیاست گذاری های آن بیش��تر به سمت فیلم هایی 
اس��ت که تنها در پی پیدا کردن روزنه ای برای اکران 

هستند.
همزمان با اکران دوم نوروزی، این گروه هم چند فیلم 
تازه را روی پرده فرستاد تا به نوعی در شیوه های اکران 
هم با سینمای بدنه رقابت کند. اگرچه وضعیت اکران و 
شرایط آن در سینمای بدنه با این گروه بسیار متفاوت 
است، اما هنر و تجربه تاکنون توانسته است مخاطبان 
زیادی را راهی سالن ها کند.آنچه می خوانید گزارشی 

است از اکران فیلم های تازه گروه هنر و تجربه.
تابو

فیلم » تابو « ساخته خسرو معصومی، به عنوان یکی از 
فیلم های عید نوروز گروه هنر و تجربه، از اواخر اسفند 
در سینماهای گروه هنروتجربه روی پرده رفت. داستان 
این فیلم درباره جوانانی اس��ت که در شرایط سختی 
قرار می گیرند و نمی توانند ازدواج کنند و به مس��ائل 
دس��ت و پاگیری می پردازد که مانع ازدواج جوانان و 
زندگی مشترک آنان می شود. » تابو « چندی پیش در 
هشتمین جشنواره فیلم های ایرانی »سانفرانسیسکو« 
موفق به دریافت چهار جایزه از این جش��نواره ش��د. 

در جش��نواره فیلم های ایرانی سانفرانسیسکو جایزه 
بهترین فیل��م و فیلمنامه به خس��رو معصومی، جایزه 
بهترین بازیگر نقش زن به الناز شاکردوس��ت و جایزه 
بهترین فیلمبرداری به نادر معصومی تعلق گرفت. الناز 
شاکردوست، هادی دیباجی، جمال اجاللی، جمشید 
جهان زاده، مهران رجبی و... بازیگران این فیلم هستند.

نیم رخ ها
فیلم س��ینمایی » نیم رخ ها « در حال��ی در هفته های 
اخیر روی پرده رفته اس��ت که زنده ی��اد ایرج کریمی 
 کارگردان این اثر سال گذش��ته درگذشت. این فیلم 
در س��ی و چهارمین جش��نواره فیلم فج��ر در بخش 
»هنروتجربه« اکران ش��د و تندیس بهترین فیلم این 
بخش را به دس��ت آورد. نیم رخ ه��ا ملودرامی مدرن و 
عاش��قانه و روایتگر زندگی زوج جوانی اس��ت که مرد 
به دلی��ل بیماری س��رطان روزهای آخر عم��ر خود را 
سپری می کند و در ادامه آن رقابتی بین مادر و همسر 
این مرد ج��وان رخ می دهد. بابک حمیدیان، س��حر 
دولتش��اهی، رویا نونهالی، هومن سیدی، امیرحسین 

رستمی و... از جمله بازیگران این اثر هستند.
دونده زمین

فیلم دونده زمین به کارگردانی کمال تبریزی هم وارد 
گروه هنر و تجربه شد تا پای سینماگران سرشناس هم 
به این گروه بیشتر از گذشته باز شود. » دونده زمین « 
فیلمی اس��ت که کمال تبریزی در سال ۱3۸9 درباره 
یک دونده ژاپنی س��اخت که تصمیم داشت دور دنیا 
را بدود و تاکنون ش��رایط اکران آن فراهم نشده است.

در این فیلم سحر دولتش��اهی، خسرو احمدی، ناهید 
مسلمی، حس��ین عابدینی و نیکی نصیریان به ایفای 

نقش پرداخته اند.
خواب است پروانه

 فیلم س��ینمایی خواب اس��ت پروانه ب��ه کارگردانی 

مزدک میرعابدینی هم در روزهای اخیر روی پرده رفته 
است. کارگردان این اثر در آیین افتتاحیه آن گفته است 
که » خواب اس��ت پروانه « اکنون هفت ساله شده، اما 
من هنوز پای این فیلم می ایس��تم. طی 2 یا 3 تدوین 
فرسایشی مدت زمان فیلم را کوتاه کردیم زیرا این فیلم 
قصه گو نیست و به همین دلیل پالن های بسیار طوالنی 
داش��ت که مخاطب را خس��ته می ک��رد. در خالصه 
 داس��تان این فیلم آمده اس��ت که دکت��ر علی زمانی 
هر سه ماه یک بار، یکی از بیماران را برای ادامه درمان 

انتخاب می کند، اما این بار تردید دارد...
مهران احمدی، م��زدک میرعابدینی، فروغ قجابگلی، 

ساناز بیان، در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند.
پات

فیلم سینمایی پات به کارگردانی امیر توده روستا یکی 
دیگر از آثار تازه اکران ش��ده گروه هنر و تجربه است. 
این فیلم قصه چند روز یک س��گ و سه زن در تهران 
است. » پات « که ۵ س��ال از زمان ساخت آن گذشته 
است در جش��نواره هایی چون ورش��و لهستان، توکیو 
ژاپن، سائوپائولو برزیل، ترنس��یلوانیا رومانی، تفلیس 
گرجستان و واشنگتن دی س��ی آمریکا حضور داشته 
و موفق به دریافت جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره 
ترنسیلوانیا شده است. ساعد سهیلی، سونیا سنجری، 
 ن��گار حس��ن زاده و مصطفی ساس��انی در ای��ن فیلم

 ایفای نقش کرده اند.
گاهی

فیلم س��ینمایی » گاهی « ب��ه کارگردانی محمدرضا 
رحمانی در سی و چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر 
 و در بخش » هنر و تجربه « ب��ه نمایش در آمد و حاال 
در همین گروه سینمایی روی پرده است. نکته عجیب 
این فیلم در این خالصه می ش��ود که به صورت سلفی 
ساخته شده اس��ت. فیلم » گاهی « داس��تان 3 زوج 
ایرانی است که در پایان حضور خود در یک میهمانی 
با تراژدی روبه رو می ش��وند. فریب��رز عرب نیا، مهدی 
پاکدل، اندیشه فوالدوند، آزاده صمدی، عاطفه نوری 

و ایمان افشاریان به عنوان بازیگر در آن حضور دارند.
بدون مرز

فیلم س��ینمایی » ب��دون م��رز « اولین تجرب��ه بلند 
سینمایی امیرحس��ین عسگری در ش��رایطی اکران 
شد که در اولین اکران جهانی خود جایزه اصلی بخش 
 مس��ابقه فیلم های بلن��د آس��یایی را از آن خود کرد. 
 » بدون مرز « داس��تان پس��ری را روایت می کند که 
 هر روز برای ماهی گیری به کش��تی به گل نشسته  ای 
در نقطه صفر مرزی پا می گذارد و آنجا را به محلی برای 
آرامش خود تبدیل کرده اس��ت، اما حضور غریبه ای 
 این آرامش را بر هم می زند. در این فیلم از نابازیگران 
در کنار عوامل حرفه ای سینما بهره گرفته شده است. 
علیرضا بالدی، زینب ناصرپور، آرش مهربان و ارسالن 

علی پوریان بازیگران این فیلم هستند.

 کتاب باز عنوان برنامه جدید ش��بکه نس��یم اس��ت که از منظری جدید 
و با نگاهی تازه به ح��وزه کتاب ورود کرده و قرار اس��ت کم��ک حال یار 
مهربان باشد. شبکه نسیم پس از ساخت برنامه های طنز و ترکیبی موفق 
و پرمخاطب، حاال دست روی کتاب گذاشته و با تدارک و روی آنتن بردن 
برنامه کتاب باز می خواهد حس و حال خ��وب کتابخوانی را با مخاطبانش 

به اشتراک بگذارد.
پخش برنامه کتاب باز همزمان با ش��روع به کار بیست و نهمین نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران آغاز شده و ساعت 2۱ و 30 دقیقه روزهای یکشنبه 
تا پنجش��نبه روی آنتن می رود. این برنامه در فاز نخس��ت ۱04 قسمت 
بوده و پخش آن از شبکه نس��یم ادامه خواهد داشت. محمدرضا رضائیان 
تهیه کننده کتاب باز است و امیرحسین صدیق اجرای آن را به عهده دارد. 
هنرمندانی اغلب از قشر نویسنده و شاعر هم میهمان این برنامه می شوند.

وجه لذت بخش و سرگرم کننده کتاب
 تهیه کنن��ده کتاب باز هدف از س��اخت این برنامه را مهج��ور بودن کتاب 
در فضای رسانه ای و حتی حوزه سرگرمی کشور عنوان کرد و گفت: با توجه 
به احساس نیاز کردن شورای کتاب، شبکه نسیم و به خصوص دکتر کرمی، 

مدیر این شبکه، قرار شد یک برنامه در حوزه کتاب تولید شود.
محمدرضا رضائیان در خصوص تمایز و تفاوت کتاب باز با سایر برنامه های 
کتاب محور تلویزیون توضیح داد: از آنجا که ش��بکه نس��یم، شبکه نشاط 
و سرگرمی است برنامه طوری طراحی ش��ده که خشک و رسمی نباشد. 
کتاب باز در اصل یک پاتوق کتاب اس��ت که امیرحسین صدیق راه اندازی 
 کرده اس��ت. میهمانان ب��ه دعوت او ب��ه برنام��ه آمده اند ت��ا حال خوب 
کتاب های شان را با مردم تقس��یم کنند. سرگرمی سازی در حوزه کتاب 
بسیار سخت اس��ت، چرا که ماهیت کتاب با سایر وسایل سرگرمی تفاوت 
دارد. یکی از دالیل حضور امیرحس��ین صدیق ه��م تلطیف فضای برنامه 

است که اتفاقا از این بابت، بازخوردهای خوبی هم از مخاطبان گرفته ایم.
کتاب باز بهترین اسم بود

 رضائی��ان درباره اس��م برنام��ه و ش��باهتش با دیگ��ر آث��ار کتاب محور 
 در شبکه های دیگر نیز تصریح کرد: تهیه کننده برنامه کتاب باز که از شبکه 
دو س��یما پخش می ش��د هم خودم بودم. برای برنامه به دنبال اسم های 
مختلفی رفتیم، اما در نهایت به این نتیجه رسیدیم که با توجه به ماهیت 
شبکه نسیم، بهترین اسم می تواند کتاب باز باشد. واژه کتاب باز هم فردی 
را که خیلی اهل کتاب است به اذهان متبادر می کند و هم نوعی اسم فاعل 

است که از مخاطب می خواهد کتاب بگشاید.
تهیه کننده کتاب باز درباره میهمانان این برنامه هم اظهار کرد: میهمانانی 
از همه اقشار در برنامه خواهیم داشت و فقط به نویسندگان و شعرا اکتفا 
نخواهیم کرد. عالوه بر هنرمندان و ورزشکاران، آدم های معمولی هم که 
کتاب بازهای حرفه ای هس��تند و زیاد مطالعه می کنند ب��ه برنامه دعوت 

خواهند شد.
تجربه لذت کتابخوانی با مخاطب

امیرحسین صدیق کار اجرای برنامه کتاب باز را به عهده دارد. او هر برنامه 
را با این جمله آغاز می کند که » من امیرحسین صدیق کتاب باز هستم « و 

در آخر برنامه هم از مخاطبان می خواهد که کتابی باز کنند.
صدیق درباره حضورش در برنامه کتاب ب��از گفت: با این که چندان تمایل 
نداش��تم که دوباره کار اجرا انجام دهم ولی هم شبکه نسیم و هم موضوع 
ترغیبم کرد برای حضور در برنامه. احساس می کنم حوزه کتاب خیلی جای 

کار دارد و از این بابت احساس مسئولیت می کنم. امیدوارم فقط حضور من 
باعث جذابیت برنامه نباش��د و بتوانیم مطالب و محتوا را آن چنان جذاب 

ارایه کنیم که به مذاق مخاطبان خوش بیاید.
وی افزود: یکی دیگر از دالیلی که باعث ش��د اجرای این برنامه را بپذیرم، 
طرح این مسئله با خودم و بینندگان بود که من با وجود عالقه به مطالعه و 
اختصاص بخش زیادی از اوقات فراغتم در ایام نوجوانی و جوانی به خواندن 
کتاب، در حال حاضر مانند خیل��ی از مردم به بهانه ه��ای مختلف کتاب 
نمی خوانم که البته می دانم دلیل خوب و موجهی نیس��ت. اصرار داشتم 
در ابتدا برای خودم این مس��ئله را طرح کنم و بع��د ببینم چقدر می توانم 
 به ش��عارهایی که قرار اس��ت در برنامه بدهم، عمل کنم. ب��ه نوعی دارم 
با بیننده ها لذت کتاب و کتابخوانی را تجربه می کنم. به هر حال، تا جایی 
که از دس��تم برمی آید تالش دارم تا برنامه جذابی روی آنتن برود. کتاب، 
مقوله ای مهم و حیاتی برای همه جامعه است و امیدوارم برنامه  ای خوب 

با این محور تولید کنیم.
» کتاب بخوانیم « از شعار تا پویش

مجری کتاب باز درباره میهمانان این برنامه هم توضیح داد: هر کس��ی که 
اهل کتاب باش��د می تواند میهمان برنامه شود. اصوال همه می توانند فارغ 
از شغل و کسب و کارشان کتاب باز باش��ند. با این که در حال حاضر برنامه 
گفت وگومحور شده اس��ت، اما قرارمان از ابتدا این نبوده و امیدوارم رویه 

در آینده تغییر کند. 
برنامه اتاق فکری دارد که همه می توانند در آن به اظهار نظر بپردازند. انصافا 
تهیه کننده هم از همه نظرات و پیشنهادها استقبال می کند. تصمیم های 
بزرگ در این اتاق فکر گرفته می ش��ود. خودم هم گهگاه پیش��نهادهایی 
درباره دعوت از میهمانان دارم که ارایه می کنم. فعال از شعرا و نویسندگان 
برای حضور در برنامه ش��روع کرده ایم تا مخاطبان چهره متفاوت شان را 

برعکس تصوری که از آنها دارند، ببینند.
 در عین حال، حضور در برنامه نوعی تبلیغ هم برای آثارش��ان به حساب 
می آید. صدیق تاکید کرد: برنامه هدف بزرگ تری را دنبال می کند و تالش 
دارد تا شعار » کتاب بخوانیم « را به یک پویش و خواست ملی تبدیل کند.

وارد فضای آسیب شناسی کتاب نشده ایم
تهیه کننده: کتاب باز به نوعی مکمل س��ایر برنامه هاست. ما در کتاب باز 
نقطه ورود به مباحث کتاب را متفاوت دیده ایم. تاکید ش��بکه هم بر این 
بوده که خیلی وارد فضای آسیب شناسی کتاب نشویم. همه می دانند که 
 سرانه مطالعه کتاب در کش��ور چقدر پایین است. ترجیح دادیم در برنامه 
به ج��ای ورود ب��ه مباح��ث آسیب شناس��انه، ب��ه وج��وه لذت بخش و 
سرگرم کننده کتاب بپردازیم. دوست داریم حس خوب کتاب و کتابخوانی 
را با مردم به اش��تراک بگذاریم. ت��الش کردیم تا با نیازس��نجی، برنامه را 

منطبق با سالیق مخاطبان تولید کنیم.

رقیبان جدی سینمای ایران

حس خوب کتابخوانی با کتاب باز
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خبراخبار

 ش��هردار ش��هرکرد از تصوی��ب روز 31 اردیبهش��ت ماه ب��ه عنوان 
» روز  نکوداش��ت شهرکرد « توس��ط ش��ورای فرهنگ عمومی این 

شهرستان خبر داد.
نورا... غالمیان دهکردی، با بیان اینکه انتخاب یک روز برای نکوداشت 
شهر باید دارای اساس و مبنایی باشد، افزود:  با توجه به اینکه در طول 
تاریخ شهرکرد مرکز استان شاهد وقایع تاریخی، ملی و مذهبی بوده 
می توان به س��الروز هجرت امامزادگان دو معصوم حلیمه و حکیمه 

خاتون به این شهر اشاره کرد.
وی اظهار کرد: از طرفی تنوع آب و هوایی و شرایط اقلیمی در فصل بهار 
و به خصوص اردیبهشت ماه که پذیرای مسافران و گردشگران است و 
نا م گذاری 31 اردیبهشت ماه به عنوان روز تنوع فرهنگی از جمله دالیل 

انتخاب این روز به عنوان روز نکوداشت شهرکرد است.
وی گفت: شهرکرد بام ایران زمین دارای ظرفیت های منحصر به فردی 
است و مسلما اگر از این ظرفیت ها استفاده شود وضعیت استان و این 

شهر دگرگون می شود.

مس��ئول کان��ون بس��یج جامع��ه پزش��کی س��تاد دانش��گاه علوم 
 پزش��کی شهرس��تان ش��هرکرد از درمان رایگان اف��راد نیازمند در 

چهارمحال و بختیاری خبر داد.
 احس��ان اعرابی، اظهار کرد: همزمان با اعیاد ش��عبانیه افراد نیازمند 

در چهارمحال و بختیاری به صورت رایگان ویزیت شدند.
مسئول کانون بس��یج جامعه پزشکی ستاد دانش��گاه علوم پزشکی 
شهرستان شهرکرد گفت: به مناسبت اعیاد شعبانیه اکیپ بهداشت و 
درمان به مناطق محروم بخش بازفت شهرستان کوهرنگ اعزام شدند 

و افراد نیازمند را به صورت رایگان ویزیت کردند. 
وی ادامه داد: تیم بهداشت و درمان در بخش دندانپزشکی، پزشکی و 
آموزشی به مناطق محروم چهارمحال و بختیاری اعزام و خدمات الزم 

را ارایه کردند. 
اعرابی بیان داش��ت: در این طرح بیش از200 نف��ر به صورت رایگان 

ویزیت و افراد مشکوک به بیماری دیابت شناسایی شدند. 
وی از توزیع بس��ته های بهداش��تی از قبیل مس��واک و خمیردندان 
در مدارس بخش بازفت خب��ر داد و گفت: دانش آم��وزان این بخش 
آموزش های الزم را در راستای رعایت نکات بهداشتی دندان و دهان 

فراگرفتند.

 فرماندار ش��هرکرد گفت: طرح گردش��گری» ش��اه منظر « ش��هرکرد 
در هفت طبقه اجرا می ش��ود. حمید ملک پور در گفت وگو با خبرنگار 
مهر اظهار داشت: هم اکنون در شهرستان شهرکرد در حوزه گردشگری 
اقدامات قابل توجه��ی در حال انجام اس��ت که مهم تری��ن آن اجرای 
طرح گردشگری شاه منظر اس��ت. فرماندار شهرکرد عنوان کرد: پارک 
 گردشگری ش��اه منظر در مسیر ش��هر هفشجان - ش��هرکرد ساخته 
می ش��ود و نقش مهمی در جذب مس��افر و گردش��گر خواهد داشت. 
حمید ملک پور یادآور شد: درختکاری و احیا بافت جنگلی در این طرح 
گردشگری انجام می شود که نقش مهمی در افزایش زیبایی منطقه دارد. 
وی با اشاره به اینکه مهم ترین کوه گردش��گری محل اجرای این طرح 
 به هفت طبقه تقسیم می ش��ود، عنوان کرد: هر طبقه ای از این کوه به 
بخش های مختلف��ی در حوزه گردش��گری اختصاص پی��دا می کند. 
فرماندار شهرکرد افزود: باالترین طبقه این پروژه به بحث نجوم اختصاص 
پیدا می کند و پایین ترین طبقه نیز به بیمارس��تان توریس��م درمانی 
اختصاص پیدا می کند. اجرای طرح پارک گردشگری شاه منظر موجب 
 ایجاد یک منطقه سیاحتی برای شهرکرد می ش��ود فرماندار شهرکرد 
در ادامه اظهار داشت: همه مردم شهرستان شهرکرد و استان می توانند 
دراجرای این طرح گردشگری ش��رکت کنند و با خرید سهام، سهامدار 
این طرح گردشگری ش��وند. وی در ادامه با اش��اره به اینکه بررسی ها 
نشان می دهد هر ساله ورود گردشگر و مس��افر به شهرستان شهرکرد 
 بیشتر می ش��ود و این منطقه مورد توجه گردش��گران و مسافران قرار 
گرفته است، تاکید کرد: باید از ظرفیت های گردشگری در این شهرستان 
استفاده شود. حمید ملک پور بیان کرد: اجرای طرح پارک گردشگری 
شاه منظر موجب ایجاد یک منطقه سیاحتی برای شهرکرد می شود که 
این طرح نزدیک ترین منطقه گردشگری به شهرکرد است و محلی برای 
کمپینگ مسافران منطقه نیز تبدیل خواهد شد. فرماندار شهرکرد تاکید 
کرد: بهره گیری از ظرفیت های گردش��گری موجب توسعه شهرکرد و 

افزایش درآمد مردم می شود.

شهردار شهرکرد:

31 اردیبهشت به عنوان » روز 
نکوداشت شهرکرد « نامگذاری شد 

به مناسبت اعیاد شعبانیه صورت گرفت؛

درمان رایگان افراد نیازمند 
در چهارمحال و بختیاری

فرماندار شهرکرد:

طرح گردشگری ۷ طبقه ای
 در شهرکرد اجرا می شود
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مشاور رییس بنیاد شهیدو امور ایثارگران:

تولید فکر از اجزای اقتصاد مقاومتی است
مدیرکل امور عشایر چهارمحال وبختیاری خبر داد:

راه اندازی شش صندوق اعتبارات زنان عشایری 
عضو شورای عالی دایره المعارف بزرگ اسالمی:

اگر هویت ایجاد شده توسط فردوسی را قدر ندانیم؛ 
ضرر کرده ایم

مشاور رییس بنیاد شهیدو امور ایثارگران تولید فکر 
را یکی از اجزای اقتصاد مقاومتی عنوان کرد.

دکتر فریدون فریدونی، در آیین تجلیل از جانبازان 
شهرستان شهرکرد، با تبریک اعیاد شعبانیه، اظهار 
کرد: کلمه جانباز، کلمه مقدس��ی است و مردانگی 

می خواهد تا بتوان به این کلمه مقدس رسید.
وی افزود: وقتی در مقابل جانب��ازان قرار می گیرم 
احس��اس حقارت می کنم و از حض��ور در جمع این 

عزیزان روحیه می گیرم.
مش��اور معاون رییس جمهور، تولید فکر را یکی از 
اجزای اقتصاد مقاومتی عنوان و خاطرنش��ان کرد: 
 جانب��ازان و ایثارگران نی��ز ب��ا روش و منش خود 
در تحقق فرمایش رهب��ر معظم انقالب قدم موثری 

بر خواهند داشت.
در ادامه نماینده ولی فقیه در اس��تان و امام جمعه 
شهرکرد ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و روز جانباز، 
حضور در محضر جانبازان را توفیق الهی دانس��ت و 
گفت: جانبازان از محضر حضرت باری تعالی نمره و 

درجه و مدال جانبازی گرفته اند.
وی خطاب به جانبازان، افزود: چه دیگران بدانند، چه 
ندانند، چه قدر شما را بدانند و چه ندانند، چه به شما 
س��ر بزنند و چه نزنند، چه خدمت شما باشند و چه 
نباشند، اما واقعیت تغییر نمی کند و شما نمره خود 

را از خداوند متعال گرفته اید.
حجت االسالم نکونام تصریح کرد: مسئوالن هر کاری 
برای ایثارگران انجام دهند، خدمت به خود کرده اند و 
با خدمت به این عزیزان به خود نمره داده اند. نماینده 
ولی فقیه در استان خاطرنشان کرد: همان گونه که 
حضرت اباالفضل العباس علیه الس��الم به دش��من 
اطمینان نکرد، امروز ما نیز به این بصیرت نیازمندیم 
و جامعه ما باید آگاه باشد و نس��بت به توطئه های 
دش��من که می خواهد بین مل��ت و والیت جدایی 

بیاندازد، بیدار باشد.
نکونام به وظایف جانبازان در این زمان اش��اره کرد 
و افزود: جانبازان باید بصی��رت را به دیگران تزریق 

کنند و خط و هدایت به جامعه ببخشند.

مدی��رکل ام��ور عش��ایر چهارمح��ال وبختی��اری 
 گفت: ش��ش صندوق اعتبارات زنان عش��ایری در 

چهارمحال و بختیاری راه اندازی شد.
یحیی حسین پور، اظهار کرد: برای تامین منابع مالی 
و حمایت از کس��ب و کار زنان عشایر، صندوق های 
اعتبارات خرد در اس��تان چهارمح��ال و بختیاری 
راه اندازی شد. وی افزود: این صندوق های اعتبارات 
 خ��رد زن��ان عش��ایری درپن��ج شهرس��تان ایجاد 

شده است. 
یحیی پور تصریح کرد: این صندوق ها در روس��تای 
عزت آباد و شلیل در شهرستان اردل، روستای معدن 
در شهرس��تان کیار، روس��تای بیدگل شهرس��تان 
فارسان، روستاهای ش��یخ علیخان و امیرآباد دشت 
زرین شهرس��تان کوهرنگ و در شهرستان لردگان 

تشکیل شده است.
مدیرکل امور عشایر چهارمحال و بختیاری حمایت 
از زنان عش��ایر را یکی از برنامه های اولویت دار امور 
عشایر استان اعالم کرد و گفت:در راستای حمایت 

از زنان عشایر50 نفر در این صندوق سرمایه گذاری 
 کردند. حس��ین پور با اش��اره به تخصیص اعتبارات 
به امور عشایر استان، اظهار کرد: سال گذشته چهار 
میلیارد و 592 میلیون تومان اعتبار به امور عشایری 
استان اختصاص پیدا کرد که تاکنون70 درصد آن 

محقق شده است.
وی خاطرنش��ان کرد: اعتباراتی که به امورعش��ایر 
اس��تان اختصاص پیدا می کند از ردی��ف اعتبارات 

استانی و ملی است.

 عضو ش��ورای عالی دایره المعارف بزرگ اس��المی 
با اشاره به اینکه فردوسی سخنگوی مردم بود، گفت: 
حاال باید یک بار دیگر به هدف بزرگ فردوسی نگاه 
ش��ود و اگر هویتی که او ایجاد ک��رد را قدر ندانیم، 
ضرر کرده ایم. اصغر دادب��ه، در همایش بازخوانی 
اندیشه های حکیم ابوالقاسم فردوسی، اظهار کرد: 
فردوس��ی علمدار زبان فارسی اس��ت و در آثار وی 

مذهب و تشیع نقش ویژه ای دارند.
دادبه تصریح کرد: فردوسی نماینده حزب فرهیخته 
دهقانان ایران بود، اما به تنهایی نمی توانست زبان 
فارس��ی را زنده کند اگ��ر مردم خواه��ان آن زبان 

نبودند.
وی با اشاره به اینکه فردوسی سخنگوی مردم بود، 
افزود: حاال باید یک بار دیگر به هدف بزرگ فردوسی 
نگاه شود و اگر هویتی که او ایجاد کرد را قدر ندانیم، 
ضرر کرده ایم. عضو ش��ورای عال��ی دایره المعارف 
بزرگ اس��المی، فردوسی را نویس��نده ای حماسی 

دانست و گفت: حماس��ه مربوط به ملتی است که 
هم تاریخ و ه��م اس��اطیر دارد. وی با بی��ان اینکه 
س��ده چهارم مهم ترین س��ده در فرهنگ اسالمی 
به طور عام و فرهنگ اس��المی ایران به طور خاص 
است، اظهار کرد: در این دوره که مهم ترین تالش، 
فرهنگ��ی ب��ود، فردوس��ی، ابوریحان و ابن س��ینا 

می زیسته اند.
دادبه زبان و ادب ملی، منش��ا تاریخی، اس��اطیر و 
حکمت را از عواملی دانست که باعث اهمیت باالی 
شاهنامه شده  اند. عضو شورای عالی دایره المعارف 
بزرگ اسالمی با اش��اره به اینکه پس از فتح ایران 
 به دس��ت اعراب، به زب��ان فارس��ی اهمیت کمی 
داده می ش��د، گفت: عمر و پسر س��عد ابی وقاس از 
جمله افرادی بودند که با زبان فارس��ی و استفاده از 
آن مقابله می کردند. دادب��ه تصریح کرد: در دوران 
س��امانیان به همان اندازه که به زبان فارسی توجه 

می شد، به زبان عربی نیز توجه می شد.

 رییس امور آب س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی گف��ت: باغات دیم 
در چهارمحال و بختی��اری با اعتبار بالغ بر۴00 میلیارد ریال توس��عه 

پیدا می کند.
حمیدرضا ع��دل در دیدار با رییس س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی 
استان چهارمحال و بختیاری در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
 اظهار داش��ت: تا پایان امس��ال باغات دیم در اراضی ش��یب دار استان 
به 5 هزار هکتار، کشت گیاهان دارویی به 2 هزار و500 هکتار و کشت 

گل محمدی به100 هکتار افزایش پیدا می کند.
وی با اشاره به توس��عه باغات دیم افزود: انجام این طرح نیازمند۴00 
میلیارد ریال اعتبار اس��ت که200 میلیارد ریال از طریق دولت و200 

میلیارد ریال نیز به صورت تسهیالت پرداخت می شود.
ریی��س ام��ور آب، کش��اورزی و منابع طبیع��ی س��ازمان مدیریت و 
برنامه ریزی با بیان اینکه تسهیالت از سوی بانک سینا تامین می شود، 
بیان کرد: 5 درصد از سود تسهیالت از سوی بنیاد علوی،10 درصد از 
محل کمک های فنی و اعتباری استان و 5 درصد نیز از طرف متقاضیان 
 پرداخت می ش��ود. ع��دل اعتبار مورد نی��از برای کش��ت100 هکتار 

گل محم��دی را 8 میلیارد ریال عن��وان و تصریح ک��رد: از مجموع 8 
میلیارد ریال 5 میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی و 3 میلیارد ریال 
نیز از طریق تسهیالت با همان ش��رایط توسعه باغات پرداخت خواهد 
شد. وی تاکید کرد: متولی کشت گل محمدی جهاد کشاورزی و ارایه 
خدمات جانبی، مس��ائل علمی و فنی آن نیز به عهده س��ازمان جهاد 

کشاورزی در تهران است.
ریی��س ام��ور آب، کش��اورزی و منابع طبیع��ی س��ازمان مدیریت و 
برنامه ریزی با اش��اره به کش��ت گیاهان دارویی گفت: کشت گیاهان 
دارویی در 2 هزار هکتار از اراضی ملی که در اختیار بهره برداران عرفی 
اس��ت و500 هکتار از مس��تثنیات انجام می ش��ود. عدل خاطرنشان 
کرد: محل پروژه ها و متقاضیان آن ها باید کامال مش��خص باشد تا در 
پایان سال نحوه انجام امور به درستی پیگری ش��ود. وی با بیان اینکه 
مسئله ارزیابی زیست محیطی سد خرسان 3 به یک معضل در استان 
چهارمحال و بختیاری تبدیل شده اس��ت، تصریح کرد: طرح هایی که 
از قبل شروع شده اند از دستور کار خارج که در همین راستا پروژه سد 

خرسان 3 در استان مشکلی نخواهد داشت.

مدیرکل امور عشایر چهارمحال و بختیاری گفت: از زمان ورود قانونی 
عشایر به استان تاکنون90 هزار عشایر به استان چهارمحال و بختیاری 

کوچ کردند.
یحیی حس��ین پور اظهارداشت: از20 اردیبهش��ت ماه تاکنون90 هزار 
عشایر به استان کوچ کردند که عشایر درون کوچ در شهرستان کوهرنگ 

و عشایر برون کوچ در لردگان اسکان پیدا می کنند.
وی افزود: کوچ عش��ایر از اوایل س��ال جاری در اس��تان آغاز و تا پایان 
اردیبهش��ت ماه ادامه دارد که تاکنون90 درصد عشایر به استان کوچ 

کرده اند.
مدیرکل امور عش��ایر چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه رفع نیاز های 
عشایر در اس��تان نیازمند مشارکت دس��تگاه های مربوطه است، بیان 
کرد: عملیات اجرایی اسکان، مطالعات جامعه عشایری و ارایه خدمات 
پشتیبانی به عشایر کوچ رو از جمله نیازهای اساسی عشایر هستند که 

باید به آن ها توجه شود.
حسین پور با اشاره به نقش عشایر در توسعه اقتصاد استان خاطر نشان 
کرد: 25 درصد از تولیدات دامی در استان توسط عشایر تامین می شود 

که می تواند در توسعه اقتصادی استان تاثیرگذار باشد.
وی با اشاره به جمعیت عشایر استان گفت: براساس آخرین سرشماری 
در سال 87 جمعیت عشایری استان 1۴ هزار و 657 خانوار و 126 هزار 

و 39 نفر بوده است.
مدیرکل امور عشایر چهارمحال و بختیاری از پیگیری توزیع پکیج های 
خورشیدی جهت تامین برق عشایر در اس��تان خبر داد و تصریح کرد: 
توسعه و ترویج استفاده از انرژی های نوین و انرژی خورشیدی، توسعه 
زیر س��اخت ها، تنوع بخش��ی به تولی��د و منابع درآم��دی خانوارهای 
عشایری، تامین اعتبار جهت آب رسانی به عش��ایر و اقشام، بهسازی و 
نوس��ازی منابع آب، ارایه خدمات حمایتی و پیگیری جبران خسارت 
وارد شده به عشایر از جمله اقدامات انجام شده توسط امور عشایر استان 

بوده است.
حس��ین پور با بیان اینکه اس��تان چهارمحال و بختیاری دومین استان 
عشایر نشین در کشور محسوب می شود، ادامه داد: استان چهارمحال 
و بختیاری 10/62 درصد از مجموع عش��ایر کشور در استان ما هستند 

و از مجموع کل جمعیت استان 10/5 درصد را عشایر تشکیل داده اند.

اخبار کوتاه

رییس امور آب سازمان مدیریت و برنامه ریزی در شهرکرد:

باغات دیم در چهارمحال و بختیاری توسعه پیدا می کند
مدیرکل عشایر استان:

۹۰ هزار عشایر به چهارمحال و بختیاری کوچ کردند

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری 
گفت: اگر امروز در مسایل اقتصادی هم با مشکل و 
چالش مواجه شده ایم و شاهد رکود، بیکاری و گرانی 
هستیم همه ناش��ی از بی توجهی نسبت به اقتصاد 
مقاومتی و گره زدن همه امور به خارج از کشور و دل 

به بیگانه بستن  است.
حجت االسالم محمد علی نکونام 10 اردیبهشت ماه 
 در خطبه ه��ای نماز جمعه ب��ا توصیه هم��گان به 
 رعای��ت تق��وای الهی، ب��ر اقام��ه نماز ب��ه معنای 
 واقعی کلمه تاکیدک��رد و گفت: اهل تق��وا به نماز

  ب��ه عنوان ی��ک امر ج��دی و بس��یار مه��م توجه 
 می کن��د و مراقب اس��ت که ای��ن فریضه بس��یار

 مهم و س��عادت آفرین مورد غفل��ت و بی توجهی 
قرار نگیرد.

 ام��ام جمع��ه ش��هرکرد گفت: ه��ر چه بیش��تر به 
 نماز بپردازیم قطع��ا از کم��االت، معنویات و قرب

  الهی نیز بیش��تر به��ره مند خواهیم ش��د بنابراین 
 اگر می خواهی��م از رحمت الهی بهره مند ش��ویم 
یکی از مهم ترین راهکارهایش اقامه نماز اول وقت 

است.
 نماینده ول��ی فقیه در اس��تان در ادامه ب��ا تبریک
  ماه ش��عبان بر بهره گیری از ظرفی��ت های عظیم

  ای��ن ماه تاکید ک��رد و اف��زود: پیامب��ر اکرم )ص( 
 م��اه ش��عبان را ب��ا عب��ادت، روزه داری و ش��ب 
 زن��ده داری در ای��ن م��اه تکری��م و تعظی��م 
 م��ی ک��رد و مغتن��م م��ی ش��مرد ک��ه م��ا نی��ز 
 به عن��وان پی��روان و ره��روان پیامبر اک��رم )ص( 

م��اه  بکوش��یم   بای��د 
ب��ا  م��ا  ن��زد   ش��عبان 
ماه های دیگ��ر متفاوت 

باشد.
االس����الم  ح��ج���ت 
و المس��لمین نکون��ام، 
اس��ت�غ�ف�ار، ت�ق�وی��ت 
باورهای توحیدی، ایفای 
نق��ش اجتماع��ی، روزه 
داری، تقوی��ت ارتباط با 
 خ��دای متع��ال و اولیای

 دی��ن و قرائ��ت مناجات 
 ش��عبانیه را از جمل��ه

 توصیه های مهم اولی��ای الهی به مومن��ان در ماه 
شعبان برشمرد.

ام��ام جمعه ش��هرکرد تاکید ک��رد: جامع��ه امروز 
 انسانی موفق و مومن می خواهد که بتواند در برابر 

ب��رق  و  زرق  و  ناهنج��اری  ه��ا،   نازیبای��ی 
 دنی��ا ایس��تادگی کن��د و ب��ه وظیف��ه اله��ی و
  دین��ی خ��ود و ام��ر ب��ه مع��روف و نه��ی از منکر
 عمل کند و لحظه ای در دفاع از دین خسته نشود.

ام��ام جمع��ه ش��هرکرد در ادام��ه در توصی��ه به 
دولتمردان و مسئوالن گفت: 
 مس��ئوالن و دولتمردان برای 
 هم��ه نیازمندی ه��ای مردم

 و جامع��ه اع��م از نیازمندی 
دل  معن��وی   و   م��ادی 
بس��وزانند  چ��را ک��ه نظ��ام 
اسالمی یک نظام جامع و همه 

جانبه است.
نماینده ولی فقیه در اس��تان 
افزود: متاس��فانه در مس��ایل 
فرهنگ��ی و معن��وی ه��م با 
مش��کالت فراوان��ی مواج��ه 
هس��تیم که دولتمردان باید 
در این خصوص نیز به فکر مردم باش��ند و از فعاالن 
فرهنگی و نیروهای موم��ن و انقالبی حمایت کنند 
و دست آنها را بگیرند تا انتظارات در این عرصه نیز 

برطرف شود.

امام جمعه شهرکرد تاکید کرد:

مشکالت اقتصادی امروز،ناشی از بی توجهی نسبت به اقتصاد مقاومتی است 

اگر امروز در مسایل اقتصادی 
هم با مشکل و چالش مواجه 
ش�ده ای�م و ش�اهد رک�ود، 
بیکاری و گرانی هستیم همه 
ناشی از بی توجهی نسبت به 
اقتصاد مقاومت�ی وگره زدن 
همه امور به خارج از کش�ور 

و دل به بیگانه بستن  است
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دستیار دیجیتالی Siri بدون شک محصولی بود که دنیا 
را از اهمیت و کارآیی دستیارهای شخصی مجازی مجهز 
به هوش مصنوعی آگاه ساخت، اما اکنون و چندین سال 
پس از عرضه اش پیشرفت چندانی را نداشته و به انجام 

برخی از امور ابتدایی محدود شده است.
دستیار آیفون های اپل تنها این امکان را دارد تا برخی 
از وظایف خاص و معین را به سرانجام برساند و ضمنا با 
سرویس های شخص ثالث نیز رابطه جالبی برقرار نکرده 
و در بهره گیری از آنها ناتوان به حس��اب می آید، اما در 
این بین خالقان س��یری تصمیم گرفته اند یک دستیار 
صوتی-دیجیتال��ی به مراتب توانمند ت��ر را پدید آورند 
 و در برهه فعلی می توانیم بگویی��م آنها تا حدی موفق

 شده اند به این هدف خود نزدیک ش��ده و آن را دست 
یافتنی جل��وه دهند یا حداقل نمایش��ی اولیه که از این 
محصول در شهر نیویورک ارایه دادند، چنین تصوری را 

در اذهان به وجود آورده است.
»Dag Kittlaus«، مدیر عامل شرکتی که در روزگاری 
نه چندان دور س��یری را خل��ق کرده ب��ود، در رابطه با 
دستاورد جدید ش��رکت متبوعش می گوید: »ما قصد 
داریم از این فناوری برای جان بخش��یدن به دستگاه ها 
و گجت های بی جانی بهره بگیریم که به شکل روزمره 
نقش��ی پر رن��گ را در زندگی اف��راد ایفا م��ی کنند«. 
 »Viv« )که در زبان التین به معنای »زندگی« اس��ت(، 
تجربه ای از هوش مصنوعی را به کاربران ارایه می دهد 
که برخی در نگاه اول آن را مش��ابه چیزی می دانند که 

در فیلم سینمای هالیوود »Her« مشاهده کرده اند. در 
قسمتی از نمایش��ی که هفته گذشته به نمایش درآمد، 
آقای Kittlaus از دستیار دیجیتالی مورد بحث پرسید: 
»آیا پس فردا، بعد از ساعت ۵ بعد از ظهر، دمای هوا در 
حوالی پل »گلدن گیت« به بیش از ۷۰ درجه فارنهایت 
می رسد؟« و Viv بالفاصله با رجوع به اطالعات یکی از 
نرم افزارهای معتبر هواشناسی، پاسخی دقیق را نشان 
داد و البته در این پاس��خ آمده بود »خیر، هوا تا این حد 
گرم نخواهد شد«. در یک قیاس مشابه اگر همین سوال 
نسبتا پیچیده را از سیری بپرس��ید به شما پیش بینی 
هوای روزانه سان فرانسیسکو -طی یک هفته آینده- را 
نشان می دهد و قادر نیست پاس��خی دقیق را به کاربر 
 Viv ارایه دهد. نمی توان این نکته را نادیده گرفت که
هنوز دارای صدای مجازی نیس��ت و لذا پاس��خ ها را به 
صورت صوتی بیان نمی کند، اما Kittlaus می گوید در 

حال برطرف کردن این کمبود هستند.
یک مس��ئله حائز اهمیت دیگر هم اینکه Viv هنوز در 
بحث تش��خیص گفتار ب��ه فن��اوری »Nuance« اتکا 
دارد، تکنولوژی که در سیری و بسیاری از دستیارهای 
دیجیتالی دیگر نیز هم اکنون به کار گرفته شده است. 
این درک دستیار مذکور از ترکیبات زبان طبیعی است 
که آن را به شدت جذاب می سازد، عاملی که در نهایت 
به پیدایش فهم صحیح از مقصود کاربر و خواسته هایش 
منجر می گردد. Kittlaus به حق مالکیت ایده ای )پتنت 
ثبت شده( در دست توسعه اش��اره کرده و می گوید که 

 Viv ای��ن توانای��ی را دارد تا خ��ودش را تکمیل کرده و 
برنامه های جدیدی را پدید آورد. او در توضیح پتنت یاد 
شده می افزاید وقتی دستیار یاد شده به فهمی منطقی از 
یک پرسش می رسد، یک برنامه مرتبط برای آن را ایجاد 
می کند. وی این مس��ئله را در مقابل یک نمودار کالبد 
شکافی می کند و نشان می دهد Viv چه طور به سوالی 
که در رابطه با وضعیت آب و هوا از آن پرسیده شده پاسخ 
داده است. »این نرم افزار است که خودش را کامل کرده 

و بخشی تازه را ایجاد می کند.
در هر دس��تیار دیجیتالی دیگری برنامه نویسی وجود 
داش��ته که تعریف کرده چنین پرس��ش هایی مرتبط 
به دیدن فیلم های س��ینمایی هس��تند، پس باید حاال 
با یکی از این روش ها به آنها پاس��خ بدهیم، اما Viv این 
گونه نیست و به ش��کل پویایی در حال تکامل یافتن و 
تطابق پیدا کردن با کاربران است«. قضیه وقتی هیجان 
انگیزتر می شود که Viv، یک برنامه شامل ۴۴ گام را در 
۱۰ میلی ثانیه در کنار هم می چیند و به پاسخی مناسب 
 برای یک پرس��ش می رس��د. Kittlaus س��پس نشان

  می هد ک��ه دس��تیار آنها ت��ا چه ح��د م��ی تواند در 
تراکنش های مالی دقیق عمل کن��د و به آن می گوید:  
»۲۰ دالر بابت نوشیدنی های دیشب به حساب »آدام« 
واریز کن«، لحظه ای بعد کادری باز می شود که منتظر 
تایید انجام تراکنش و واریز ش��دن پول به حساب آدام 
است. Kittlaus در گام های بعدی سادگی سفارش گل 
برای روز مادر، رزرو کردن تاکس��ی از طریق س��رویس 
»اوبر« و موارد دیگری را نشان می دهد تا همگان متوجه 
شوند دس��تیار آنها تا چه حد با س��رویس های شخص 
ثالث به خوبی تعامل می کند و در این زمینه نس��بت به 
سیری برتری دارد. این شیوه از تعامل کامپیوتر با کاربر، 
دقیقا همان چیزی است که مایکروسافت و فیس بوک 
در چت بات ها و ربات های چت خود در پی آن هستند، 
ولی تفاوت در اینجاس��ت که Viv به عنوان یک دستیار 
شخصی و با امکان سفارشی س��ازی باال به میدان آمده 
است. دستیاری که با سایر س��رویس ها و نرم افزارهای 
درون دستگاه شخص تعامل نزدیکی داشته و به خوبی 
امور را مدیریت می کند؛ کاری که ت��ا به امروز، اجرایی 
کردنش برای بسیاری از شرکت های خوش آوازه دنیای 

فناوری دشوار و نشدنی بوده است. 
حال بای��د منتظ��ر ماند و دی��د در ماه ه��ای آینده چه 
اطالع��ات و جزیی��ات بیش��تری از Viv رس��انه ای 
می ش��وند و عاقب��ت چه زمان ش��اهد حضور رس��می 
نمون��ه تکمی��ل ش��ده آن در ی��ک محص��ول تجاری 
 خواهیم بود و آیا همه وعده هایی ک��ه راجع به آن داده 

می شود صحت خواهند یافت یا خیر.

دی اچ  ال اقدام کرد؛

اداره پست هوشمند با پهپادهای نامه رسان
قاتل پرچمداران گوشی های هوشمند کیست؟

به عالوه یک، به نسخه سوم می رسد؟
سلول های بنیادی دندانی به کمک دندان ها می آیند؛

آیا ایمپلنت  ها جایگزین می شوند؟
معروف ترین ش��رکت خدمات پس��تی جهان 
در انتقال مرسوله های پس��تی از دفتر پستی 
 هوشمند اس��تفاده می کند. ش��رکت پستی 
»دی اچ ال« از نوع جدیدی پهپاد نامه رسان با 
نام Parcelcopter در ناوگان خدمات پستی 
خود اس��تفاده می کند. این ش��رکت پس��تی 
مکانی را برای فرود و پ��رواز پهپادهای نامه بر 
طراحی کرده که با قرار گرفتن در آنجا، مرسوله 
های پستی به صورت خودکار و بدون دخالت 
نیروی انسانی در قسمتی که مخصوص حمل 
 بار در پهپاد اس��ت، گذاش��ته می شود و روی 
 مرس��وله های پس��تی ری��ز تراش��ه ای قرار

  م��ی گی��رد ک��ه آدرس و مقص��د آن را 
Parcelcopter می تواند بخواند و به آن سمت 
هدایت شود. در واقع این مکان تمام اتوماتیک 
همچون یک اداره پس��ت کوچک هوش��مند 
عمل می کند. این پهپادها می توانند تا ارتفاع 
۱۲۰۰ متری از س��طح دریا را پ��رواز کنند و 

قدرت پیمایش آنها ۷۰ کیلومت��ر و از قدرت 
حمل بار ۲/۲ کیلوگرم برخوردار هس��تند. در 
حال حاضر از این سیستم هوشمند نامه رسان 
در مناطق کوهستانی استفاده می شود و قرار 
است با ارتقای آن در مناطق شهری هم مورد 

استفاده قرار بگیرد.

امروز تعدادی عکس منتسب به وان پالس 3 در 
فضای مجازی منتشر گردید و چند روز پیش هم 
تصاویر دیگری که گفته می ش��د به جدیدترین 
نس��خه از »پرچمدار قاتل« تعلق داشته باشد، لو 
رفت. براساس جدیدترین شایعات به دست آمده 
این تلفن هوشمند از نمایشگری ۵ یا ۵/۵ اینچی 
با رزلوشن ۱۰8۰ در ۱9۲۰ پیکسل بهره می برد و 
یک چیپست اسنپدراگون 8۲۰ با پردازنده چهار 
هس��ته ای ۲/۲گیگاهرتزی و پردازنده گرافیکی 
آدرنو ۵3۰ را در دل خود جای داده است. احتمال 
می رود که این تلفن در قالب دو نسخه به کاربران 
عرضه گردد که یکی چهار گیگابایت رم و دیگری 
6 گیگابایت را به هم��راه دارد. عالوه بر این، یکی 
از این نس��خه ها ۱6 گیگابای��ت حافظه داخلی 
دارد و دیگری که احتماال گران تر هم هس��ت از 
6۴ گیگابایت حافظه داخل��ی بهره می گیرد. در 
هر دوی مدل ه��ا دوربین های اصل��ی و جلویی 
به ترتیب ۱6 و 8 مگاپیکس��لی تعبیه گردیده و 

تامین انرژی مورد نیازش��ان هم ب��ه یک باتری 
3۵۰۰ میلی آمپری محول شده که طبق انتظار 
از سیستم شارژ س��ریع این ش��رکت موسوم به 
Dash Charge بهره می گیرد. طبق برآوردهای 
صورت گرفته قیمت پایه این موبایل از 3۰۰ دالر 

شروع می شود.

 اخی��را محققان ب��ه این نتیج��ه رس��یده اند که 
س��لول های بنیادی دن��دان می توانن��د درمانی 
ب��رای بیماران ب��ا مش��کالت دندانی باش��ند. از 
دس��ت دادن دن��دان بخش��ی از دوران کودکی 
اس��ت، با این حال از دس��ت دادن دندان مولر یا 
 شکستگی دندان نیازمند دندان های مصنوعی یا 
ایمپلنت هاست. استفاده از س��لول های بنیادی 
دندانی برای رشد دندان جدید و استخوان آرواره 
می تواند مزیت هایی را برای تکنیک های موجود 
در مورد جایگزین دندان داش��ته باشد. پروفسور 
»ییلیک« و همکاران در مدرس��ه دندانپزش��کی 
Tufts راه هایی را برای رشد دندان جدید سالم 
و اس��تخوان از س��لول های بنیادی دندان ایجاد 
کرده اند. این سلول های بنیادی پتانسیل تمایزی 
باالیی دارند و می توانند به انواع سلول های بافت 
دهانی تبدیل شوند. در این مطالعه، محققین بعد 
از به دس��ت آوردن س��لول های بنیادی از پالپ 
دندانی بالغ سالم، آنها را در آزمایشگاه جداسازی و 

برای تشکیل جوانه دندانی جدید تحریک کردند. 
این جوانه های دندانی بافت نرمی هستند که رفته 
رفته به دندان بالغ تبدیل می ش��وند. این روشی 
جدید و انقالبی برای درمان دندان از دست رفته 
و یا آسیب دیده محسوب می شود. جوانه دندانی 
 بسیار پیچیده اس��ت و تنها در شرایطی تشکیل

 می ش��وند که یک آرواره جنینی را شبیه سازی 
کند و اس��تخوان، دندان، کام نرم و لث��ه ها را به 
 وجود می آورد. استفاده از این سلول های بنیادی

 راه حل بهتری برای آس��یب های دندانی است، 
زیرا برخ��ی از بیم��اران در اس��تفاده ازایمپلنت 
تیتانیومی احس��اس راحت��ی ندارند. ب��ا این که 
این س��لول های بنیادی دندانی ب��ه تنهایی نیز 
 گزینه مناسبی برای مش��کالت دندانی محسوب

 می ش��وند، اما محققان می گویند می توان این 
س��لول ها را روی داربس��ت های مهندسی شده 
مناسب نیز کش��ت داد و وضعیت را برای تشکیل 

جوانه دندانی بهتر کرد.

سیری جای خود را به ویو می دهد؟

خالقتر،منعطفتر،باهوشتر

 دکتر س��ورنا س��تاری معاون علمی و فناوری 
 ریی��س جمه��ور ای��ران و رییس بنی��اد ملی 
نخبگان در نشس��ت تخصصی فضای��ی که در 
مرکز فضای��ی البرز برگزار ش��د، ب��ا تأکید بر 
وق��وع اتفاقات مهم��ی ظرف ۲ س��ال اخیر در 
 حوزه فضایی کش��ور، افزوده است: »هم اکنون

 زمین��ه های الزم ب��رای حضور ش��رکت های 
خصوصی و دانش بنیان آماده است تا شکوفایی 
در این حوزه رخ ده��د«. وی در ادامه صحبت 
های خ��ود اظهار امی��دواری کرده اس��ت این 
تحوالت تسریع شوند و ادامه دار باشند. معاون 
علمی و فناوری رییس جمه��ور ایران اقدامات 
س��ازمان فضایی و مس��ئوالن آن در حوزه فضا 
را »قابل ستایش« خوانده و افزوده است: »باید 
دستاوردهای سازمان فضایی در سطح جامعه 
ارایه شود. ما به توس��عه فیزیکی این حوزه فکر 
نمی  کنیم، بلکه مهم این اس��ت ک��ه در زمینه 
سنجش فضا اقدام به توس��عه فناوری کنیم تا 

این فرهنگ جدید نهادینه گردد«. 
آقای س��تاری با تأکید ب��ر امکانپذی��ر نبودن 

توسعه فناوری  های فضایی بدون حضور بخش 
خصوصی خاطرنش��ان کرده اس��ت که »حوزه 
فناوری  های فضایی حوزه  ای است که با ورود 

بخش خصوصی شکوفا می  شود. 
 تجاری  س��ازی دس��تاورد های ح��وزه  فضایی
  یک��ی از اقدام��ات مهم��ی اس��ت ک��ه بای��د

 انجام ش��ود؛ چرا که دس��تاورد های سازمان 
فضایی باید در س��ایر بخش  ها مورد اس��تفاده 
قرار بگیرن��د«. دریافت تصاویر ماه��واره  ای و 
س��نجش از راه دور، بخشی از دس��تاورد های 
سازمان فضایی کش��ورمان هستند که ستاری 
از آنها نام برده و در این باره افزوده است: »باید 
در این سازمان رویکرد تجاری  سازی فناوری  ها 
در دستور کار قرار بگیرد. در بخش زیرساخت 
فناوری های فضایی برای حضور ش��رکت های 
خصوصی و دانش بنی��ان تحوالت عظیمی رخ 
داده اس��ت، که امیدوارم این تحوالت تس��ریع 

شود«. 
مشارکت بیشتر دانشگاه  ها در حوزه  فضایی نیز 
از جمله نکات دیگری اس��ت که ستاری به آنها 

اش��اره کرده و در این باره گفته است: »در این 
زمینه 3 پروژه  بزرگ با ۵ دانشگاه تعریف شده 
است که زمان اجرای این پروژه  ها سال جاری 

خواهد بود«.

رییس پژوهش��گاه پلیمر و پتروش��یمی ایران گفت: 
بنا داریم به صورت همکاری مش��ترک با شهرداری، 
اس��تانداردهای الزم و ط��رح های تحقیقات��ی را در 
راستای رفع مش��کالت خط کشی های معابر تدوین 
کنیم. مهدی نکومن��ش، در افتتاحیه  همایش ملی 
رنگ های ترافیکی، خط کشی و ایمنی راه ها و معابر، 
گفت: بی��ش از 8۰ درصد جابجایی ها در کش��ور از 
طریق شبکه راه ها انجام می شود بنابراین در طراحی 
و ساخت راه همواره باید تامین ایمنی حرکت در نظر 
گرفته شود. وی با اش��اره به همکاری های گسترده 
 پژوهش��گاه پلیمر و پتروش��یمی ایران ب��ا معاونت

 حم��ل و نقل ش��هرداری ته��ران گفت: ب��ا امضای 
تفاهمنامه همکاری، پژوهش��گاه ب��ا انجام نظارت بر 
۵۰۰ مورد خط کش��ی معابر و آزم��ون های کنترل 
کیفی و کمی در راستای رفع مشکالت خط کشی ها 
گام های موثری برداشته است. نکومنش افزود: این 
پژوهشگاه آمادگی دارد تا به عنوان یک مرکز علمی و 
پژوهشی در راستای ارتقای ایمنی و خط کشی معابر 
و راه ها همکاری های گسترده ای با سازمان راهداری 
و حمل ونقل جاده ای داش��ته باش��د. همچنین این 

پژوهشگاه با در اختیار داشتن امکانات الزم آمادگی 
دارد تا با همکاری متولیان امور خط کشی و ترافیک 
مرکز تحقیقات رنگ های ترافیکی را راه اندازی کند. 
در ادامه میرعابدینی دبی��ر این همایش گفت: وجود 
مشکالت زیس��ت محیطی در کالنشهرهای کشور و 
نیاز به یک بسیج همگانی و به کارگیری همه امکانات 
و ظرفیت های جامعه، در کنار س��ایر عوامل آالینده 
محیط زیس��ت، اس��تفاده بی رویه از رنگ ها و مواد 
خط کش��ی بعضا غیراس��تاندارد و حاوی حالل های 
 آلی، موجب توسعه و گس��ترش آلودگی های شهری 
می  شود. به گفته وی س��االنه حجم بسیار زیادی از 
 رنگ ها و مواد خط کش��ی در معابر درون ش��هری و 
راه های برون شهری کشور مصرف می شود که عالوه 
بر تحمیل هزینه بسیار زیاد به اقتصاد کشور، به ویژه 
در زمانی که از اقتص��اد مقاومتی و لزوم صرفه جویی 
در منابع صحبت می شود، مس��ایل زیست محیطی 
جبران ناپذیری را هم به همراه خواهد داش��ت. وی 
افزود: طی س��ال های اخیر، به ویژه طی س��ه س��ال 
گذش��ته، فعالیت های قابل توجه و مفیدی در زمینه 
بهبود وضعیت خط کش��ی ها، به خص��وص در معابر 

 ش��هر تهران صورت گرفته اس��ت. مدیر گروه رنگ و
 روکش های سطح پژوهش��گاه پلیمر و پتروشیمی 
ای��ران درب��اره رون��د آت��ی وضعی��ت رن��گ ه��ا و 
خط کشی های ترافیک در کشور گفت: ارتقای کیفیت 
رنگ ه��ا و خط کش��ی های ترافیک، کاه��ش میزان 
مصرف رنگ ه��ا و   خط کش��ی های ترافیک با اصالح 
الگوی خط کش��ی ها و به کارگیری رنگ های بادوام، 
اس��تفاده از رنگ ها و مواد خط کش��ی با آسیب های 
زیس��ت محیطی کمتر، )اس��تفاده از رنگ های آب 
پایه، مواد ترموپالس��تیک گرم و رنگ های دوجزیی 
با فرموالسیون های اصالح ش��ده( و نظارت مستمر 
بر تهی��ه، تولید و اجرای خط کش��ی های ترافیک در 
روند آینده وضعیت رنگ ها و خط کشی های  ترافیک 
باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.  همچنین پازوکی 
دبیر علمی این همایش درباره تأثیر نظارت بر اجرای 
خط کشی های ترافیکی بر بهبود وضعیت خط کشی ها  
گفت: خط کشی نقطه آغازی بر ایمنی و قانون مداری 
در راه ها و معابر است بنابراین در نبود خط کشی ها و یا 
وجود خط کشی های غیراستاندارد، نباید انتظار بهبود 
وضعیت ایمنی و قانون مداری در رانندگی را داشت. 

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری:

حضور شرکت های خصوصی و دانش بنیان در حوزه فضایی ممکن می شود
در همایش رنگ های ترافیکی مطرح شد؛

تدوین استانداردها برای رفع مشکل خط کشی معابر شهری

خبرخبر

شرکت انویدیا دو کارت گرافیک GTX 1080 و GTX 1070)ارزان تر( 
را معرفی کرد.مهم تری��ن ویژگی کارت های جدی��د مجهز بودن آنها 
 FinFET به معماری پاس��کال و اس��تفاده از فناوری ۱6 نانومت��ری
 )ترانزیس��تورهای س��ه بعدی( اس��ت که کارآیی را تا 3 برابر باالبرده 
)در مقایس��ه ب��ا معم��اری مکس��ول( و در س��اخت آن ۷/۲ میلیارد 

ترانزیستور به کار رفته است.
مدل ۱۰8۰ ش��رکت انویدیا بیش از ۲۵6۰ هس��ته از نوع کودا دارد 
)گفتنی اس��ت مدل ۲۰۴8 حدود 98۰ هس��ته دارد ) و کالک آن به 
۱۷33 مگاهرتز می رسد که از طریق GPU Boost 3.0 به این سرعت 

دست پیدا می کند.(
یکی از برتری های م�دل ۱۰8۰ داشت�ن حافظه 8 گیگابایت رم از نوع 
DDR5 با باس ۲۵6 بیت است که کالک حافظه آن را تا ۱۰ گیگابیت 
بر ثانیه و پهن��ای باند حافظه آن را تا 3۲۰ گیگابی��ت بر ثانیه افزایش 

می دهد.
هرچند مصرف ان��رژی در ۱۰8۰ به ۱8۰ وات رس��یده، اما ۲۰ تا ۲۵ 
درصد سریع تر از پرچم دار قبلی خود یعنی Titan X بوده و 6۵ درصد 

نیز در مقایسه با مدل 98۰ سریع تر شده است.
تفاوت دیگر به وجود آم��ده در ۱۰8۰ نوع طراحی اس��ت که به مدل 
GTX Titan س��اخت ۲۰۱3 نزدیک تر ش��ده و محفظه خنک کننده 
سیستم خنک کنندگی کارآمدی را برای آن به ارمغان 
می آورد. در بخش اتصاالت و پورت ها، 3 پورت 
نمایش ۱.۲، ۱ پ��ورت اچ دی ام آی و 
ی��ک پ��ورت DL-DVI-D را 
در بر می گیرد. کارت 
فیک��ی  ا گر

جدی��د از 
 GTS SLI HB

پش��تیبانی   bridge
می کند و میزان پهن��ای باند را 

در سه اندازه مختلف دو برابر کرده است.
پورت ۷ پی��ن نیز ب��رای منبع تغذی��ه در آن 

تعریف ش��ده اس��ت، اما مدل ۱۰۷۰ ب��ا پیکره بندی 
ضعیف تر تعریف ش��ده و از آنجایی که در مدل ۱۰8۰ 

۱۰۷۰ این حجم 9 ترافالپ ب��رای پردازش داده ها تعریف ش��ده، در 
نرخ به 6/۵ ترافالپ می رسد.

مدل ۱۰8۰ از ۲۷ ماه می به قیمت 699 دالر و مدل ۱۰۷۰ از ۱۰ ژوئن 
به قیمت ۴99 دالر در دسترس عالقه مندان خواهد بود.

بیماری های قلبی بزرگ ترین قاتل انسان ها در آمریکا به شمار می رود، تا حدی 
که س��االنه جان 6۰۰ هزار نفر را می گیرد.  از این رو ساخت جایگزینی بادوام 
برای این اندام حیاتی به چالشی بزرگ تبدیل شده است. دانشمندان در سال 
۱96۷ تصور کردند بهترین  راه حل را براي این مشکل یافته اند: قلبي مکانیکي 
که نیروي آن از تجزیه مواد رادیو اکتیو تامین مي ش��ود. این یعني قلبي اتمي. 
دانشمندان دو گروه  پژوهشي دولتي متفاوت، موسسه ملي قلب و آژانس انرژي 
هسته اي براي سال ها رویاي ساخت قلب اتمي را دنبال مي کردند و براین باور 
بودند تنها راه حل براي جایگزیني قلب هاي بیمار همین اس��ت. منبع انرژي 
جایگزین براي قلب هاي مصنوعي باتري ه��اي معمولي بودند که این باتري ها 
نیز از مشکالت فني متعددي برخوردارند، اول اینکه داغ مي شوند و عالوه براین 
به شارژ روزانه نیاز دارند و بدتر از همه اینکه پس از دوسال باید تعویض شوند. 
در مقابل، رویک��رد قلب اتمي مي تواند قلبي با دوام ۱۰ س��ال را براي بیماران 
تضمین کند، بدون اینکه نیازي به اتصال به منبع انرژي خارجي باش��د. قلب 
اتمي انرژي خود را از پلوتونیم ۲38 به دس��ت م��ي آورد؛ عنصري که با اتکا بر 
قابلیت تجزیه رادیواکتیو خود مي تواند براي یک قرن حرارت ثابت تولید کند. 
از این عنصر براي تامین انرژي ماهواره هاي فضایي اس��تفاده مي ش��ود، مانند 
فضاپیماي افق هاي نو که پرواز نزدیک گذر آن از کنار پلوتو بسیار خبرساز شد 
و یا فضاپیماي ویه جر و مریخ نورد کنجکاوي. محققان براین باورند مي توانند 
انرژي این عنصر را براي پمپ کردن خون به بدن انس��ان مورد اس��تفاده قرار 
دهند. با این همه در مسیر س��اخت چنین قلبي موانع زیادي وجود دارد. ابتدا 
باید پمپي مکانیکي ساخته شود که بدن انس��ان آن را باز پس نزند. همچنین 
براي این ماشین باید موتوري ایمن و کارآمد ساخته شود که بتواند حرارت را 
به برق تبدیل کند. انجمن ملي قلب آمریکا در تالش است قلبي نیمه مصنوعي 
بسازد که مي تواند به قلب آسیب دیده کمک کند. این قلب داراي سیستم پمپ 
نانواتمیک خواهد بود و نیروي مورد نیاز موتور آن از منبع انرژي اتمي تامین 
مي شود. از س��وي دیگر آژانس انرژي اتمي در تالش براي ساخت پمپ اتمي 
و موتور یکپارچه اي اس��ت که به طور کامل جایگزین قلب بیمار شود. پس از 
گذشت پنج سال از تحقیقات این دو گروه،  قلب ها با مشکالتي از قبیل حجیم 
بودن، گرم شدن بیش از اندازه و منعقد شدن خود درون پمپ مواجه بودند. این 
مشکالت همگي ناشي از نقص طراحي هستند. جدا از این مشکالت محققان 
باید با نگراني هاي عمومي نس��بت به ایمني و اصول اخالقي براي پیوند قلبي 
مصنوعي اتمي به بدن یک بیمار مقابله کنند درحالي که عوارض قرار گرفتن 
در معرض تشعشعات ضعیف اتمي هنوز ناشناخته است. بسیاري براین باورند 
که قلب هاي پلوتونیومي مي تواند بیمار را در مع��رض ابتال به بیماري هایي از 
جمله س��رطان خون قرار دهد و در عین حال این نگراني وجود داد که ممکن 
است تبهکاران از این قلب هاي اتمي به عنوان سالح استفاده کنند. با این همه 
 دانش��مندان به تالش خود براي س��اخت قلبي کامال کارب��ردي و مصنوعي
  ادامه مي دهند تا در نهایت بتوانند قلبي بس��ازند ک��ه مي تواند براي طوالني

  م��دت در ب��دن بیم��ار باق��ي بمان��د و نی��ازي ب��ه منب��ع ان��رژي خارجي 
نخواهد داشت.

انویدیا از دو کارت گرافیکی جدید خود رونمایی کرد؛

قدرتی باالتر
در مصرف بهینه انرژی

منبع انرژی قلب مصنوعی اتمی می شود؛

انرژی هسته ای
در قلب انسان ها
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امام جمعه خور در خطبه های نماز جمعه این هفته با اشاره به فرا رسیدن 
روز ملی ارتباطات و روابط عمومی گفت: با توجه به گسترده بودن استفاده 

از فضای مجازی دشمن در این بستر جنگ اعتقادی راه انداخته است.
حجت االسالم سید احمد مهدی نژاد تصریح کرد: دشمن با ایجاد شبهه 
در اعتقادات مردم سعی در سس��ت کردن اعتقاد جوانان دارد و کنترل و 
نظارت خانواده ها در استفاده فرزندان در این زمینه ضروری است.وی با 
تاکید بر اهمیت ازدواج به موقع و آثار آن بر زندگی جوانان افزود: کسانی 
که فکر می کنند ازدواج جلوی پیشرفت انسان را می گیرد بدانند در سایه 
ازدواج است که موجبات آرامش و امنیت خاطر فراهم می شود و رسیدن 

به مقامات عالی با تقوا و پاکی محقق می گردد.
نماینده ولی فقیه در شهرستان خوروبیابانک با اشاره به فضیلت رسیدگی 
به امور خانواده خاطر نش��ان کرد: کوش��ش برای تامین نیاز های خانه و 

خانواده عبادت است. 
 حجت االس��الم مهدی نژاد ب��ا بیان هوش��یاری علمای دین��ی در دفع

 توطئه های دش��منان در طول تاریخ خاطر نشان کرد: لغو امتیاز تنباکو 
توسط میرزای شیرازی نمونه ای از بیداری روحانیون می باشد که باعث 

حفظ بالد اسالمی از توطئه های دشمنان شده است.
حجت االسالم مهدی نژاد با اشاره به روز ملی ایران گردی گفت: حضور 
بعضی از گردشگران که شئونات اسالمی و فرهنگ بومی مردم منطقه را 

زیر پا می گذارند آسیب های جبران ناپذیری به مردم وارد خواهد کرد.
وی افزود: هیچ کس با صنعت توریس��م و گردش��گری مخالف نیست و 

مخالفت ما با ایجاد فضاهایی آلوده به گناه و فحشا و منکرات است.

با اجرای طرح » کوی یار مهربان« دیوارهای فریدن به مردم، دانایی هدیه 
می دهند.

 دنیای کتاب، دنیای شگرفی است. کافی ا ست با انتخاب یک کتاب خوب، 
قفس کوچک روزمرگی را شکست و ذهن و خیال را تا آسمان دانایی پرواز 
داد. در شهرس��تان فریدن نیز با اجرای طرح فرهنگی »کوی یار مهربان« 
که با همکاری مسئوالن شهرستان و اداره کتابخانه های عمومی، انتشارات 
و نش��ریات محلی در راس��تای ترویج فرهنگ کتابخوانی آغاز شده است، 
دیوارهای ش��هر به مردم دانایی هدیه می دهند. قس��متی از دیوارها روی 
بلوار اصلی شهرستان، حدفاصل فرمانداری تا نیروی انتظامی به این طرح 
اختصاص داده شده است و شهروندان فریدنی می توانند با قرار دادن کتب 
و مجالت خود در این مکان، امکان اس��تفاده از آنها را برای دیگران فراهم 

کنند و خود نیز از سایر کتاب ها بهره الزم را ببرند.
فریدن از شهرستان های شاخص اس��تان در زمینه عالقه مندی به کتاب 
و کتابخوانی اس��ت و چندی پیش هم روستای س��فتجان فریدن منتخب 

دومین  جشنواره ملی دوستدار کتاب شد.

دشمن در فضای مجازی اعتقادات 
جوانان را نشانه رفته است

اخبار

امام جمعه موقت ش��هرضا گفت: خودباوری و تکیه بر توان داخلی، مهم ترین 
عواملی است که زمینه پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور را فراهم می کند.

حجت االس��الم اصغر قائمی در خطبه ه��ای نماز جمعه اظهار ک��رد: تمامی 
زمینه های پیشرفت و توسعه داخلی در کشور وجود دارد، تنها باید با تکیه بر 

قدرت خداوند و اعتماد به مردم از این منابع استفاده شود.
امام جمعه موقت شهرضا اضافه کرد: تا زمانی که مس��ئوالن ما به این اعتقاد 
نرس��ند که جز با تکیه بر توان داخلی نمی توان مش��کالت را حل کرد، تحقق 

اقتصاد مقاومتی امکان پذیر نخواهد بود.
قائمی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به بخش هایی از رویدادهای 
منطقه خاورمیانه، حمایت از والیت فقیه را ضامن حفظ اقتدار کشور در تمامی 
عرصه های داخلی و خارجی دانست و گفت: امنیت و اقتداری که امروز در کشور 
حکم فرماست به دنبال تدابیر فرمانده معظم کل قوا ایجاد شده و اگر خواستار 

استمرار این اقتدار هستیم، باید حامی والیت فقیه باشیم.
 وی با اش��اره به جمل��ه »والیت فقی��ه، اس��تمرار حکمت انبیاس��ت« از امام 
خمینی )ره( اظهار کرد: در دوران صدر اسالم مردم با حضرت علی )ع( بیعت 
نکردند و خالفت را به دیگران واگذار کردند که این مسئله نتیجه ای جز استقرار 

حکومت های اموی و عباسی و شهادت ائمه نداشت.
امام جمعه موقت ش��هرضا در ادامه افزود: ظهور گروهک های تروریس��تی در 
منطقه، نظیر داعش و سلفی ها اس��تمرار جریانات تاریخی پس از واقعه ثقیفه 
اس��ت، اگر امروز هم والیت فقیه بدون حامی و پش��تیبان بماند، همان وقایع 

دوران صدر اسالم اتفاق می افتد.
وی اضافه کرد: همه مس��ایل و مش��کالت کشور، ریش��ه در فرهنگ ما دارد، 
 تا زمانی که فرهنگ صحیح اس��المی بر زندگی ما حاکم نش��ود، باید ش��اهد 
عقب ماندگی اقتصادی باش��یم و رش��د اقتصادی مس��ئله ای دست نیافتنی 

خواهد بود.

 70 دانش آموز دختر و پس��ر پایه س��وم مدارس ابتدایی امام علی )ع( و برکت 
شهر خور جشن شکرگذاری یادگیری قرآن را برگزار کردند.

 مدیر آموزش و پرورش شهرستان در این جشن گفت: یکی از طرح های خوب 
قرآنی که در سطح مدارس اجرایی می شود طرح تسلط بر روخوانی قرآن کریم 

ویژه دانش آموزان پایه سوم ابتدایی است.
 ابوالحس��ن زاهدی فر انس با قرآن را از مهم ترین توصیه ه��ای ائمه اطهار )ع( 
برشمرد و خطاب به دانش آموزان گفت: آموزش و پرورش افتخار می کند که به 
دانش آموزان قرآن و مفاهیم آن را آم��وزش می دهد.  وی هدف از برگزاری این 
جشن را افزایش توانایی تالوت سوره ها و عبارات قرآنی کتاب درسی و تعمیم آن 
به روخوانی دانست و افزود: 2800 دانش آموز در45 آموزشگاه شهرستان مشغول 
تحصیل هستند.  مدیر آموزش و پرورش خوروبیابانک گفت: این دانش آموزان 

به مدت یک سال مراحل مختلف روخوانی و روانخوانی قرآن را فرا گرفته اند.

مس��ئول دبیرخانه کانون فرهنگی و هنری مس��اجد اس��تان اصفهان گفت: 
اردوگاه کانون های فرهنگی و هنری مس��اجد شهرس��تان دهاقان در حال 

تکمیل است.
حجت االسالم رمضانعلی معتمدی، مسئول دبیرخانه کانون فرهنگی و هنری 
مساجد اس��تان اصفهان گفت: تنها اردوگاه کش��وری کانون های فرهنگی و 
هنری مساجد در شهرستان دهاقان واقع شده که به زودی طرح تکمیل آن 

آغاز می شود.
وی با بیان اینکه زمین اردوگاه از س��ال 88 در دهاقان خریداری شده است، 
اذعان داشت: تغییر کاربری از کش��اورزی به اردوگاه تفریحی در دستور کار 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان قرار گرفته شده است.
مسئول دبیرخانه کانون فرهنگی و هنری مساجد استان اصفهان افزود: برای 

این طرح اعتبارات استانی و ملی باید در نظر گرفته شود.
 عبدالصم��د ای��زدی، ریی��س اداره حف��ظ کاربری و ام��ور زمین س��ازمان 
جهاد کش��اورزی اس��تان اصفهان در این باره اظهار داش��ت: تغییر کاربری 
کشاورزی به اردوگاه این طرح در استان در دس��تور کار قرار گرفته و پس از 
کارهای کارشناسی و گذر از کمیسیون مربوطه مجوز مربوط صادر می شود.

ولی اهلل توکلی، رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان دهاقان گفت: 
مساحت این اردوگاه 10 هکتار می باش��د که دارای امتیازهای آب وبرق نیز 
می باشد. وی اظهار داشت: نصب آالچیق، آبنما، وسایل ورزشی و غیره پس 
از گرفتن مجوزهای تغییر کاربری انجام می ش��ود و محیطی تفریحی برای 
کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان اصفهان و کشور فراهم می شود.

خودباوری رمز توسعه اقتصادی
کشور است

برگزاری جشن شکرگذاری یادگیری 
قرآن در خور و بیابانک

کانون های مساجد دهاقان
تکمیل می شود

 فرمان��دار شهرس��تان لنج��ان گفت:موض��وع مب��ارزه با
 مواد مخدر باید دغدغه همه اقشار جامعه باشد.

سید محسن سجاد در نشست شورای هماهنگی مبارزه با 
مواد مخدر شهرس��تان لنجان اظهار کرد: در جامعه امروز 
کش��وری وجود ندارد که با معضل اعتیاد دس��ت و پنجه 
نرم نکند چ��را که اعتی��اد و گرایش به م��واد مخدر نوعی 
بیماری ش��وم اجتماعی به حس��اب می آید که مهم ترین 
عامل تهدیدکننده رفاه، امنیت اجتماعی و سالمت فرد در 
جامعه است. وی با اش��اره به اینکه، اعتیاد به مواد مخدر و 
روان گردان ها به عنوان بحران چهارم در جهان مطرح است، 
افزود: امروز مصرف مواد مخدر به عنوان یکی از مهم ترین 
آسیب های اجتماعی در کش��ور مطرح بوده که متاسفانه 
شاهد شیوع و افزایش اعتیاد در بین جوانان هستیم که این 
امر زنگ خطری برای تمام مسئوالن است از این رو بهترین 
راه حل مبارزه با مصرف مواد مخدر پیشگیری از اعتیاد است 
و سرمایه گذاری در حوزه پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر از 

اهمیت باالیی برخوردار می باشد.
فرماندار شهرس��تان لنجان اجتماعی کردن مبارزه با مواد 
مخدر را بس��یار مهم قلمداد کرد و یادآور ش��د: آگاه بودن 
م��ردم از خطرات و مض��رات مصرف مواد، س��بب کاهش 
 گرایش به س��وی مواد می ش��ود و باید از ظرفیت مردم در 
ریش��ه کن کردن اعتیاد اس��تفاده ک��رد و در ای��ن زمینه 
اطالع رسانی شفاف و دقیقی داشته باشیم. وی با اشاره به 
اینکه مبارزه با اعتیاد کار یک دستگاه یا مجموعه نیست، 
تصریح کرد: آموزش باید با آگاهی بخشیدن به مردم به ویژه 
جوانان باشد تا جامعه را در مقابله با هرگونه معضلی واکسینه 
کند و در این حوزه نیز می توان از ظرفیت باالی شهرداری ها، 
سازمان های مردم نهاد، مساجد، روحانیون و ائمه جمعه و 

جماعات بیشترین بهره را برد از این رو باید گفت اجتماعی 
کردن مبارزه با مواد مخدر، یک استراتژی ملی است.

س��جاد با اش��اره به اینکه ارایه آموزش ب��ه منظور اصالح 
 الگوی رفت��ار و جلوگی��ری از انحرافات اجتماعی اس��ت، 
بیان کرد: نیروی انتظامی شهرس��تان لنج��ان، آموزش و 
پرورش و شهرداری های 9 گانه شهرستان لنجان با اقداماتی 
چون برگزاری  نمایش��گاه، آموزش خانواده ها و همچنین 
دانش آموزان ب��ا معضالت اجتماعی مص��رف مواد مخدر 
عملکرد بس��یار خوبی را از خود به نمایش گذاشته اند. وی 
خاطرنش��ان کرد: هم افزایي و هم گرایي ادارات و نهادهای 
مرتبط با امر مبارزه با مواد مخدر بسیار حائز اهمیت بوده تا 
بتوانیم با انجام تحقیقات و بررسي عوامل مؤثر در گرایش 
جوانان به مصرف مواد مخدر جوانان را با معضالت مصرف 

مواد مخدر آشنا کنیم.
 گرایش جوان�ان به س�مت م�واد مخدر خس�ارت 

جبران ناپذیری خواهد داشت
فرمان��دار شهرس��تان لنجان در ادام��ه با اش��اره به تغییر 
مصرف موادمخدر از مواد س��نتی به صنعت��ی عنوان کرد: 
باید تدابی��ر و اقدامات جدی در زمینه ف��روش موادمخدر 
توسط خرده فروشان در شهرستان لنجان انجام شود چرا 
که برخی افراد س��ودجو با تبلیغات فریبنده خود در میان 
جوانان و نوجوان به دنبال ترویج مصرف مخدرهای صنعتی 
به بهانه های واهی افزایش شادی هس��تند و خوشبختانه 
با تالش های صورت گرفته در شهرس��تان لنجان ش��اهد 
کاهش مصرف مواد مخدر صنعتی هس��تیم. وی با اشاره 
 به اینک��ه گرایش جوانان به س��مت مواد مخدر خس��ارت 
جب��ران ناپذی��ری خواه��د داش��ت، تاکی��د ک��رد: در 
 راس��تای پیش��گیری از آس��یب های اجتماعی و کاهش 

مصرف موادمخدر باید جلس��ات شورای هماهنگی مبارزه 
 با موادمخدر با دقت پیگیری ش��ود و نهاده��ای مرتبط با

 امر مبارزه با موادمخدر با همکاری نیروی انتظامی آسیب ها 
را شناسایی کرده تا در راستای آگاه س��ازی جوانان از آنها 

استفاده کنیم. 
وی در پایان گفت: با توجه به گشت ها و بازرسی های مدون 
جهاد کشاورزی و منابع طبیعی از مزارع کشت گندم و جو و 
دیگر مزارع در سطح شهرستان لنجان کشت خشخاش در 

این شهرستان مشاهده نشده است. 
پیشگیری و فرهنگ سازی مبارزه با مواد مخدر نقطه 

تمرکز بهزیستی شهرستان لنجان
در ادامه این نشست محمدحس��ین صادقی، رییس اداره 
بهزیس��تی شهرس��تان لنجان با اش��اره به اینکه سازمان 
بهزیستی به عنوان یکی از متولیان امر پیشگیری و مبارزه 
با مواد مخدر در س��طح جامعه مش��غول به خدمت رسانی 
است، اظهار کرد: اداره بهزیستی شهرستان لنجان در حوزه 
مبارزه با مواد مخدر بیشتر تمرکز خود را روی پیشگیری و 
فرهنگ سازی به منظور مبارزه با مواد مخدر معطوف کرده 
و با نظارت بر مراکز ترک اعتیاد گام های موثری را نیز در این 

حوزه برداشته است. 
وی با اش��اره به اینکه بای��د از ظرفیت مردم در ریش��ه کن 
کردن اعتیاد استفاده کرد، افزود: منشأ بسیاری از جرایم و 
نابسامانی ها در جامعه اعتیاد به مواد مخدر است، بنابراین 
آموزش و آگاه سازی مردم در خصوص خطرات مصرف مواد 
مخدر سبب کاهش مصرف این بالی خانمان سوز می شود.

رییس اداره بهزیستی شهرس��تان لنجان با اشاره به اینکه 
کمپ های ترک اعتی��اد باید دارای مج��وز و تحت نظارت 
کامل باشند، تصریح کرد: کمپ های ترک اعتیاد که در نقاط 
مختلف شهرس��تان لنجان فعالیت می کنند تحت نظارت 
اداره بهزیستی، نیروی انتظامی، شبکه بهداشت و فرمانداری 
لنجان هس��تند تا با نظارت های انجام ش��ده آسیب های 
اجتماعی دیگر را همراه نداشته باشند، بنابراین نباید اجازه 
دهیم کمپ های غیرمجاز در این شهرستان فعالیت کنند. 
وی با اشاره به اهمیت شناسایی کمپ های غیرمجاز بیان 
کرد: امروز شاهد یکسان س��ازی قوانین و مقررات فعالیت 
کمپ ها در اداره بهزیس��تی شهرستان لنجان هستیم و بر 
اساس اس��تانداردهای قانونی، کمپ های ترک اعتیاد باید 
در یک مکان آرام، بدون هیاهو و صداهای کاذب و داروها و 

وسایل کامال مجاز میزبان افراد معتاد باشند. 
صادقی متذکر شد: باید به این مهم توجه داشت که معتادان 
را به دید بیمار نگاه کنیم و در صورت نیاز مددجو به خدمات 
مشاوره، اداره بهزیس��تی و مراکز تحت نظارت آن در این 

راستا کمک های شایانی را به این افراد ارایه می دهد.

فرماندار لنجان:

مبارزه با مواد مخدر باید دغدغه همه اقشار جامعه باشد

 دیوارهای فریدن
 از مهربانی تا کتابخوانی
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مدیر جهاد کش��اورزی نجف آباد گفت: نزدیک به یک هزار و 340 زنبوردار 
فعال در نقاط مختلف شهرستان س��الیانه 900 تن عسل تولیدی از حدود 
 351 هزار کن��دوی خود را در بازارهای اس��تان و دیگر نقاط کش��ور عرضه 
می کنند که در این میان روستای اشن بخش مهردشت با سهم 68درصدی 
در این صنعت یکی از مهم ترین مراکز پرورش زنبور عس��ل اس��تان و حتی 

کشور محسوب می شود.
 مجتب��ی مطه��ری، مدی��ر جهاد کش��اورزی نج��ف آب��اد گف��ت: از دیگر 
شاخصه های مهم شهرس��تان می توان به تولید سالیانه هفت و نیم میلیون 
قطعه انواع بچه ماهی زینتی با اشتغالزایی مستقیم 150 نفر اشاره کرد که 
این میزان نجف آباد را در رتبه دوم اس��تان بعد از کاشان و باالتر از اصفهان 

قرار داده است.
مطهری ادامه داد: تولید ماهیان زینتی به آب کمی نیاز دارد به طوری که با 
حدود 30 متر مکعب آب در ماه امکان راه اندازی پروژه ای با ظرفیت یکصد 
هزار قطعه وج��ود دارد که در این میان بین 30 ت��ا 40درصد قیمت فروش 
تولیدات نیز به عنوان س��ود محسوب ش��ده و همین امتیازات می تواند به 
اشتغالزایی تعداد زیادی از فارغ التحصیالن رشته های کشاورزی همچون 
شیالت منجر شود.مطهری در ادامه با اشاره به بازدید اخیر صورت گرفته از 
طرح انتقال آب پروژه سه هزار هکتاری شرکت کشاورزان 17 جوی قنوات 
بیان داشت: این شرکت که کار خود را از سال 75 آغاز کرده در حال حاضر 
دارای 26 هزار عضو می باشد که با توجه به خشکی 14 رشته قنات،  در حال 
حاضر از دبی 20 لیتر در ثانیه اس��تفاده می کند ولی امی��د می رود با پایان 
اجرای خط لوله انتقال 9 کیلومتری، میزان آب در دسترس کشاورزان مذکور 

به حدود 100 لیتر در ثانیه افزایش پیدا کند.
بازدید آموزش��ی 30 نفر از کشاورزان پیشروی شهرس��تان از باغات استان 
فارس دیگر موردی بود که مدیر جهاد کش��اورزی با بیان آن خاطرنش��ان 
کرد: طی این بازدید سه روزه که حضور در باغات پس��ته سروستان، انجیر 
 دیم اس��تهبان و انار بدون هس��ته در کنار بزرگ ترین نهالستان کشور در

 نی ریز دستور کار آن بود، کشاورزان از نزدیک با روش های احداث، عملیات 
داشت برداشت و فرآوری محصوالت مختلف آشنا و در خصوص بومی سازی 

و احداث اینگونه باغات در نجف آباد اطالعات الزم را کسب کردند.

از میدان راون�د ک�ه ب�ه سم�ت نیاس�ر حرکت می کنی تابل�وه�ا ب�ه سمت 
مشهد اردهال اش��اره می کنند؛ جایی که مقص�د اس�ت؛  چه�ار کی�لومتری 
این منطقه نگینی سبز رنگ در کنار کوه ها دیده می شود ،مشتاق می شوی 

تا لحظاتی را درنگ کنی.
برای نزدیک تر شدن به این نگین باید پله های زیادی را به سمت باال بروی، 
نفس��ت می گیرد، اما این قدم ها و پله ها تو را به مقصد می رس��اند، در پاگرد 
توقفی می کنی و به باال نگاه��ی می اندازی راه زیادی نمان��ده، هرچه باالتر 
می روی این ن��ور نزدیک تر می ش��ود، باالخره به نقطه مورد نظر می رس��ی 

کوه دور تا دورت را گرفته، حس عجیبی اس��ت، آرامش��ی ت��وام با یادآوری 
مظلومیت، مظلومیتی از جنس ایثار؛ اینجا قتلگاه است محل شهادت فرزند 

امام محمدباقر )ع(.
مسافران مشتاقانه پله ها را یکی یکی طی می کنند تا به محل قتلگاه برسند، 
جایی که دور تا دور آن را رشته کوه هایی فرا گرفته، این کوه ها با ارتفاع1700 
متری از س��طح دریا عالوه بر آرامش و س��کوت عجیبی که دارن��د، یادآور 

فداکاری و ایثارگری های بسیاری است.
قتلگاه، نگین سبز رنگ کوه بیانگر حماسه ای از جنس کربالی حسینی است 

که این بار در کاشان و در منطقه اردهال به چشم می آید.
در این منطقه در جنگی که بین لش��کر کفر و امام علی بن محمدباقر )ع( و 
یارانشان رخ می دهد پس از زخمی شدن امام سلطانعلی )ع( و تکیه بر تخته 
سنگی )گودی قتلگاه( دش��منان سر ایشان را از بدنش��ان جدا کردند. بدن 
مطهر ایشان در مشهد اردهال دفن شده است و امروزه مشتاقان زیادی را به 

سوی خود می کشاند.
ارده�ال منطقه ای کوهستانی است ک�ه ب�ه دلی�ل وج�ود ب�ارگ�اه حض�رت 
سلطانع�ل�ی و نی�ز ب�رگ�زاری مراس�م مذهب�ی قالیش�وی�ان شه�رت جه�انی 
دارد و می�زبان امامزاده شاهزاده حس��ین )ع(، زید )ع( و سید نورالهدی )ع( 

نیز است.
آرامگاه حضرت سلطانعلی )ع( بنای مشهور در مش��هد اردهال است که در 

زمان سلسله سلجوقیان ساخته شده است.
مشهد اردهال، کربالی ایران و بارگاه حضرت سلطانعلی )ع( یکی از مهم ترین 

مکان های مورد هدف مسافران در کشور است.

 آن سوی خبر

تولید سالیانه 900 تن عسل
در نجف آباد

امام جمعه کاشان:

تشکل های سیاسی، وسیله ایجاد اختالف نشوند
 نماین��ده ولی فقی��ه در کاش��ان در خطبه ه��ای ای��ن هفت��ه نم��از جمعه

 این شهرستان، با اش��اره به دیدار فرماندهان و مسئوالن نیروی انتظامی با 
مقام معظم رهبری در هفته گذش��ته، به فرازهایی از بیانات معظم له اشاره 
و اظهار کرد: ایش��ان در بخش��ی از بیانات خود بر پرهیز از ایجاد دو قطبی، 
دو جریانی و دو فرقه ای در کش��ور تأکید کرده و آن را از ضربه های مهلکی 

دانستند که دشمن به دنبال آن است.
آیت اهلل عبدالنبی نمازی خاطرنشان کرد: نباید احزاب، گروه ها و تشکل های 
سیاسی اعم از اصولگرا و اصالح طلب وسیله ایجاد اختالف در میان مسئوالن 

و مردم شوند چراکه اختالف برای کشور سم است.
 ام��ام جمع��ه کاش��ان همچنی��ن ب��ا ذک��ر فرازهای��ی دیگ��ر از بیان��ات 
مقام معظم رهبری در این دیدار، نقطه نظر ایشان را در مورد بحث امنیت به 

عنوان موضوع درجه اول کشور یادآور شد.
نمازی در ادامه خطبه ها به تبیین بیشتر موضوع اقتصاد مقاومتی پرداخت 
 و گفت: یکی از اج��زای اقتصاد مقاومت��ی جدیت و تالش دول��ت و وزارت

 جهاد کشاورزی برای حمایت از کشاورزان به منظور رسیدن به خودکفایی 
در تولید مایحتاج مواد غذایی است.

وی با یادآوری چشم انداز نخست ترسیم شده در ابتدای انقالب توسط برخی 
دلسوزان نظام اس��المی مبنی بر تأمین کننده بودن کشور در زمینه تولید 
مواد غذایی جهان اسالم بیان کرد: چنانکه مش��اهده می شود این امر هنوز 
محقق نشده و همچنان مواد غذایی کشور از خارج از مرزها تأمین می شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه هر ملتی که در تأمین نان ش��ب 

خود نیازمند بیگانگان باش��د ذلیل و تسلیم می ش��ود عنوان کرد: چنانکه 
امروز شاهد هستیم کشورهای صنعتی نظیر روسیه، آمریکا و آلمان نه تنها 
در تولید جنگ افزارها و ماشین آالت فعال هس��تند بلکه در زمینه تولیدات 

کشاورزی نیز صادرکننده محسوب می شوند.
نمازی با اشاره به صادرات بیش از 23 میلیون تن روسیه و بالغ بر 21 میلیون 
 تن آمریکا در خصوص گندم گفت: این در حالی اس��ت ک��ه ایران با واردات

 6 میلیون و 720 هزار تن، هزینه ای ح��دود 2 میلیارد و 289 میلیون دالر 
صرف خریداری گندم از کشورهای دیگر می کند.

وی همچنین از واردات غیرضروری محصوالتی نظیر مواد آرایشی انتقاد و 
مسئوالن را به تالش بیشتر برای جلوگیری از ورود کاالهای قاچاق توصیه 

کرد.
نماینده ولی فقیه در کاشان در بخش دیگری از خطبه ها، به بررسی حوادث 
جهان اسالم پرداخت و گفت: بر اساس اسناد منتشرشده پادشاه عربستان 
در انتخابات سال گذشته اسرائیل، هزینه ای بالغ بر 80 میلیون دالر را صرف 

تبلیغات نخست وزیر این رژیم کرده است.
نمازی افزود: رژیم آل سعود پس از آنکه در دستیابی به اهداف خود از آمریکا 
مأیوس شد به این نتیجه رسید که باید ارتباط خود را با رژیم صهیونیستی 

تقویت کند تا از این طریق روی آمریکا تأثیر بگذارد.
وی همچنین با اشاره به پیش روی های ارتش سوریه در مقابل تروریست ها، 
توفیقات اخیر جبهه مقاومت در هالکت بیش از 500 تروریست تکفیری و 

بمباران مستمر مواضع داعش را به فال نیک گرفت.

نگینی در دل کوه
از جنس مظلومیت
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زبان خوراکی ها

نوش��یدن آب س��رد به خصوص در فصول گرم س��ال به عنوان عادات 
بسیاری از ما شده است؛ اما باید بدانیم که این یکی از عادات نادرست 

به شمار می رود.
ما باید این نکته را بدانیم که نوشیدنی چه سرد باشد و چه گرم، وقتی 
وارد معده انسان می شود، تا درجه حرارت آن به ۳۷ درجه سانتی گراد 
نرسد، نمی تواند از معده خارج شود و اگر گفته می شود که ورزشکاران 
نوشیدنی سرد ننوش��ند، به همین دلیل اس��ت. چون وقتی نوشیدنی 
 سرد باشد مدتی زمان الزم است تا این نوش��یدنی در بدن گرم شود و

 به دمای ۳۷ درجه برس��د و بتوان��د از طریق روده جذب بدن ش��ود، 
در کل دم��ای آب مصرف��ی برای انس��ان نبای��د پائین ت��ر از ۴ درجه 

سانتی گراد باشد.
این موضوع برای ورزش��کاران کامال متفاوت اس��ت، چون این افراد از 
 آب برای لذت ب��ردن اس��تفاده نمی کنند و آن را بیش��تر برای تامین 
آب بدن در طول فعالیت های فیزیولوژیکی نیاز دارند؛ بنابراین دمای 
آب نوش��یدنی ورزش��کاران به خصوص هنگام تمرینات ن��ه تنها باید 
 باالی ۴ درجه سانتیگراد باشد، بلکه در اغلب موارد دمای آن را باالی

 ۱۲ درجه سانتیگراد در نظر می گیرند.
در واقع ورزشکاران نیاز دارند که آب مصرفی شان در جریان تمرینات 
به سرعت و با کم ترین اتالف وقت جذب بدن شود تا آب از دست رفته 
بدن را از طریق تعریق بدن جبران کنند و به همین دلیل هرچه دمای 
آب به دمای طبیعی بدن نزدیک تر باشد، این فاصله زمانی بین نوشیدن 
آب تا جذب آن در روده کمتر خواهد بود و در نتیجه ورزشکار در میدان 

مسابقه عملکرد بهتری خواهد داشت.
در گذش��ته تصور بر این بود که مصرف آب حی��ن ورزش بازده فرد را 
کاهش می دهد و حتی ممکن است به وی آس��یب بزند، ولی آنچه ما 
امروز به آن معتقدیم این اس��ت که فردی که هنگام فعالیت ش��دید 
بدنی گاهی یک تا ۴ لیتر آب از دس��ت می دهد، از ۳ س��اعت پیش از 
شروع فعالیت باید مایعات را به صورت تدریجی)حداقل ۲ تا ۳ لیوان(

بنوشد و بعد برحسب شدت و مدت فعالیت بدنی، هر ۱۰ تا ۱۵ دقیقه 
مایعات نوشیده شود تا به نحوی آب ازدس��ت رفته بدن به این طریق 

جبران شود.
دکتر مامک هاشمی، عضو هیئت مدیره انجمن طب سنتی ایران هشدار 
داد: مصرف آب خیلی س��رد) همراه با یخ زیاد(، منجر به ضعیف شدن 

تدریجی کبد و در نهایت بروز کبد چرب می شود.
دکتر هاشمی در خصوص دیگر مضرات آب خیلی سرد همراه با یخ زیاد 
گفت: مصرف آب خیلی س��رد منجر به ناباروری و ضعف قوای جنسی 

می شود و بر اعصاب و روان نیز تاثیرات بدی می گذارد.
متخصص طب سنتی با اشاره به اینکه آب باید به اندازه عطش نوشیده 
شود نه بیشتر، گفت: برخی افراد که خود را مجبور به خوردن آب زیاد 

می کنند، دچار ضعف در معده و دیگر اعضای بدن می شوند.
وی توصیه کرد:آب نباید ناشتا نوشیده شود زیرا بر خالف تصور عموم، 

مضرات آن بیشتر از مزایای آن نیز می باشد.
هاشمی گفت: شب ها نباید آب به صورت ایستاده میل شود و در صورت 
تشنگی و بیدار شدن از خواب نیز به علت سردی بدن برای جلوگیری 

از آسیب رسیدن به دستگاه گوارش نباید حجم زیادی آب نوشید.

نوشیدنی سرد ننوشید!

دانستنی ها

دریچه اخبار

نظرتان راجع به نوشیدنی های آرامش بخش چیست؟ 
خیلی از افراد راجع به نوشیدنی های انرژی زا اطالعاتی 
دارند و اغلب آنها را استفاده می کنند، اما ممکن است 
در این میان افرادی هم باشند که دنبال کاهش استرس 

باشند. 
اگر ش��ما ه��م ج��زو این گ��روه هس��تید بد نیس��ت 
بدانید نوش��یدنی ه��ای آرام��ش بخش، نوش��یدنی 
های��ی غیرالکلی هس��تند ک��ه ذرات آرامش بخش��ی 
دارند که ممک��ن اس��ت در طبیعت یافت ش��وند. آن 
ه��ا نوش��یدنی هایی کارب��ردی ب��ا بیش از ی��ک ذره 
فعال هس��تند ک��ه ن��ه تنه��ا اس��ترس را کاهش می 
 دهند بلکه باع��ث بهب��ود تمرکز ذهن و خ��واب بهتر 

می شوند.
نوش��یدنی های طبیعی زیادی وجود دارد که حال تان 
را بهتر می کند؛ در ادامه 6 نوش��یدنی مفید را به ش��ما 

معرفی می کنیم.
دمنوش بابونه با ش�یر برای زمان�ی که مضطرب 

هستید
خ��واص آرامش بخ��ش بابونه ب��رای رف��ع اضطراب و 
عصبانیت به خوبی شناخته ش��ده است. شیر گاوهایی 
 که از علف تغذیه کرده اند نیز حاوی اس��ید لینولئیک، 
گون��ه ای از اس��یدهای چ��رب اس��ت ک��ه م��ی 
توان��د جری��ان خ��ون ب��ه مغ��ز را افزای��ش ده��د و 
اث��ر هورم��ون اس��ترس کورتی��زول را معک��وس 
 کن��د. ترکی��ب ای��ن دو نوش��یدنی آرام��ش بخ��ش 

 به همراه کمی عس��ل می تواند اثر ضداضطراب آنها را 
به حداکثر برساند.

مقدار کمی عسل را با شیر مخلوط کنید. شیر تریپتوفان 
را به مغز می رساند، سپس به سرتونین تبدیل می شود 
و س��رتونین در تاریکی به مالتونین تبدیل می شود و 

مالتونین مسئول چرخه خواب و بیداری افراد است.
آب ولرم و لیمو برای زمانی که به تمرکز نیاز دارید

کم ش��دن آب ب��دن می توان��د تا ح��د زی��ادی مانع 
تمرکز ش��ود، به همی��ن دلیل مص��رف م��داوم آب، 
کاری بس��یار هوش��مندانه اس��ت، اما اضاف��ه کردن 
چند قط��ره آب لیمو یا ی��ک تکه لیمو ب��ه آبی که می 
نوش��ید، م��ی توان��د توانای��ی ذهن��ی را ب��رای انجام 
 فعالی��ت هایی ک��ه به تمرک��ز بیش��تری نی��از دارد، 

افزایش دهد.
نوشیدنی کفیر برای زمانی که غمگین هستید

پروتئین های موجود در ماست چکیده و کفیر می تواند 
موجب افزایش سطح پیام رس��ان های عصبی کنترل 
کننده ناراحتی شود. این خوراکی ها همچنین حاوی 
پروبیوتیک نیز هست، موادی که طبق برخی تحقیقات 
انجام شده می تواند مانع از افس��ردگی شود و حتی در 

درمان آن موثر باشد.
آب آلبالو و گیالس برای رفع بی قراری

اگر کالفه و بی قرار هستید و نمی توانید بخوابید، کمی 
آب آلبالو یا گیالس بنوشید. بررس��ی های انجام شده 
نش��ان می دهد که با نوش��یدن آب آلبالو دو بار در روز 

می توانید شب ها ۹۰ دقیقه بیشتر بخوابید؛ چرا که این 
میوه حاوی مالتونین، هورم��ون تنظیم کننده چرخه 
خواب و بیداری و اسیدهای آمینه ای است که می تواند 
شما را به خوابی عمیق و طبیعی فرو برد؛ البته اگر شب 
ها آب گیالس را نوش��یدید، می توانید به آن وانیل هم 

اضافه کنید.
خواب آرام با نوشیدن شیرداغ

نوش��یدن ش��یر داغ باعث آرامش و خ��واب راحت می 
شود. جالب است بدانید ش��یر حاوی اسید آمینه ای به 
نام تریپتوفان اس��ت که برای کاهش استرس ضروری 
 است. شیر نوشیدن باعث آرامش روانی و خواب آلودگی 
 می ش��ود. ترکیب ش��یر با عس��ل همچنین تأثیرات 

آنتی اکسیدانی را افزایش می دهد.
چای گیاهی را با عسل بخورید

انواع چای به خصوص چای سبز از جمله نوشیدنی های 
دیگری است که باعث کاهش استرس می شود.

 چای بابونه و اس��طوخودوس هم آثار آرامش بخش��ی 
خودش را همراه دارد. 

اپی ژنین موجود در بابونه به گیرنده های GABA مغز 
می چسبد و آثار ضداضطرابی دارد. این گیرنده ها نقشی 
اساسی در تنظیم سیس��تم عصبی مغز دارند و قادرند 
باعث کاهش استرس فرد به خصوص هنگام خواب شوند. 
اگر می خواهید از نوشیدن چای گیاهی لذت بیشتری 
ببرید به شما پیشنهاد می کنیم آن را با یک قاشق چای 

خوری عسل ترکیب کنید.

نکته

دانه ها سرش��از از مزایای بی شمار برای س��المتی هس��تند و آگاهی  این مزایا شاید 
 تش��ویق تان کند تا بیش��تر از قبل به مصرف آنها روی بیاورید. انواع مختلف دانه ها، 

سرشار از پروتئین، فیبر، آهن، ویتامین ها و اسیدهای چرب امگا ۳ است.
در اینجا به دانه های خوراکی که بهتر است هر روز آنها را در رژیم غذایی خود بگنجانید، 

اشاره شده است:
دانه های چیا: فقط دو قاشق غذاخوری از این دانه ها حاوی نزدیک به ۱۰ گرم فیبر 
است. این دانه ها سرشار از پروتئین، چربی های امگا ۳، کلسیم، منگنز و فسفر است. 

دانه های چیا همچنین سرشار از آنتی اکسیدان ها هستند.
برنج قهوه ای: آنتی اکسیدان موجود در این برنج ۳۰ برابر بیشتر از برنج سفید است. 
برنج قهوه ای همچنین منبع خوب فوالت، منیزیم، فسفر، روی، ویتامین ب 6 و نیاسین 

نیز به شمار می رود.
 دانه کدو تنبل: سرش��ار از ویتامی��ن ب، آهن، منیزی��م، زینک و پروتئین اس��ت. 
پروتئین  های تخمه کدو به میزان زیادی در اسیدآمینه  ای به نام تریپتوفان متمرکز 
شده  اند که باعث کاهش میزان استرس و اضطراب می  ش��وند. این دانه ها همچنین 
حاوی میزان زیادی از اسیدهای چرب ضروری هستند که به سالمت رگ  های خونی 

کمک می  کنند و کلسترول بد خون را پایین می  آورند.
کوینوال: اگر به دنبال منابع پروتئین سالم هستید، کوینوال یکی از این گزینه هاست و 
در هر فنجان 8 گرم پروتئین دارد. کوینوال همچنین سرشار از فیبر و آهن و یک منبع 

فاقد گلوتن محسوب می شود.
دانه های کتان: این دانه ها، منبع فیبرهای محلول هستند، میزان کلسترول را کاهش 
 داده و باعث می  ش��وند که احساس س��یری طوالنی مدتی داشته باش��ید. دانه کتان 
میزان قند خون را نیز کنترل می  کند. دانه کتان حاوی میزان زیادی اسیدهای چرب 
 امگا ۳ است که برای س��المت چش��م  ها و مغز مفید بوده و تری گلیسیرید را کاهش 

می دهد.
شاه دانه: این دانه  های ریز حاوی فیبرهایی هستند که برای سالمت قلب و سیستم 
گوارشی مفید هس��تند. ش��اه دانه به دلیل دارا بودن اس��یدهای چرب امگا ۳ و امگا 
 6 برای سالمت پوس��ت و مو بسیار مفید اس��ت. امگا ۳ ها همچنین التهاب را کاهش 
 می  دهند و س��المت قلب و عروق و مغز را تضمین می  کنند. از این گذش��ته شاه  دانه 
حاوی ترکیبات گیاهی به نام فیتوس��ترول است که میزان کلس��ترول خون را پایین 

می  آورد.
 دانه ه�ای آفتابگ�ردان: ه��ر  اونس از ای��ن دانه ه��ا، نیم��ی از نیاز روزانه ش��ما 
 به ویتامی��نEرا برطرف می کند. این دانه ها همچنین سرش��ار از چربی های س��الم 
 هس��تند. دانه آفتابگردان منبع فوق  العاده  ویتامین ب و فوالت محس��وب می  شود. 
این دانه ها از سیستم ایمنی و سالمت بدن به خصوص در دوره  بارداری حفاظت می 

 کنند.
دانه کنجد: یک انتخاب هوشمند برای کاهش سطح کلسترول بد و تری گلیسیرید 

است، از ابتال به فشار خون باال پیشگیری کرده و باعث تضمین سالمت کبد می شود. 
 دانه های کنجد به خاطر داش��تن مقادیر زیادی ویتامی��نE محافظ و تقویت کننده 

قلب و سیستم عصبی است.

بیماری کم کاری یا پرکاری تیروئید با عالیم خاموش و پنهان همراه است 
که بهتر است افراد از آن باخبر باشند. غده تیروئید با انتشار هورمون های 
بسیار مهم در بدن سوخت و ساز و انرژی مورد نیاز بدن را تامین می کند. 
 عالیم عملک��رد ضعیف ای��ن هورمون بس��یار خاموش و پنهان اس��ت و 

در بسیاری موارد با عالیم بیماری های دیگر همپوشانی دارد. 
تغذیه نامناس��ب، کم تحرکی، کمبود ید، س��ابقه خانوداگی و استعمال 

دخانیات سبب اختالل در عملکرد غده و هورمون های تیروئید می شود.
عالیم کم کاری تیروئید، یبوست، افس��ردگی، بزرگ شدن غده تیروئید، 
اختالالت هورمونی، کاهش سالمتی مو، کاهش عملکرد حافظه، خستگی، 
افزایش وزن و چاقی اس��ت. در مقابل، کاهش وزن سریع، افزایش اشتها، 
افزایش فشار خون، لرزش اندام ها، اختالالت هورمونی، بزرگ شدن غده 

تیروئید، تورم چشم و ضعف عضالنی از نشانه های پرکاری تیروئید است.
در اینجا به 8 عامل پنهان بیماری های مرتبط با غده تیروئید اشاره می کنیم:

۱-دردهای مزمن و ادامه دار در ماهیچه ها و مفاصل بدن.
۲-نفخ و تورم اعضای بدن.

۳-لرزش اندام و احساس نگرانی و اضطراب در بیشتر شرایط.
۴-افزایش و کاهش ناگهانی وزن.

۵-تغییراتی در عملکرد مغز و بروز خستگی های مکرر و سرگیجه.
6-واکنش های غیرعادی به گرم و سرد شدن دمای اطراف، احساس گرما 

و سرمای شدید در بدن.
۷-ریزش مو و بروز آکنه  در صورت.

8-به هم خوردن دوران اختالالت هورمونی در خانم ها یا توقف کامل آن.

پنج��اه و شش��مین کنگ��ره 
سراسری انجمن دندانپزشکی 
ایران طی روزهای بیس��ت و 
هفتم تا سی و یکم اردیبهشت 
۹۵ در تهران برگزار می شود.

ب��ه گ��زارش مه��ر، در ای��ن 
 کنگره که ب��ا برگزاری کنگره 
 منطق���������ه ای FDI و 
بی��ن الملل��ی ICOIهمراه 
 شده است، جمعی از بزرگان و 
برجسته ترین دندانپزشکان دنیا نیز به تهران می آیند تا در نشست های 
علمی و تخصصی، آخرین دستاوردها و پیشرفت ها در زمینه درمان های 

دندانپزشکی و فک و صورت را عرضه کنند.
همچنین بیش از 6 هزار دندانپزشک از سراسر ایران در این کنگره حضور 

خواهند داشت تا با آخرین دستاوردهای دنداپزشکی آشنا شوند.
این کنگره موفق به کسب امتیاز آموزشی بین المللی  انجمن دندانپزشکی 
آمریکا )CERP( شده است؛ لذا از نقاط تمایز این کنگره، حضور شرکت 
کنندگانی از کشورهای دیگر به منظور بهره برداری از برنامه های علمی 
می باشد. در حاش��یه برگزاری پنجاه و ششمین کنگره سراسری انجمن 
 دندانپزش��کی ایران، نمایشگاه تجهیزات دندان پزش��کی و مواد دندانی 

در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار خواهد شد.

 در حالی که اکثر مردم خس خس س��ینه را عالمت بیماری آس��م می دانند، 
اما مطالعه جدید محققان نشان می دهد بدخوابی یا سرفه مداوم هم ممکن است 

از عالیم بیماری مجرای تنفسی باشد.
 به گفته محققان مرکز س��المت دنور در کلرادو، بسیاری از افراد مبتال به آسم 
هستند، اما از این موضوع بی خبرند. بس��یاری از افراد بزرگسال دارای عالیم 
قدیمی آسم نیس��تند، یا دارای تمامی این عالیم نیس��تند. در این تحقیق با 
همکاری بیمارستانی در دنور، از بیش از ۱۰۰۰ فرد در رده سنی ۱8 سال به باال 
در مورد عالیم آسم سوال شد. طبق این نظرسنجی مشخص شد که بسیاری 
 از افراد از عالیم متداول آسم نظیر تنگی نفس )8۹ درصد( و خس خس سینه 
)8۵ درصد( باخبر بودند، اما در مورد اکثر عالیم غیرعادی و غیرمعمول، تعداد 
کمی از افراد از رابطه بین این مشکالت و بیماری آسم احتمالی مطلع هستند. 
تنها 6۵ درصد افراد می دانستند که سرفه مداوم می تواند از عالیم آسم باشد. 
و در حدود نیمی از آنها می دانستند که درد قفسه سینه و مشکل در خواب هم 

می تواند از عالیم بیماری آسم باشد.

 معاون پرس��تاری نجف آباد ضمن تاکید بر اینکه نظام پرستاری سعی در 
به چالش کش��یدن طرح تحول س��المت ندارد، گفت: باید به جای تقابل، 

تعامل داشته باشیم.
محمدرضا بی ریایی نجف زاده، رییس نظام پرستاری نجف آباد  در خصوص 
جلسه نقد و بررسی طرح تحول سالمت گفت: هر نقد منصفانه ای سازنده 
 و موثر است. وی افزود: طرح تحول س��المت برای اولین بار در کشور اجرا 

می شود، بنابراین نواقص و مشکالتی را به همراه دارد.  
بی ریایی تاکید کرد: نظام پرستاری سعی در به چالش کشیدن این طرح 
ندارد.رییس نظام پرستاری نجف آباد در خصوص اقدامات نظام پرستاری 
عنوان کرد: نظام پرستاری با سابقه ۱۲ س��اله در راستای ارتقای خدمات، 
معیشت پرستاری و سالمت مردم در یک ارتباط دو سویه در تعامل با دولت 
گام برداشته است. وی بیان کرد: صنف پرستاری هم مانند سایر صنف ها 
برای رسیدن به اهداف خود باید با گروه های زیر مجموعه خود تعامل داشته 

باشد و با تقابل کار به نتیجه نمی رسد.

 نشانه های پنهان اختالل در 
غده تیروئید را  بشناسید

بزرگان دندانپزشکی دنیا 
گردهم می آیند

بدخوابی از عالیم پنهان 
بیماری آسم است

نظام پرستاری، طرح تحول سالمت را 
به چالش نمی کشد

اگر این روزها س��ری به بازار میوه و تره بار زده باشید می بینید که میوه ها به 
میوه های رنگارنگ و ریز و درشت تغییر کرده است و تنوع در آن ها به شدت 

به چشم می خورد. 
فصل بهار و تابستان دارای میوه های بسیار خوش رنگ و خوش مزه هستند 
و رنگین کمان زیبایی را به وجود می آورند. یک��ی از میوه های پرخاصیت و 

خوشمزه  این روزها طالبی است.
 طالب��ی یکی از ان��واع ملون هاس��ت ک��ه در خان��واده خیارها ج��ای دارد. 
 رنگ طالبی از زرد نارنج��ی تا رنگ ماهی ق��زل آال متغیر اس��ت. طالبی از 
محبوب ترین انواع ملون هاس��ت که دارای کالری کمی است و عطر شیرین 
 و جذاب��ی دارد. در اینجا ۵ خاصیت طالب��ی را برای ت��ان آورده ایم تا وقتی 

می خواهید آن را میل کنید با لذت بیشتری از آن بهره ببرید:
1- منبع عالی ویتامین A و بتاکاروتن

اگر به دنبال یک منب��ع خوب ویتامین آ می گردید م��ی توانید روی طالبی 
حس��اب ویژه ای باز کنید. در حقیقت طالبی حاوی مقدار زیادی بتاکاروتن 
است و بدن می تواند بتاکاروتن را به ویتامین آ تبدیل کند. هر دوی این مواد 

مغذی برای حفظ سالمت چشم ها و بینایی ضروری هستند.
در یک مطالعه که ش��امل بیش از ۵۰۰۰۰ نفر از زنانی بود که دامنه س��نی 
 آن ها بین ۴۵ تا 6۷ س��ال بود، مشخص ش��د کس��انی که مقادیر باالیی از 
ویتامین A را به صورت روزانه دریافت می کردند، خطر آب مروارید به میزان 
۴۰ درصد در آن ها کاهش یافت و همچنین آن زنانی که به طور مرتب و منظم 
 طالبی می خوردند، کمتر در مع��رض خطر جراحی کاتاراکت ) آب مروارید( 

بودند.
 در مقابل زنانی که نمک، کره و چربی های ناسالمی در برنامه ی غذایی شان 
داش��تند، بیش��تر در معرض خطر جراحی آب مروارید بودن��د. این تحقیق 
همچنین ارتباط احتمالی بین دریافت بتاکاروتن و پیش��گیری از س��رطان 

را نیز نشان داد.
C 2- منبع عالی ویتامین

 طالبی گذش��ته از این که یک منبع خوب ویتامین آ محس��وب می ش��ود، 
یک منبع فوق العاده  ویتامین ث نیز می باشد. 

ویتامین ث، یک آنتی اکس��یدان اس��ت که در قس��مت محلول در آب بدن 
فعالیت می کند. همان طور که می دانید، آنتی اکس��یدان ها با رادیکال های 
آزاد ب��دن مبارزه می کنن��د. رادیکال های آزاد به س��لول های بدن آس��یب 
می رس��انند و موجب بیماری ه��ای مختلف و پیری می ش��وند. ویتامین ث 

همچنین موجب تقویت سیستم ایمنی بدن با تحریک سلول های سفید خون 
می شود. گلبول های سفید خون شما مس��ئول کشتن ویروس ها، باکتری ها 
 و دیگر عناصر خارجی هس��تند که وقتی وارد بدن می ش��وند، شما را بیمار 

می کنند.
3- تقویت سالمت ریه ها

یک مطالعه اخیرا نشان داده اس��ت که مصرف منابع غذایی غنی از ویتامین 
آ مانند طالبی برای س��یگاری ها نیز مفید است. اگر ش��ما سیگاری هستید 
 و یا این که در کن��ار افرادی زندگی می کنید که دائم س��یگار می کش��ند و 
 به اصطالح در معرض دود دست دوم سیگار هستید، شاید الزم باشد طالبی را 

در برنامه روزانه  رژیم غذایی تان وارد نمایید.
 بناب��ر گزارش ها، یک��ی از عوام��ل س��رطان زای موج��ود در دود س��یگار 
موجب کمبود ویتامین آ در بدن می شود. در عوض هنگامی که شما شروع به 
وارد کردن ویتامین آ به رژیم غذایی تان می کنید، خطر پیشرفت بیماری های 

ریوی مانند آمفیزم کاهش می یابد.
4- پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی

طالبی همچنین غنی از ترکیبی به نام آدنوزین است. آدنوزین به طور معمول 
به بیماران قلبی به عنوان ماده  رقیق کننده خون تجویز می شود. هنگامی که 
خون شما رقیق باشد، می توانید از لخته شدن خون در دستگاه قلبی عروقی 
پیش��گیری کنید. از طرفی فوالت موجود در طالبی و دیگ��ر ملون ها نیز به 

پیشگیری از حمالت قلبی کمک می کند.
5- کاهش استرس

طالبی یک میوه ایده آل برای زمان هایی است که شما احساس افسردگی و 
استرس می کنید. طالبی منبع غنی پتاسیم است که به نرمال شدن تپش قلب 
و همچنین به فراهم کردن اکسیژن برای مغز کمک می کند؛ در نتیجه شما با 

خوردن طالبی احساس آرامش و تمرکز بیشتری خواهید کرد.

6 نوشیدنی 
که آرام تان 

می کند

مروری بر 5 خاصیت طالبی

دانه هایی که بهتر است هر روز بخورید
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داستان

 نمونه ای از ف��داکاری امام علی ) ع ( جنگ احد ) در س��ال س��وم 
 هج��رت( فرا رس��ید، جنگ بس��یار س��ختی ب��ود، کار ب��ه جایی 
رسید که در قس��مت آخر جنگ س��پاه دش��من پیروز شد و همه 
مسلمانان فرار کردند، تنها امام علی ) ع ( همراه پیامبر ) ص ( و یکی 
 از اصحاب بنام ) ابودجانه انصاری ( در صحنه ماندند در برابر س��پاه 
پنج هزار نفری دش��من ) که جمعی از آنها کش��ته ش��ده بودند ( و 
ابوسفیان مکرر س��پاه خود را برای کش��تن پیامبر ) ص ( تحریک 

می کرد.
در این بحران عجیب، عل��ی ) ع ( پروان��ه وار دور پیامبر ) ص ( می 
 گشت و از حمله های دس��ته جمعی دش��من، جلوگیری می کرد 
 هر وقت گروهی به سوی پیامبر ) ص ( حمله می کردند، علی ) ع ( 
در برابر آنها می ایس��تاد و آنها را پراکنده می کرد، بسیاری از افراد 
دشمن را کشت و در این میان شمشیرش شکسته شد ، نزد پیامبر 
)ص( آمد و عرض کرد : ) ای رسول خدا! مرد با شمشیر می جنگد، 

ولی شمشیر من شکسته شده است. ( 
 پیامبر ) ص ( شمشیر خود را که ذوالفقار نام داشت، به علی ) ع ( داد،

امام علی ) ع ( پیاپی بدون وقفه، با آن شمش��یر، از حمالت دشمن 
جلوگیری می کرد، سراس��ر بدنش مجروح ش��ده بود به طوری که 

شناخته نمی شد.
جبرئیل بر پیامبر نازل شد و گفت:

) ای محمد ) ص (! برادری و فداکاری، یعنی این... (
پیامبر ) ص ( فرمود:

) علی از من است و من از او هستم. (
جبرئیل گفت:

) و من از شما هستم. ( 
و حاضران زمزمه ای از طرف آسمان شنیدند که می گفت:

) شمشیری جز ذوالفقار نیست و جوانمردی مانند علی ) ع ( وجود 
ندارد. (

نقل ش��ده اس��ت که روزي پیامبر)ص( وارد مسجد ش��د و در آنجا 
 چش��مش به دو اجتماع افتاد که از دو دس��ته تش��کیل شده بود، 

هر دسته اي سرگرم کاري بودند. 
یک دسته مش��غول عبادت و ذکر و دعا بودند و دسته  دیگر مشغول 

کسب علم و دانش. 
 پیامب��ر)ص( ه��ر دو دس��ته را از نظ��ر گذرانی��د و از دی��دن آنها 
 خوش��حال ش��د و به کس��اني ک��ه همراه��ش بودن��د رو ک��رد و 
 فرمود: این دو دس��ته ه��ر دو کار نی��ک مي کنند و هر دو دس��ته 
بر خیر و سعادتند، آنگاه جمله اي اضافه کردند و فرمودند: لکن من 
براي تعلیم و آگاه کردن مردم فرستاده ش��دم. حضرت پس از این 
 بیان در جمع دانش��جویان نشست و با آنها مش��غول دانش پژوهي

شد.

نمونه ای از فداکاری امام علی )ع(

برتري علم نزد پيامبر)ص(

ه��ر گاه صحبت از کولرهای س��نتی به میان می آید، بی ش��ک بادگیره��ا به ویژه 
بادگیرهای یزد با آن شکل به خصوص و چوب هایی که بر سر دارند، اولین تصویری 
 اس��ت که به ذهن متبادر می ش��ود. ابتکاری که کویرنش��ینان با اس��تفاده از آن 
 به مقابله با گرم��ا رفتند و در طول س��الیان متمادی توانس��تند با این ابزار س��اده 
بر آفتاب س��وزان کویر غلبه ک��رده و در گرم ترین روزهای س��ال بدون اس��تفاده 
 از کوچک ترین ابزاری که نمادی از فناوری باش��د، خنکای نس��یمی دلنش��ین را 
به داخل خانه های خود بیاورند. بادگیرها، برج هایی هس��تند که برای تهویه بر بام 
خانه ها ساخته می شود. بادگیر را همچنین باالی آب انبارها و دهانه معدن ها برای 

تهویه می سازند.
 در خانه ها هوای خن��ک از بادگیر که نوع ابتدایی تهویه مطبوع به ش��مار می رود، 
به اتاق های طبقه همکف یا زیرزمین ها فرستاده می شود. بادگیرها از عناصر و سمبل 
های معماری ایرانی هستند ولی امروزه در بسیاری کشورهای خاورمیانه کپی برداری 

واستفاده می شوندکه نمونه آن امیرنشین کوچک دبی است.
اساسا کولر آبی که در جهان به نام کولر ایرانی نیز شناخته می شود، ریشه ای ملی 
دارد و کارشناسان، بادگیرهای سنتی را که از چند هزار سال پیش در کشورمان وجود 
داشته است اجداد کولرهای کنونی می دانند. استفاده از بادگیر از سنوات بسیار قدیم 
در ایران متداول بوده است. بادگیرها با اشکال مختلف در شهر های مرکزی و جنوب 

ایران ساخته شده که هر کدام برحسب ارتفاع و جهت باد طراحی و اجرا شده اند.
تا قبل از اختراع کولر برقی و گسترش آن در ش��هر های مختلف، از بادگیر در ابنیه 
مختلف مسکونی، مذهبی و خدماتی استفاده می شده اس��ت و هنوز هم می توان 
باقیمان��ده این بادگیر ه��ا را در اقلیم گ��رم و مرطوب جنوب در ش��هرهایی مانند 
بندرعباس، بندر لنگه، قشم، بوش��هر و اقلیم گرم و خش��ک نواحی مرکزی مانند 
کرمان، نایین، یزد، طبس، کاشان، س��منان، اصفهان و حتی برخی نواحی جنوب 

شهر تهران مشاهده کرد.
 ساختار بادگير

بادگیر از مظاهر و سمبل های تمدن ایرانی است. دقیقا معلوم نیست اولین بادگیر در 
کدام شهر ایران ساخته شده ولی سفرنامه نویسان قرون وسطی بیشتر از بادگیرهای 
شهرهای کویری و گرم و خشک مانند یزد و گناباد و طبس، کرمان، بم و زاهدان نام 
برده اند. کاریز و بادگیر و خانه های گنبدی بدون تردی��د از نمادهای تمدن ایرانی 

است.
بادگیر معموال چهارگوش است و در دیوارهای چهارگانه آن چند سوراخ تعبیه شده 

است. درون بادگیر با تیغه ها و جدارهایی که از خشت، چوب و خشت ساخته شده 
است، به چند بخش تقسیم می شود. بادگیرها معموال یک طرفه، چهار طرفه یا هشت 
طرفه است. در شهر یزد تمامی بادگیرها مرتفع و چهار طرفه یا هشت طرفه هستند؛ 
ولی برعکس در شهر میبد که در50 کیلومتری غرب شهر یزد است، بادگیرها کوتاه 

و یک طرفه هستند.
این امر به این دلیل است که در میبد، بادهای کویری، توام با گرد و غبار از سمت کویر 
می وزد و اهالی مجبورند که بادگیرهای خود را پشت به این باد و در جهت باد مطلوب 
بسازند؛ ولی در یزد، چون بین دو رشته کوه قرار گرفته، بادهای کویری کمتر جریان 

دارد و می توان بادگیرهای مرتفع چند طرفه احداث کرد.
عملکرد بادگير

 عملکرد بادگیر به این صورت اس��ت ک��ه باد مطل��وب را گرفت��ه و آن را به داخل 
اتاق های اصلی ساختمان، آب انبار یا س��رداب هدایت می کند. در بعضی مساجد 
حاشیه کویر مانند مسجد قدیمی اردکان و مس��جد جامع فیروز آباد در استان یزد 
دریچه بادگیر درست در باالی محراب قرار دارد. به این ترتیب باد مطلوب وارد بخش 

های مختلف ساختمان و باعث تهویه و خنکی آن می شود.
کارکرد بادگيرها با ساده ترین ابزار

 برای تقوی��ت عملکرد خنک س��ازی بادگی��ر و اس��تفاده از برودت تبخی��ری، از 
روش های دیگری نیز استفاده می شده اس��ت. به عنوان مثال در شهر بم بادگیری 
وجود دارد که از ساختمان حدود50 متر فاصله دارد و با یک کانال زیرزمینی به آن 
مرتبط است. در باالی این کانال یک باغچه قرار دارد. بعد از آبیاری باغچه، رطوبت 
آن به دیوار های کانال ارتباطی نفوذ می کند و نسیم بادی را که از بادگیر به سمت 

ساختمان جریان دارد، خنک تر می کند.
در بعضی موارد نیز روی دهانه بادگیر حصیر، سوفال یا بوته های خار قرار می دادند و 
روی آن آب می پاشیدند و به این طریق رطوبت و برودت های هوای ورودی را افزایش 
می دادند. تا پیش از پیدایش یخچال برقی، در بس��یاری خانه ها مواد غذایی را در 

محوطه زیر بادگیر نگاه می داشتند تا خنک بماند و دیرتر فاسد شود.
  تصفيه هوا با خاک؟!

 در ش��هرهایی که ب��اد مطلوب نی��ز دارای قدری گرد و غبار اس��ت، مانن��د گناباد 
در استان خراسان معموال یک فضای خاکریز در زیر بادگیر ایجاد می کنند. مقطع 
کانال بادگیر را در این قسمت نسبت به مقطع باالی آن قدری عریض تر می گیرند 
 تا س��رعت باد کاهش پیدا کند و غبار و خاک در آن ریخته ش��ود. ب��اد پس از ورود 

به دهانه بادگیر و عبور از محوطه خاکریز قدری صاف تر شده و وارد اتاق می شود.
شهر بادگيرها

 ش��هر تاریخی یزد به ش��هر بادگیر ها معروف اس��ت و به تحقیق، نس��بت به دیگر 
 ش��هر های مرکزی ای��ران دارای بیش��ترین تع��داد بادگیر اس��ت. در این ش��هر، 
مرتفع ترین بادگیر جهان یعنی بادگیر باغ دولت آباد وج��ود دارد که دارای حدود 

34 متر ارتفاع است.
ارتفاع دهانه فوقانی این بادگیر هشت طرفه 11 متر است و باد از هر سمتی که بوزد 
به درون ساختمان هدایت می شود. در اینجا الزم به توضیح است که بعضی بادگیرها 
فقط از طریق جابه جایی هوا ) Convection ( داخل بنا را خنک می کنند و بعضی 
دیگر هم از طریق جابه جایی هوا و هم از طریق تبخیر )Evaporation( این عمل 

را انجام می دهند.
سیس��تم برودتی بادگیر باغ دولت آباد از طریق روش دوم است، به این صورت که 
جریان هوا پس از ورود به داخل س��اختمان از روی یک حوض س��نگی کوچک و 
فواره عبور کرده و س��پس از آنجا به دیگر اتاق ها هدایت می ش��ود. اتاق زیر بادگیر 
که حوض و فواره در آن قرار دارد به صورت هشتی ) هشت ضلعی ( است و در های 
 متعددی در آن وج��ود دارد. هر زمان ک��ه نیاز به خنک کردن اتاق خاصی باش��د، 

در بین آن اتاق و اتاق هشتی زیر بادگیر را باز می کنند.
 بهترین بادگيرهای ایران

بهترین نمونه بادگی��ر ها در جنوب کش��ور را می توان در بندر لنگ��ه و بندر کنگ 
 که در 6 کیلومت��ری غرب بندر لنگه اس��ت، دی��د. هنوز ه��م بادگیرهای حجیم 
چهار طرفه، نمود اصلی این دو بندر قدیمی هستند. طرز کار بادگیرهای این منطقه 
مشابه نواحی مرکزی ایران است، فقط همان گونه که عنوان شد، عملکرد برودتی این 

بادگیر ها فقط از طریق جابه جایی هوا صورت می گیرد.
نس��یم هوای بین خش��کی و دریا و به طور کلی باد های محلی در ای��ن مناطق از 
 شدت کمتری نس��بت به نواحی مرکزی ایران برخوردارند بنابراین باید بادگیر ها 
 حجیم تر باش��ند تا بتوانند جریان بیش��تری از هوا را به درون اط��اق انتقال دهند. 
در بعضی موارد مساحت مقطع بادگیر به بیش از 8 متر مربع می رسد و بر روی کل 
بام اطاق قرار می گیرد. در بندر لنگه در نزدیکی س��احل تعداد بادگیر ها بیش��تر و 
حجم آن ها نیز بزرگ تر اس��ت ولی هرچه از ساحل دور شویم، تعداد این بادگیر ها 
 و ابعاد آنها کمتر می شود به نحوی که در سمت ش��مالی بندر تعداد اندکی بادگیر

وجود دارد.

داستان کوتاه

  ی�ک�ی از ه�م�س���ران رس��ول خ��دا به ن��ام ماریه قبطی��ه فرزندی 
به دنیاآورد که پیامبر )ص ( نام او را اب�راه�ی�م نهاد.

این پس��ر، مورد عالقه شدیدرس��ول اکرم )ص ( قرار گرفت، اما هنوز 
هیجده ماه از ع�مرش نگذشته بود که از دنیا رفت.

پیغمبر که کانون عاطفه و محبت بود، از این مصیبت به شدت م�تاثر 
شد، اش��ک ریخت و فرمود: ای ابراهیم، دل می سوزد و اشک می ریزد 
 و م��ا محزونیم به خاط��ر تو ولی هرگ��ز بر خالف رض��ای خدا چیزی 

نمی گوییم.
ت�م�ام م�س�ل�مانان از این مصیبت متاثر بودند، زیرا آنها می دیدند که 

غباری از حزن و اندوه بر دل پیغمبر)ص ( نشسته است.
آن روز تصادفاخورشید هم گرفته بود.

با مشاهده این وضع، مسلمانان همگی ابرازداشتند که گرفتن خورشید، 
نشانه هماهنگی عالم باال با عالم پایین ورسول خداست و این اتفاق جز 

برای فوت فرزند پیغمبر)ص ( دلیل دیگری نمی تواند داشته باشد.
ال�بته این مطلب مانعی ندارد بلکه برای رسول اکرم )ص ( ممکن است 
دنیا هم زیرورو ش��ود، اما در آن م�وقع این اتفاق به روال طبیعی روی 

داده بود.
برداشت مسلمانان به گوش پیغمبر اکرم )ص ( رس�ی�د.

ب�ه ج�ای ای�ن ک�ه آن ح�ضرت، از این تعبیر خوش��حال شود و مثل 
بسیاری از سیاست بارها م�وق�ع�ی�ت را ب�رای تبلیغات غنیمت شمرد 
و حتی ازعواطف مردم به نفع اهداف تربیتی خودش اس�ت�ف�اده کند، 

نه تنهاچنین نکرد بلکه سکوت را هم جایز ندانست.
به مس��جد آمد و به منبررف��ت و م���ردم را آگاه ک��رد و صریحا اعالم 
 داشت که خورشیدگرفته است، اما هرگز به علت درگذشت فرزند من 

نبوده است.

پیامبر اکرم )ص( دریکي ازسفر هایش دس��توردادتا گوسفندي را 
براي غذاي کاروان آماده کنند. دراین میان یکي ازکاروانیان ویاران 

پیامبرگفت: ذبح گوسفند با من.
دیگري گفت:کندن پوست گوسفند با من.

سومي گفت:پختن گوشت آن با من.
 پیامبر)ص(گفت:جم��ع آوري هی��زم ب��راي آت��ش نیزبرعه��ده 

من.
 ی��اران پیامبرباش��نیدن این س��خن ب��ه ایش��ان ع��رض کردند:
 یارس��ول اهلل!ماخودم��ان کارهاراانج��ام م��ي دهیم،ش��مازحمت

نکشید.
حضرت فرمود: مي دانم که ش��ما کارمن را انجام مي دهید ولي من 
دوست ندارم میان شما مورد تبعیض در انجام کار ها باشم همه کار 
کنند و من بنشینم، زیرا خداوند دوست نمي دارد بنده اش را در میان 
یارانش با وضعي متمایز و جدا از دیگران ببیند، طوري که براي خود 

نسبت به دیگران امتیازي قائل شده باشد. 
س��پس حضرت برخاس��ت و براي جمع آوري هیزم به سوي صحرا 

رفت.

منطق تربيتی

پيامبر و تقسيم کار درسفر

امضاي پيمان » ورشو «
 ميان کشورهاي کمونيستي اروپا 

پس از امضاي پیمان آتالنتیک ش��مالي، ناتو، در س��ال 1949م توسط 
کش��ورهاي اروپاي غربي طرفدار امریکا جهت مقابله با گسترش و نفوذ 
کمونیس��م، در 14 مه 1955م پیمان ورشو میان هش��ت کشور اروپاي 

شرقي در ورشو پایتخت کشور لهستان منعقد شد. 
کشورهاي لهستان، آلباني، بلغارستان، مجارستان، چکسلواکي، آلمان 
 شرقي، روماني و اتحاد جماهیر ش��وروي از اعضاي این پیمان بودند که 

به منظور مقابله با بلوک غرب با هم متحد شدند. 
این کشورها متعهد ش��دند که در مناس��بات خود از تهدید و اعمال زور 
خودداري کنند و در صورتي که عضوي از اعضاي پیمان ورشو در اروپاي 
شرقي، مورد حمله قرار گیرد، سایر کشورهاي عضو به دفاع از آن کشور 

اقدام کنند.
لیکن نیروهاي این پیم��ان در نخس��تین دوره حی��ات آن، دوبار براي 
 س��رکوبي نهضت هاي استقالل طلبانه دو کش��ور عضو یعني مجارستان 
در سال 1956 و چکس��لواکي در س��ال 1968م وارد عمل شدند و این 
کشورها را اشغال کردند. پیمان ورشو در ابتدا به مدت20 سال منعقد شد 
و در سال 1975م نیز این مدت20 س��اله بار دیگر تمدید شد. اما پیمان 
ورشو سرانجام پس از 36 سال فعالیت و به دنبال فروپاشي اتحاد جماهیر 
 شوروي، طي گردهمایي اعضاي آن در بوداپس��ت پایتخت مجارستان، 

در 25 فوریه 1991م منحل شد.

به دنبال توطئه هاي بین المللي براي اشغال سرزمین فلسطین و تشکیل یک 
دولت یهودي، سرانجام مجمع عمومي سازمان ملل متحد در 29 نوامبر 1947م 

پیشنهاد تقسیم فلسطین را تصویب کرد. 
از تاریخ تصویب طرح تقسیم فلسطین در مجمع عمومي سازمان ملل متحد 
تا اعالم تشکیل حکومت اسرائیل کمتر از ش��ش ماه به طول انجامید. در این 
فاصله نیروهاي انگلیس که قیمومیت منطقه را برعهده داشتند، فلسطین را 
ترک کردند و تشکیالت نظامي یهودیان که در سال هاي جنگ جهاني دوم و 

بعد از آن شکل گرفته بود به تدریج جاي آنان را گرفتند. 
اعراب فلسطین، سازمان نظامي واحد و متشکلي نداشتند و به همین جهت، 
با اینکه در اکثریت بودند، در این مرحله، بازي را باختند. س��رانجام حکومت 
نژادپرس��ت اس��رائیل در14 مه 1948م هم زمان با خروج آخرین س��ربازان 
 انگلیس��ي از فلس��طین، پا به عرصه وجود نهاد و رژیم ننگین صهیونیس��تي 
در سرزمیني غصبي و با حمایت ابرقدرت هاي زمان، بر جهان و منطقه تحمیل 

شد. 
به دنبال اعالم موجودیت اسرائیل، نیروهاي کشورهاي عربي متشکل از مصر، 
س��وریه، لبنان و اردن، از جنوب، شمال و شرق وارد س��رزمین هاي اشغالي 
فلسطین شدند و به جنگ با نیروهاي مسلح دولت جدید اسرائیل پرداختند. 

اس��رائیلي ها در آن زمان نیروي مجهزي در اختیار نداشتند و اگر کشورهاي 
عرب، با هماهنگي و استفاده از تمام امکانات خود وارد میدان مي شدند، شاید 
دولت اسرائیل در نطفه خفه مي شد ولي کشورهاي عرب فقط قسمتي از نیروي 
خود را براي باز پس گرفتن فلسطین به کار گرفتند و عدم هماهنگي بین آن ها 
موجب شد اسرائیلي ها فرصت پیدا کنند و به تدریج، نیروهاي خود را تجهیز 

کرده و با حمالت موضعي، قواي اعراب را تحلیل برده و عقب برانند. 
در این میان، تنها نیروهاي اردني قسمتي از خاک فلسطین را در ساحل غربي 
رود اردن به تصرف خود درآوردند و قسمت قدیمي شهر بیت المقدس را تصرف 
کردند. پس از مدتي، سازمان ملل متحد تحت فشار امریکا، از ژانویه 1949م 
براي اعالم آتش بس و ترک مخاصمه بین اعراب و اس��رائیل وارد میدان شد 
و کش��ورهاي عرب را وادار به امضاي قرارداد ترک مخاصمه با اس��رائیل کرد. 
 امضاي این قراردادها هر چند متضمن شناسایی اسرائیل از طرف کشورهاي 
امضا کننده نبود، با این ح��ال موقعیت رژیم صهیونیس��تي را تثبیت کرد و 
موجبات پذیرفته شدن این دولت غصبي به سازمان ملل در یازدهم مه 1949م 

و شناسایی آن از طرف اکثریت اعضاي این سازمان را فراهم ساخت. 
رژیم صهیونیستي در جریان اولین جنگ اعراب و اس��رائیل، عالوه بر حدود 
تعیین شده در طرح تقس��یم فلسطین، بیش از ش��ش هزار کیلومتر مربع از 
سرزمین هایی را که براي دولت عربي فلسطین در نظر گرفته شده بود اشغال 
کردند، به طوري که هنگام پذیرفته ش��دن رژیم صهیونیس��تي به عضویت 
سازمان ملل، این رژیم به جاي 57 درصد پیش بیني شده در طرح، بیش از 77 

درصد اراضي فلسطین را در تصرف خود داشت. 
این غده س��رطاني در س��ال ها و دهه ه��اي بعد، با کش��تار و آواره س��اختن 
فلسطینیان، حضور نامشروع خود را ادامه داده و با حمایت قدرت هاي بزرگ 
سعي در اشغال هرچه بیشتر مناطق فلسطیني دارد که در این میان از هرگونه 

جنایت و آدم کشي دریغ نمي کند.

در چنین روزی

بيانيه شوراي امنيت در محکوميت 
کاربرد سالح هاي شيميایي عراق 

به دنبال عملیات پي در پي قواي جمهوري اسالمي ایران در جبهه هاي 
غرب و جنوب در فروردین 1366 ش، عراق، بار دیگر سالح هاي شیمیایي 

را در مقیاس وسیع به خدمت گرفت.
 در این حال ای��ران از دبیر کل س��ازمان ملل درخواس��ت اعزام هیئت 
کارشناسي بررسي کاربرد سالح هاي ش��یمیایي را کرد و عراق نیز براي 
آن که از ایران عقب نماند با ادعاي کاربرد سالح هاي شیمیایي از طرف 
ایران، درخواس��ت مش��ابهي را عنوان کرد. هیئت کارشناس��ان از سوم 
 تا چهاردهم اردیبهش��ت آن س��ال از دو کش��ور بازدید به عمل آورد و 
به کارگیري سالح هاي شیمیایي از جانب عراق را در سطحي گسترده، 
اعالم کرد. در نتیجه، دبیر کل س��ازمان ملل، گ��زارش هیئت را تقدیم 
شوراي امنیت کرد و آن شورا در رسیدگي به گزارش هیئت و نامه دبیر 
کل، در 25 اردیبهش��ت 1366 برابر با 14 م��ي 1987 بیانیه اي صادر و 
 اعالم کرد که غیرنظامیان در ایران، بر اثر س��الح هاي شیمیایي مجروح 

شده اند. 
ش��ورا در آخر بیانیه، بدون ذکر نام از کش��ور عراق، کاربرد تس��لیحات 
شیمیایي را به شدت محکوم کرد. این بیانیه با آن که متناسب با اهمیت 
فاجعه نبود، لیکن عکس العمل جهاني قوي و مناسبي را به نفع جمهوري 
 اس��المي ایران برانگیخت و کش��ورها و سازمان هاي بس��یاري، عراق را 

به خاطر کاربرد مجدد سالح هاي شیمیایي محکوم کردند.

اولین کولر تاریخی در 
ایران چگونه بوده است؟

اولين جنگ اعراب و اسرائيل پس از 
اعالم  موجودیت  رژیم  صهيونيستي 

حمله هماهنگ آمریکا و عراق 
به ترمينال نفتي خارک 

در ادام��ه حمایت ه��اي آمریکا 
از رژی��م متج��اوز بع��ث عراق 
در حمل��ه ب��ه ایران، س��ازمان 
جاسوسي آمریکا، سیا، اطالعات 
محرمانه ایران را ک��ه از طریق 
ماهواره هاي جاسوسي به دست 
آورده بود، در اختیار عراق قرار 

مي داد. 
 مقام��ات جاسوس��ي آمری��کا 
در دیدارهاي خود با مس��ئوالن 
عراقي، آنان را تحری��ک مي کردند ک��ه از برتري نیروي هوایي خود بیش��تر 
استفاده کنند و هدف هاي اقتصادي ایران را که عموما شامل تاسیسات نفتي و 
برق مي شد، زیادتر و دقیق تر بمباران کرده و آنها را از بین ببرند، چرا که برآورد 
سیا نشان مي داد که تعداد هواپیماها، تانک ها و موشک هاي عراق، چهار برابر 

ایران است. 
درنهایت بر اثر تحریک آمریکا، حمله هواپیماهاي پیش��رفته سوپراستاندارد 
فرانسوي عراق به جزیره مهم و نفتي خارک در 25 اردیبهشت 1367 موجب 
وارد آمدن خسارات سنگین شد و قدرت صدور نفت آن جزیره را از90 درصد 

کل صادرات نفتي ایران به کمتر از50 درصد تقلیل داد.



خبرخبر

 پیشکس��وت عرص��ه هن��ر و بازیگ��ری اصفه��ان گف��ت: داش��تن 
 یك س��الن تئاتر براي اصفه��ان الزم ب��وده اما كافي نیس��ت، باید 
 فک��ري ب��ه ح��ال تئات��ر اصفه��ان و هنرمن��دان نیازمن��د ك��ه
  برخ��ي از آنه��ا حت��ي در فق��ر كام��ل ب��ه س��ر مي برن��د

 بشود.
 دكتر مه��دي جم�الي ن�ژاد در ادام�ه سلس��ل�ه ب�رنام�ه هاي دیدار 
با هنرمندان و چهره هاي ماندگار ش��هر اصفه��ان با حضور در منزل 
استاد هوشنگ حریرچیان با این هنرمند پیشکسوت عرصه بازیگري 

دیدار كرد.
هوشنگ حریرچی�ان ضم�ن خوشام�دگوی�ي ب�ه شه�ردار اصفه�ان 
در ای���ن دی�دار گف���ت: پذی�رش س��م�ت خطیر و پرمس��ئولیت 
شهرداري اصفه�ان ش��هامت و همت بلندي را مي طلبد كه از عهده 

هر فردي برنمي آید.
 حریرچی���ان در ادام���ه تصری�ح ك���رد: س��عي ك���رده ام ب�ا ه�
 ر لهج���ه اي ك��ه در فیلم های��م ظاه��ر مي ش��وم آن لهج��ه را به
  تمس��خر نگیرم، در تازه تری��ن كارم با نام عش��ق س��هراب نیز كه
  با لهج��ه اصفهاني بازي ش��ده و قرار اس��ت به زودي پخش ش��ود

  ت��اش داش��تم این لهج��ه را ب��ه بهتری��ن نحو هم��راه ب��ا آداب، 
 فرهنگ و رس��وم اصفه��ان در لفاف��ه طن��ز و بدون تمس��خر اجرا

 كنم.
 وي اضاف��ه ك��رد: در فرانس��ه ب��ه موزه ل��وور و ب��رج ایف��ل افتخا

 ر مي كنند اما م��ا در اصفهان آثار بس��یار متعددي در كن��ار بازارها 
 داریم ك��ه باید به آنه��ا افتخار كنیم، ب��ه طور مثال مس��جد جامع
  اصفهان كلکس��یون آث��ار تاریخي اس��ت و گردش��گران داخلي و
  خارجي ك��ه در گذش��ته به ای��ن ش��هر مي آمدند پ��س از دیدن

  ای��ن آث��ار س��راغ تئاتره��اي بس��یار پ��ر رون��ق ای��ن ش��هر 
مي رفتند.

 اس��تاد هوش��نگ حریرچیان متولد ۱۳۱۱ از بازیگ��ران اصفهانی
  س��ینما و تلویزی��ون ایران اس��ت، وی فعالی��ت هنری خ��ود را از 
 دی م��اه ۱۳۲۶ در تئات��ر اصفه��ان ب��ا مدیری��ت زنده یاد اس��تاد
  ناصر فرهمن��د آغاز ك��رد و در ش��هریور ۱۳۳۲ به تئاتر س��پاهان

  ب��ا مدیریت عل��ی صم��دی پیوس��ت، از س��ال ۱۳۳۸ رس��ما در 
 رادی��و اصفه��ان ب��ه عن��وان هنرپیش��ه، گوین��ده، تهیه كنن��ده، 
 گزارش��گر، كارگردان و مج��ری برنامه های تفریح��ی- هنری آغاز 
 ب��ه كار ك��رد. او در س��ال ۱۳۴۸ اولی��ن تجرب��ه تلویزیون��ی خود

  به ن��ام »عکاس باش��ی« را انج��ام داد و فعالیت س��ینمایی خود را 
با بازی در فیلم »جعفر خان« به كارگردانی زنده یاد علی حاتمی آغاز 
كرد. حریرچیان تا به امروز همچنان به فعالیت سینمایی و تلویزیونی 

خود ادامه می دهد.

در ضیافتی با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ، شهردار اصفهان، 
مدیر منطقه ای یونسکو و مقامات كشوری و استانی و همچنین مهمانان 

خارجی از نرم »العلم سلطان« و كتاب »نشان راه« رونمایی شد.
همزمان با برگزاری دوازدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی 
در اصفهان، ضیافت شهردار اصفهان با حضور محمد فرهادی وزیر علوم، 

تحقیقات و فناوری در محل كاخ موزه چهلستون اصفهان برپا شد.
مهدی جمالی نژاد، شهردار اصفهان در این ضیافت میزبان، وزیر علوم، 
مدیر دفتر منطقه ای یونسکو در ایران،  مقامات و مسئوالن كشوری و 
استانی، مدیران مراكز رشد و فناوری، شهرک های علمی و تحقیقاتی و 
نیز روسا، معاونین و اساتید دانشگاه های استان اصفهان، صاحبنظران و 
جمعی از اصحاب رسانه های گروهی و همچنین مهمانان خارجی بود.

در ابتدای مراس��م پس از پخش س��رود ملی و قرائت كام اهلل مجید و 
خیرمقدم توس��ط مجری برنامه، مهدی جمالی نژاد ش��هردار اصفهان 
پشت تریبون قرار گرفت و از آغاز گفتمان جدید مدیریت شهر مبتنی بر 

شهر دانش بنیان و دست یابی به شهر دانایی محور خبر داد.
وی همچنین از تهیه  منش��ور علمی ش��هر اصفهان به عنوان سند راه 
دس��تیابی به دانایی، خاقیت و مهارت جهت برقراری تعامل با مجامع 
علمی و اندیش��مندان و بهره مندی از مدیریت دانش خبر داد؛  سپس 
س��ایت مركز فناوري هاي نوین ش��هرداری اصفهان را به طور رسمی 

افتتاح كرد.
در ادامه برنام��ه، با حض��ور فرهادی وزی��ر علوم، از ش��هرک علمی و 
تحقیقاتی مجازی رونمایی ش��د و قرارداد س��ه جانبه تب��ادل اراضی 
دانشگاه صنعتی اصفهان و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با حضور 

روسای هر یك از این مراكز صورت پذیرفت.
سپس وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با برش كیك بیست سالگی شهرک 
علمی و تحقیاتی اصفهان از دو دس��تاورد علمی و پژوهشی شهرداری 
اصفهان، یکی نرم افزار »العلم سلطان« و دیگری كتاب »نشان راه« كه 
مبتنی بر منویات مقام معظم رهبری است رونمایی كرد و تابلو یادبود 

این رونمایی توسط مسؤالن حاضر امضا گردید.
در پایان این مراسم مدیر منطقه ای یونسکو در ایران، از محمد فرهادی، 

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تقدیر بعمل آورد.

هوشنگ حریرچیان در دیدار با شهردار استان:

گذشته پرافتخار تئاتر اصفهان
نیاز به احیا دارد

با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛

نرم  افزار »العلم  سلطان« و کتاب 
»نشان راه« رونمایی شد

دوازدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی در حالی 
در مهمانسرای عباسی )تاالر عباسی( با تکاپو و تاش های 
مس��ئوالن ش��هرک علمی تحقیقاتی اصفه��ان در حال 
برگزاری است كه با بیستمین س��الگرد تأسیس شهرک 
علمی تحقیقاتی اصفهان، دومین المپیاد ملی كسب و كار 
دانشجویی و تجدید توافق نامه منطقه ای توسعه پارک ها 

و مراكز رشد با یونسکو از لحاظ زمانی قرین شده است.
با برگزاری افتتاحیه و س��خنرانی وزیرعل��وم تحقیقات و 
فناوری، وارد مرحله و وقایع جدید دیگری در جش��نواره 
ش��یخ بهایی می ش��ویم. فضایی تحت عنوان نشا )نقطه 
ش��روع ارتباط( كه فضای مذاكره بین س��رمایه گذاران و 
س��ازمان های بزرگ از یك س��و و فن آفرینان و صاحبان 
فرصت های سرمایه گذاری كه نیازمند سرمایه، مشاكت یا 
حمایت هایی در زمینه توزیع كاال هستند از سوی دیگر، 

ایجاد شده است.
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان طایه دار فعالیت نشا 
در ایران است. تا ایده پردازان و فن آفرینان سراسر كشور 
بتوانند با این فرصت به ارائه دانش خود و جذب س��رمایه 
گذاران بپردازند و برای رساندن طرح های علمی به ثروت، 
چیزی كه تحت عنوان اقتصاد دانش بنیان نام گرفته و به 
گفته وزیر علوم تحقیقات و فناوری در افتتاحیه وجهی از 

اقتصاد پایدار است، دست یابند.
زمانی كه س��رمایه گذاران و فن آفرینان در حال مذاكره 
هس��تند، در سوی دیگر جش��نواره قرار اس��ت ۳0 نفر از 
محققان و ایده پ��ردازان، ایده های خود را در حضور چهار 
داور متخصص، سرمایه گذاران خارجی و داخلی، به مدت 
۴ دقیقه ارایه دهند، اتفاقی كه در دنیا مرسوم و در ۳ دقیقه 
انجام می ش��ود. بعد از آن در مدت ۲ دقیقه به س��واالت 
داوران پاس��خ دهند و در این زمان كوتاه بتوانند سرمایه 

گذار جذب كنند.
طرح اول با عنوان »تولید فیبر خوراكی از هسته خرما« با 
بیان مزیت های این محصول كه از افزایش وزن جلوگیری 
می كند و با تولید آن در داخل كشور نیازی به وارد كردن 
آن نیست، ارایه می شود. اس��تفاده از ضایعات كشاورزی، 
اش��تغالزایی برای روس��تاییان از دیگ��ر ویژگی های این 

طرح است.
طرح بعدی كه در زمینه ارای��ه خدمات آناین به مصرف 
كننده است كه با عنوان »نظر بازار بسته آناین تحقیقات 
بازار« ارایه می ش��ود. همچنین در ادام��ه »تولید پودر با 
خواص پروبیوتیك با سویه خاص«، »ساخت سیمان سبز 
با استفاده از سرباره های آهن گدازی با مقاومت در شرایط 
خورنده«، »سامانه گردشگری منطبق با فناوری واقعیت 
افزوده«، » تولید مالچ های زیست سازگار و زیست تخریب 
پذیر پلیمری«، » برداشت رباتیك و بسته بندی مکانیزه 
زعفران«، »ساخت پروتز دوجزیی برای ترمیم شکستگی 

اس��تخوان«، »تولید جنین منجمد تعیین جنسیت شده 
گاو« و »كاربرد گیاهان دارویی رنگ زا روی منس��وجات 
پنبه ای« از طرح هایی اس��ت كه به ترتیب ارایه و توس��ط 

داوران به پرسش و پاسخ گذاشته می شود.
دكتر عنایتی مدیر عامل ش��ركت GATE در جمع حاضر 
در خصوص راهکارهای جذب سرمایه و چالش هایی كه در 
این زمینه وجود دارد، می گوید: جذب سرمایه یك وصلت 
میان سرمایه گذار و سرمایه پذیر است. برای موفقیت در 
جذب سرمایه گذار باید به نگرش سرمایه گذار توجه كرد. 
كل بررسی های یك سرمایه گذار چیزی جز معادالت سود 

وزیان و ارزیابی ریسك ها و پاداش ها نیست.
وی با بیان اینکه نباید سرمایه گذار داخلی و خارجی را از 
هم تفکیك كرد به این دلیل ك��ه دنیا یك دهکده جهانی 
شده است، می افزاید: س��رمایه گذاران خارجی و داخلی 
به تك تك ریس��ك های موجود توجه می كنند خواه این 
ریس��ك ها در داخل از كشور یا خارج باش��د. قوام و ثبات 
سیاس��ی، عملکرد دولت و تأثیر آن بر مس��ایل سیاس��ی 
در مقوله ریسك های سیاس��ی جای می گیرد كه شرایط 

سرمایه گذاری را تحت تأثیر قرار می دهد.
عنایتی با اش��اره به دسته دیگر ریس��ك ها كه اقتصادی 
اس��ت، توضیح می دهد: تورم بازار، وابستگی های اقتصاد 
به صنایع و سیستم بانکی از ریسك های اقتصادی است. 
عاوه بر این ریسك های فرهنگ تجاری محیط از اهمیت 
برخودار است. شفافیت امور تجاری در كشور كه متاسفانه 
در این قسمت خوب عمل نکردیم مواردی است كه كسب 
و كار را جهت می دهد و برای سرمایه گذار مهم است. حتی 
پیگیری حکم ه��ا و روند قضایی و اداری و اجرایی ش��دن 
قوانین كشور برای یك سرمایه گذار از مواردی است كه بر 

تصمیم او تأثیر می گذارد.
عضو انستیتو حسابرسان خبره آمریکا با بیان اینکه حدود 
۸5 درصد از شركت های نوپا در آمریکا و كانادا محکوم به 
شکست هس��تند، می گوید: تعداد س��رمایه گذاران كم و 
تعداد صاحبان ایده كسب و كار زیاد است این باعث ایجاد 
فضای رقابتی شده است. سرمایه گذاران محتاطانه عمل 
می كنند تا سرمایه خود را از دست ندهند. سرمایه گذاران 
حرفه ای با ش��اخص هایی كه دارند صاحبان ایده كس��ب 
كار را غربال می كنند. زمان برایش��ان حکم پول را دارد و 
معتقدند آن ایده ای كه زمان بر است پول را قفل می كند.

همچنین س��رمایه گذاران به فکر از دست نرفتن سرمایه 
خود و س��رمایه پذیران به فکر عملیاتی كردن طرح های 
خود هستند. در این میان هستند طرح هایی كه در كنار 
سود شخصی به فکر اش��تغالزایی و ارتقای سطح زندگی 
نیازمندان هستند و قرار است رویداد دیگری تحت عنوان 
شانزدهمین رویداد ایده ش��و با موضوع كسب و كارهای 
اجتماعی مرتبط با بهبود ش��رایط اجتماعی شهروندان و 
ارتقا سطح معیشت افراد خاص در دوازدهمین جشنواره 

ملی فن آفرینی شیخ بهایی برگزار شود.
امید است این رویکرد با توجه به قشر فرودست و مستمند 
جامعه به بار بنشیند تا شاهد فاصله عرش تا فرش طبقاتی 
انسان ها نباش��یم و حدود ۲00 متر دورتر از هتل باشکوه 
عباس��ی كه گران تری��ن و اعیانی ترین هت��ل اصفهان و 
میزبان مهمانان و سرمایه گذاران خارجی و داخلی مرفه 
است، مکانی نزدیك به مدرسه چهارباغ پیرزنی را نبینیم 
كه روی س��نگ فرش ها نشس��ته و با حالتی مستمدانه 
و ملتمس��انه با كودک خود دست فروش��ی می كند و در 

برآوردن ابتدایی ترین نیازهای خود ناتوان است.
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مدیر عامل سازمان زیبا سازی شهرداری اصفهان خبرداد:

نقش 3 بعدی ایوان خاطره
بر دیواره شهر

توسط معاون توسعه و فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی صورت گرفت؛

پارک علم و فناوری
مجازی اصفهان رونمایی شد

مدیر منطقه 7 شهرداری اصفهان خبر داد:

پیشرفت 32 درصدی عملیات عمرانی مجتمع 
فرهنگی - ورزشی گلستان

امام جمعه اصفهان با بیان اینکه اختاف به جز شکست 
چیزی در پی ندارد، تصریح كرد: قرآن كریم می فرماید 
اگر دو طایفه از مس��لمانان با هم اختاف كردند بین 
آنها را اصاح كنید و اگر تشخیص دادید یکی از آنها در 
حال ظلم است با ظالم بجنگید تا دست از ظلم بردارد.

 آیت اهلل سیدیوسف طباطبایی نژاد در خطبه های نماز 
جمعه اصفهان در ادامه مبح��ث خود پیرامون اعجاز 
قرآن در بعد دس��تورات اجتماعی اظهار داشت: یکی 
از دس��تورات اجتماعی قرآن ایجاد وح��دت و نهی از 

تفرقه بوده است.
امام جمعه اصفهان با اش��اره به باوره��ای موجود در 
بین اعراب آن زمان ادام��ه داد: اعراب جاهلی هر یك 
امتیازاتی برای خود قائل بودند و همواره بر اساس آنها 
با هم می جنگیدند و بچه های خ��ود را نیز از كودكی 

جنگجو بار می آوردند.
نماینده ولی فقیه در اس��تان اصفه��ان یکی از دالیل 
عدم تمایل به داش��تن دختر در بین اع��راب را وجود 
این جنگ ها عنوان كرد و افزود: پیامبر )ص( در چنین 

شرایطی ابتدا بین همه مسلمانان عهد برادری بست 
و بعد از آن خداوند آیاتی در رابطه با وحدت و دوری از 

اختاف و تفرقه نازل كرد.
آیت اهلل طباطبایی نژاد با بیان اینک��ه اختاف به جز 
شکست چیزی در پی ندارد، تصریح كرد: قرآن كریم 
می فرماید اگر دو طایفه از مس��لمانان با هم اختاف 
كردند بین آنها را اصاح كنید و اگر تش��خیص دادید 
یکی از آنها در حال ظلم است با ظالم بجنگید تا دست 

از ظلم بردارد.
امام جمعه اصفهان همه مشکات مسلمانان را ناشی 
از اختاف دانست و افزود: دشمن همواره سعی كرده 
این اختافات وجود داشته باشد. وی ادامه داد: اسام 
همیشه به دنبال اتحاد بین مسلمانان و دوری از تفرقه 

بوده و یکی از دالیل تقیه نیز دوری از تفرقه است.
آیت اهلل طباطبایی ن��ژاد در خطب��ه دوم نماز جمعه 
اصفهان با اش��اره به س��الروز لغو امتیاز تنباكو در پی 
فتوای میرزاحسن شیرازی بیان داشت: این داستان 
بسیار مهم و آموزنده اس��ت، اولین نکته آموزنده این 

جریان این بود كه علمای ما همیش��ه دغدغه نفوذ را 
داشته و سعی می كردند دشمن به كشور نفوذ نکند.

امام جمعه اصفهان در تبیین دیگر نکته آموزنده این 
جریان اظهار داشت: نکته دوم، تابعیت مردم از مراجع 
تقلید كه با فتوای میرزاحس��ن ش��یرازی توتون ها و 
تنباكوها را از بین بردند و سرانجام با این دستور امتیاز 

تنباكو نیز لغو شد.
نماینده ولی فقیه در اس��تان اصفهان ب��ا بیان اینکه 
دشمن وقتی این تاثیر را دید علیه روحانیت اقدام كرد، 
افزود: باید دعا كنیم سایه علما بر سر ما باشد وگرنه راه 

را گم خواهیم كرد.
آیت اهلل طباطبایی نژاد در ادامه با اشاره به سخنان رهبر 
معظم انقاب در دیدار با نیروهای انتظامی تصریح كرد: 
یکی از عوامل ایجاد ناامنی در داخل اش��رار و اعتیاد 

است كه باید با آنها برخورد شود.
امام جمعه اصفهان خاطرنش��ان كرد:  دشمن سعی 
زیادی برای انحراف جوان��ان دارد. چرا كه یك جوان 

معتاد به درد هیچ كاری نمی خورد.

معاون صنایع دس��تی س��ازمان میراث گفت:تکرار و 
عدم آفرینش مهم ترین تهدید برای صنایع دس��تی 
اس��ت و با توجه به تغییردیدگاه های انسانی در طول 
زمان طبیعی اس��ت صنایع دس��تی تغییراتی داشته 
باشد. بهمن نامور مطلق در همایش هنر و صناعات در 
تمدن ایرانی اسامی اظهار داشت: از میان رفتن برخی 
صنایع دستی در طول زمان امری طبیعی و نشانه عدم 
ركود آن است اما باید در كنار این امر تولیدهای جدید 
نیز وجود داشته باش��د. وی با بیان اینکه تکرار و عدم 
آفرینش مهم ترین تهدید برای صنایع دستی است، 
افزود: صنایع دس��تی تبلور الگوهای شکل گرفته در 
دوران های مختلف است و با توجه به تغییر دیدگاه های 
انسانی در طول زمان طبیعی است صنایع دستی نیز 
تغییراتی داشته باشد و بر این اساس نباید از فراموشی 

و مرگ برخی صنایع دستی بهراسیم.
 اتکا ب�ر نیروی فک�ر جوانان برای اس�تفاده از

  ایده های نوین صنایع دستی
معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی با تاكید 

بر اتکا بر نیروی فکر جوانان برای استفاده از ایده های 
نوین در راستای آفرینش نسل جدید صنایع دستی 
ابراز داشت: این امر از طریق ارتباط میان دو نسل و 
حمایت از نس��ل جدید امکانپذیر است. وی با اشاره 
به اینک��ه باید به آفرینش های هنری توجه داش��ته 
باشیم، تاكید كرد: ش��اید یکی از دالیل عدم خرید 
فرش ایران��ی در اروپا به عدم تولید فرش بر اس��اس 

طرح ها و نقشه های جدید مربوط شود.
نامورمطلق با تاكی��د بر لزوم طراح��ی های صنایع 
دستی مطابق با نیاز روز جامعه ابراز داشت: مشکل 
مهم صنایع دستی عدم تمركز در یك سازمان است؛ 
اكنون هركدام از صنایع دس��تی ما در دس��تان یك 
وزارتخانه قرار گرفته كه همین امر صنایع دس��تی 
را در برخی نقاط كش��ور ضعیف یا در معرض تهدید 
قرار داده است؛ این در حالی اس��ت كه در تمام دنیا 
صنایع دس��تی در یك مجموعه متحد و به یك غول 
بزرگ تجاری مبدل شده است. وی اضافه كرد: باید 
فرهنگس��ازی در راستای ترویج اس��تفاده از صنایع 

دستی جدی گرفته شود و این امر به كمك رسانه ها 
و صدا وسیما امکان پذیر است و دانشگاه ها و مراكز 
علمی نیز می توانند در این زمینه و در راستای طرح 
های نوین تاثیرگذار باش��ند. معاون صنایع دس��تی 
سازمان میراث فرهنگی حوزه صادات صنایع دستی 
را نیز ضعیف برشمرد و بیان داشت: در طول یك دهه 
بازار صنایع دستی ایران در جهان از میان رفت و این 
امر نیز ناشی از عدم وحدت نظر در حوزه های صنایع 
دستی است؛ البته در سه سال گذشته بار دیگر روند 
رو به رشد صادارات آغاز شده اس��ت و باید با برنامه 

ریزی صحیح این روند ادامه پیدا كند.
صنایع دس�تی تبلور عینی اقتص�اد مقاومتی 

است
وی با بیان اینکه صنایع دس��تی نوعی صنعت خاق 
به ش��مار می رود و آینده بس��یار خوبی دارد، گفت: 
هیچ رش��ته ای مانند صنایع دستی این تنوع را نشان 
نمی دهد و در دنیای امروز كه میل به تنوع و گوناگونی 

بسیار است این صنعت می تواند كمك كننده باشد.

امام جمعه اصفهان:

همه مشکالت مسلمانان ناشی از اختالف است
معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی:

تکرار و عدم آفرینش مهم ترین تهدید برای صنایع دستی است

جشنواره ملی شیخ بهایی، وصلت سرمایه گذار و سرمایه پذیر

مدیر عامل س��ازمان زیبا س��ازی ش��هرداری 
اصفهان گفت: دیوارنگاره ۳ بعدی ایوان خاطره 
با هزینه ۲0 میلیون تومان تکمیل شده است.

 مهدی بقایی اظهار ك��رد: دیوارنگاره ۳ بعدی 
ایوان خاطره در میدان شهید فهمیده منطقه 
۱0 ش��هرداری اصفهان با هزینه ۲0 میلیون 

تومان تکمیل شد.
بع���دی   ۳ دی�وارنگ���اره  اف���زود:  وی 
ان�گ�ش���ت�ان ش��اد در می��دان ارتش جنب 
توپخانه با اعتباری در حدود ۲5 میلیون تومان 

انجام شده است.
مدیرعام�ل سازم�ان زیب�اس�ازی شه�رداری 
اصفه�ان ب�ا اش�اره به این ك�ه دی��وارن�گ�اره 
۳ بعدی درخ��ت پائی�زی می��دان الله جنب 
پارک زنبق با مبلغی حدود ۱۲ میلیون تومان 
اجرا شده است، ادام�ه داد: دیوارنگاره ۳ بعدی 
حی��ات زن��ده رود در میدان ش��هید فهمیده 
منطقه ۱0 با مبلغی حدود ۲0 میلیون تومان 

تکمیل شد.

مدیر عامل س��ازمان زیبا س��ازی ش��هرداری 
اصفهان ب��ا بیان اینک��ه دیوارن��گاری فضای 
متنوعی را برای ش��هروندان ب��ه وجودآورده 
اس��ت، اضافه كرد: دیوارن��گاره ۳ بعدی چهار 
فصل در خیابان خانه اصفهان با اعتباری حدود 

۲0 میلیون تومان پایان یافته است.

پارک علم و فناوری مجازی اصفهان با حضور 
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رونمایی شد.

پارک علم و فناوری، سازمانی است كه به وسیله 
متخصصان حرفه ای اداره می شود و هدف اصلی 
آن افزایش ث��روت جامعه از طریق تش��ویق و 
ارتقای فرهنگ نوآوری و افزایش توان رقابت در 
میان شركت ها و مؤسساتی است كه متکی بر 

علم و دانش در محیط پارک فعالیت می كنند.
پارک علم و فناوری مجازی در فضای اینترنت 
طراحی شده است و امکان دسترسی كاربران 
و عاقه من��دان به اطاعات كام��ل مربوط به 
شركت های دانش بنیان مستقر در پارک علم 

و فناوری اصفهان را فراهم می كند.
پارک عل��م و فناوری مجازی اصفهان، ش��ب 
گذشته در مراسمی كه به مناسبت بیستمین 
س��ال تاس��یس ش��هرک علمی و تحقیقاتی 
اصفه��ان و رونمایی از چند دس��تاورد علمی 
و پژوهش��ی با حضور وزیر عل��وم، تحقیقات و 
فناوری در كاخ موزه چهلس��تون برگزار شد، 

رونمایی شد. معاون توسعه و فناوری شهرک 
علمی و تحقیقات��ی اصفهان در این مراس��م 
در باره پارک عل��م و فناوری مج��ازی گفت: 
این طرح توس��ط یکی از ش��ركت های دانش 
بنیان مستقر در شهرک و بصورت وب سایت 

اینترنتی اجرا شده است.
محمدج���واد امی��دی اف��زود: ویژگ��ی ها و 
اطاعات مربوط به ش��ركت های دانش بنیان 
مس��تقر در پارک علم و فناوری بصورت س��ه 
بُعدی و پویانمایی)انیمیش��ن( درآمده است و 
كاربران می توانند با ورود به این وب س��ایت، 
چیدمان و محصوالت ش��ركت ها را از نزدیك 
ببینن��د. وی با بیان اینکه م��ی توان اطاعات 
مربوط به س��ایر ش��ركت های دانش بنیان از 
پارک های علم و فناوری دیگ��ر را نیز در این 
سامانه قرار داد، تصریح كرد: تعدادی از پارک 
های عل��م و فن��اوری خارجی از این س��امانه 
مجازی با هدف ارائ��ه محصوالت خود در بازار 

ایران استقبال كرده اند.

مدیر منطق��ه 7 ش��هرداری اصفه��ان گفت: 
عملیات عمرانی مجتمع فرهنگی - ورزش��ی 
گلس��تان با اعتبار 50 میلیارد ریال ۳۲ درصد 

پیشرفت داشته است.
علی اصغ��ر ش��اطوری اظهار ك��رد: مجتمع 
فرهنگی - ورزشی گلستان با مساحت ۲۴00 
متر مربع  و با اعتبار 50 میلیارد ریال در دست 

اجراست.
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه عملی��ات عمرانی 
مجتم��ع فرهنگی - ورزش��ی گلس��تان ۳۲ 
درصد پیشرفت داشته اس��ت، افزود: مجتمع 
 فرهنگی - ورزشی گلس��تان با توجه به نیاز و 
درخواس��ت های اهالی منطقه احداث ش��ده 
اس��ت.مدیرمنطقه 7 ش��هرداری اصفه��ان با 
اش��اره به دیگر پروژه های منطقه عنوان كرد: 
س��اماندهی بلوار ایمان حدفاصل خیابان آل 
محمد – خیابان آل بوی��ه به طول  ۱۴00متر 

در دست اجراست.
وی هزینه اجرای این پ��روژه را یك میلیارد و 

۲00 میلیون تومان دانست و عنوان كرد:این 
پروژه ظرف ۲ ماه آینده تکمیل می شود.

شاطوری ادامه داد: خیابان سازی و ضلع كش 
خیابان گلس��تان نیز با مبلغ ۲ میلیارد و ۳00 
میلی��ون تومان  تاكنون ۳0 درصد پیش��رفت 

داشته است.
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 عروسک های لگویی المپیک 
و پارالمپیک ریو رونمایی شدند

 تحقیقات جدید برای جلوگیری
 از مرگ ناگهانی در ورزشکاران

مورینیو سرمربی منچستریونایتد  شد

خرید هزارمیلیاردی هدایتی در فصل بعد!

عروسک های وینیسیوس و تام به صورت لگو برای نخستین بار در تاریخ در طول 
برگزاری بازی ها ارایه خواهند شد.

 وینیس��یوس و تام ن��ام دو نماد عروس��کی ب��ازی ه��ای المپی��ک و پارالمپیک 
 هس��تند. نام این دو نماد برگرفت��ه از نام دو موس��یقیدان مطرح برزیل��ی به نام 

»وینیسیوس دو مورائس« و »تام جوبیم« است.
برگزارکنندگان رقابت ها اکنون لگوی این نمادها را برای نخس��تین بار در تاریخ 
طراحی کرده اند که از ۱۹۷ قطعه تشکیل ش��ده و برای کودکان باالی هفت سال 

قابل استفاده است.
کودکان، مجموعه داران و تمام کسانی که به لگو عالقه مند هستند می توانند به 
تام و وینیسیوس در مغازه های ریو ۲۰۱۶ و فرودگاه های ریو دو ژانیرو و سائوپائولو 

دسترسی پیدا کرده و آن را تهیه کنند.

در جلس��ه س��االنه کنگره اروپایی » بی نظمی در ضربان قلب« توصیه های 
جدید برای جلوگیری از مرگ ناگهانی از ورزشکاران مطرح می شود.

مایکل گلیکسون، یکی از محققان در این زمینه می گوید : آمریکا و اروپا هر 
کدام روش های مختلف��ی برای جلوگیری از مرگ ناگهانی در ورزش��کاران 
دارند. آمریکایی ها از ECG اس��تفاده نمی کنند در حالی ک��ه اروپایی ها به 

صورت سنتی این روش را مناسب می دانند.
در این کنگره بیش از همه سالمتی ورزشکاران مورد بررسی قرار می گیرد، 

از جمله ورزشکاران ر قا بتی و ورزشکاران استقامتی.
متخصصان بررس��ی می کنند که آیا باید از انجام ورزش های استقامتی در 

افرادی که بیماری قلبی دارند جلوگیری شود یا خیر.
گلیکس��ون در این باره می گوید: تا چند س��ال اخیر ما انجام ورزش را برابر 
بیماران قلبی ممنوع کرده بودیم. در حال  حاضر راهنماها آزادانه تر شده اند و 

توصیه های جدیدتری به ورزشکاران می شود.
در این جلس��ه درباره روش ه��ای جدید جلوگی��ری از م��رگ ناگهانی در 

ورزشکاران از جمله ژن درمانی و یاخته درمانی صحبت می شود.

بعد از جدایی مورینیو از چلسی زمزمه های حضور این مربی در تیم هایی 
چون رئال مادرید، پاری سن ژرمن و منچستریونایتد به گوش رسید که از 
این بین با توجه به اع��الم تمایل مورینیو به حضور در لیگ برتر، ش��ایعات 
درباره حضور مورینیو در تیم اول شهر منچس��تر بیش از تیم های دیگر به 

گوش رسید.
خبرگزاری اسکای ایتالیا اعالم کرد ژوزه مورینیو سرمربی منچستریونایتد 
شد و این موضوع به زودی از طرف باش��گاه اعالم خواهد شد. به نوشته این 
خبرگزاری حضور مورینیو در منچس��تریونایتد قطعی ش��ده اس��ت و این 
مربی به زودی کارش را در این تیم شروع خواهد کرد.مورینیو بعد از بازی 
س��تارگان جهان در مکزیک در واکنش به شکست منچس��تر از وستهام و 
احتمال سهمیه نگرفتن شیاطین سرخ عنوان کرد زمان زیادی برای حضور 

دوباره در لیگ قهرمانان وجود خواهد داشت.
مورینیو سومین مربی منچس��تریونایتد بعد از فرگوسن خواهد بود. دیوید 
مویس و فان خال پیش از او در این تیم موفق نبودند و تنها یک جام خیریه 
در زمان مویس تنها افتخاری بوده است که منچستریونایتد در این 3 سال 

به آن دست یافته است.

حس��ین هدایتی با برنامه ای وی��ژه در فصل آینده در فوتب��ال ایران حضور 
خواهد یافت؛ در حال حاضر بمب بیش از هزار میلیاردی او در لیگ شانزدهم 

منفجر شد.
 عابربانک این بار هم دست به کار شده و به دنبال این است که فصل شانزدهم 
را با قدرت آغاز کند و به همین منظور مذاکره برای خرید باش��گاه فوالد را 
استارت زده است. پیشنهاد اولیه در این رابطه برای خرید مجموعه فوالد که 
شامل کارخانه فوالد نیز می باشد مبلغ هزار میلیارد و هشتاد میلیون تومان 

است که مورد موافقت طرفین نیز قرار گرفته است.
پیش از این گفته می ش��د حس��ین هدایتی ب��ا توجه به تمای��ل نفت برای 
واگذاری، خواهان خرید این باشگاه اس��ت که بروز مشکالتی در این رابطه 

مانع از تحقق این مسئله شد و او از این خرید منصرف گردید.
در حالی که در مناقصه واگذاری پرسپولیس در فصل گذشته باالترین مبلغ 
مربوط به پیشنهاد حدود 3۰۰ میلیاردی بود که توسط هدایتی ارایه شده، 
گفته می ش��ود مبلغ بیش از ه��زار میلیارد به فوالد به دلی��ل واگذاری کل 

مجموعه فوالد است.

مهدی مهدوی کیا چهره محبوب فوتبال ای��ران این روزها برای حضور در کنار تیم 
ستاره های دنیا، راهی مکزیک شده اس��ت. جالب اینجاست که امروز فابیو کاناوارو 
ستاره سابق تیم ملی ایتالیا که همین چند وقت پیش به ایران سفر کرده بود، سلفی 

خود و مهدوی کیا را در صفحه رسمی اش در اینستا منتشر کرد.

لنز دوربین

سلفی ستاره سابق تیم ملی ایتالیا
با مهدوی کیا

سیری در دنیای ورزش

۲۰۹۲۰۹۲۰۹

امید نوروزی:

آماده کسب مقام جهانی و المپیک هستم
مظلومی: 

به قولی که در ابتدای فصل دادیم، عمل کردیم
در هفته پایانی لیگ رقم خورد؛

تیره روزی های سپاهان کامل شد
قهرمان کش��تی فرنگی جهان از آمادگی خود و تیم ملی برای کس��ب 

مقام اول جهان و المپیک خبر داد.
امید نوروزی با اشاره به نزدیک شدن به زمان برگزاری مسابقات جهانی 
کش��تی فرنگی در شیراز، گفت: خوشبختانه همه چیز در شیراز آماده 
قهرمانی تیم ملی در مسابقات جهانی است. وی ادامه داد: تیم ملی در 

شرایط بسیار مطلوبی از لحاظ روحی و تکنیکی قرار دارد.
قهرمان جهان و المپیک کش��تی فرنگی با بیان اینکه اکثر رقبایش در 
المپیک برزیل در مسابقات جهانی شیراز حضور دارند، گفت: با آمادگی 

کامل وارد مسابقات جهانی می شوم.
ن��وروزی افزود: با قهرمانی در مس��ابقات جهانی کش��تی فرنگی بیش 
از گذش��ته آم��اده رقابت های المپی��ک خواهم ش��د.وی تاکید کرد: 
خوش��بختانه طی مدت بسیار اندک، ش��یراز آماده برگزاری مسابقات 
جهانی شده و این وضعیت به طور حتم در کسب میزبانی های آینده 
بسیار تاثیرگذار اس��ت.قهرمان جهان و المپیک کشتی فرنگی با بیان 
اینکه مردم ش��یراز از برگزاری مسابقات جهانی استقبال خواهند کرد 
گفت: شیرازی ها عالقه فراوانی به کشتی دارند به همین دلیل شاهد 
ش��لوغ شدن سالن برگزاری مسابقات خواهیم بود.نوروزی در خصوص 
حض��ور در المپیک نیز تاکید کرد: به ش��دت و ب��ا تمام توان به دنبال 
دس��تیابی به موفقیت هس��تم و به مردم قول می دهم که با دس��تان 
پر به کش��ور و شیراز برگردم.مسابقات جهانی کشتی فرنگی 3۰ و 3۱ 
اردیبهش��ت در شیراز برگزار خواهد شد.تیم کش��تی فرنگی کشور با 

آذربایجان، اوکراین و ترکیه هم گروه شده است.-

پرویز مظلومی در نشس��ت خبری پس از بازی مقابل صبای قم گفت: 
بازی نفس گیری بود. تیم صبا راحت تر بازی می کرد. آنها اس��ترس 
نداش��تند ولی خدا را شکر توانس��تیم به هدف مان که اول فصل بود 

برسیم.
 صبا هر چیزی در توانش بود ارایه کرد و نمایش جوانمردانه ای داشت. 
وی ادامه داد: با اتفاقات ورزش��گاه های دیگر س��عی در حفظ کس��ب 
سهمیه آسیایی داش��تیم. از حاال برای کسب قهرمانی در جام حذفی 

تالش می کنیم.
 س��رمربی اس��تقالل اضافه کرد: ما جام قهرمانی را پیش رو داریم اما 
برای رسیدن به موفقیت های بیشتر نیاز به مهره های بیشتری داریم. 

چشمی و چند نفر دیگر را از دست داریم که نیاز به جایگزین داریم.
 مظلومی تصریح کرد: برنامه ریزی ما جوان گرایی و کس��ب س��همیه 
آس��یایی بود. جوانان ما می توانند آینده اس��تقالل باش��ند. تیمی که 
 دو س��ال کسب سهمیه آس��یایی نداشت برای رس��یدن به آن تالش 

می کردیم.
 از بازیکنان با تجربه تشکر می کنم و دستشان را می بوسم. قهرمانی 
استقالل خوزستان را به آبی دالن و ویسی و خوزستانی ها تبریک می 
گویم. از قهرمانی استقالل خوزستان خوشحال هستم چرا که خودمان 

قهرمان نشدیم یکی از هم نام های ما قهرمان شد.
 او اضافه کرد: زمان کمی برای بستن استقالل داشتم. استقاللی هستم 
و م��ی مانم و دنبال این نیس��تم تیم را زمین بزن��م. هیئت مدیره هر 
تصمیمی برای ما بگیرند قبول می کنم ولی من دو سال قرارداد بستم.

هفته پایانی مس��ابقات لیگ برتر در ورزش��گاه فوالدش��هر با دیدار دو تیم 
س��پاهان و پدیده به پایان رس��ید که در این بازی پدیده مشهد توانست با 

نتیجه ۲ بر صفر شکست دیگری را به تیم سپاهان تحمیل کند.
دراین بازی که 3 امتیاز آن برای دو تیم تنها برای کس��ب رتبه تک رقمی 
ارزش داش��ت، هر دو تیم با ترکیب جدید و متفاوتی پا به میدان گذاش��ته 

بودند.
تی��م س��پاهان که در ای��ن بازی چند بازیک��ن اصلی خ��ودش را به دلیل 
محرومیت و مصدومیت همراه نداشت بازی را در نیمه اول بهتر بازی کرد 

اما در دقیقه 5 دروازه اش را باز شده مشاهده کرد.
در ادامه تیم سپاهان این شانس را داشت که بازی را به تساوی بکشاند اما 
در امر گلزنی با نبودن مهاجمان اصلی اش ناکام بود تا در نیمه اول با نتیجه 

همان تک گل به پایان برسد.
س��رمربیان دو تی��م در ابتدای نیمه دوم ۲ بازیکن خ��ود را تعویض کردند 

تا فرصت بازی کردن در مسابقات لیگ را به بازیکنان جوان شان بدهند.
طالیی پوش��ان در نیمه دوم باز هم حمالت��ی را روی دروازه حریف تدارک 
دیدن��د اما همانن��د نیمه اول نتوانس��تند قفل دروازه  علیرض��ا حیدری را 

بشکنند.
 تی��م پدیده مش��هد ک��ه روی ضد حمالت بهت��ر عمل کرده بود توس��ط 
محسن یوسفی در دقیقه ۶۷ به گل دوم رسید و در پایان این بازی با نتیجه 
۲ بر صفر به اتمام رس��ید. س��پاهان که در این فصل عملکردی متفاوت را 
در لیگ ارایه کرده بود با این شکست رتبه تک رقمی را هم از دست داد و 

بدترین فصل حضورش در مسابقات لیگ برتر را به اتمام رساند.

دعوت فیفا از مهدی مهدوی کیا برای حضور در کنگره این 
سازمان و بازی در تیم س��تارگان جهان بار دیگر نشان داد 
که فوتبال ایران، فرزندان گرانقدر خود را اندازه مس��ئوالن 

فیفا هم نمی شناسد.
تیم فوتبال س��تارگان جهان با مکزیک دیدار کرد و کنگره 
فدراسیون جهانی فوتبال، در مکزیکوسیتی برگزار می شود. 
نکته بسیار مهم این خبر برای ایرانیان، دعوت فیفا از مهدی 
مه��دوی کیا ب��رای حضور در این دو رویداد جهانی اس��ت. 
وقتی حافظ شیرازی کنار رودخانه کوچک رکن آباد نشسته 
بود و می سرود: »س��ال ها دل طلب جام جم از ما می کرد، 
وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد« از فوتبال و آکادمی 

و فیفا خبری نبود، اما امروز مصداق بارز این شعر، ماییم.
مس��ئوالن فیفا خیلی بهتر از ما توانایی و ارزش مهدوی کیا 
را می دانن��د و ب��ر خالف ما وقتی درب��اره مهدوی کیا حرف 
می زنن��د فقط یاد گل او به آمریکا در جام جهانی نمی افتند 
پ��رورش  در  ارزش��مندش  فعالیت ه��ای  بلک��ه 

استعدادهای جدید را می بینند.
مهدوی کیا، کاپیتان سال های نه چندان دور 
تی��م ملی فوتبال ایران، این روزها مش��غول 
پرورش نس��ل جدیدی از فوتبالیس��ت های 
ایرانی است. او تعدادی نوجوان با استعداد را در 
آکادمی »کیا« دور هم جمع کرده و با برنامه ریزی مناس��ب 
و برگزاری اردوها و بازی های تدارکاتی تالش می کند که از 
این نوجوان ها، بازیکنان بین المللی و توانمند برای س��اختن 

آینده فوتبال ایران بسازد.
هدف »مهدی«، هدف واالیی است که رسیدن به آن تالش 

مس��تمر، برنامه ریزی منظم، جس��ارت کار، ش��جاعت روبه 
رو ش��دن با س��ختی ها و موانع بزرگ و پشتکار فراوان می 
خواه��د، اما مهدوی کی��ا و تیمش تمام ای��ن ویژگی ها را 
دارند و به س��رعت به س��مت هدف پیش م��ی روند. مهدی 
مهدوی کیا آنقدر در کارش تواناس��ت که از دید فدراسیون 
جهانی فوتبال دور نمانده و بین هزاران فوتبالیس��ت دنیا و 
صده��ا بازیکن نامدار و مش��هور، نام این ایرانی را روی یکی 
از صندلی های کنگره فیفا نوشته و جا را برایش رزرو کرده 
اس��ت. در همین ای��ن حال، مهدوی کی��ا کار خود را پیش 
می برد و کاری به این مسایل ندارد؛ چه او از قبل هم انسان 
منفعت طلب و سودجویی نبوده و نمی خواسته به هر طریقی 
نامش در رس��انه ها مطرح ش��ود. مهدی در س��کوت مطلق 
خب��ری کارش را انج��ام می دهد و برای »اس��م در کردن« 

ذره ای تالش نمی کند.
در فوتبال ایران، آدم ها سه دسته اند؛ آنها که خواب اند، آنها 
که خود را به خواب زده اند و آنها که بیدارند، اما صدایش��ان 
به جایی نمی رسد. فوتبال ایران پر از گنجینه هایی است که 
هر یک در دنیا برای فوتبال فارس��ی اعتبار و آبرو خریده اند. 
وحید هاش��میان و مهدی مهدوی کی��ا دو نمونه از این افراد 
هس��تند که متاس��فانه س��فره کارش��ان را در دیار دیگری 
په��ن کرده اند. آیا وحید هاش��میان یا مه��دی مهدوی کیا 
نمی توانس��تند در ایران کار کنند و درآمد میلیاردی داشته 
باش��ند؟ آی��ا ای��ن دو نمی توانس��تند حداقل کارش��ان را با 
دستیاری یک مربی در لیگ برتر شروع کنند و تا سال ها از 
خوان پر نعمت فوتبال فارس��ی بخورند و حساب بانکی شان 

را پر و پیمان کنند؟

قطعا می توانس��تند و می توانند اما آنچه امثال مهدوی کیا را 
به سمت کارآفرینی و استعدادپروری در فوتبال سوق داده و 
او را از قافله مدعیان کاردانی و کاربلدی جدا کرده، تعصبش 

به کار، جوانان ایرانی و فوتبال فارسی است.
در ایران��ی که برخی فوتبالیس��ت ها و مربیان جوانش، هنوز 
غوره نشده مویز می ش��وند، مدیرانش سر کرسی ریاست به 
یکدیگر انگ می چس��بانند و بعضی فوتبالیست هایش حتی 
قوه تشخیص درس��ت برای انتخاب لباس مناسب را ندارند، 
بای��د هم به کس��ی مث��ل مهدوی کیا بهایی ندهن��د. اینجا، 
م��درک مربیگ��ری نگرفت��ه، در زمین دور افتخ��ار می زنند 
و وع��ده قهرمانی به ه��واداران و وعده نیمکت نش��ینی به 
خودش��ان می دهند! این طور نیس��ت که در فوتبال ایران، 
هر که اکن��ون کار می کند، نا اهل اس��ت، بلکه کاربلدهایی 
ک��ه در فوتبال ایران فعالیت می کنند، جزو دس��ته س��ومی 
هستند که بیدار و هوشیارند، اما صدای اصالح طلبی شان را 
کسی نمی شنود. آنها که باید بشنوند، خوابشان برده یا روی 

اصولی کهنه و سالیقی فرسوده خود را به خواب زده اند.
آکادم��ی »کی��ا« آنق��در ج��ای خوب��ی اس��ت ک��ه برای 
بازیکنان��ش لب��اس خوب تهی��ه می کند، زمین اس��تاندارد 
برایش��ان پی��دا می کن��د و حتی ریی��س آکادم��ی – فارغ 
از دنی��ا دنی��ا افتخ��ار و تجرب��ه اش – ب��ا نوجوان��ان تیم، 
س��ر یک س��فره می نش��یند و در نقش یک پدر دلس��وز و 
 مهرب��ان، از »بچه ها« می پرس��د ک��ه برای ناه��ار چه میل
  دارند.امث��ال مهدوی کیا راه درس��ت را پی��دا کرده اند و در

 تالشندکه به مقصد برسند، اینجا اما سرنخ کار دست خواب 
آلوده هاست.

وقتیبیگانه،»کیا«رابهترازآشنامیشناسد

 مرکز پزشکی فیفا در ایران که چندی پیش با حضور نماینده 
فدراسیون جهانی، وزیر ورزش و مسئوالن فدراسیون فوتبال 
افتتاح شد، به خاطر درخواست کی روش مبنی بر در اختیار 

گرفتن آن در خطر انحالل قرار دارد.
کارلوس کی روش که هنوز ماندن یا رفتنش در تیم ملی ایران 
مشخص نشده و مشغول مذاکره با مسئوالن فدراسیون فوتبال 
است، در یکی از شروط خود خواستار در اختیار گرفتن کامل 

مرکز پزشکی فیفا در ایران )ایفمارک( شده است.
به گفته برخی نزدیکان به فدراسیون فوتبال سرمربی تیم ملی 
خواسته اس��ت این مرکز به طور کامل در اختیار وی باشد تا 
مسایل غیرپزشکی تیم ملی را نیز در این مرکز پیگیری کند. 
این در حالی اس��ت که فدراس��یون، مجموعه ورزشی شهید 
دستگردی را به طور کامل با تمامی امکانات مورد نیاز تیم ملی 

در اختیار این مربی قرار داده است.
مرکز پزشکی ایفمارک قرار است عالوه بر خدمات دهی به تیم 
ملی بزرگساالن به سایر تیم های ملی در رده های مختلف و 
تیم های آقایان و بانوان خدمت رسانی کند. طبق دستورالعمل 
فیفا مرکز های بین المللی باید دارای ش��رایط خاصی باشند 
که ساختمان داخل کمپ این شرایط را داشته است و قطعا در 
صورت تغییر کاربری مجوز بین المللی فیفا باطل خواهد شد.

مجوزی که وزی��ر دولت آن را آرزوی دیرین��ه ورزش اعالم و 
رییس پیشین فدراس��یون، علی کفاشیان  آن را منبع درآمد 
داخلی و ارزی فدراس��یون معرفی ک��رده و آن را مایه اعتبار 
فوتبال ایران می دانس��ت. حال باید دید که تاج که با ش��عار 
مدیریت متفاوت معضالت فوتبال، وارد عرصه رقابت ریاست 
فدراسیون فوتبال ش��ده بود توانایی حفظ این مرکز و مجوز 
بین المللی آن را دارد یا مانند مدیران گذش��ته تسلیم مطلق 

خواسته های کی روش خواهد شد.

در مسابقه های دوومیدانی آغاز فصل که در شیراز برگزار شد، 
اتفاقات جالبی افتاد و تعداد قابل توجهی از مردان المپیکی ایران 
آنجا حضور داشتند، ازجمله رضا قاسمی. دونده دوهای سرعت 
که پیش از این در بخش مردان مسابقه های داخل سالن موفق 

شد رکورد ۶۰ متر را که به خودش تعلق داشت، بهبود بخشد.
 قاسمی در مسابقه های جهانی س��ال گذشته با یوسین بولت، 
مایک رودریگز و دیگر بزرگان دوی سرعت جهان در یک میدان 
دویده اس��ت و حتی می توان او را در دس��ته بهترین های دنیا 
هم قرار داد. با این حال در المپیک کار مردان س��رعتی ایران 
دشوار است. پس از مسابقه های شیراز، رضا قاسمی در اصفهان 
تمرین می کند و منتظر روادید آلمان است. قرار است او همراه 
حس��ن تفتیان به آلمان ب��رود، تمرین کند و مس��ابقه بدهد. 
قاس��می درباره این که چرا وقتی صحبت از المپیک می شود 
او یا ورزش��کاران ایرانی درباره نتایج المپیک حرفی نمی زنند، 
می گوید: دونده های خیلی از کشورها شرایط خاصی دارند. از 
مربی خصوصی و فیزیوتراپ گرفته تا ماس��اژور و دکتر تغذیه. 
ما امکانات خوبی داریم، اما باید ارتباطات خودمان را بیشتر و 
به روزتر کنیم. احس��ان حدادی با بهترین های پرتاب دیسک 
تمرین می کند و نتیجه خوبی هم می گیرد. باید با بزرگان این 

ورزش تمرین کرد و مسابقه داد.

اردوی اروپایی دونده های ایران می تواند درس های زیادی برای 
آنها داشته باش��د که رضا قاس��می با تائید این نکته می گوید: 
انگیزه و شرایط تمرینی بسیار مهم است که در کنار دونده های 
خوب دنیا به آنها می رس��یم.  دونده دوهای سرعت ایران از این 
که در آلمان با دونده های مطرح دنیا می دود خوشحال است و 
می گوید: درس های زیادی کنار این دونده ه��ا یاد می گیرم. با 
توجه به نزدیکی زمان این رقابت ها به المپیک بیشتر دونده ها به 
اروپا می آیند و فرصت خوبی است دویدن کنار بزرگان این رشته.

 تیم پرس��پولیس در حضور یکصد هزار هوادار خود در ورزش��گاه آزادی از 
راه آهنی پذیرایی کرد که در معرض سقوط به لیگ دسته اول قرار داشت. به 
همین خاطر هر دو تیم در نیمه اول بازی محتاطانه ای را در دستور کار قرار 
دادند و س��تاره های این تیم در حد و اندازه های خود ظاهر نشدند. هرچند 
شاگردان برانکو یکی دو موقعیت نصفه و نیمه داش��تند و نتوانستند از این 
فرصت ها استفاده کنند. در نیمه دوم این تیم پرسپولیس بود که بر شدت 
حمالتش افزود تا بلکه بتواند با گلزنی و با امید به توقف استقالل خوزستان 
به عنوان قهرمانی برسد. پرسپولیس تا دقیقه ۸۱ هرچه زد به در بسته خورد 
ولی اشتباه داور مسابقه در اعالم پنالتی باعث شد تا سرخپوشان در دقیقه 
۸۱ توس��ط رامین رضاییان به گل برسند. س��ه دقیقه بعد احمد نوراللهی 
تعویض طالیی برانکو توانست دومین گل پرس��پولیس را به ثمر برساند تا 

امید پرسپولیس به قهرمانی بیشتر شود. با این حال مهرداد محمدی در دقیقه ۸۹ یکی از گل های راه آهن را جبران 
کرد تا پرسپولیس عمال شانس قهرمانی را از دست بدهد. راه آهن هم با این باخت به لیگ دسته اول سقوط کرد.

استقالل خوزستان با ۲ گل رحیم زهیوی، بازیکن سوسنگردی خود 
پیروزی بزرگی را مقابل ذوب آهن کسب کرد تا با شایستگی قهرمان 

لیگ برتر فوتبال ایران بشود.
تیم پدیده امس��ال لیگ برتر که هفته ها در صدر جدول قرار داش��ت، 
برای رس��یدن به عن��وان قهرمانی به پی��روزی براب��ر ذوب آهن نیاز 
داشت. این بازی که در ورزش��گاه غدیر اهواز و در حضور تعداد زیادی 
از هواداران استقالل برگزار می ش��د، در نیمه نخست با نتیجه تساوی 
 بدون گل خاتمه یافت. در نمیه دوم این تیم استقالل خوزستان بود که

 ذوب آهن و هواداران پرسپولیس را شگفت زده کرد و توانست توسط 
رحیم زهیوی در دقایق 5۶ و 5۹ به گل برس��د. این مسابقه با همین 
نتیجه به پایان رس��ید تا شاگردان عبداهلل ویسی، لس��تر سیتی وار با 
تیمی بی ادعا و جوان باالتر از پرسپولیس عنوان قهرمانی لیگ برتر را با 5۷ امتیاز کسب کرد و بعد از 

یک سال وقفه، دوباره جام را به اهواز بازگرداند. آنها نهمین قهرمان تاریخ ایران شدند.

دست پرسپولیس به جام نرسید لستر سیتی گواردیوال ، قهرمان لیگ برتر شد

مشکلی که تاج باید حلش کند؛

اختالف کی روش این بار به خاطر یک پروژه ملی
قاسمی: 

در اروپا به دنبال تجربه های تازه می گردم
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تحدید حدود اختصاصی

2/291 شماره : 1395/43/219344نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
یکباب خانه پالک ش��ماره 16/1778 واقع در بخ��ش 14 ثبت اصفهان 
که طبق س��وابق و پرونده ثبتی به نام مرتض��ی صادقی جونی فرزند 
رجبعلی در جریان ثبت اس��ت و عملیات تحدید ح��دود قانونی آن به 
عمل نیامده است. اینک بنا به دس��تور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت 
و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز س��ه شنبه 
مورخ 95/03/18 ساعت 9 صبح در محل شروع و 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 صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د. تاریخ انتش��ار: چهار شنبه 
1395/02/25 م ال��ف: 4588 رئیس منطقه ثبت اس��ناد و امالک غرب 

اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

2/342 شماره : 1395/43/218951نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
یکباب خانه پالک شماره 3489 فرعی از 40/203 واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که طبق رای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد س��ند ثبت غرب 
اصفهان به نام اصغر شجاع بیابانی فرزند حسین مفروز و در جریان 
ثبت است 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 چهار شنبه مورخ 95/03/19 ساعت 
9 صبح در محل شروع و 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 انتشار: 1395/02/25 م الف: 4420 رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالک غرب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

2/399 ش��ماره:1395/04/220458چون تمامی شش��دانگ یک قطعه 
زمین معروف لعل بک به مساحت تقریبی 8860 متر مربع پالک شماره 
1666 فرعی از شماره 182- اصلی واقع در ابیازن بخش 11 ثبت نطنز  
که طبق س��وابق و پرونده ثبتی به نام خانم فروزان نقوی فرزند سید 
ضیاءالدین نقوی و غیره در جریان ثبت اس��ت 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 تحدی��د حدود پالک مرقوم در 
روز سه شنبه مورخ 1395/03/25  س��اعت 9 صبح در محل شروع و 
 به عمل خواهد آمد لذا ب��ه موجب این آگهی به کلی��ه مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند 
و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطاب��ق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورتمجلس تحدیدی ت��ا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د.تاریخ 
انتش��ار:1395/02/25  م الف:90 عباس��علی عمرانی رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک نطنز
تحدید حدود اختصاصی

2/347 شماره : 1395/43/220921نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالک ش��ماره 19/585 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق 
و پرونده ثبتی به نام ورثه حس��ن باقرصاد رنان��ی فرزند حاج محمد 
حسین در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل 
نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدی��د حدود پالک مرقوم در روز دوش��نبه مورخ 
95/03/17 س��اعت 9 صبح در محل ش��روع و به عمل خواهد آمد، لذا 
به موجب این آگهی ب��ه کلیه مجاورین اخطار می گ��ردد 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 صورت مجلس 
 تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د. تاریخ انتشار: 1395/02/25 

م الف: 4767 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

2/280 شماره : 1395/43/219172نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالک شماره 8229 فرعی از 18/620/2 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان 
که طبق رای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد س��ند ثبت غرب اصفهان 
به نام خدیج��ه عبدالهی رنانی فرزند حس��ین مف��روز در جریان ثبت 
اس��ت  و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا 
به دس��تور قس��مت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 95/03/19 ساعت 
9 صبح در محل شروع و 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 انتشار: 1395/02/25 م الف: 4315 رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالک غرب اصفهان
 فقدان سند مالکیت

2/433 نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ پالک ثبتی شماره 15 فرعی 
از 3 اصلی واقع در بخش 17 اصفهان ذیل ثبت 10226 در صفحه 180 
دفتر 212 امالک به نام رحمت اله اس��ماعیلی صادر و تسلیم گردیده 
اس��ت، س��پس نامبرده با ارائه درخواس��ت کتبی به ش��ماره وارده: 
95030339848741-95/2/12 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی 
که امضاء شهود آن ذیل شماره: 18751-95/2/12 به گواهی دفتر خانه 
51 اردستان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابه 
جایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک 
فوق را نموده اند لذا مراتب به اس��تناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می ش��ود چنانچه کسی 
 مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد از تاریخ انتش��ار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بدیهی اس��ت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل س��ند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نش��ود اقدام به صدور س��ند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف:58 عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 
اجراییه

ش��ماره    9510420352400046 اجرایی��ه: ش��ماره   2 /435
بایگان��ی  ش��ماره   9409980352400215 پرون��ده:
ش��عبه:940245  بموج��ب درخواس��ت اج��راي حک��م مربوطه به 

ش��ماره 9510090352400214 و ش��ماره دادنام��ه مربوط��ه 
9409970352401109 محکوم علیهم 1- میر یوس��ف حس��ینی تک 
اغاج فرزند ایوب 2- بهزاد جمعی فرزند رحیم به نشانی اصفهان خ جی 
خ شهروند ک هرندی زاده بن بست س��جادیه پ 50 متضامنا محکوم 
هستند به پرداخت 1- مبلغ 59/000/000 ریال بابت اصل خواسته وجه 
چ��ک 738121-92/7/9 ، 2- مبلغ  2/380/000 ریال بابت خس��ارات 
دادرس��ی، 3- مبلغ 2/124/000 ریال بابت ح��ق الوکاله، 4- تاخیر در 
تادیه از تاریخ سررس��ید چک ه��ا لغایت وصول محک��وم به در حق 
محکوم له بانک مه��ر اقتصاد به نمایندگی از آق��ای علیرضا زمانی به 
نشانی اصفهان پل ابوذر ابتدای خیابان توحید پالک 3 با وکالت رضا 
عابدی زاده حسین آبادی فرزند محمد تقی به نشانی اصفهان خیابان 
آمادگاه مجتع گلدیس ورودی 3 طبقه 3 واحد 336 و همچنین محکوم 
به پرداخت مبل��غ 2/950/000 ریال بابت حق االج��رای دولتی در حق 
صندوق دولت. ضمنًا رعایت تبصره 2 ماده 306 ق آ د م الزامی است. 
محکوم علیه مکلف اس��ت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بده��د.3- مالی معرفی کند ک��ه اجرا حکم و 
اس��تیفا محکوم به از آن میسر باش��د چنانچه خود را قادر به اجرای 
مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل 
بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسس��ات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مش��خصات دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اش��خاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اش��خاص ثالث و نیز فهرس��ت نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگ��ر در اموال مذکور از زمان یک س��ال قب��ل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعس��ار به مقام قضائی ارائه نماید و اال 
به درخواست محکوم له بازداشت می ش��ود) مواد 8 و 3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت 
را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای اح��کام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و 
ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مال��ی 1394( 5- انتقال مال به 
دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال 
برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به 
موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توس��ط محکوم علیه 
خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 

م الف: 3391 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
اجراییه

ش��ماره    9510420352400042 اجرایی��ه: ش��ماره   2 /437
بایگان��ی  ش��ماره   9309980352400986 پرون��ده:
ش��عبه:931071 بموج��ب درخواس��ت اج��راي حک��م مربوط��ه به 
ش��ماره 9510090352400168 و ش��ماره دادنام��ه مربوط��ه 
9409970352401715 محک��وم علی��ه علیرض��ا ش��فیعی فرزن��د 
حسین به نش��انی مجهول المکان محکوم اس��ت به پرداخت: 1- مبلغ 
1/350/000/000 ریال بابت اصل خواسته وجه چک 818980- 92/5/5 
، 2- مبلغ 256/000 ریال بابت خس��ارات دادرسی، 3- تاخیر در تادیه 
از تاریخ سررس��ید چک ها لغایت وصول محکوم ب��ه در حق محکوم 
 له منصور غفاری فرزند ابوالفضل به نش��انی اصفهان خ امام خمینی 
لیم جی��ر کوچه آزادگان روب��روی پالک 740  و همچنی��ن محکوم به 
پرداخت مبل��غ 67/500/000 ریال بابت حق االج��رای دولتی در حق 
صندوق دولت. ضمنًا رعایت تبصره 2 ماده 306 ق آ د م الزامی است. 
مضافًا محکوم له مکلف اس��ت به محض وصول محک��وم به یا تمکن 
مالی نس��بت به پرداخت مبلغ 27/000/000 ریال باب��ت ما به التفاوت 
هزینه دادرس��ی اقدام نماید. محکوم علیه مکلف اس��ت ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی 
معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال 
خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعس��ار به مقام قضائی ارائه نماید و اال 
به درخواست محکوم له بازداشت می ش��ود) مواد 8 و 3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت 
را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای اح��کام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و 
ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مال��ی 1394( 5- انتقال مال به 
دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال 
برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش 
یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 
21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به 
موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توس��ط محکوم علیه 
خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 

م الف: 3388 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
اجراییه

ش��ماره    9510420351200065 اجرایی��ه: ش��ماره   2 /438
پرون��ده:9209980351201199 ش��ماره بایگانی ش��عبه:921231 
بموجب درخواس��ت اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 
غیابی مربوطه 93099970351200712 محکوم علیه مجید ش��عبانی 
به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 264/500/000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 10/380/000 ریال خسارت دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1392/09/28 لغایت زمان وصول بر 
اساس شاخص تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق محکوم له 
1- عبدالحمید ازبک 2- عبدالرسول حکیمی هر دو به نشانی اصفهان 
بهرام آباد ک گلش��ن پ 383 و پرداخت نیم عش��ر محکوم به در حق 
صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موق��ع اجرا گذارد)ماده 34 قان��ون اجرای احکام 

مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که 
اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به 
اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 
مش��تمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
مال��ی و اعتباری ایرانی ی��ا خارجی دارد به همراه مش��خصات دقیق 
حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر 
نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک س��ال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعس��ار به مقام قضائی ارائه نماید و اال 
به درخواست محکوم له بازداشت می ش��ود) مواد 8 و 3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت 
را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای اح��کام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و 
ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مال��ی 1394( 5- انتقال مال به 
دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال 
برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش 
یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 
21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به 
موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توس��ط محکوم علیه 
خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 

م الف: 3378 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
اجراییه

ش��ماره    9510420351300079 اجرایی��ه: ش��ماره   2 /439
ش��عبه:  بایگان��ی  ش��ماره   9409980351300651 پرون��ده:
940671 بموج��ب درخواس��ت اج��راي حک��م مربوط��ه ب��ه 
ش��ماره 9510090351300374 و ش��ماره دادنام��ه مربوط��ه 
9409970351301499 محک��وم علیه محس��ن توکلیان به نش��انی 
مجه��ول المکان محکوم اس��ت به پرداخ��ت مبلغ مذک��ور بابت اصل 
خواس��ته به انضمام هزینه دادرس��ی و پرداخت حق الوکاله وکیل و 
پرداخت خس��ارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواس��ت 94/7/6 تا 
زمان تادیه آن در حق خواهان ناهید نکوئیان فرزند آقا ناصر به نشانی 
استان اصفهان شهرس��تان دهاقان خ امام کوچه شکوفه پ 18 با تلفن 
همراه 09129424131 با وکالت فاطمه غفوری فرزند حسین به نشانی 
اصفهان خ ش��مس آبادی بین چهار راه عباس آب��اد و چهار راه قصر 
مجتمع قمرالدوله ط 3 واحد 313 با تلفن همراه 09129424131 ، ضمنًا 
حق االجرا از ماخذ محکوم به بر عهده محکوم علیه است )حکم غیابی(. 
محکوم علیه مکلف اس��ت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا 
محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف س��ی روز کلیه اموال خود را ش��امل تعداد یا مقدار و 
قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسس��ات مالی و اعتباری 
ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و 
کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او 
از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک س��ال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواس��ت اعس��ار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواس��ت 
محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به 
منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزی��ری درجه هفت را در پی دارد. 
)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و م��اده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو 
با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی ک��ه باقیمانده اموال برای پرداخت 
دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 
معادل نصف محک��وم به یا هر دو مجازات می ش��ود )ماده 21 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت 
محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توس��ط محکوم علیه خواهد 
 بود )تبصره 1 ماده 3 قان��ون نحوه اجرای محکومی��ت مالی 1394(. 

م الف: 3342 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

2/440 شماره: 814/94 به موجب رای شماره 1119 تاریخ 94/11/28 
حوزه 20 ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته 
اس��ت محکوم علیه آقای علیرضا حاجی آقائی اصفهانی شغل آزاد به 
نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ سی و پنج میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت چهارصد و چهل هزار ریال بابت 
 هزینه دادرس��ی و خس��ارت تاخیر پرداخت از تاریخ سررسید چک 
)93/12/10( لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت نیم عش��ر حق االجرا  
در حق محکوم له آقای مهدی مصری نژاد فرزند ش��مس الدین شغل 
قالبساز به نشانی شهرک صنعتی امیرکبیر بین پالک 7 و 8 پالک 60 . 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:3319 شعبه 20 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

2/441 شماره: 812/94 به موجب رای شماره 1118 تاریخ 94/11/28 
حوزه بیستم شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته 
است محکوم علیه علیرضا حاجی آقائی اصفهانی شغل آزاد به نشانی 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ بیس��ت میلیون ریال به 
عنوان اصل خواسته و پرداخت چهارصد و س��ی و پنج هزار ریال به 
عنوان خسارت دادرسی و به پرداخت خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررس��ید چک 94/2/30 لغایت زمان وصول و ایص��ال آن طبق نرخ 
ش��اخص بانک مرکزی و پرداخت نیم عشر حق االجرا در حق محکوم 
له آقای مهدی مصری نژاد فرزند شمس الدین شغل قالبساز به نشانی 
شهرک صنعتی امیرکبیر بین بلوک 7 و 8 پ 60. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د، محکوم علیه مکلف 

اس��ت ظرف ده روز مفاد آنرا به موق��ع اجرا بگذارد ی��ا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باش��د و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 
را به قس��مت اجرا تس��لیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:3318 شعبه 20 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

2/445 ش��ماره: 1236/94 ش 5  به موجب رای ش��ماره 1504 تاریخ 
94/9/7 حوزه 5 شورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت 
یافته اس��ت محکوم علیه جواد نجفی فرزند علی پناه به نشانی مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ هفده میلیون ریال بابت چک های 
033996-91/10/20 و 451036-91/8/25 و مبلغ س��یصد و بیست 
و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه 
قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ های فوق به انضمام نیم عشر 
دولتی در حق محکوم له عباس مختاری فرزند علی به نشانی اصفهان 
میدان ارتش مجتمع جهان آرا واحد 12 فروشگاه مبینا. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باش��د و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 
را به قس��مت اجرا تس��لیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:3317 شعبه 5 حقوقی مجتمع ش��ماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

2/446 شماره: 467/94 به موجب رای ش��ماره 653 تاریخ 94/9/10 
حوزه 26 ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته 
اس��ت محکوم علیه محمد جعفر بیگلری معروف به شاپور به نشانی 
مجهول المکان محکوم است به تحویل 80 متر مکعب پوکه مخلوط به 
شرح ذیل فاکتور شماره 2555 دفتر فروش آجر ماشینی و نما »کیمیا« 
و پرداخت مبلغ 280/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له 
عبدالرضا یزدان پناه به نش��انی اصفهان خ شیخ صدوق نبش خ شیخ 
مفید ساختمان کس��را ط اول واحد 4 و پرداخت نیم عشر حق اال جرا. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:3315 شعبه 26 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

2/447 ش��ماره: 399/94 ش 24 ب��ه موجب رای ش��ماره 399 تاریخ 
94/9/23 حوزه 24 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
یافته است محکوم علیه نرگس خاتون ذاکرها به نشانی مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال وجه چک بابت اصل 
خواسته و س��یصد و پنج هزار ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ 93/12/5 لغایت وصول در حق محکوم له شهربانو ملکی 
به نش��انی پارک الله دینان کوچه برج کوچه شاهد پ 333 و نیم عشر 
حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای اح��کام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائی��ه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 

صریحًا اعالم نماید. 
م الف:3306 ش��عبه 24 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

2/448 شماره: 340/94 به موجب رای ش��ماره 733 تاریخ 94/9/14 
حوزه 39 ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته 
است محکوم علیه معصومه صالحی به نشانی مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ هیجده میلیون و سیصد و شصت هزار ریال بابت 
اصل خواسته و چهارصد و بیس��ت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک های 243521-93/12/5 و 
243523-93/11/28 و نیم عشر حق االجرا در حق محکوم له شهربانو 
ملکی به نشانی اصفهان پارک الله دینان کوچه برج کوچه شاهد پ 333. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:3303 شعبه 39 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

2/450 ش��ماره: 630/94 ش 16 ب��ه موجب رای ش��ماره 755 تاریخ 
94/10/21 حوزه 16 ش��ورای ح��ل اختالف شهرس��تان اصفهان که 
قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه 1- اصغر فاتحی 2- مهدی اقبالی هر 
دو به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 3/000/000 
ریال اصل خواس��ته و 400/000 ریال هزینه دادرس��ی و خس��ارت 
 تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 94/7/5 لغایت وصول در حق 
محکوم له اصغر کریمی به نش��انی زینبی��ه دارک کوی طالب پ 22 و 
نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخ��ت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند و اگر 

مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:3293 ش��عبه 16 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
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اخطار اجرایی
2/451 ش��ماره: 93-1703 ش 45  به موجب رای ش��ماره 467 تاریخ 
94/3/25 حوزه 45 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
یافته است محکوم علیه سامان س��لیمی فرزند احمد به نشانی مجهول 
المکان محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ چهارده میلیون ریال بابت اصل 
خواس��ته و صد و ش��صت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و سی دو 
هزار تومان بابت هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررسید چک 93/2/15 لغایت زمان اجرای حکم در حق محکوم له هرمز 
حیدری خراجی به نشانی اصفهان خیابان سجاد سپه ساالر قائم مقام 
فراهانی رحیم آباد شمالی کوچه صدر جنب ساختمان ساحل طبقه اول 
و نیم عش��ر دولتی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخ��ت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:3275 شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

2/452 ش��ماره: 552/95 به موجب رای ش��ماره 680 تاریخ 94/7/21 
حوزه 18 ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته 
است محکوم علیه محمد خسروی فرزند هادی به نشانی مجهول المکان 
محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ نه میلیون ریال به عنوان اصل خواسته 
و پرداخت دویس��ت و هفتاد هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی به 
پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ 88/6/29 لغایت زمان وصول 
و ایصال در حق خواهان عبدالرضا یزدان پناه فرزند محمد علی شغل 
آزاد به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق نبش شیخ مفید ساختمان کسری 
طبقه اول واحد 4 و نیم عشر اجرای احکام صادر و اعالم می گردد. ماده 
34 قانون اجرای اح��کام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:3273 شعبه 18 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

2/453 ش��ماره: 458/94 به موجب رای ش��ماره 569 تاریخ 94/6/22 
حوزه 18 ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته 
اس��ت محکوم علیه عباسعلی کشانی ش��غل آزاد به نش��انی مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ بیست و چهار میلیون ریال بابت 
اصل خواس��ته و پرداخت خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررس��ید 
چ��ک  179447-93/10/30 تا زمان اجرای حک��م و پرداخت یکصد و 
هشتاد هزار ریال در حق خواهان اصغر امینی پزوه فرزند عباس شغل 
بازنشسته به نش��انی اصفهان خوراس��گان خ اباذر خ طالقانی کوچه 
شهید امینی پ 32 و نیم عش��ر اجرای احکام صادر و اعالم می گردد. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:3272 شعبه 18 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

2/454 ش��ماره: 906/94 ش 13 به موجب رای ش��ماره 1697 تاریخ 
94/9/28 حوزه 13 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
یافته است محکوم علیه زهرا یزدانی گارماسه فرزند عبداله به نشانی 
مجهول المکان محکوم است به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و 
انتقال سند رسمی خودروی سواری پژو پارس مدل 1381 به شماره 
موتور 22828107238 و شماره شاسی 81807371 به شماره انتظامی 
13-362 ن 84 در حق محکوم له کیوم��رث ریاضی فرزند منوچهر به 
نشانی اصفهان خ بهارستان خ فرهنگ خ اردیبهشت غربی ک ش محمدی 
فرعی سوم پ 129 و پرداخت مبلغ 170/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و مبلغ 720/000 ریال بابت هزینه نش��ر در حق محکوم له و پرداخت 
نیم عش��ر حق اجرا به حس��اب صندوق دادگس��تری. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اس��تیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به 

قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:3271 شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

2/455 شماره: 94-940 به موجب رای شماره 1003 تاریخ 94/9/30 
حوزه 17 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه امیر علی شمگانی به نشانی مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و سیصد و 
پانزده هزار ریال هزینه دادرسی و پرداخت هزینه نشر آگهی و همچنین 
خس��ارت تاخیر در تادیه از تاریخ 94/6/30 لغایت اجرای حکم در حق 
خواهان زهرا شاه سنایی به نش��انی اصفهان میدان جمهوری خ رباط 
اول کوی 14 و نیم عش��ر حق االجرا در حق صندوق دادگستری. ماده 
34 قانون اجرای اح��کام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:3165 شعبه 17 حقوقی مجتمع ش��ماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

2/456 شماره: 94-938 به موجب رای شماره 1017 تاریخ 94/9/30 
حوزه 17 ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته 
است محکوم علیه عذری آروین به نشانی مجهول المکان محکوم است 

به پرداخت مبلغ پنج میلیون و سیصد هزار ریال بابت اصل خواسته و 
یکصد و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت هزینه نشر 
آگهی و پرداخت خس��ارت تاخیر در تادیه از تاری��خ 93/4/30 لغایت 
 اجرای حکم در حق خواهان زهرا ش��اه س��نایی به نش��انی اصفهان 
خ رباط اول کوی 14 بن بست الله و نیم عشر حق االجرا در حق صندوق 
دادگستری اصفهان. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخ��ت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:3164 شعبه 17 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

2/457 شماره: 94-1249 به موجب رای شماره 1339 تاریخ 94/12/5 
حوزه 17 ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته 
است محکوم علیه حمید رضا قاسمی شیدانی به نشانی مجهول المکان 
محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 6/000/000 ریال خس��ارت تاخیر در 
تادیه از تاری��خ 89/11/21 تا تاریخ 94/4/11 و خس��ارت تاخیر تادیه 
مبلغ 2/000/000 ریال از تاریخ 89/11/21 تا 94/9/30 طبق ش��اخص 
بانک مرکزی و هزینه های نشر آگهی تا اجرای کامل حکم و مبلغ یکصد 
و شصت هزار ریال هزینه دادرس��ی در حق خواهان محمد برزگری 
نائینی به نشانی کاوه ایس��تگاه قهوه خانه کوچه 32 بن بست توحید و 
نیم عش��ر حق االجرا در حق صندوق دادگستری.  طبق ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اس��تیفاء 
محکوم به از آن میسر باش��د و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 
را به قس��مت اجرا تس��لیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:3163 ش��عبه 17 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

2/458 ش��ماره: 251/94 ش 12 ب��ه موجب رای ش��ماره 602 تاریخ 
94/4/31 حوزه 12 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
یافته اس��ت محکوم علیه روح ال��ه نریمانی به نش��انی مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ دوازده میلیون و نهصد هزار ریال وجه 
چک شماره 789964- 93/12/1 بابت اصل خواسته و مبلغ 180/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر و تادیه 
از تاریخ سررسید چک موصوف ) 93/12/1( تا تاریخ اجرای حکم در 
حق خواهان سید مجید عسگری به نشانی زیار ج مسجد امام سجاد )ع( 
ایزوگام عسگری صادر و اعالم می نماید و هزینه نیم عشر حق االجرا. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:3795 ش��عبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

2/460 ش��ماره: 296/94 ش 12 ب��ه موجب رای ش��ماره 744 تاریخ 
94/5/27 حوزه 12 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
یافته است محکوم علیه بهرام قندی به نش��انی مجهول المکان محکوم 
اس��ت به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال وجه چک ش��ماره 091842-

89/5/3 و قرض الحسنه مهر ایران بابت اصل خواسته و مبلغ 180/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر و تادیه 
از تاریخ سررس��ید چک موصوف ) 89/5/3( تا تاریخ اجرای حکم در 
حق خواهان سید مجید عسگری به نش��انی زیار خ مسجد امام سجاد 
ایزوگام عسگری صادر و اعالم می نماید و هزینه نیم عشر حق االجرا. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:3793 ش��عبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

2/461 ش��ماره: 294/94 ش 12 ب��ه موجب رای ش��ماره 743 تاریخ 
94/5/27 حوزه 12 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
یافته اس��ت محکوم علیه ک��وروش معصومی چهل خانه به نش��انی 
مجهول المکان محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 39/500/000 ریال سی 
و نه میلیون و پانصد هزار ریال وجه س��ه فقره چک به ش��ماره های 
422633-88/6/16 و 195064-88/8/4 و 195055-88/7/30 باب��ت 
اصل خواسته و مبلغ 240/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر 
آگهی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )تاریخ 
های فوق( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان س��ید مجید عس��گری 
 به نشانی زیار ج مسجد امام س��جاد ایزوگام عسگری صادر و اعالم 
می نماید و هزینه نیم عش��ر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باش��د و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:3792 شعبه 12 حقوقی 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

2/461 ش��ماره: 651/94 ش 13 به موجب رای ش��ماره 1445 تاریخ 
94/8/18 حوزه 13 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
یافته است محکوم علیه 1- آس��یه رهنما فالورجانی فرزند قاسم علی 
2- سعید حاتم هر دو مجهول المکان محکومند به پرداخت تضامنی مبلغ 
ده میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و صد و شصت و پنج هزار ریال 
بابت هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ سر رسید چک ) 94/1/30( لغایت اجرای حکم در حق 

محکوم له محسن بهمن پور فرزند رسول با وکالت ندا رواقی به نشانی 
 بزرگمهر بعد از چهار راه هش��ت بهشت نبش خ س��پهبد قرنی مجتمع 
میالد نور همراه با نیم عشر دولتی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باش��د و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:3788 شعبه 13 حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

2/462 ش��ماره: 430/94 به موجب رای ش��ماره 801 تاریخ 94/5/24 
حوزه 13 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه مرتضی جانقربان فرزند جالل به نش��انی مجهول المکان 
محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 65/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و 160/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی با احتساب 
اجرا ) 600/000 ریال( و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف ) 92/1/30( لغایت اجرای حکم در حق محکوم له سید مجید 
عسگری فرزند سید رضا به نش��انی زیار جنب مسجد امام سجاد )ع( 
ایزوگام عسگری همراه با نیم عشر دولتی. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باش��د و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:3787 شعبه 13 حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

2/463 ش��ماره: 429/94 ش 13 ب��ه موجب رای ش��ماره 803 تاریخ 
94/5/24 حوزه 13 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
یافته اس��ت محکوم علیه جعفر مقص��ودی فرزند ذبیح ا... به نش��انی 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت 
اصل خواس��ته و 160/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و هزینه نشر 
آگهی با احتس��اب اجرا ) 600/000 ریال( و خسارت تاخیر در تادیه از 
 تاریخ سررسید چک موصوف ) 91/8/30( لغایت اجرای حکم در حق 
محکوم له سید مجید عسگری فرزند س��ید رضا به نشانی زیار جنب 
مسجد امام سجاد )ع( ایزوگام عسگری همراه با نیم عشر دولتی. ماده 
34 قانون اجرای اح��کام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:3786 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
تحدید حدود اختصاصی

2/377 چ��ون آق��ای علی ص��ا حبی ش��ا هم آب��ادی فرزن��د محمد 
در اجرای مق��ررات قان��ون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبت��ی اراضی و 
ساختما نهای فاقد س��ند رسمی تقاضای صدور س��ندما لکیت نسبت 
به شش��دانگ یکدرب ب��اغ واقع در محدوده روس��تای حس��ین آباد 
پالک 49-اصلی گرمس��یر بخش 17ثب��ت اصفهان را نم��وده و رای 
ش��ماره 139460302021000294م��ورخ 1394/11/29 هی��ات حل 
اختالف موض��وع قانون مذکور نس��بت به آن صادر ش��ده و تحدید 
 حدود پالک اولیه تا کنون بعم��ل نیامده، لذا طبق تبصره ماده13قا نون 
فوق الذکرتحدید حدودپالک شماره  دو  فرعی مفروز شده از روستای 
 حس��ین آباد49-اصلی گرمس��یر بخش17ثبت اصفه��ان بنام آقای 
علی صاحبی شاهم آبادی  فرزند محمد درروز دوشنبه 1395/03/17از 
ساعت 9صبح در محل شروع و بعمل خواهدآمد. لذا بموجب این آگهی 
به کلیه مالکین و مجاورین اخطارمی گردد که در س��اعت و روز مقرر 
در این آگهی در محل حضوریابند.اعتراض��ات مالکین مجاور مطابق 
ماده20 قانون ثب��ت از تاریخ تنظیم صورتمجل��س تحدیدی تا30 روز 
پذیرفته خواهدش��د.اعتراض به تقاضای تحدید حدودبایستی توسط 
معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض به مرجع ثبتی با 
تقدیم دادخواس��ت به مرجع ذیصالح قضائی ص��ورت پذیرد. تاریخ 
انتشار:1395/02/25  تاریخ انتشار:1395/02/25  ذبیح اله فدائی رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک زواره
فقدان سندمالکیت

2/465 س��ند مالکیت ش��ش دانگ پالک ثبتی ش��ماره 55 فرعی 3453  
اصلی واقع در شهر فرخی  بخش شش که درصفحه 142 دفتر6 امالک 
ذیل ثب��ت 795 به  نام آق��ای علیرضا رحمانی فرزند عباس��علی تحت 
شماره چاپی مسلس��ل088506 ثبت  وصادروتسلیم گردیده نامبرده 
با ارائه درخواست کتبی به ش��ماره وارده 95921021869567مورخ 
95/2/13 به انضم��ام یک برگ استش��هادیه محلی که امضا ش��هود 
آن ذیل ش��ماره 15207م��ورخ 95/2/19 به گواهی دفت��ر خانه 287 
خورو بیابانک رسیده مدعی است که  س��ند مالکیت آن به علت سرقت 
مفقودش��ده اس��ت و در خواس��ت صدور س��ند مالکیت ملک فوق را 
نموده است لذا مراتب به اس��تناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهی میش��ود چنانچه کسی  مدعی 
انجام معامله نس��بت به ملک مرق��وم یا وجود س��ند مالکیت نزد خود 
می باش��د از تاریخ انتش��ار این آگهی ظرف م��دت ده  روز اعتراض 
خود راکتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و س��ند معامله به این اداره 
تس��لیم و رس��ید اخذ نمایید تا مرات��ب صورت مجلس و اصل س��ند 
مالکیت به ارائه کننده س��ند مس��تردگردد بدیهی است اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضی نرس��د یا در صورت اعتراض اصل سند معامله ارائه 
 نش��ود اقدام به صدور س��ند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 53 محمد علی بیطرف رئیس ثبت خوروبیابانک 
ابالغ رای

2 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 941189  پرون��ده کالس��ه  /482
9309980362100464 ش��عبه 116 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان 
) 116 جزایی س��ابق( تصمیم نهایی ش��ماره 9409970354201934 
شاکی: خانم نفیسه س��لمانی نیا فرزند علی به نشانی اصفهان خ کا وه 
بعد از چهار راه جابر کوی فارابی ساختمان شهاب واحد 5 ، متهم: آقای 
حسن دشتی اصل فرزند روح اله به نشانی مجهول المکان، اتهام: سرقت 
گوشی همراه، دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نمای��د. رای دادگاه: در خصوص اتهام 

آقای حسن دش��تی اصل فرزند روح اله دایر بر سرقت گوشی موبایل 
مدل نوکیا x3 موضوع شکایت خانم نفیسه سلمانی نیا نظر به گزارش 
شماره 2297-94/4/3 شرکت مخابرات اس��تان اصفهان که حاکی از 
استفاده گوشی مسروقه با خط تلفن همراه 09177168649 متعلق به 
متهم دارد و عدم حضور و عدم ارائه هر گونه دلیل و مدرکی از ناحیه 
دارنده خط در اثبات با گناهی خویش و مفاد کیفرخواس��ت صادره از 
دادستانی دادگاه من حیث المجموع بزه را ثابت دانسته با استناد مواد 2 
و 657 از قانون مجازات اسالمی مصوب 1375حکم بر محکومیت متهم 
به تحمل دو سال حبس و 74 ضربه شالق و رد مال مسروقه به شاکی 
صادر و اعالم می نماید رای صادره ظرف بیست روز قابل واخواهی 
و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید 
نظر استان اصفهان می باشد. م الف:894  شعبه 116 دادگاه کیفری دو 

اصفهان 
ابالغ رای

2/483  ش��ماره دادنام��ه: 9409970353601900ش��ماره بایگانی 
شعبه: 941128 پرونده کالسه : 9409980360200049 شاکی: آقای 
عبدالرسول میر باقر آجرپز فرزند احمد به نشانی اصفهان- اصفهان 
خ مسجد سید ک 24 پ 12، متهم: آقای محمد حسین عباسی به نشانی 
اصفهان خ مسجد سید کوی 24 پ 12، اتهام: خیانت در امانت، گردشگار: 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای 
محمد حسین عباسی دائر بر خیانت در امانت نسبت یک دستگاه اتومبیل 
پراید به شماره 769 ل 43 ایران 13 موضوع شکایت آقای عبدالرسول 
میرباقر آجرپز با توجه به محتویات پرونده شکایت شاکی کیفرخواست 
صادره و عدم حضور متهم جهت دفاع از خود علی رغم ابالغ از طریق 
 نشر آگهی دادگاه بزه انتسابی را محرز دانس��ته مستنداً به ماده 674 
ق م ا مصوب 75 به تحمل شش ماه حبس محکوم می گردد رای صادره 
غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه سپس 
قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر استان می باشد. م الف:887  

شعبه 110 دادگاه کیفری دو اصفهان 
ابالغ رای

2/484 ش��ماره دادنام��ه: 9509970353600006 ش��ماره بایگان��ی 
شعبه: 931198 پرونده کالس��ه 9309980359501493 شاکی: آقای 
امیرحسین جبار زارع با وکالت آقای فرهاد تیموری فرزند حیدرعلی به 
نشانی اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی خیابان شیخ مفید نرسیده 
به تقاطع اول ساختمان آس��مان طبقه دوم واحد شش��م، متهم: آقای 
مسعود رعنایی فرزند جواد به نشانی شهرستان اصفهان خ امام خمینی 
خ شاهپور جدید خ بابا گلی جنب گاراژ رادیاتور سازی عدالت، اتهام ها: 
1- استفاده از اوراق مجعول 2- جعل، گردشکار: دادگاه پس از بررسی 
محتویات پرونده ختم رسیدگی به ش��رح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید، رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای مسعود رعنائی فرزند 
جواد مبنی بر جعل و استفاده از سند مجعول حسب شکایت آقای امیر 
حس��ین جبار زارع با وکالت آقای فرهاد تیموری با توجه به محتویات 
پرونده شکایت شاکی کیفرخواست صادره و عدم حضور متهم جهت 
دفاع از خود علی رغم ابالغ از طریق نش��ر آگهی بزه انتسابی محرز و 
در اجرای مواد 523 و 530 و 535 به تحمل دو سال حبس به اتهام جعل 
و سه سال حبس به اتهام استفاده از سند مجعول محکوم می گردد که 
در اجرای ماده 134 ق م ا مجازات اشد قابل اجرا می باشد رای صادره 
غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه سپس 
قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر استان میباشد.  م الف: 886  

شعبه 110 دادگاه کیفری دو اصفهان 
ابالغ رای

2/485 کالس��ه پرونده: 94-315 ش��ماره دادنام��ه: 94/5/31-862 
تاریخ رسیدگی: 94/6/4 مرجع رس��یدگی: شعبه سی و سوم شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان ها: 1- علیرض��ا الم کرمانی 2- طاهره 
عس��گری هر دو به نش��انی اصفهان خ رباط اول بن بست صفا پ 52 
با وکالت علی اش��رف رحیمی به نش��انی چهارباغ باال مجتمع اوسان 
ورودی اداری ط 3 واحد 308، خواندگان: 1- اکبر نصیری 2- معصومه 
خدائی 3- مهری ماهرانی هر سه به نشانی اصفهان خ امام خمینی جنب 
پارک قلمستان روبه روی ورزش��گاه کوچه رجایی بن بست بنفشه پ 
6  و 4 – شیراغا عرب زاده به نشانی اصفهان خ رباط اول خ بهار کوچه 
شهید رجایی پ 11، خواسته: تحویل و تسلیم مبیع، گردشکار: پس از 
ارجاع پرونده به این ش��عبه و ثبت آن به کالس��ه فوق و طی تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا، قاضی ش��ورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوای آقای علیرضا الم کرمانی و خانم طاهره عسگری 
با وکالت آقای علی اشرف رحیمی به طرفیت آقای اکبر نصیری و خانم 
معصومه خدائی و مهری ماهرانی و شیراغا عرب زاده مبنی بر تحویل 
و تس��لیم مبیع )موضوع مبایعه نامه 93/2/15( با حق الوکاله وکیل و 
مطلق خس��ارات قانونی مقوم به 30/000/000 ریال نظر به محتویات 
پرونده و اظهارات وکیل خواهان و خواهان ها در جلس��ه رسیدگی در 
حضور خوانده ردیف چهارم و در غیاب سایر خواندگان علی رغم ابالغ 
قانونی به آنها نظر به مبایعه نامه مورخ 93/2/15 از آنجا که خواهان ها 
مورد معامله یعنی تمامیت شش��دانگ خانه مسکونی دو طبقه به متراژ 
116 متر پالک ثبتی 13900 به آدرس اصفهان خ رباط اول خ بهار کوچه 
شهید رجائی پ 11 را از خواندگان ردیف اول تا سوم خریداری نموده 
اند و مقرر گردید که تا مورخ 93/3/6 م��ورد معامله در قبال پرداخت 
مبلغ ش��صت و هفت میلیون تومان به خواهان ها تحویل داده شود و 
 با توجه به اینکه خوانده ردیف چهارم به عنوان مستاجر فروشندگان 
می باشد و اس��می از ایش��ان در مبایعه نامه نمی باشد موضوع دعوا 
متوجه ایشان نبوده و لذا با توجه به موارد فوق شورا دعوای خواهان 
را نسبت به س��ه خوانده ردیف اول تا س��وم وارد دانسته و به استناد 
مواد 198 ق . ا . د. م  و مواد10 و 219 و 220 و 223 و 225 ق .م حکم بر 
محکومیت خواندگان ردیف اول تا سوم به صورت تضامنی به تحویل 
مبی��ع در ازای پرداخت مبلغ ش��صت و هفت میلی��ون تومان از طرف 
خواهان ها به خواندگان ردیف اول تا سوم و نیز پرداخت مبلغ 200/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق 
خواهان ها صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و 20 روز پس از آن قابل 
تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد و نسبت 
به خواندگان ردیف چهارم به دلیل عدم توجه دعوا به ایشان به استناد 
بند 4 ماده 84 حکم به رد دع��وای خواهان ها صادر و اعالم می دارد و 
رای صادره در این قسمت ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدید 

نظر خواهی می باشد.  
م الف:36131  شعبه 33 شورای حل اختالف اصفهان 
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پرورش گل و گیاه

مواد الزم  : کره۵۰ گرم، گوش��ت ب��ه میزان الزم، پی��از ۳ عدد، هویج  
 ۲ عدد، س��یب زمینی  ۲ عدد بزرگ، نمک به میزان الزم، فلفل س��یاه  

به میزان الزم، آویشن ۶ شاخه، برگ بو ۳ عدد، جو۱۵۰ گرم.
 طرز تهیه:  از قبل ف��ر را با حرارت۱8۰ درجه س��انتی گراد گرم کنید.

در ماهیتابه ای روی حرارت متوسط، کره را آب کنید و تکه های گوشت 
را در آن تفت دهید تا قهوه ای ش��وند. آن ها را از ماهیتابه خارج کنید. 
 پیاز و هویج را درماهیتابه بریزید برای ۵ دقیقه تا نرم شوند، تفت دهید. 
آن ها را از ماهیتابه خارج کنید.۱ لی��وان آب در ماهیتابه بریزید، آن را 

برای ۵ دقیقه بجوشانید تا مواد باقیمانده در ماهیتابه در آن حل شود.
نیمی از ورقه های سیب زمینی را در کف پیرکس )یا ظرف مخصوص فر( 
بچینید و بر روی آن نمک و فلفل بپاش��ید. یک الیه پیاز و هویج، سپس 
گوشت، آویش��ن و برگ بو روی آن بچینید و دوباره به آن نمک و فلفل 
بزنید. هویج و پیاز باقیمانده و جو را روی آن ها بریزید. سیب زمینی های 
باقیمانده را روی آن ها بچینید. آب طعمدار ش��ده و۵۰۰ میلی لیتر آب 
روی مواد بریزید. روی آن را بپوش��انید  برای یک ساعت و نیم تا گوشت 

نرم شده و سیب زمینی ها ترد شوند، بپزید.
نکاتی در رابط�ه با طرز تهیه خوراک ایرلندی:8۰۰ گرم  گوش��ت 

راسته گوسفندی را به 8 قسمت تقسیم کنید. پیازها را ریز خرد کنید.

 پوست هویج و سیب زمینی ها را جدا کنید و آن ها را ورقه ورقه کنید.

 جزیره مارها، جزیره ای در خلیج ایالت س��ائوپائولوی برزیل است. این جزیره 
خانه  گونه های مختلفی از مارها، از جمله یک گونه محلی به نام افعی سر نیزه ای 

است که یکی از سمی ترین مارهای دنیاست.
» ایها دا کیمادا گراند « ملقب به جزیره مارها، جزیره ای۴۳۰ هزار متری است 
 که حدود ۳۳ کیلومتری خلیج ایالت سائوپائولوی برزیل قرار دارد. این جزیره 
خانه گونه های زی��ادی از مارها، ازجمله یک گونه محلی به نام افعی س��ر نیزه 
طالیی  است که یکی از س��می ترین مارهای دنیا به ش��مار می رود.  بر اساس 

پیش بینی های انجام شده در سال ۲۰۱۵، بین ۲ تا ۴ هزار مار در جزیره هستند، 
این یعنی به طور میانگین یک مار در هر ۷۵ مترمربع از کل جزیره. فرهنگ عامه 
محلی هم پر از داستان های وحشتناک مرگ  و میر آدم هایی است که در سواحل 
جزیره پرسه می زده اند. داس��تان ماهیگیری که در جستجوی موز آمده بود یا 

خانواده فانوس بانی که آنجا زندگی می کرده اند.
تا به حال هیچ گزارش رسمی از گزیده ش��دن انسان به وسیله افعی سرنیزه ای 
طالیی وجود نداشته  اس��ت، بنابراین میزان س��می بودن زهرش روی انسان 
نمی توانسته امتحان شود، اما سر نیزه ای های دیگر بیش از هرگونه مار دیگری 
در شمال یا جنوب آمریکا باعث بیماری های ناشی از مارگزیدگی و مرگ و میر 

انسان ها شده اند.    
مارهای جزیره در اصل از همان گونه موجود در سرزمین های میانی برزیل بودند، 
یعنی زمانی که جزیره و خشکی اصلی به یکدیگر متصل بودند. بین۱۰ هزار تا 
۱۲ هزار سال پیش با باال آمدن س��طح دریا، » کیمادا گراند « از خشکی برزیل 
جداشده و جمعیت مارهای آن دورافتاده می شوند. چون هیچ پستاندار کوچکی 
در جزیره نیست که مارها شکارش کنند، مارها خود را با زندگی روی درختان 
وفق داده اند، چرا که منبع اصلی تغذیه آن ه��ا پرندگانی بوده اند که در راه کوچ 

کردن شان از جزیره گذر می کنند.

در این روزهای گرم نیاز بیش��تری به خنک تر کردن 
هوای محی��ط زندگی احس��اس می ش��ود. هرچند 
که ش��اید بعضی از ش��ما قبال این کار را کرده باشید، 
 اما بای��د ب��ا اس��تفاده از نکات��ی کلی��دی از کولر باد 
خنک تری بگیریم. در ادامه نکاتی برای افزایش کارایی 

و خنک تر شدن باد کولر های آبی مطرح خواهد شد.
 پوشال ها را هر سال عوض کنید

تعویض پوش��ال می تواند تاثیر بس��یاری در عملکرد 
کولر های آبی داش��ته باشد. متاس��فانه بعضی مردم، 
 پوش��ال ه��ای کولرش��ان را چندین س��ال تعویض 
نمی کنند که این مسئله عالوه بر کاهش بازدهی کولر 

باعث ورود گرد و خاک به خانه هم می شود.
 سطوح داخلی کولر را تمیز کنید

هر چند ش��ما بای��د پی��ش از راه اندازی کول��ر آبی، 
 س��طوح داخلی و ک��ف آن را م��ی شس��تید و تمیز 

می کردید چرا که این کار در ه��وا دهی مطلوب کولر 
تاثیر بس��یاری دارد، اما حاال هم دیر نشده است. اگر 
س��طوح داخلی کولرتان تمیز نیس��ت، ی��ک بار آب 
 آن را تخلی��ه و بع��د از تمیز ک��ردن، دوب��اره کولر را 

راه اندازی کنید.
 بعد از زدن پمپ آب صبر کنید

در هنگام زدن پمپ آب کولر اجازه دهید پوشال کولر 
به مدت ۱۵ دقیقه خیس بخورد و بعد کولر را روش��ن 
کنید؛ زیرا پوشال خیس می تواند هوای خنک تری را 

در کانال کولر تولید کند.
 برای کولرتان سایبان قرار دهید

 هن��گام نصب کول��ر باید س��ایبانی ب��رای آن در نظر 
گرفته ش��ود زیرا این کار عالوه بر محافظت از کولر در 
برابر نور آفتاب، در خنک تر کردن هوای کولر نیز تاثیر 

بسیاری دارد.

کتاب » زندگانی امام حس��ین)ع( « نوشته » سید 
هاشم رسولی محالتی « اثری است که درباره زندگی 
سومین امام شیعیان به رشته تحریر درآمده است. 
کتاب حاضر درباره زندگی امام حس��ین )ع( نوشته 
 ش��ده و با دوران والدت و کودک��ی آن حضرت آغاز 
می ش��ود و در ادامه به موضوعاتی چون؛ ولیعهدی 
یزید، دوران حکومت ننگین یزی��د تا قیام و نهضت 
 ام��ام حس��ین)ع(، عل��ل قی��ام و نهض��ت مقدس 
امام حسین و بحث و تحقیق درباره روایات این باب، 
علم امام به شهادت خود و یاران، آیاتی که تاویل به 
شهادت امام حس��ین ش��ده و ... پرداخته و قسمت 
پایانی کتاب نیز به ارایه مطالبی  درباره شهادت امام 
حسین)ع( و یارانش و همچنین شمه ای از فضایل 
و مکارم اخالق امام حس��ین و عب��ادت آن حضرت 
اختص��اص پیدا کرده اس��ت. در قس��متی از کتاب 

»زندگانی امام حسین)ع(« می خوانیم:

» در روایاتی که برخ��ی از آنها در داس��تان والدت 
سبط اکبر رسول خدا )ص( امام حسن مجتبی ذکر 
شد و مرحوم صدوق و دیگران آنها را نقل کرده اند، 
 آمده اس��ت که چون حس��ین )ع( به دنیا آمد او را 
به نزد رسول خدا )ص( بردند تا نامی برای او بگذارد. 
رس��ول خدا )ص( فرمود: » م��ن در نامگذاری این 
فرزند بر خدای عزوجل سبقت نمی جویم. « سپس 
 جبرئیل نازل ش��د و عرض کرد: منزلت و مقام علی 
 در نزد ت��و همانند مق��ام و منزلت هارون نس��بت 
به موسی است، از این رو نام فرزند او را به نام فرزند 
هارون نامگذاری کن. رسول خدا از جبرئیل پرسید: 
» نام فرزند هارون چه ب��ود؟ « جبرئیل عرض کرد: 
»نام او شبیر بود.«رس��ول خدا )ص( فرمود: » زبان 
من عربی اس��ت. « جبرئیل عرض ک��رد: » نام او را 
حسین بگذار. « و رسول خدا این نام را برای فرزندش 

انتخاب فرمود... «

مردی که دنیا را گشت تا از خورشید عکس بگیرد )4(جزیره ای که مارها در آن حکومت می کنند

شاهی که ۲۰ دقیقه سلطنت کرد
لویی نوزدهم، پادشاهی که فقط »بیست دقیقه« 
حکومت کرد و رکورد کوتاه ترین زمان سلطنت 

یک شاه را ثبت کرد!
در۱۰ ژوئیه ۱8۳۰، ش��ارل دهم پادشاه فرانسه 
ک��ه درگیری زی��ادی ب��ا مجل��س و مطبوعات 
 زمان خود داش��ت س��رانجام فرمان��ی را درباره 
منح��ل ک��ردن مجل��س و محدودی��ت آزادی 

مطبوعات اعالم کرد.
هنگامی که شاه در ۲۵ ژوئیه همان سال فرمان 
خویش را اعالن کرد مطبوعات آزاد به نکوهش 
او پرداختن��د. مردم��ان پاریس با ش��ور میهنی 
فراوان به بسیج نیرو و سنگربندی در درون شهر 

پرداختند. 
آنها هم از مطبوعات آزادی خواه دفاع کردند و هم 

به مطبوعات هوادار شاه تاختند و بنیاد پادشاهی 
را فلج ساختند. مجلسیان نیز رفتار شاه را به باد 

سرزنش و توبیخ گرفتند.
س��رانجام ش��اه در ۳۰ ژوئیه ب��ا اک��راه و اجبار 
کناره گی��ری کرد و پس��رش » لوی��ی آنتوان « 
به عنوان لویی نوزدهم تاج س��لطنت را بر س��ر 

گذاشت و همسرش ملکه شد.
تنها بیس��ت دقیقه بعد» لویی آنتوان « توس��ط 
انقالبیون مجبور به استعفا شد و نمایندگان لوئی 
فیلیپ را به شاهی برگزید و این چنین سلطنت 

ژوئیه آغاز شد. 
پس از این حادثه »لویی نوزدهم و همس��رش« 
برای همیش��ه از فرانسه به اس��کاتلند و سپس 
اتریش تبعید ش��دند. ای��ن کوتاه تری��ن زمان 

سلطنت یک شاه در تاریخ محسوب می شود.

س�اخت بات�ری هس�ته ای ب�ا عمری 
باورنکردنی 

 محققین روس��ی موفق به س��اخت باتری هسته ای 
غیر قابل ش��ارژی ش��ده اند که عمر مفید آن بیش از 
۵۰ سال است. محققین دانشگاه ملی علوم و فناوری 
MISIS روس��یه باتری بتا ولتیکی را تولید کرده اند 
که هسته ای است و با ایزوتوپ های نیکل ۶۳ ساخته 
شده است.  عمر این باتری ها بیش از۵۰ سال است و 
می توان برای مصارف پزشکی و فضایی از آنها استفاده 
کرد. به گفته محققین روسی، از این باتری ها می توان 
در دس��تگاه تنظیم ضربان قلب و ماهوارهای فضایی 
استفاده کرد. نیکل ۶۳ در طبیعت پیدا نمی شود، اما 
 با استفاده از پرتوافکنی ایزوتوپ های نیکل ۶۲ توسط 
 نوترون هایی که داخل راکتور هس��ته ای هس��تند، 
 می ت��وان آن را تولید کرد. این بات��ری پرتوهای بتا را 

در اتم های از بین رفته ایزوتوپ رادیواکتیو به جریان 
برق تبدیل می کند. در واقع عملکرد این باتری مانند 
باتری های خورشیدی اس��ت و تنها تفاوت این است 
که در باتری های خورش��یدی نور خورش��ید تبدیل 
به جریان برق می ش��ود. در فرآیند این باتری تغییر 

تشعشعات به انرژی برق بی خطر است.

مس�جدی که بزرگ ترین فرش دس�تبافت 
جهان را دارد

مسجد شیخ زاید، س��ومین مسجد بزرگ جهان 
اس��ت که در ابوظبی، پایتخت ام��ارات متحده 
عربی قرار گرفته؛ نام این مس��جد از » شیخ زاید 
بن سلطان آل نهیان «گرفته شده که بنیان گذار 

و نخستین رییس جمهور امارات بوده است. 
مسجد شیخ زاید بن س��لطان آل نهیان با طال و 
سنگ مرمر تزئین ش��ده و گنجایش بیش از۴۰ 
هزار نمازگزار رو دارد. تو این مس��جد همچنین 
بزرگ ترین فرش دنیا و بزرگ ترین لوستر قرار 
 داده شده اس��ت. فرش دس��تبافت این مسجد 
در ای��ران با نقش��ه هنرمند ایران��ی علی خالقی 
 توس��ط۱۲۰۰ بافن��ده در نیش��ابور بافت��ه 
ش��ده اس��ت و بیش از هفت هزار مت��ر مربع از 

مس��احت مس��جد رو پوش��ش می دهد و وزنی 
معادل ۴۷ تن دارد. لوس��تر اس��تفاده ش��ده در 
مس��جد از کریس��تال مش��هور چ��ک یعن��ی 
سواروفس��کی س��اخته ش��ده و ابعادش۱۰ در 
 ۱۵ متر اس��ت. گنبدهای مس��جد آل نهیان که 
 ارتفاع ش��ان بیش از۷۰ مت��ر از داخل و 8۵ متر 
از خارج است، در کتاب رکوردهای گینس ثبت 
شده است. در این مسجد از ۲8 نوع سنگ مرمر 
مختلف استفاده شده که از ایتالیا و چین و دیگر 
کشورها آورده شدند. پیش بینی شده این مکان 
به یکی از بزرگ ترین اماکن گردشگری امارات 
تبدیل ش��ود. این مس��جد در منطقه ای بزرگ 
میان دو پل مصفا و مقطع قرار دارد. ورود به این 
مس��جد بر خالف تمامی مس��اجد امارات برای 

نامسلمانان نیز مجاز است.

در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام علی علیه السالم:
قوام شريعت به امر به معروف و نهى از منكر و بر 

پاداشتن حدود ]الهى[ است.
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جولین گروندین اهل کشور فرانسه اس��ت و دنیا را به مدت سه سال 
گشت  و خورشید را تعقیب کرد. او به دنبال مناظری گشت تا بتواند 

خورشید را در عکس هایش داشته باش��د. نتیجه کار او حیرت انگیز 
است. ) خورشید درایسلند (

نور مورد نیاز کاکتوس:
کاکتوس به نور ف��راوان نیاز دارند و قرار دادن آنه��ا در داخل اتاق و 

پشت پنجره های جنوبی بسیار مناسب است.
  در صورت ناکاف��ی بودن نور طبیع��ی، نور مصنوعی نی��ز می تواند 

به عنوان مکمل، به کار رود.
آبیاری:

در طی فصل رشد فعال کاکتوس باید بیش از دوران استراحت آبیاری 
ش��ود. برنامه خاص و تعریف ش��ده ای برای آبیاری کاکتوس وجود 
ندارد و برنامه آن به گلدان، خاک، آب و هوا و عوامل مشابه بستگی 
دارد. بهترین روش برای تعیین مق��دار آب مورد نیاز کاکتوس، این 
اس��ت که گیاه را مدتی با دقت زیرنظر بگیرید. هنگام آبیاری سعی 
کنید تمام سطح خاک خیس نش��ود و مراقب خروج آب نیز باشید. 
دور بعدی آبیاری باید در زمانی باشد که خاک کاکتوس کامال خشک 
شده باشد. س��اده ترین روش حصول اطمینان از خشکی خاک این 

است که یک خالل دندان را با احتیاط در خاک فرو کنید، اگر خالل 
دندان نمناک ش��د، باز هم یک��ی دو روز صبر کنی��د. گیاه در فصل 

استراحت خود تنها چند هفته یک بار به آبیاری نیازدارد.
دمای مورد نیاز کاکتوس:

کاکتوس ها می توانند در فصل رش��د خود دمای ۳۲ تا ۳8 درجه را 
تحمل کنند و بهترین دما در فصل اس��تراحت آنه��ا، ۷ تا ۱۲ درجه 
سانتیگراد اس��ت. این دمایی اس��ت که کاکتوس در محل طبیعی 
 زندگی ب��ا آن روبه رو می ش��ود. هوای س��رد در فصل اس��تراحت، 

می تواند به گل دهی گیاه در فصل رشد منجر شود.
 نگهداری و تکثیر گیاه کاکتوس

کود مورد نیاز کاکتوس:
 کاکتوس در طی پاییز و زمس��تان تنها هر دو تا س��ه ماه یک مرتبه 
به کود احتیاج دارد. یک کود کم ازت برای کاکتوس مناسب است. 
کودهایی که به تدریج در خاک آزاد می ش��وند نی��ز برای کاکتوس 

مناسب هستند، اما این کودها تنها یک مرتبه در بهار به خاک افزوده 
می شوند.

خاک مورد نیاز کاکتوس:
می توان با مخلوط کردن یک قس��مت خاک گلدان با یک قس��مت 
ماسه و کمی شن برای عبور راحت تر آب، خاک مناسبی تهیه کنید.

الیه های خاک کاکت�وس: ۱-ریگ ریز ۲-خاک گلدان + ماس��ه 
۳- خزه یا پوست برنج ۴- ریگ یا خرده سفال.

گاهی در وقت جابه جایی کاکتوس ها، مش��اهده می شود که ریشه 
گیاه وضع مناسبی ندارد و حالت پوس��یده پیدا کرده است؛ در این 
حالت بهترین راه هرس کردن ریشه است و باید فقط ریشه هایی را 
باقی گذاشت که سالم و قوی باش��د، درصورتی که تمام ریشه وضع 
نامناسبی داش��ت از بریدن تمام ریشه ها نترسید. ریشه های جدید 
سریعا رشد خواهند کرد. معموال پس از جابه جایی گلدان و اصالح 

ریشه ها تا ده روز نباید به گیاه آب داد.

گیاه کاکتوس )1(

چگونه باد کولر را خنک تر 
کنیم ؟

زندگانی امام حسین)ع(
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