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آغاز دومین سال فعالیت مجمع 
اصولگرایان اصفهان

مراقب سیم کارت  هایی 
که به نام تان ثبت شده، باشید

شورای شهر اصفهان سه میلیارد 
ریال به ستاد دیه اهدا کرد

بفرمایید 
سر سفره اصفهانی !

علی مطهری: راه برای ورود مینو 
خالقی به مجلس باز می شود

اصفهان میزبان بزرگترین 
گردهمایی آب کشور می شود
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این روزها و همزمان با برگزاری مسابقات یورو 2016 عادل 
فردوسی پور حضور خیلی پررنگی ندارد اما او با برنامه ای در 
تلویزیون اینترنتی )آیو( بازگشته است .  این برنامه همزمان 
با  جام ملت های اروپا و پخش زنده این مس��ابقات از شبکه 
تلویزیونی اینترنتی، در دس��ترس کاربران ای��ن تلویزیون 
قرار گرفته اس��ت. هت تریک یکی از اولین برنامه های ویژه 
تلویزی��ون اینترنتی ب��ا محتوایی متفاوت اس��ت که در آن 

بخش های متنوعی گنجانده ش��ده اس��ت. هت تریک ویژه 
برنامه اختصاصی یورو 2016 است که به صورت اختصاصی 
از تلویزی��ون اینترنتی آیو ب��رای اولین ب��ار در ایران پخش 
می ش��ود. در هت تریک که بعد از مس��ابقات روزانه پخش 
می شود کارشناس��ان به تحلیلی متفاوت از بازی های انجام 
شده خواهند پرداخت. نکته قابل توجه در این برنامه پخش 

تحلیل ها و تصاویری است که  از صداوسیما... 

خانه تئاتر اصفهان 
تشکیل می شود

13
به خاطر نگاه ویژه ای که کارلوس کی روش به بازیکنان 
شاغل در اروپا دارد آن دسته از فوتبالیست های ایرانی که 
رسیدن به ترکیب اصلی تیم ملی را به عنوان اولویت اول 

خود تعریف کرده اند تالش می کنند...

مدیرکل ارش��اد اصفهان گفت: خانه تئاتر فضایی است 
که اهالی تئات��ر را در قالب کمیته هایی تحت پوش��ش 
قرار می دهد و نامه نگاری هایی برای تشکیل خانه تئاتر 

اصفهان با وزارت ارشاد انجام شد...

راه تیم ملی 
از سپاهان می گذرد؟

رد پای فردوسی پور در آیو
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بازگشت حاشیه قیمتی به  بازار خودرو

ساز جدید خودرو سازان
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روزنامه فرهنگی ، اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی

استاندار اصفهان 
از مرگ خاموش 30درصد از واحد های صنعتی اصفهان خبر داد

به گزارش روابط عمومي سازمان فاوا شهرداري 
اصفهان، مهندس وحی��د حیدریان مدی�رعامل 
سازمان فاوا اظ�هار داشت: س��ازمان فاوا جهت 
مدیریت بهتر90 ساختمان در شهرداري، اقدام 
به ایجاد مدیریت پشتیباني شبکه و مرکز  داده 

در این سازمان نموده است.
وي با اع��الم اینک��ه 90 س��اختمان متصل به 
 شبکه شهرداري مي باش��ند، بیان داشت: کلیه

 س��اختمان ه��اي معاونت ه��ا، س��ازمان ها و 
 مناطق پان��زده گانه ش��هرداري اصفهان جهت

 س��رویس دهي مطلوب و ارایه بهتر خدمات به 
شهروندان نیازمند ارتباطات ش��بکه  داخلي با 
یکدیگر و نیز ارتباط با مرکز داده شهرداري مي 
باش��ند که ارتباط 50 ساختمان از طریق شبکه 
فیبر اختصاصي ش��هرداري و مابقي به وس��یله 

شبکه بیسیم برقرار شده است.
مهندس حیدریان با اش��اره به برخي تجهیزات 
م��ورد نیاز این ش��بکه اضاف��ه ک��رد: مناطق و 
ساختمان هاي  مذکور هر کدام داراي اتاق سرور 
با تجهیزاتي شامل: سرورها، سوییچ ها، رك هاي 
ایستاده، سیستم برق اضطراري و... مي باشند که 

توسط کارشناس��ان انفورماتیک مناطق، تحت 
کنترل بوده و در صورت بروز مشکل در ارتباط 
شبکه،  این سازمان بررسي و پیگیري الزم تا رفع 

مشکل را انجام مي دهد.
وي با اش��اره به 2500 کاربر فعال و 5 هزار نود 
شبکه موجود در مجموعه ش��هرداري اصفهان 
خاطر نش��ان کرد: پش��تیباني ش��بکه داخلي 
شهرداري از مهم ترین فعالیت هاي این سازمان 
بوده که جهت خدمت رساني سریع و برخط به 
شهروندان مورد نیاز مي باشد؛ چرا که هر گونه 
قطعي ارتباط در این ش��بکه م��ي تواند خدمت 

رساني به شهروندان را با مشکل مواجه نماید. 
مدیرعامل سازمان فاوا ش��هرداري اصفهان در 
پای��ان  از مانیتورینگ 24 س��اعته این ش��بکه 
خبر داد و  یادآور ش��د: الزمه فعال نگاه داشتن 

ش��بکه ش��هرداري، مانیتورینگ 
24 ساعته این ش��بکه مي باشدتا 
بالفاصله پس از وقوع مشکل نسبت 
به رفع خرابي اق��دام گردد، ضمن 
آنکه این سازمان تمهیداتي جهت 
جلوگیري از بروز اختالل در شبکه 

شهرداري در پیش گرفته و در بسیاری از موارد 
قبل از قطعي ش��بکه نس��بت به رفع مشکل آن 

اقدام مي گردد.

به گ��زارش روابط عمومی ش��رکت گاز اس��تان 
اصفهان، مهندس علوی در دیدار با فرماندارکاشان 
بیان داشت:  این شهرستان از نظر گازرسانی به جز  
چند روستای کم توسعه یافته از شرایط مطلوبی 
برخوردار است و در حال حاضر بیش از یکصد هزار 

مشترك از گاز طبیعی بهره مندند.
وی گفت: با نظارت و اقدامات شایس��ته اداره گاز 
کاشان، شبکه  گاز این شهرستان از نظر ایمنی و 

فنی در وضعیت مطلوبی است.
مهن��دس عل��وی اظه��ار داش��ت: ه��م اکنون 
 100 درصد ش��هر ه��ا و 99 در صد روس��تا های

 کاش��ان ، 54 روس��تا ازکل 59 روس��تای ای��ن 
 شهرس��تان از نعم��ت گاز طبیع��ی به��ره من��د 
می باشند و ان ش��ا ا... به زودی ش��اهد برگزاری 

جشن شهرستان سبز در کاشان خواهیم بود.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان بیان داشت: 
بیش از 2هزار کیلومتر شبکه و 69 هزار انشعاب 
در این شهرستان اجرایی ش��ده که از این طریق 
روزانه به بیش از یکص��د و 15 هزار واحد خانگی، 
5 هزار و 276 واحد تج��اری، 1هزار و 730 واحد 

صنعتی خدمات گازرسانی ارایه می شود.

وی، با اش��اره ب��ه پیش��ینه فرهنگ��ی و تاریخی 
مردم کاش��ان و همچنین اینکه کاش��ان به شهر 
دارالمومنین مش��هور می باش��د ادام��ه داد: در 
جهت توس��عه و اس��تمرار خدمات گازرس��انی، 
مردم شهرستان می بایس��ت  همکاری بیشتری 
در پرداخت به موقع قبوض گاز بهای خود داشته 
باش��ند و انتظار داریم فرمانداری در این راس��تا  
همکاری و حمایت الزم را  از ای��ن  نهاد خدماتی 

داشته باشد.
 مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان ، بدهی های 
معوق، دستکاری کنتور و ایستگاه های گازرسانی، 
حفاری های ب��دون  هماهنگی با این ش��رکت را 
 از اصلی تری��ن دغدغه های گاز اس��تان اصفهان

 بر ش��مرد و افزود: اگ��ر چه این موارد در س��طح 
استان بسیار اندك است لیکن به دلیل اهمیتی که 
دارد برای رفع آنها نقش فرمانداری، ائمه جماعات 
و جمعه، شورای شهر و ش��هرداری ها بسیار حائز 

اهمیت است.
وی افزود: حف��اری هایی که ب��دون هماهنگی و 
اطالع از مکان شبکه های گاز انجام می شود، بارها 
موجب  آس��یب و تخریب  تاسیسات و تجهیزات 

گازرس��انی گردیده که عالوه بر تحمیل خسارات 
 هنگفت مال��ی، از لح��اظ ایمنی نی��ز زیان های

 جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت.
 در ادامه، دکت��ر حمید رضا مومنی��ان، فرماندار 
کاشان بیان داشت: بحمدا... این شهرستان از نظر 
گازرسانی وضعیت خوبی داشته و اداره گاز کاشان 
نیز تعامل و ارتباط مناس��بی با فرمانداری و دیگر 
ارگان های این شهرس��تان  برقرار نموده اس��ت. 
ایشان ضمن تشکر ، آمادگی فرمانداری را جهت 
ایجاد فرصت برای حل برخی مشکالت از طریق 

طرح مسئله در شورای اداری مطرح نمود.
الزم به ذکر است ، در سفر مدیرعامل شرکت گاز 
استان اصفهان به کاشان  مراسم تودیع و معارفه 
رییس اداره گاز این شهرس��تان نیز انجام  ش��د و 
حکم رییس جدید تقدیم فرماندار محترم گردید.

ضمنا طی مراسمی در اداره گاز کاشان ازخدمات 
ارزن��ده علیرض��ا نبوتی ک��ه بیش ازیازده س��ال 
مسئولیت خدمات گازرس��انی به این شهرستان 
را بر عهده داش��ت قدردانی ش��د و حکم  عباس 
بهرام نژاد  به عنوان رییس جدید این اداره قرائت 

و تحویل ایشان گردید .

مديرعامل سازمان فاوا خبر داد:

پشتیباني شبکه ساختمان ها و 2500 کاربر  شبکه شهرداري اصفهان

مديرعامل شرکت گاز استان اصفهان در ديدار با فرماندار کاشان خبر داد:

طرح جامع کاشان به منظور پايداری گاز

سالروز شهادت شهید 
دکتر چمران گرامی باد
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شهرهای موشکی ایران باعث شده تا آمریکا به خوبی بداند 
در صورت حمله نظامی، ایران پاسخی دندان شکن دریافت 

خواهد کرد.
به گزارش  باش��گاه خبرنگاران جوان؛ واژه پیش��رفت برای 
کشورهای در حال توسعه ای همچون ایران، جزو مقوله های 
پراهمیت به حس��اب می آید؛ چرا که نشانه توسعه یافتگی 
یک کشورو پیشرفت آن در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، 

اجتماعی، علمی، فرهنگی و ... است.
در همین راس��تا، نکات کلیدی بیانات رهبر معظم انقالب 
»حضرت آیت اهلل خامنه ای« طی 27 س��ال گذش��ته حول 
محور چگونگی توس��عه و پیشرفت کش��ور بوده است.  در 
سال های اخیر با مطرح کردن موضوع اقتصاد مقاومتی، نگاه 
توسعه درون گرا و ارایه الگوی ایرانی اسالمی، مؤلفه هایی را 

نیز برای چنین راهبردی بیان کردند. 
ایران صادر کننده تسلیحات به بیش از 50 کشور 

جهان
همان طور که رهب��ر معظم انقالب نیز فرمودند پیش��رفت 
حقیقی بایستی دارای مؤلفه هایی همچون حفظ خصوصیات 
انقالبی، حفظ حرکت جهادی، حفظ عزت و هویت ملی باشد. 
به عبارتی پیش��رفت حقیقی پیشرفتی اس��ت که عمیق و 

متکی به پایه ها و استوانه های محکم داخلی باشد.
 از جمل��ه مصادیق این موضوع می توان به س��اخت و تولید 
انبوه تسلیحات نظامی با اتکا به توان داخلی در حوزه دفاعی 
و نظامی در کشور اشاره کرد. استفاده ترکیبی از فناوری های 
نوین الکترونیکی و سازه  سازی و همسویی برنامه های نظامی 
جمهوری اسالمی ایران با دانش و تکنولوژی علمی روز باعث 

ش��ده تا ایران در زمینه های نظامی، س��اخت و تولید انبوه 
تس��لیحات نظامی از جمله انواع موشک های دوربرد، تانک 
و موش��ک های ضدزره بتواند به قدرت اول نظامی منطقه 
تبدیل ش��ود و اکنون به بیش از 50 کشور جهان تسلیحات 

نظامی صادر کند.
هر چند جنگ تحمیلی خسارات بس��یار زیادی را بر ایران 
اسالمی وارد ساخت، اما این جنگ برکاتی را هم به ارمغان 
آورد. از جمل��ه ب��رکات جن��گ، خوداتکای��ی و خودباوری 
جوانان این مرز و بوم در تجهیز کردن جمهوری اسالمی به 
پیش��رفته ترین تجهیزات نظامی و دفاعی، آن هم با اتکا به 

توان داخلی بود. 
به طوری که س��بب ش��د چند س��ال پیش کارشناس��ان 
آمریکایی در گزارشی اعتراف کنند که ایران تا سال 2015 

از نظر توان صنعتی نظامی به سطح فعلی فرانسه می رسد.
جمهوری اسالمی ایران اکنون با دانش بومی خود در بخش 
تولید هواپیماهای جنگی، »صاعقه« ، »قاهر« و »آذرخش« 
را طراحی کرده که با  جنگنده های »میراژ« فرانسوی قابل 

رقابتند.
در طراحی هواپیماهای بدون سرنش��ین پیشرفت یا همان 
پهپاد، صنایع هوایی ایران موفق ش��ده اس��ت هواپیماهای 
»ابابیل«، »مهاجر 1و2 و 3و 4«، »هدهد« و »صاعقه  1و 2«، 
»آرکیو-170«  را تولید کند. این هواپیماها با هزینه بسیار 

پایین و تکنولوژی روز ساخته شده است.
بزرگ ترین هواپیمای بدون سرنشین راهبردی 

کشور
»فطرس« با برد عملیاتی بیش از 2 هزار کیلومتر و س��قف 

پروازی 25 هزار پایی و مداومت پرواز 16 تا 30 س��اعت به 
عنوان بزرگ ترین هواپیمای بدون سرنشین راهبردی کشور 

بوده، که از قابلیت های ویژه ای برخوردار است. 
»فط��رس« با تس��لیح به موش��ک های مختلف، ع��الوه بر 
ماموریت های مراقبت شناس��ایی، ماموریت های رزمی نیز 

انجام می دهد.
در بخش موشکی، ایران اسالمی به همت جوانان نخبه خود 
توانسته است به چند کش��ور مطرح در این صنعت بپیوندد. 
س��اخت و تولید موش��ک و انواع راکت ها که از زمان جنگ 
شروع شد،  امروزه ایران را قادر ساخته است که موشک هایی 
با برد بلند، کوتاه و میان برد با انواع سوخت های مایع و جامد 

و در قابلیت های پرتاب ثابت و محرک تولید کند. 
از جمله این موش��ک ها می توان به موش��ک های تاکتیکی 
 HY2 با برد 15 تا 40 کیلومتر، موشک های FL6 و FL10
با برد 85 کیلومتر و با سر جنگی پرقدرت، موشک های نور با 
 SS-N4 برد 120 تا 180 کیلومتر و موشک های استراتژیک
با برد 350 کیلومتر با قابلیت انهدام ناوهای بزرگ و ارتفاع 
کم پرواز، موشک های شهاب 1، 2 و 3 ؛ موشک شهاب 3 با 
برد ح��دود 2000 کیلومتر و دقت بس��یار زی��اد، قدر -1 با 

1800 کیلومتر برد و همچنین »فاتح 110« اشاره کرد.
موشک بردبلند»سجیل« با انواع سوخت های مایع و جامد 
با ب��رد 2000 کیلومتری، موش��ک میان برد »ق��در اچ«و  
»قدر اف«  با ب��رد 2000 کیلومتری، و موش��ک »عماد« با 
قابلیت هدایت و کنترل دقیق اصابت به هدف، نسل جدید 
موشک های بالستیک ساخت وزارت دفاع جمهوری اسالمی 

ایران است.
و در نهایت، موش��ک قیام ک��ه از فناوری باالی��ی در عرصه 
آیرودینامیک و پایداری برخوردار اس��ت می تواند خط سیر 
خود را بدون نیاز به باله دنبال کن��د و این یعنی فناوری که 
تنها در اختیار دو یا س��ه کشور اس��ت و متخصصان دفاعی 
جمهوری اس��المی ایران به فناوری س��اخت این موش��ک 

دست یافته اند.
جمهوری اسالمی ایران دش��منان ریز و درشت دارد که اگر 
بدانند نیروهای مسلح کش��ورمان نمی توانند از خود دفاع 
کنند ؛ یقینا یک حمله همه جانبه را به ایران خواهند داشت.

فرماندهان نظامی کش��ورمان بارها اعالم ک��رده اند که اگر 
قدرت موشکی جمهوری اسالمی ایران نبود ؛ ارتش آمریکا 
در ده سال پیش بارها به ایران حمله کرده بود و این موضوع 
نشان می دهد که قدرت موشکی چه نقشی در حفظ امنیت 
ملی ایران دارد.همچنین ش��هرهای موش��کی ایران باعث 
شده تا آمریکا به خوبی بداند در صورت حمله نظامی ایران 
پاسخی دندان شکن دریافت خواهد کرد که تمام پایگاه های 

نظامی امپریالیسم را در بر می گیرد.

عضو ش��ورای عالی اصولگرایان اصفهان با بیان اینکه مجم��ع اصولگرایان 
اصفهان دومین س��ال فعالیت خود را آغاز کرده اس��ت، گفت: کمیته های 
تخصصی مجمع برای فعالیت در زمینه های سیاس��ی، اجتماعی و فرهنگی 

تشکیل می شوند.
حجت االسالم و المسلمین سیدحسین بهشتی نژاد ، با اشاره به یک سالگی 
مجمع اصولگرایان اصفهان و آغاز دور جدید فعالیت این مجمع اظهار داشت: 
حدود یک سال از تشکیل مجمع اصولگرایان اصفهان می گذرد و این مجمع 
در مدت فعالیت خود به نتایج درخشانی رسیده است.وی افزود: این مجمع 
به ضرورت و تشخیص عده ای از افراد صاحب نظر و دلسوز اصفهان و با هدف 
انسجام بیشتر تش��کل ها و تقویت حوزه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 
تشکیل شد، حدود یک س��ال پیش نخستین مراحل تش��کیل این مجمع 
انجام شد و براساس شیوه نامه  تدوین شده، هیئت مؤسس، اعضای شورای 
هماهنگی و شورای عالی به عنوان ارکان این مجمع انتخاب شدند، عالوه بر 
این قرار شد از هر تشکل رسمی 2 نفر به عنوان نماینده به مجمع معرفی شوند.

وی افزود: برخالف برخی تصورها، اساس تشکیل مجمع اصولگرایان مختص 
به انتخابات نبود و نیست، مجمع فراتر از گذرگاه انتخابات فعالیت می کند و 
با اهداف متعددی تشکیل ش��ده که فقط یکی از این اهداف بحث انتخابات 
مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان رهبری بود.بهشتی نژاد ادامه داد: 
در جلسه اخیر مجمع 15 نفر ش��امل تعدادی از اعضای قبلی و برخی افراد 
جدید به عنوان شورای هماهنگی انتخاب شدند و تصور بنده بر این است که با 

انتخاب شورای هماهنگی مجمع وارد مرحله جدید و تازه ای شود.
وی با بیان اینکه فعال کردن کمیته های تخصصی با هدف ورود به برنامه های 
متعدد اس��ت، خاطرنش��ان کرد: این کمیته ها می توانند پش��توانه ای برای 
نمایندگان استان، تعامل بیشتر با نمایندگان و مسئوالن استان و همچنین 
تبیین کننده وضعیت استان در جهات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی باشند.

عضو ش��ورای عالی اصولگرایان اصفهان تصریح ک��رد: امیدواریم بتوانیم در 
ش��رایط جدید خدمات گذش��ته مجمع را تداوم داده و مصوبات جدیدی را 
حاصل کنیم، همچنین به دنبال این هستیم که با برنامه ریزی مسیر حرکت به 
سمت آینده را ترسیم کرده و با فعال کردن کمیته ها انواع مختلفی از برنامه ها 

را بنا بر مقتضیات و مقاطع زمانی پیش بینی کنیم.

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، علیرضا احساندوست رییس 
سازمان بسیج اساتید استان اصفهان روز گذشته در نشست خبری 
سازمان بسیج اساتید اس��تان اصفهان با بیان اینکه شهید مصطفی 
چمران 31 خرداد ماه به شهادت رسیدند به همین مناسبت این روز به 
نام روز بسیج اساتید نام گرفته است، افزود: شهید علیمحمدی، شهید 
شهریاری، شهید رضایی نژاد، شهید احمدی روشن و شهید طهرانی 

مقدم نیز پنج شهید شاخص عرصه جهاد علمی کشور هستند.
رییس سازمان بسیج اس��اتید اس��تان اصفهان تصریح کرد: بسیج 
اساتید بر اساس مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی تشکیل شد و به 
همه دانشگاه های کشور ابالغ شد، هرچند قبل از این ابالغیه، برخی 
دانشگاه ها مانند دانشگاه اصفهان به طور خودجوش بسیج اساتید را 

تشکیل داده بودند.
وی در خصوص اهداف بسیج اساتید گفت: یکی از اهداف بسیج اساتید 
فرآیند اسالمی شدن دانشگاه هاس��ت که یک فرآیند طوالنی مدت 
است و مسئوالن نظام به این مسئله رسیده اند که تحولی جز تحول در 

علوم انسانی اتفاق نخواهد افتاد.
احساندوس��ت اضافه کرد: ترویج، تعمیق فرهنگ، تفکر بس��یجی، 
ارزش ها و دس��تاوردهای انقالب اسالمی در دانش��گاه یکی دیگر از 

اهداف سازمان بسیج اساتید است.
وی در ادامه عنوان کرد: بهره گیری از ظرفیت های قانونی برای اساتید 
متعهد و متخصص و کمک به الگوهای فرهنگی و علمی با هدف تحقق 
نهضت نرم افزاری و تولید علم، دو هدف دیگر از سازمان بسیج اساتید 

است که می توان به آنها اشاره کرد.
رییس سازمان بسیج اساتید استان اصفهان در خصوص حضور اساتید 
بسیجی در دانشگاه ها تأکید کرد: حدود 70 هزار نفر عضو هیئت علمی 
و استاد در دانشگاه های کشور هس��تند که از این تعداد 45 هزار نفر 

داوطلبانه عضو بسیج اساتید شده اند.
وی خاطرنشان کرد: حدود 12هزار استاد دانشگاه در استان اصفهان 
داریم که برابر آخرین آمار یک هزار و 300 نف��ر از آنها تاکنون عضو 
سازمان بسیج اساتید ش��ده اند و 170 مرکز آموزش عالی در سطح 

استان موجود است که در 100 مرکز بسیج اساتید را ایجاد کرده ایم.
احساندوست تأکید کرد: اگر همین روند را در سازمان بسیج اساتید 
استان اصفهان ادامه دهیم، می توانیم سهم جذب خود را در دانشگاه ها 
و مراکز آموزش عالی بیشتر کنیم که این کار به تالش تمام اعضای 

بسیج اساتید نیاز دارد.
وی در خصوص تشکیل بسیج اساتید در دانشگاه ها اظهار کرد: نسبت 
به تشکیل بسیج اساتید در دانشگاه ها هیچ مانع و محدودیتی نداریم 
و حتی برخی از رؤسای دانش��گاه ها و مراکز آموزش عالی به سازمان 
بسیج اس��اتید اس��تان اصفهان نامه می دهند که بس��یج اساتید در 

مراکزشان راه اندازی شود.

عضو شورای عالی اصولگرایان اصفهان:

آغاز دومین سال 
فعالیت مجمع اصولگرایان اصفهان

رییس سازمان بسیج اساتید استان اصفهان:

شهدای هسته ای و موشکی، چهره های 
شاخص عرصه جهاد علمی هستند

خبر خبر

یک افسر سابق اطالعات آمریکا در گزارشی اعالم کرد که وزیر دفاع 
عربستان سعودی به زودی پادشاه این کشور خواهد شد.

»بروس ریدل« افس��ر س��ابق اطالعات آمریکا و کارش��ناس امور 
خاورمیانه در گزارش��ی اعالم کرد که مقامات این کش��ور به طور 
رس��می »محمد بن سلمان« جانش��ین ولیعهد عربستان سعودی 
را برای س��فر به واش��نگتن دعوت کردند زیرا وی در آینده نزدیک 
پادشاه عربستان خواهد ش��د لذا دعوت از وی برای سفر به آمریکا 

برای شناخت او از نزدیک صورت گرفت.
وی با بیان این مطلب افزود: طبق ارزیابی های صورت گرفته س��ه 
نفر از نیروهای اطالعاتی آمریکا، »سلمان بن عبدالعزیز« پادشاه و 
»محمد بن نایف« ولیعهد وی هر دو بیمار و مسن هستند و احتماال 

به مدت طوالنی زنده نخواهند بود.
در این گزارش آمده اس��ت: اگر محمد بن سلمان در حال حاضر یا 
 پس از تصدی پادش��اهی در اجرای پروژه های خود موفق نش��ود،

  ه��رج و م��رج و ناامنی این کش��ور را فرا م��ی گیرد و ای��ن به نفع 
گروه های افراطی همچون داعش و القاعده خواهد بود.

ریدل گفت: دولت آمریکا از زمان تعیین محمد بن سلمان به عنوان 
وزیر دفاع و جانشین ولیعهد عربستان به عنوان مرد سوم این کشور، 

توجه بسیاری به وی داشته است. 
 بس��یاری از دولتم��ردان آمریکا نس��بت ب��ه اقدام��ات متهورانه

 محمد بن س��لمان همچ��ون ورود به جنگ یمن نگران هس��تند، 
جنگی که روزانه 200 میلیون دالر هزینه برای سعودی ها به همراه 

داشته است.
وی همچنین به دیگر اقدامات محمد بن سلمان همچون حمایت 
از اجرای حکم اعدام آیت اهلل شیخ »نمر باقر النمر«، تیرگی روابط 
با ایران و شیعیان در عربستان و افزایش تولید نفت که به دنبال آن 
کاهش قیمت جهانی نفت و کاهش درآمدهای این کشور و در نتیجه 
در پیش گرفتن سیاس��ت های ریاضتی در داخ��ل و کاهش یارانه 
خدمات و کاالها و نیازهای اساس��ی عربس��تان را به دنبال داشته 

است اشاره کرد.

افسر سابق اطالعات آمریکا:

»محمد بن سلمان« به زودی پادشاه 
عربستان می شود

بین الملل
نایب رییس مجلس از اعالم وصول طرح استفساریه قانون 
انتخابات مجلس درب��اره  غیرقانونی ب��ودن رد صالحیت 
نامزدهای انتخابات بعد از اعالم نتیجه انتخابات خبر داد و 
گفت که این طرح برای جلوگیری از تکرار موضوع منتخب 
اصفهان در آینده نوشته شده، اما در صورت تصویب نهایی 

راه برای ورود مینو خالقی به مجلس هم باز می شود.
علی مطهری در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد:  دراین طرح 
استفساریه که در واقع استفس��ار ماده 73 قانون انتخابات 
مجلس و همین طور استفس��ار از تبص��ره 3 ماده 52 این 
قانون اس��ت از مجلس س��وال می ش��ود که آیا منظور از 
عبارت ابطال انتخابات در ماده 73 قانون، ابطال انتخابات 
یک حوزه  انتخابیه اس��ت یا ش��امل ابطال آرای یک نامزد 
هم می ش��ود. به طوری که مثال در یک حوزه انتخابیه که 
انتخابات به صورت سالم برگزار شده آرای برخی منتخبان 
تایید شود و برخی نشود؟ پاسخ این است که شامل ابطال 

آرای یک نامزد نمی ش��ود؛ یعنی اگ��ر انتخابات یک حوزه 
انتخابیه ابطال شود در واقع آرای همه منتخبان باطل شده 

و نه فقط برخی از آنها.
وی افزود: همچنین در سوال دوم این استفساریه پرسیده 
شده که آیا بعد از تأیید صالحیت اولیه یک نامزد انتخابات 
و رأی سالم مردم، شورای نگهبان می تواند صالحیت یک 
منتخب را برای بار دوم رد کند که پاس��خ داده شده، خیر، 
چنین چیزی قانونی نیست و تأیید صالحیت نامزد که در 
فرصت 20 روزه انجام ش��ده اظهار نظر نهایی است و قابل 
تجدید نظر نیست و اگر مدرک جدیدی در باره  یک نامزد 
رسیده باشد باید در مرحله بررسی اعتبار نامه ها در مجلس 

مورد رسیدگی قرار گیرد.
نایب رییس مجلس اضافه کرد: این طرح که به شکل عادی  

و با 42 امضا اعالم وصول شده به کمیسیون شوراها و امور 
داخلی ارجاع می شود و در دستور کار مجلس قرار می گیرد.

مطهری در پاسخ به این س��وال که آیا در صورت تصویب 
 این طرح راه برای ورود مینو خالقی به مجلس باز می شود،

یاد آور ش��د: این طرح در واقع ناظر به آینده است تا قضیه 
خانوم خالقی در آینده تکرار نشود و به گونه ای نباشد که 
بعد از انتخاب مردم، آرای منتخبان به اس��تناد وجود یک 

رویه در گذشته باطل شود.
 البته ممکن است شورای نگهبان این مصوبه را رد کند، اما 
در صورت اصرار مجلس بر رأی خود این مصوبه به مجمع 
تش��خیص مصلحت ارجاع خواهد ش��د و اگر مجمع آن را 
تأیید کند قاعدت��ا راه برای ورود خان��م خالقی به مجلس 

باز می شود.
وی در پایان گفت: این وظیفه ای اس��ت ک��ه ماباید انجام 

دهیم و امیدواریم به نتیجه خوبی هم برسیم.

  )Defenseone( »وب سایت آمریکایی »دیفنس وان
در گزارشی تحلیلی به قلم »ری تکیه« محقق روابط ایران 
و آمریکا و مقام سابق وزارت خارجه این کشور آمده است 
که سپاه پاسداران ایران، آینده سیاسی منطقه خاورمیانه 

را رقم خواهد زد.
ری تکیه در این گزارش نوش��ت: »نیروی سپاه قدس در 
حال حاضر با 15 ه��زار عضو در خط مق��دم پروژه های 

نفوذی ایران قرار دارد. 
 باید گفت س��پاه ایران در چند س��ال اخیر در س��ر تیتر 
 اخبار ق��رار داش��ته اس��ت و ب��ه نح��وی عم��ل کرده
 که رس��انه های غربی نمی توانند از آن چش��م پوش��ی

کنند. 
رسانه های غربی بر این باورند که نیروهای نظامی سپاه 
قدس به دنبال نفوذ در خاورمیانه هستند و تجار کارآفرین 

سپاه که متحد رییس جمهور حسن روحانی نیز هستند 
در تالش اند تا ب��ا ایدئولوژی های خ��ود اقتصاد ایران را 

رونق بخشند. 
 این نیروه��ای متعصب س��عی دارن��د تا ب��ه )حضرت(

آیت اهلل خامنه ای برای حفظ جمهوری اس��المی کمک 
کنند.«

دیفنس وان در ادامه نوشت: »سپاه ایران معموال شامل 
م��ردان جوان مومن ب��وده و اکث��ر آنها از طبق��ه کارگر 

هستند.
 س��پاه ایران به دس��ت رهبر پیش��ین ای��ران )حضرت(

آیت اهلل خمینی تشکیل شد.
س��پاه ایران در جنگ ایران و عراق نقش بس��یار مهمی 
داشت و کارهای بزرگی انجام داد، اما بعد از پایان جنگ، 
هاش��می رفس��نجانی رییس جمهور وقت ایران آنها را 
تش��ویق به حضور در پروژه ه��ای زیربنای��ی و صنعتی 

ایران کرد.«
اکنون با اوضاع پیش آمده در خاورمیانه، فرصت زیادی 
برای ایران در انجام برنامه ه��ا و ایجاد قدرت فزون تر در 

خلیج فارس تا دریای مدیترانه ایجاد شده است. 
ایران از زمان بیداری کش��ور های عربی، سیاس��ت های 

خارجه خود را در منطقه به شدت تغییر داده است.  

اکنون سرنگونی برخی از کشور های عربی این فرصت را 
برای ایران به وجود آورده است تا برنامه های رویایی خود 

را در منطقه انجام دهد. 
اکنون ایران در نظر دارد تا به اصلی ترین بازی گردان در 

کشور عراق و سوریه تبدیل شود. 
اکنون سپاه قدس ایران با داشتن بیش از 15 هزار عضو 

در خط مقدم پروژه های نفوذی ایران قرار دارد.«
ری تکی��ه در ادام��ه نوش��ت: »س��پاه ای��ران همچنین 
 جلودار ادع��ای حضور نیروهای آمریکای��ی در خارمیانه

 می باشد و همچنان دستگیری 10 نیروی آمریکایی را 
 که در ماه ژانویه وارد آب های ایران شده بودند، را جشن 

می گیرند. 
فرماندهان س��پاه نیز دائما از عدم توانای��ی آمریکا برای 

مقابله با ایران سخن می گویند.
تمامی این حرف ها، پیام های مقامات سپاه است خطاب 
به حاکمان منطقه خلیج )فارس( مبنی بر اینکه آمریکا 
خیلی ضعیف تر از آن اس��ت که بخواهد ایران را متوقف 

کند.«
این وب س��ایت آمریکایی در پایان افزود: در س��ال های 
اخیر سپاه ایران همچنین به عنوان یک نیرو و قدرت در 

مسایل سیاسی منطقه شناخته شده است. 

آینده منطقه در دستان نیروی قدس است

علی مطهری: راه برای ورود مینو خالقی به مجلس باز می شود

»شهر موشکی سپاه« 
چگونه آمریکا را از حمله نظامی منصرف می کند؟ 

روابط عمومی کل سپاه در اطالعیه ای انتساب هرگونه 
کانال به سپاه در شبکه های اجتماعی را جعلی دانسته 
و تأکید کرد: سپاه در شبکه های اجتماعی کانال رسمی 

ندارد.
به گزارش افکارنیوز، در پی انتش��ار برخی اخبار مبنی 
بر فعالیت کانال های��ی در ش��بکه های اجتماعی با نام 
سپاه، روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در اطالعیه ای انتس��اب هرگونه کانال به سپاه را جعلی 

دانسته و تأکید کرد: سپاه در شبکه های اجتماعی کانال 
رسمی ندارد.

 همچنی��ن در ای��ن اطالعی��ه تصری��ح ش��ده اس��ت: 
اخب��ار و گزارش های رس��می مربوط ب��ه مأموریت ها، 
 عملک��رد و مواض��ع س��پاه صرف��ا از طری��ق س��ایت 
 www.Sepahnews.com س��پاه نیوز به نش��انی
 منتش��ر و در اختیار اف��کار عموم��ی و عالق��ه مندان 

قرار می گیرد.

سپاه در شبکه های اجتماعی کانال رسمی ندارد
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اخباراخبار کوتاه

 خرید تضمینی دانه روغنی کلزا ب��ا قیمت هر کیلوگرم 25 ه��زار و300 ریال 
در استان اصفهان آغاز شد. مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه10 
کشور با اعالم این خبر، گفت: قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم کلزا با 2 درصد 

ناخالصی و10 درصد رطوبت 25 هزار و300 ریال است. 
رضا نیک نداف گفت: پیش بینی می شود حدود یک هزار و200 تن کلزا در استان 
اصفهان خریداری شود. وی اضافه کرد: اولین محموله این محصول از طریق مرکز 

خرید برخوار و سپس مرکز خرید شهرضا خریداری شد.
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه10 کش��ور اظهار کرد: مقرر 
اس��ت مراکز دیگری برای خرید و تحویل این محصول به کارخانه های روغن 
 کشی استان اصفهان راه اندازی ش��ود. نیک نداف تصریح کرد: شرکت توسعه 
کشت دانه های روغنی استان اصفهان، مباشر  خرید این شرکت در زمینه خرید 

کلزاست.

رییس اتحادیه هتلداران اصفهان از تخفیف10 تا50 درصدی هتل های اصفهان 
از آغاز ماه رمضان تا مردادماه سال جاری خبر داد. 

  مه��دی نریمان��ی ب��ا اعالم ای��ن خبر، گف��ت: ب��ا پای��ان دوره پیک س��فر یا
 high season و ورود ب��ه دوره س��فرهای داخلی، هتل ه��ای اصفهان برای 
 گردش��گران تابس��تانه تخفیفات ج��ذاب در نظرگرفته اند. مه��دی نریمانی 
 با بیان اینکه میزان این تخفیف��ات در هتل های مختلف متغیر اس��ت، افزود: 
این تخفیفات10 تا50 درصدی شامل تمام هتل های اصفهان می شود. رییس 
اتحادیه هتلداران اصفهان همچنین به روند خوب استانداردس��ازی هتل های 
 اصفهان بر اس��اس دس��تورالعمل های ارس��الی از س��ازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری اشاره کرد و خاطرنشان کرد: در سال 94 دوره های 
آموزش��ی تاثیرگذاری برای هتل های اصفهان برگزار شد که در سال 95 ادامه 
پیدا خواهد کرد. وی تصریح کرد: دوره های آموزشی تخصصی با حضور دانشگاه 
مادول اتریش در سال 95 به زودی آغاز خواهد شد. گفتنی است؛ در حال حاضر 
استان اصفهان 94 هتل دارد، اما ظرفیت هتل های اصفهان به سرعت در حال 

گسترش است.

سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: ش��ورای اسالمی شهر اصفهان 
مبلغ سه میلیارد ریال به ستاد دیه به منظور فراهم شدن زمینه آزادی زندانیان 
غیرعمد اهدا کرد. ندا واشیانی پوردرنشست خبری روز یکشنبه خود افزود: این 
الیحه هفته گذشته به صورت یک فوریت به شورای ش��هر اعالم شد، اما برای 
بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد و در یک صد و سی و هفتمین جلسه 

علنی شورا به تصویب رسید.

 بیش از یک سال از اجرای طرح احراز هویت مش��ترکان تلفن همراه می گذرد 
و همچنان برای دقت مشترکان تلفن های همراه در این زمینه هشدارهای متعدد 
منتشر می شود. به منظور کاهش مشکالت ناشی از سواستفاده از سیم کارت های 
دارای هویت جعلی، س��ازمان تنظیم مق��ررات ارتباطات رادیوی��ی ) رگوالتور 
حوزه ارتباطات ( به اجرای طرح احراز هوی��ت پرداخته و بدین ترتیب در قالب 
پیامک هایی که از سوی اپراتورها به دست مشترکان رسید به آنها اعالم شد که 
برای تکمیل اطالعات هویتی س��یم کارت خود مدت زم��ان محدودی فرصت 
داشته و پس از آن سیم کارت های احراز هویت نشده به تدریج قطع خواهند شد.

اکنون نیز مدتی است س��ازمان تنظیم مقررات ارتباطات س��امانه ای طراحی 
 کرده تا اف��راد از طریق مراجع��ه به این س��امانه از تعداد س��یم کارت هایی که 
به نام آنها ثبت ش��ده مطلع ش��وند. رگوالتوری در این باره به اطالع  رسانی نیز 
پرداخته و تاکید کرده اس��ت: » مش��ترک گرامی مسئولیت اس��تفاده از سیم 
کارت به عهده کسی است که سیم کارت به نام وی ثبت شده است بنابراین به 
 منظور جلوگیری از سو  استفاده احتمالی ش��ما می توانید با مراجعه به سامانه

 www.mobilecount.cra.ir تعداد سیم کارت های ثبت شده به نام خود را 
در هر یک از اپراتورهای تلفن همراه دریافت و با مراجعه به دفاتر اپراتورها نسبت 
به تعیین تکلیف سیم کارت های ثبت شده به نام شما که مایل به ادامه فعالیت 

آن ها نیستید اقدام کنید. «

نماینده مردم مبارکه در مجلس گفت: در حال حاضر کش��ور با مشکل کم آبی 
دست و پنجه نرم می کند و با توجه به مصرف بی رویه آب در برخی مناطق کشور، 

نصب کنتورهای هوشمند باید به میزان قابل توجهی پیگیری شود.
زهرا سعیدی با اشاره به وضعیت خشکس��الی و کمبود آب در اصفهان و فالت 
مرکزی ایران اظهار داش��ت: در حال حاضر ایران وضعیت نامناسبی در زمینه 
خشکسالی دارد و باید به صورت ویژه برای این بحران فکر و برنامه ریزی صورت 
گیرد، به گونه ای که هم در حوزه مدیریتی، مدیریت ویژه ای انجام شود و مردم 
 در این زمینه همت کنند. وی افزود: این مش��کل، مش��کل شهرستان مبارکه 
یا شهرهای دیگر نیست بلکه مخصوص همه ماست و باید با همت این مشکل 
را برطرف کنیم. راهکار رفع مش��کالت کم آبی و خشکسالی، مدیریت صحیح، 
عادالنه و منطقی آب است. نماینده مردم مبارکه در مجلس با اشاره به ضرورت 
جلوگیری از اسراف آب در استان بیان کرد: استفاده از کنتورهای هوشمند برای 
مشخص شدن مصرف بهینه آب از اهمیت بسیاری برخوردار بوده، زیرا در حال 
حاضر آب برای بسیاری از استان ها به میزان قابل توجهی اختصاص داده شده 
و با توجه به اینکه این باغات فاقد کنتور هستند، به میزان قابل توجهی استفاده 
خواهد شد. وی با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه رفع مشکل کشاورزان 
اصفهان ادامه داد: پیگیری هایی در این زمینه انجام شده و فعالیت های مد نظر 

در این باره در دست اقدام است.

قیمت بازارقیمت کارخانهنوع خودرو

ELX 35 میلیون و ۸00 هزار تومان3۶میلیون و 300 هزار تومانسمند سورن

51 میلیون و ۶00 هزار تومان49 میلیون و 50 هزار تومانرنو ساندرو

40 میلیون و 150 هزار تومان39 میلیون و 500 هزار تومانپارس تندر

3۸ میلیون و ۶00 هزار تومان3۷ میلیون و 450 هزار تومانتندر 90E2 بنزینی

49 میلیون و ۷00 هزار تومان4۷ میلیون و 350 هزار تومانتندر 90E2 اتومات

39 میلیون و 100 هزار تومان3۷ میلیون و 450 هزار تومانتندر90E2پارس خودرو

EF۷ 43 میلیون تومان42 میلیون و 550 هزار توماندنا

25 میلیون و ۸50 هزار تومان25 میلیون و ۶00 هزار تومانتیبا دوگانه سوز

20 میلیون و 450 هزار تومان20 میلیون و 300 هزار تومانسایپا 111

21 میلیون و 500 هزار تومان21 میلیون و 550 هزار تومانسایپا 131

خرید تضمینی کلزا 
در استان اصفهان آغاز شد

رییس اتحادیه هتلداران اصفهان خبر داد:

تخفیف هتل های اصفهان
 تا آخر مرداد ماه

شورای شهر اصفهان سه میلیارد ریال 
به ستاد دیه اهدا کرد

هشدار به مردم؛ 

مراقب سیم کارت  هایی 
که به نام تان ثبت شده، باشید

نماینده مردم مبارکه در مجلس:

نصب کنتورهای هوشمند در کشور 
پیگیری شود

فعاالن بازار خودرو می گویند که خودروس��ازان با کاهش 
عرضه برخ��ی از مدل های خودرو، تالش دارن��د بازار آن را 
انحصاری به دست گیرند و دالالن هم بر روی خرید و فروش 
همین خودروها فعال شده اند. به گزارش خبرنگار مهر، فصل 
تابستان فردا آغاز می شود و مطابق با روال هر ساله، سفرهای 
مردم و خانواده ها به اوج می رس��د.  اگر شرایط عادی بازار 
بود، این هفته ها را باید پ��ر رونق ترین روزهای بازار خودرو 
می دانستیم، اما اکنون چند سالی است که دیگر این وضعیت 
تغییر پیدا کرده و رک��ود حاکم بر کل اقتص��اد ایران، بازار 
خودرو را هم بی نصیب نگذاش��ته است. به همین دلیل چه 
سفرهای نوروزی آغاز شود و چه سفرهای تابستانی، فرقی به 
حال بازار خودرو نمی کند و لجبازی اش آنقدر زیاد است که 
به این راحتی ها قصد ندارد رونق را برگرداند. اکنون، روزهای 

زیادی است که بازار خودرو رکود را تجربه می کند و حتی 
برخی طرح های جذاب خودروسازان برای ترغیب مشتریان 
 به خرید خودرو نیز نتوانسته طلس��م بازار خود را بشکند. 
به همین دلیل، هر اقدامی که خودروسازان انجام می دهند، 
با سدی در مقابل شان مواجه می شود که مصرف کنندگان 
س��اخته اند، این بار گویا بار دیگر کمپین نانوشته ای برای 
نخریدن خودرو ش��کل گرفته اس��ت. همی��ن چند هفته 
پیش بود که شورای رقابت به عنوان مرجع قیمت گذاری 
خودروها، براس��اس اس��ناد مثبته ای که از خودروس��ازان 
دریافت کرده بود، به تجدیدنظر در قیمت برخی از مدل های 
خودرو پرداخت و اجازه داد که برخی از خودروها، افزایش 
 قیم��ت را تجربه کنند. ب��ه همین دلیل بود ک��ه قیمت ها 
از سوی خودروس��ازان در نمایندگی ها مجدد افزایش پیدا 

کرد. البته در روزهای اولی که خودروسازان مجوز افزایش 
قیمت را گرفته بودند، مطابق با دفعات گذشته، اقدام فوری 
 برای افزایش قیمت نکردند بلکه چند روزی را صبر کردند 
تا بلکه به بهانه گرانی، برخی ترغیب ش��وند تا از ش��رایط 
موجود اس��تفاده کرده و خ��ودرو بخرند تا پ��س از گرانی، 
 متضرر نشوند، اما این نقشه خودروس��ازان نیز عملی نشد 
و فروش ها چندان رونق نگرفت. در این میان، خودروسازان 
باالخره دست به افزایش قیمت زدند و قیمت ها را باال بردند، 
البته زمزمه گرانی در همان دورانی که مصوبه شورای رقابت 
برای گرانی خودرو صادر شده بود، برای برخی خودروهای 
 بازار حاش��یه به وجود آورد ولی هنوز خودروس��ازان اقدام 
به افزایش قیمت نکرده  بودند، این حاشیه هر چند اندک، 
برای خودروها به وجود آمد، اما این هم چندان دوامی نیاورد 
و رکود، نس��خه آن را هم پیچید. حال قیمت ها در بازار باال 
رفته، اما خریداری نیست. یک فعال بازار خودرو می گوید: 
 قیمت ب��ازاری برخی از مدل های مختلف خ��ودرو، باز هم 
به پایین تر از کارخانه برگش��ته و م��ردم ترجیح می دهند 
برخی از خودروها را مستقیم از بازار بخرند تا اینکه مدت ها 
 با مش��کالت فراوان، مس��یر از خانه تا نمایندگ��ی را بارها 
و بارها طی کنند. وی می افزاید: تنها این تندر90 است که 
 همچنان حاش��یه قیمتی دارد و مردم با مش��کالت زیادی 
در خرید آن مواجه هستند. گویا سیاست خودروسازان این 
اس��ت که عرضه را در این خودروها کم کرده یا روش هایی 
را به کار بگیرند که بازار تندر90 را خود در اختیار داش��ته 
باشند. به همین دلیل، خودروسازان عرضه را کم کرده اند و 

همین امر هم، حاشیه قیمتی به وجود آورده است. 
به گفته این فع��ال بازار خ��ودرو، اکنون حاش��یه قیمتی 
 تندر90 از یک میلی��ون تومان تا 2/5 میلی��ون تومان هم 
 کش��یده می ش��ود و این فضای��ی را در ب��ازار فراهم کرده 
که بیش��تر خرید و فروش دالالن بر روی این خودرو باشد 
که دولت باید با نظارت خود، برای این موضوع فکری بکند.

بوگاتی ۶ میلیارد تومانی در تهران را ببینید

به تازگ��ی آگهی فروش ی��ک دس��تگاه بوگاتی 
 وی��رون م��دل 2009 در فضای مجازی منتش��ر 

شده است. 
 بر اس��اس اطالعات منتش��ره در فضای مجازی، 
این خ��ودرو ک��ه ب��ه ص��ورت گذرموق��ت وارد 
 کش��ور ش��ده، ۶ میلیارد و300 میلی��ون تومان 

قیمت گذاری شده است. 
بوگات��ی » ویرون « ارزش��ی بی��ش از 2 میلیون 
 دالر دارد. ای��ن خ��ودرو ب��ا موتور 1۶ س��یلندر

لیت��ری   ۸ موت��ور  حج��م  و  ش��کل   W
توربوش��ارژ و 1001 اس��ب بخ��ار ق��درت، 
 برای 2 س��ال رک��ورد س��رعت را 40۸ کیلومتر 
در اختی��ار داش��ت و به دلی��ل تعداد س��یلندر 
 و س��رعت باالی��ش، ورودش ب��ه ای��ران ممنوع

 اس��ت. جال��ب اس��ت که س��رعت ای��ن خودرو 
 ک��ه بی��ش از س��رعت بالگرده��ای موج��ود 
در ایران اس��ت، به حدی اس��ت که هیچ دوربین 
 کنت��رل ترافیکی در کش��ور ق��ادر ب��ه ثبت آن 

نیست.

حمید رسایی، سیاس��ت مدار اصولگرا و نماینده مردم تهران در دوره هشتم و دوره نهم 
مجلس شورای اسالمی است که در انتخابات دهم مجلس شورای اسالمی رد صالحیت 
ش��د، فیش حقوقی اش را در فضای مجازی منتش��ر کرد. گفتنی است ماجراي انتشار 
فیش هاي حقوقي مدیران ارش��د بیمه مرکزي که در نهایت » امین «، رییس کل بیمه 
مرکزي را به عنوان قرباني، طعمه خود قرار داد، تنها دریچه اي بود بر اختالف دستمزدهایي 
که در درون ارگان هاي دولتي امري رایج است؛ دستمزدهایي کالن که بیمه مرکزي تنها 

بخش کوچکي از آن بود.
چندي پیش احمد توکلي، نماینده مجلس نهم از دریافت دستمزد 35 میلیون توماني 
یکي از مقامات دولتی خبر داد که همین امر نشانه اي است که گویا این سازمان دولتي، 
تنها سازماني نبود که مشمول این دستمزدهاي هنگفت مي شد. این در حالي است که 
همین چند روز پیش، معاون سابق دیوان محاسبات، سقف مجاز حقوق دولتي ها را هفت 
برابر حداقل دستمزد هر س��ال اعالم کرد؛ یعني طبق الیحه قانونی » حداکثر و حداقل 
 حقوق مستخدمین شاغل و بازنشستگان و آماده به خدمت « و با احتساب حداقل حقوق 

۸12 هزارتوماني در سال جاري، دستمزدي حدود پنج میلیون  و۷00هزار تومان. 
ارقام نجومي۸0 میلیون تومان، 35 میلیون تومان و ارقامي را که ش��اید هنوز به بیرون 
درز نکرده باشد وقتي در کنار ارقام اعالمی ابراهیم نکو، نماینده مجلس نهم می گذاریم، 
ناباورانه به نظر می رسید.  او در گفت وگوی خود با » شرق « حقوق دریافتی نمایندگان 
مجلس را چهار میلیون توم��ان  و وزرا را10 ت��ا 12 میلیون تومان اع��الم می کند. نکو 
همچنین در البه الي این گفت وگو از سواستفاده برخي از نمایندگان مجلس و استفاده 

آنها از رانت هاي اطالعاتي و ارتباطات گسترده با بخش هاي ممتاز کشور خبر مي دهد.

نایب ریی��س اتحادیه گز و ش��یرینی اصفهان پیرامون 
وضعیت دریاف��ت مالیات گف��ت: در خصوص دریافت 
مالیات از اصناف، باید کس��ادی و رکود ب��ازار در نظر 
 گرفته ش��ود و وزارت امور اقتص��ادی و دارایی با توجه 

به این موضوع از اصناف مالیات دریافت کند.
سید حسن حجازی، با بیان این که تنها دریافت مالیات 
به هر قیمتی برای س��ازمان امور مالیاتی مهم اس��ت، 
 اظهار ک��رد: متاس��فانه کاری با وضعی��ت صنف، قبل 
و پس از دریاف��ت مالیات ندارد و حت��ی اگر یک واحد 
صنفی توانایی پرداخت مالیات را نداشته باشد، تعطیل 

شدن آن واحد صنفی برای دارایی اهمیتی ندارد.
وی با بیان این که هر چه در مورد دارایی بگوییم کسی 
رسیدگی نمی کند، اضافه کرد: هیچ کس به داد اصناف 
نمی رسد. متمم هایی که برای سال های 92 و 93 در نظر 

می گیرند، اصناف را فلج کرده است.
نایب رییس اتحادیه گز و ش��یرینی اصفهان ادامه داد: 
 در چند ماه اخیر هش��ت واحد صنفی گز و ش��یرینی 
در اصفهان به دلیل مس��ایل مالیاتی و دارایی تعطیل 

ش��دند و چند واحد صنفی نیز در آستانه تعطیلی قرار 
دارند. به عنوان نمونه یکی از صاحبان واحدهای صنفی 
گز و شیرینی می گفت وسایل مغازه ام را با نصف قیمت 
فروخته ام و حاال دیگر حرص و استرس پرداخت مالیات 
را ندارم. دیگر نمی توانستم این میزان مالیات را بپردازم.

حجازی به پرداخت تسهیالت به واحدهای صنفی گز 
 و ش��یرینی برای جلوگیری از تعطیلی واحدها اش��اره 
و خاطرنش��ان کرد: در حال حاضر یک سوم واحدهای 
صنفی برای ادامه فعالیت های خود وام دریافت کرده اند.

وی ب��ا بیان این ک��ه قیمت گز و ش��یرینی نس��بت به 
 س��ال گذش��ته افزایش پیدا نکرده اس��ت، تاکید کرد: 
در قیمت گذاری گز و ش��یرینی افزایش حقوق کارگر 
و افزایش قیمت آب و ب��رق و گاز و تلفن در نظر گرفته 
نشده است. نایب رییس اتحادیه گز و شیرینی اصفهان 
اظهار کرد: متاس��فانه ص��دای ما به گوش مس��ئوالن 
نمی رسد. همه مس��ئوالن اس��تان اصفهان باید تمام 
وضعیت موجود را به گوش مسئوالن کشوری برسانند 

و چیزی را پنهان نکنند.

رییس س��ازمان هواپیمایی کش��وری گفت: ب��ا » بوئینگ « 
 به توافق مکتوب رسیده ایم نهایی شدن قراردادها با » بوئینگ «

و » ایرباس «، منتظ��ر مجوز وزارت خزانه داری امریکا اس��ت 
صنعت هوایی بسیار فرسوده اس��ت و از250 هواپیمای فعال 
کش��ور،230 هواپیما نیاز به جایگزین دارند. رییس س��ازمان 
هواپیمایی کشوری در خصوص قرارداد های ایرباس و بوئینگ 
توضیحاتی ارایه کرد. وی با بیان اینکه ناوگان هوایی ایران بسیار 
فرسوده اس��ت، گفت: از بین250 هواپیمای موجود در کشور 
230 هواپیما نیازمند جایگزینی اس��ت. وی بر همین اساس 
تاکید کرد که ایران برای نوس��ازی صنع��ت هواپیمایی خود 
ضمن مذاکره با شرکت های هواپیماسازی بزرگ دنیا به دنبال 
ایجاد تنوع در خریدهای هواپیمای خود است. عابدزاده ضمن 
 تایید توافق با شرکت بوئینگ اعالم کرد که در چندین مرحله 
 بین ایران ایر و نمایندگان شرکت بوئینگ مذاکراتی انجام شد 
و دو طرف به یک توافق مکتوب در زمینه خرید هواپیما رسیدند. 
عابدزاده تعداد هواپیماهای توافق شده را100 هواپیما عنوان 
کرد که قرار است از طریق فاینانس در اختیار ایران قرار گیرد. 
با این حال وی رقم قرارداد نهایی با این ش��رکت را که از سوی 

برخی منابع غربی 1۷ میلیارد دالر عنوان ش��ده است، قطعی 
 ندانست و اعالم کرد که جزییات س��از و کار و توافق های مالی 
در این حوزه پس از مذاکرات بیش��تر مش��خص خواهد شد. 
عابدزاده گفت که شرکت بوئینگ درخواست رسمی خود برای 
کسب مجوز نهایی فروش هواپیما را به خزانه داری امریکا ارایه 
کرده و قرار است پس از کس��ب این مجوز، متن قرارداد نهایی 
بین دو طرف منعقد ش��ود. وی از ارایه زمانبندی خاصی برای 
عملیاتی شدن این قرارداد خودداری کرد و گفت تا زمانی که 
مجوز انعقاد قرارداد از س��وی خزانه داری امریکا صادر نش��ود 
نمی توان زمان دقیقی در خصوص انعقاد و اجرای قرارداد ارایه 
 کرد. عاب��د زاده همچنین عنوان کرد که مذاک��رات با بوئینگ 
از مدت ها پیش و بر اساس درخواست این شرکت و همچنین 
عالقه مندی سازمان هواپیمایی به جریان افتاده و بوئینگ در این 
مذاکرات بسیار جدی بوده است. با این حال وی عنوان کرد که 
ایران در زمینه انعقاد این قرارداد هیچ عجله ای به خرج نمی دهد 
 و از آنجا که امریکا همواره از فرس��ودگی ن��اوگان هوایی ایران 
به عنوان یک اهرم فشار استفاده کرده است، ایران در زمینه این 

مذاکرات کامال احتیاط به خرج می دهد.

 اختصاص پاداش 2۸ میلیارد تومانی به مدیران ارش��د سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
از محل بودجه س��االنه، موضوعی بود که در ادامه جریان رس��انه ای شدن فیش های 

حقوقی مورد توجه قرار گرفت.
س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی اختصاص پاداش 2۸ میلیارد تومانی به مدیران ارشد 
 این س��ازمان از محل ردیف های متفرقه بودجه ساالنه را در س��ه سال اخیر نپذیرفت 

و غیر واقعی اعالم کرد.
 آن طور که س��ازمان مدیریت در مورد ارقام کالن آمده در بودجه برای بخش توس��عه 
مدیریت و منابع انسانی توضیح داده است، از مبلغ 2۸ میلیارد تومانی مورد ادعا، 9/5 
میلیارد تومان، مربوط به بودجه مصوب سال 1395 است که هنوز در فرآیند ابالغ بودجه 

قرار دارد و ریالی از آن تا کنون تخصیص داده نشده، از این رو هزینه نیز نشده است.
 از سویی دیگر از مجموع اعتبارات مصوب 1۸/5 میلیارد تومانی برای سال های 1393 
و 1394 مندرج در جداول بودجه، نیز با توجه به وضعیت مالی کشور و خزانه در دو سال 

مورد اشاره، پرداخت به صورت کامل انجام نشده است.
بر این اس��اس در مجموع 5/۸ میلیارد تومان ش��امل مبلغ 4/3 میلی��ارد تومان برای 
 سال 1393 و مبلغ 1/5 میلیارد تومان برای سال 1394 تخصیص داده شده است که 
 بر اس��اس قانون و موافقتنامه های مبادله ش��ده، برای انجام پژوهش ه��ای کاربردی 
و مطالعات توسعه ای توسط صاحبنظران، مشاوران و کارشناسان بیرون از سازمانه هزینه 

شده است و ریالی از آن، صرف امور داخلی سازمان و پاداش به مدیران نشده است.

نایب رییس اتحادیه گز و شیرینی اصفهان:

برای اخذ مالیات از شیرینی فروشی ها 
باید رکود بازار را لحاظ کرد

ایران با » بویینگ «
 به توافق رسید

 ماجرای پاداش 28 میلیاردی 
در سازمان مدیریت و برنامه ریزی

بازگشت حاشیه قیمتی به  بازار خودرو

ساز جدید خودرو سازان

حقوق ماهیانه این نماینده ازمجلس چقدر بود؟



روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی  شماره1889  دوشنبه 31 خرداد 1395  14 رمضان1437 4

Society,Cultural  Newspaper No.1889| June  20 . 2016 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Shafiei.zayanderoud@gmail.com

عکس روز

دریچه

خبرخبر

معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست گفت: شماره گذاري 
بعضی خودروها به دليل عدم رعايت استانداردهاي زيست محيطي متوقف شد.

به گزارش »پاما« دكتر سعيد متصدي در گفت وگو با خبرنگار سايت خبري محيط 
زيست ايران )IENA( با بيان اين مطلب ، افزود: بر اساس مصوبه اسفندماه سال 
۹۰، هيئت دولت با عنوان »برنامه كاهش آلودگي هوا در ۸ كالنشهر بزرگ كشور« 
شركت هاي توليدكننده خودروهاي پايه گازس��وز و دوگانه سوز مكلف بودند از 
ابتداي سال ۹۵ اس��تاندارد آاليندگي يورو ۴ را در توليد محصوالت خود رعايت 
كنند. وي با اشاره به اينكه در اين خصوص چندين بار به شركت هاي توليدكننده 
هشدارهاي الزم داده شده بود، افزود: بر اساس آزمون هاي به عمل آمده ۱۵ مدل از 
خودروهاي پايه گازسوز و دوگانه سوز توليدي در كشور از شركت هاي ايران خودرو، 
بهمن موتور، پارس خودرو، سايپا و زامياد نتوانستند اين استاندارد را رعايت كنند 
و بر اين اساس سازمان حفاظت محيط زيست دس��تور توقف شماره گذاري اين 

خودروها را به پليس راهور ناجا صادر كرد.
معاون محيط زيس��ت انس��اني س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت در خصوص 
خودروهايي كه شماره گذاري آنها متوقف شده است به سايت خبري محيط زيست 
ايران گفت: از شركت ايران خودرو سمند  CNGبا موتور) XU۷(، سمند سورن  
CNG با موتور)XU۷(، پ��ژو ۲۰۶ اس دي CNG با موتور) XU۵(، پژو ۴۰۵ 
CNG با موتور) XU۷(، پژو پارس CNG با موتور) XU۷(، تندر CNG ۹۰ و 
وانت پيكان CNG با موتور )OHV(، از شركت بهمن موتور وانت مزدا تك كابين 
CNG و وانت مزدا دو كابين CNG بخشي از اين خودروها بوده اند. وي افزود: 
 ،CNG ۹۰ و تندر CNG همچنين از گروه پارس خودرو نيسان پيكاپ دوكابين
از گروه سايپا، سايپا CNG ۱۳۲ و سايپا CNG ۱۳۱ و از گروه زامياد وانت نيسان 
)CNG )Z۲۴ ساير خودروهايي بودند كه شماره گذاري آنها متوقف شده است.

معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست با تاكيد بر اينكه رعايت 
استانداردهاي زيست محيطي مصوب دولت براي خودروسازان الزامي است گفت: 
سازمان حفاظت محيط زيس��ت به طور جدي استانداردهاي مصوب را پيگيري 
مي كند و خودروسازان مكلفند طوري برنامه ريزي كنند كه در مهلت تعيين شده 

محصوالت توليدي خود را به استانداردهاي مصوب برسانند.

پدر عل��م كويرشناس��ی ايران با بي��ان اينكه ديگر ب��رای مبارزه ب��ا ريزگردها 
جنگل كاری جواب نمی دهد، درمان ريزگردها را پاشيدن ريگ روی كانون های 

ريزگرد و بيابان ها دانست.
»پرويز كردوانی« پدر علم كويرشناسی ايران در افتتاحيه  جشنواره فرامرزی كه 
يكی از محورهای آن محيط زيست بود، با اشاره به اينكه مهم ترين بحث در حال 
حاضر بحث ريزگردهاست كه دامن گير عراق و ايران شده است، گفت: ريزگردها 
بسيار خطرناک هستند و زمين هايی كه چند سال است كاشت نشده اند، كانون 

ريزگردها می باشند.
وی با تأكيد بر اينكه پايين رفتن س��طح آب های زيرزمين��ی از ديگر علل بروز 
پديده ريزگردهاس��ت، اضافه كرد: ديگر برای مبارزه با ريزگردها جنگل كاری 

جواب نمی دهد، چون سطح آب زيرزمينی پايين رفته است.
كردوانی با اش��اره به اينكه در ايران سال هاس��ت بيابانزايی پيشرفتی ندارد،اما 
بيابان های جديد در حال ش��كل گيری اس��ت، خاطرنش��ان كرد: ريزگردها، 
آس��يب های زيادی به محيط زيس��ت وارد كرده اند و جنگل كاری ديگر برای 
مبارزه با ريزگرد جواب نمی دهد و نبايد فراموش كرد كه پاش��يدن مالچ نفتی 

نيز ۱۱ عيب دارد.
وی با بيان اينكه شن پاش��ی بيابان های عراق برای جلوگيری از ش��كل گيری 
ريزگرد تأثيرگذار است، گفت: درياچه اروميه به  هيچ  وجه احيا نمی شود و دليل 

آن  هم حفر چاه های بسيار زياد اطراف آن بوده است.
كردوانی درمان ريزگردها را پاش��يدن ريگ روی كانون های ريزگرد و بيابان ها 
دانست و گفت: ريگ پاشی درمان اصلی ريزگرد به شمار می آيد، با پاشيدن ريگ 
می توان درخت هم كاشت و يك بار برای هميشه درد ريزگرد را درمان كرد، اما 
پاشيدن مالچ عالوه بر داشتن معايبی، چند سال يك بار هم بايد صورت گيرد، 

اما برای تثبيت شن های روان بايد مالچ رسی ريخته شود.
پدر علم كويرشناس��ی در پاي��ان اضافه كرد: اگر جنگل خش��ك ش��ود، تمام 
رودخانه ها، درياچه ها و سراب ها خش��ك می شوند. فكر نكنيد امسال بارندگی 
خوب بوده ديگر مشكل آب حل  شده است. نه، در استان های قم، اصفهان و ديگر 

استان ها خشكسالی خواهد بود.

شماره گذاري ۱۵ مدل خودرو 
متوقف شد

 پیشنهاد پدر کویرشناسی ایران
 برای مقابله با ریزگردها

روند تجاری سازی موتورسيكلت برقی كه به همت محققان 
دانش��گاه صنعتی اميركبير طراحی و س��اخته شده است 
آغاز ش��د؛ درصورت تحقق اي��ن امر و كارب��ری انبوه اين 
وسيله نقليه، تحول بزرگی در كاهش آلودگی های زيست 
محيطی و صوتی و مصرف سوخت های فسيلی در كشور 

ايجاد خواهد شد.
دكتر محمد س��اريخانی، استاد مش��اور طرح كالن ملی 
»طراحی و ساخت موتورس��يكلت الكتريكی« با اشاره به 
اجرای اين طرح گفت: كار طراحی و ساخت موتورسيكلت 
الكتريكی از اوايل س��ال ۱۳۹۴ در قال��ب يك طرح كالن 
ملی و به هم��ت يك گروه ۲۵ نفره متش��كل از محققان و 
دانشجويان دانشگاه صنعتی اميركبير آغاز شد و در دی ماه 

همان سال به نتيجه رسيد.
وی درباره ويژگی های موتورس��يكلت الكتريكی دانشگاه 
اميركبي��ر توضيح داد: ب��ا توجه به اينكه در س��اخت اين 
موتورس��يكلت از الكتروموتور برقی اس��تفاده شده است، 
هيچ گونه آلودگی محيط زيستی توليد نمی كند و آلودگی 
صوتی آن نيز بس��يار ناچيز اس��ت، به طوری كه نسبت به 
موتورسيلكت های بنزينی كه ۸۰ دسيبل آلودگی صوتی 

دارند، آلودگی صوتی اين موتور، حدود ۱۰ دسيبل است.
ساريخانی سرعت نمونه ساخته شده را حدود ۱۴۰ كيلومتر 
بر ساعت ذكر كرد و يادآور ش��د: می توان با در نظر گرفتن 

كاربری های متفاوت، نمونه هايی با س��رعت های بيشتر يا 
كمتر نيز توليد كرد.

به گفته وی، نحوه س��وختگيری اين موتور سيكلت، شارژ 
برقی از طريق اتصال به پريز برق معمولی است كه با ۳۰ تا 
۴۵ دقيقه شارژ، نزديك به دو ساعت پيمايش دارد و برای 

استفاده در مسيرهای شهری مناسب است.
كارش��ناس آزمايشگاه سيس��تم های ديناميكی و كنترل 
دانش��گاه صنعت��ی اميركبي��ر با اس��تناد ب��ه مطالعات و 
بررسی های انجام گرفته در سطح شهر تهران، گفت: آمارها 
نش��ان می دهد حدود ۴۷ درصد راكبان موتورسيكلت، از  
اين وس��يله نقليه برای تردد در مس��ير منزل تا محل كار 
استفاده می كنند، برای ۲۹ درصد آنها وسيله اصلی امرار 
معاش است و ساير راكبان هم به منظور تفريح و هم ورزش 

از آن استفاده می كنند.
وی اضافه كرد: موتور س��يكلت ساخته ش��ده در دانشگاه 
صنعتی  اميركبير اين قابليت را دارد كه با تغييراتی اندک، 
برای هر س��ه نوع كاربری مورد اس��تفاده ق��رار گيرد و به 
قيمت های مختلف توليد شود؛ چرا كه موتورسيكلت هايی 
كه برای تردد در مسير منزل به محل كار توليد می شوند، 

قيمت كمتری نسبت به دو نمونه ديگر خواهند داشت.
س��اريخانی درخصوص قيمت تمام شده 

اين وس��يله نقليه نيز اظهار كرد: در 
ح��ال حاضر يك موتور س��يكلت 

بنزينی ۱۸۰ سی سی در بازار 
ح��دود ۶ ميلي��ون تومان 

قيمت دارد و قيمت 

موتورسيكلت برقی نيز ۸/۵ ميليون تومان تمام می شود و 
ممكن است در نگاه اول، خريد آن اقتصادی به نظر نرسد؛ 
اما با توجه به تفاوت قيمت بنزين و برق )سوخت مصرفی 
دو نوع موتورسيكلت( بعد از مدت نسبتا كوتاهی، اختالف 

قيمت جبران خواهد شد.
وی يكی ديگر از برتری های اين وس��يله نقليه نس��بت به 
نمونه های بنزينی را نداش��تن آاليندگی زيست محيطی 
ذكر كرد و گفت: تقريبا ۱/۵ ميليون موتورسيكلت بنزينی 
در تهران فعال هستند كه به طور ميانگين ۱۲۰ ميليون تن 
مواد آالينده در سال وارد هوای تهران می كنند و اين به جز 

آلودگی صوتی ناشی از تردد آنهاست.
ساريخانی با بيان اينكه ميزان آاليندگی يك موتورسيكلت، 
۸ برابر يك خودرو با اس��تاندارد يورو ۲ است، خاطرنشان 
كرد: يكی ديگر از مباحثی كه اس��تفاده از موتورسيكلت 
برقی را به لحاظ اقتصادی، توجيه پذير می كند، طول عمر 
بيشتر آن نسبت به نمونه های بنزينی است؛ به گونه ای كه 
اين وسيله برقی به دليل كم بودن قطعات نياز به تعميرات 

بسيار كمی دارد.
وی از انجام  رايزنی هايی با چندين سرمايه گذار به منظور 
تجاری سازی موتورسيكلت الكتريكی خبر داد و اظهار كرد: 
اين رايزنی ها نتايج اوليه خوبی داشته است؛ ولی برای ترويج 

آن در ابتدای كار، حمايت دولت را نياز داريم.
اين محقق درب��اره نوع حمايت دول��ت از اين طرح كالن 
گفت: ب��ه عنوان مث��ال دول��ت می تواند به س��اخت 
ايستگاه های ش��ارژ اين موتورس��يكلت ها در سطح 
شهر كمك كند و يا ترتيبی دهد 
كه در آغاز كار، ش��ارژ اين 
موت��ور س��يكلت در 
اين ايستگاه ها 
برای كاربران 
ص��ورت  ب��ه 

رايگان باشد.

اعضاي هیئت رییسه فراکسیون 
محیط زیست مجلس دهم مشخص شدند

خشکسالـی 
جنگل های ساحلی اروپا را تهدید می کند

اولین پستاندار 
قربانی تغییرات اقلیمی

به گزارش پايگاه اطالع رساني محيط 
زيست اصفهان»پاما«، اعضاي هيئت 
رييس��ه فراكس��يون محيط زيست 
 و توس��عه پايدار مجلس مش��خص

شدند.
گفتني اس��ت محم��د رض��ا تابش 
 نماين��ده م��ردم اردكان ب��ه عنوان 
رييس فراكس��يون محيط زيس��ت 
 و توس��عه پاي��دار مجل��س  انتخاب 

شد.
بر اي��ن اس��اس جبار كوچك��ي نژاد 

 نماين��ده مردم رش��ت و عبدالكري��م حس��ين زاده نماينده مردم نقده و اش��نويه ب��ه ترتيب 
 ب��ه عنوان ن��واب ريي��س فراكس��يون محي��ط زيس��ت و توس��عه پاي��دار مجل��س انتخاب 

شدند.
 گفتني اس��ت يوناتن بت كليا نماين��ده اقليت ارامنه و فري��ده اوالد قبا نماين��ده مردم تهران

به ترتيب به عنوان منشي اول و دوم انتخاب شدند. 
همچنين سيد كاظم دلخوش نماينده مردم صومعه سرا نيز به عنوان سخنگوي اين فراكسيون 

برگزيده شد.

كارشناسان اظهار داش��تند: جنگل های 
س��احلی در غرب اروپ��ا در معرض خطر 

جدی خشكسالی هستند.
»آليستاير جامپ«  نويس��نده ارشد اين 
مطالعه از دانشگاه »استرلينگ« انگليس 
گفت: درختان س��احلی در سراس��ر اروپا 
به خص��وص در مناطق جن��وب انگليس 
به ش��دت در برابر تاثيرات خشكس��الی 

آسيب پذير هستند.
همچني��ن وی اف��زود: انتظار داش��تيم 
جنگل های ساحلی در مناطق گرم تر اروپا 

از جمله جنوب فرانسه و اسپانيا بيشتر در معرض خطر باش��ند، اما بررسی ها نشان داد جنوب انگليس كه 
منطقه مركزی رشد اين پوشش گياهی است به شدت تحت تاثير خشكسالی قرار دارد.

به گفته محققان آسيب وارد شده به درختان ساحلی در تابستان ۱۹۶۷ بر وضعيت جنگل ها در تمام مناطق 
انگليس تاثير گذاشته است. همچنين بسياری از درختان ساحلی تلف شده و مابقی آنها با كاهش روند رشد 

روبه رو شده اند.
به گزارش نيچر ورل��د نيوز، جامپ گف��ت: با تداوم گرم ش��دن آب و ه��وا، پديده خشكس��الی جدی تر و 

خطرناک ترمی شود.

بررس��ی ها نش��ان می دهد كه تغييرات 
اقليمی ناش��ی از فعاليت های بشر، اولين 
قربانی را از ميان گونه  های پستاندار گرفت. 
محققان از مدت ها قبل هش��دار داده اند 
كه تعداد قابل توجهی از پس��تانداران بر 
اثر گرمای جهانی ناش��ی از فعاليت های 
انسانی منقرض خواهند شد و اكنون طبق 
بررسی اخير، نخستين پس��تاندار قربانی 
تغيي��رات آب و هوايی، جون��ده ای به نام 
»موش موزخوار Bramble Cay«  است.

به گفته كارشناس��ان، افزايش سطح آب 
اقيانوس ها كه پيامد فاجعه بار تغييرات اقليمی است دليل اصلی كاهش تعداد اين گونه از پستانداران است. 
همچنين طی ۲۰ سال گذشته وقوع پديده »مد« موجب شده تعداد بيشتری از جزيره ها زير آب فرو روند. 
عالوه بر اين، پوشش گياهی ساحلی كه زيستگاه اين پستانداران جونده است تنها طی يك دهه گذشته ۹۷ 
درصد كاهش يافته است.  به گزارش شبكه اخبار محيط زيست، كارشناسان محيط زيست می گويند: زمانی 
كه صحبت از پيامدهای افزايش سطح آب درياها به ميان می آيد تنها بر زيستگاه های انسانی و احتمال آواره 
شدن آنان تمركز می شود و اغلب شرايط زندگی و بقای گونه های جانوری مورد غفلت قرار می گيرد در حالی 

كه حيوانات و گياهان نيز به طور جدی در برابر افزايش سطح آب درياها آسيب پذير هستند.

موتورسیکلتبرقی،درمسیرتجاریسازی

تحولی در کاهش 
آلودگی های زیست محیطی و صوتی؛ 
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ابالغ رای
3/671  ش��ماره دادنام��ه: 9509976837000559 ش��ماره پرون��ده: 
9409986837001252 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 941811 خواهان: آقای 
سید سینا بنی طباجشوقانی فرزند سید حسن به نشانی اصفهان شهرستان 
اصفهان قهجاورستان شهرک بهار کوچه یاس پالک 09137274383/54 
، خوانده: آقای سید حسن بنی طباجش��وقانی فرزند سید موسی به نشانی 
استان اصفهان- شهرستان اصفهان- قهجاورستان- شهرک بهار- کوچه 
یاس- پالک54 فعاًل مجهول المکان، خواسته: درخواست صدور حکم رشد، 
رای دادگاه: در خصوص درخواست آقای سید س��ینا بنی طبا جشوقانی 
فرزند سید حس��ن متولد 1377/09/18 به طرفیت آقای سید حسن بنی طبا 
جشوقانی به خواسته صدور حکم رشد دادگاه با توجه به مفاد دادخواست 
تقدیمی و اظهارات خواهان در جلسه دادرسی و با توجه به وضعیت ظاهری 
خواهان و نحوه پاسخگویی وی به سواالت دادگاه که حکایت از رشد عقالنی 
و توانایی خواهان جهت اداره امورات خود دارد و نظر به اینکه خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه دادرس��ی حاضر نگردیده و دفاع موثری جهت 
رد ادعای خواهان ارائه ننموده و با توجه به نظر مش��اور محترم قضایی 
دادگاه نامبرده را رشید تشخیص داده و مس��تنداً به تبصره 2 ماده 1210 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رشید بودن خواهان صادر می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر 
استان اصفهان می باش��د. م الف: 8783 شعبه 10 دادگاه خانواده اصفهان 

)227 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

3/672  ش��ماره دادنام��ه: 9509970354300321 ش��ماره پرون��ده: 
9409980359301230 شماره بایگانی ش��عبه: 940826 شکات: 1- خانم 
هاجر مزروعی سبدانی فرزند براتعلی به نشانی اصفهان- مارچین- خیابان 
شهیدان اسماعیلی- کوی شادمان- روبروی کوچه موسوی، 2- خانم اعظم 
مرادی فرزند عزیزاله به نشانی خیابان شهیدان غربی- خیابان ملت کوچه 
شهید احمدی- بن بس��ت یاس، 3- خانم عصمت ش��یرانی فرزند ابراهیم 
به نش��انی خ جامی- ک الوار- بن گلها، 4- خانم س��میرا جهانبخش فرزند 
علی اصغر به نش��انی خانه اصفهان- نوبهار پش��ت مجتمع تهران- کوچه 
مهر- بن بست مهران، 5- خانم آذرسرخابی باسمج فرزند کریم به نشانی 
اصفهان – خیابان هزار جریب- کوی امام جعفر صادق- بوستان 4 پالک 
8، 6- خانم مهوش حیدری رنج کش فرزند هوش��نگ به نشانی اصفهان – 
خانه اصفهان – چهار راه نی��روی هوایی- کوی ارغ��وان- کوی رضایی 
پالک 42، 7- خانم فرش��ته زارع فرزند ابراهیم به نش��انی اصفهان- خانه 
اصفهان- کوچه سپاه- کوچه گل ارا- چهار راه اول- سمت راست- منزل 
خانم احمدی فروش��انی، متهمین: 1- خانم پروین هارون الرش��یدی فعاًل 
 مجهول المکان، 2- آقای مسعود کالنتری فرزند حسن به نشانی اصفهان- 
خ پروین جنب دارالشفاه ثامن االئمه بن بست مس��جدالرضا پ 4 واحد 2، 
اتهام: سرقت مستوجب تعزیر، گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
دادگاه: در خصوص اتهام آقای مسعود کالنتری فرزند حسن، متولد 1369 
، با سواد، راننده، کارگر و دارای سه فقره س��ابقه کیفری به لحاظ عجز از 
تودیع وثیقه س��اکن زندان اصفهان- خانم پروین هارون الرشیدی- فعاًل 
متواری دائر بر مشارکت در شش فقره س��رقت از نوع کیف قاپی موضوع 
شکایت خانم ها و آقایان: الف( عصمت شیرانی بیدآبادی فرزند ابراهیم در 
تاریخ 94/3/15، ب( مروارید سوسنی فرزند افراسیاب در 94/5/29 پ( آمنه 
مهدی پور فرزند پور محمد، ت( اعظم غالمی فرزند جانعلی، ث( اعظم مرادی 
فرزند عزیزاله، ج( مجید خدامی فرزند رضا. مضافاً متهم ردیف اول مباشرت 
در پنج فقره س��رقت از نوع کیف قاپی موضوع شکایت: خانم ها 1- سمیرا 

جهانبخش فرزند علی اصغر 2- مهوش حیدری رنجکش فرزند هوش��نگ 
3- هاجر مزروعی س��بدانی فرزند براتعلی 4- فرشته زارع فرزند ابراهیم 
5- آذر س��رخابی فرزندکریم به شرح کیفرخواس��ت صادره از دادسرای 
عمومی و انق��الب اصفهان با عنایت به مندرجات پرونده، ش��یوه اظهارات 
شکات در مقام طرح شکایت، گزارش مرجع انتظامی تحقیقات انجام یافته، 
فیلم تهیه شده از متهم ردیف اول در حین دریافت وجه از طریق عابر بانک، 
اقاریر صریح و مقرون به واقع متهم ردیف اول و س��ایر دفاعیات بالوجه 
وی، متواری شدن ردیف دوم و عدم دسترسی به وی و عدم حضورش در 
دادگاه با وصف ابالغ و با التفات به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده 
وقوع بزه از ناحیه آنان بر دادگاه محرز و مسلم اس��ت لذا مستنداً به مواد 
657 و 667 قانون مجازات اسالمی کتاب پنجم تعزیرات و مواد 125 و 134 
قانون مجازات اس��المی مصوب 92 حکم بر محکومیت متهم ردیف اول به 
تحمل یازده فقره شش سال حبس و 80 ضربه شالق تعزیری وفق موازین 
با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد عین در صورت فقدان عین به رد مثل یا 
قیمت اموال مسروقه به شرح لیست پیوست در صفحات 88 و 89 پرونده در 
حق مالباختگان خانمها جهانبخش، حیدری، مزروعی و زارع و متهم ردیف 
دوم به تحمل شش فقره شش سال حبس و 80 ضربه شالق تعزیری وفق 
موازین و به طور تضامنی با متهم ردیف اول به رد عین در صورت فقدان 
عین به رد مثل یا قیمت اموال مس��روقه در حق مالباختگان خانمها شیرانی 
و مرادی و آقای خدامی به شرح لیست پیوست صادر و اعالم می گردد، رد 
مال در مورد مالباختگان خانمها سوس��نی، مهدی پور، غالمی و سرخابی 
به لحاظ رضایت قطعی آنان منتفی است ضمنًا از بین مجازات های حبس و 
شالق تعیین شده صرفًا یک فقره به عنوان مجازات اشد قابل اجراست. رای 
صادره نس��بت به متهم ردیف دوم غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و نسبت به متهم ردیف اول حضوری و 
سپس ظرف همان مهلت قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر 

استان اصفهان است.  
م الف: 8791 شعبه 117 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 117 جزایی سابق( 

)674 کلمه، 7 کادر(
ابالغ رای

3/673 کالس��ه پرونده: 941541  ش��ماره دادنامه:341-95/3/30 مرجع 
رسیدگی: شعبه 11 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: علیرضا قسامی 
به نشانی اصفهان خ مسجد لنبان جنب کوچه باغ کالنتر میوه فروشی بهار 
با وکالت ابراهیم جاللی به نش��انی اصفهان میدان جمهوری خ امام خمینی 
بعد از 4 راه شریف نرسیده به بانک سپه جنب اتو باقرصاد ساختمان 121،  
خوانده: محس��ن غفاری به نش��انی مجهول المکان،  با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در 
خصوص دعوای آقای علیرضا قسامی با وکالت ابراهیم جاللی به طرفیت 
محس��ن غفاری به خواس��ته مطالبه مبلغ 15/000/000 ریال وجه چک به 
ش��ماره 473978-89/11/11 به عهده بانک صادرات ب��ه انضمام مطلق 
خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید 
خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده 
علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان 
 از خود ابراز و ارای��ه ننموده لذا دعوی خواهان علی��ه خوانده ثابت به نظر 
م��ی رس��د ک��ه ب��ه اس��تناد م��واد 310 و 313 قان��ون تج��ارت و 
198و515و519و522 قان��ون آیین دادرس��ی مدنی حکم ب��ر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 330/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 

قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )تاریخ 
فوق(  تا تاریخ اج��رای حکم در حق خواهان ص��ادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید 

نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
 م الف:8779 ش��عبه 11 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف 

اصفهان )322 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

3/674  ش 7 کالسه پرونده: 941472 شماره دادنامه: 262-95/2/19 مرجع 
رسیدگی: شعبه 7 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: غالمعلی بلوری 
ورنوسفادرانی به نشانی شهرک صنعتی محمودآباد خ 24 سنگبری پوریا 
با وکالت مسرور گیتی فر به نشانی اصفهان خ حکیم نظامی نرسیده به چهار 
راه امین )شریعتی( جنب بانک انصار پالک 78، خوانده: صابر صالحی  به 
نشانی مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه مبلغ چهل میلیون ریال بابت یک 
فقره چک به ش��ماره 171423 عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارات 
قانونی، گردش��کار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی 
اعضای محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با اس��تعانت از خداوند 
متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دادخواست غالمعلی بلوری ورنوس��فادرانی با وکالت مسرور 
گیتی فر به طرفیت صابر صالحی به خواسته مطالبه مبلغ چهل میلیون ریال 
وجه یک فقره چک به شماره 171423-94/3/30 عهده بانک ملی به انضمام 
خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه 
اصول مس��تندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی 
در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان 
ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه 
خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به 
استناد مواد 198 ، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 
309، 307، 249 قانون تجارت حکم ب��ه محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
چهل میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت هفتصد هزار ریال حق 
الوکاله وکیل طبقه تعرفه به عنوان خس��ارت دادرسی و پرداخت خسارات 
تاخیر و تادیه از تاریخ 94/3/30  لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ 
شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره 
غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود و 
بیست روز پس از مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:8778 شعبه 7 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان) 332 

کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

3/675 کالس��ه پرونده: 941615  ش��ماره دادنامه:494-95/3/17 مرجع 
رسیدگی: شعبه 7 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مصطفی شهابی 
نژاد به نشانی اصفهان نبش غربی چهار راه رزمندگان دفتر فنی خط و نشان 
مصطفی ش��هابی نژاد، خواندگان: 1- محمد علی طفالن آب 2- مانده علی 
طفالن آب هر دو به نش��انی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ چک نود 
میلیون ریال به نحو تضامنی به انضمام کلیه خسارات وارده،  با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به ش��رح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل 
اختالف: در خصوص دعوای آقای مصطفی شهابی نژاد فرزند محمدرضا 
به طرفیت 1- محمد علی طفالن آب فرزند مانده علی 2- مانده علی طفالن آب 
فرزند حسین به خواسته مطالبه مبلغ نود میلیون ریال وجه چک به شماره 
532541 به عهده بانک مهر اقتصاد به انضمام مطلق خس��ارات قانونی با 
توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی 

عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و 
اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ 
قانونی در جلسه رس��یدگی حضور نداش��ته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود 
ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رس��د 
که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ نود میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون و چهارصد و هفتاد و پنج هزار ریال 
بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی  طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ سررس��ید چک موصوف )1386/5/18(  تا تاریخ اجرای 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نمای��د رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از 
اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. در خصوص قرار تامین خواسته با توجه 
به استرداد تامین خواسته توس��ط خواهان لذا طبق بند ب ماده 107 قانون 
آیین دادرس��ی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعالم می گردد قرار 
صادره بیس��ت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:8777 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 

)391 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

3/676 کالس��ه پرونده 950024 ش��ماره دادنامه: 457-95/03/11 مرجع 
رسیدگی: شعبه 7 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: علی اکبر عالم 
رجبی به نش��انی اصفهان خ وحید کوچه 8 پالک 18 ب��ا وکالت زهرا نصر 
اللهی و محمد هادی بختیاری فر به نشانی خ ارتش نرسیده به سه راه حکیم 
نظامی نبش کوچه 8 ساختمان 94 طبقه اول زنگ دوم، خوانده: سید پیمان 
ابطحی به نش��انی مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه اجرت المثل از تاریخ 
93/6/6 لغایت 94/11/27 مقوم به 50/000/000 ریال، گردش��کار: پس از 
ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی 
و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی 
آقای علی اکبر رجبی با وکالت خانم زهرا نصراللهی و محمد هادی بختیاری 
به طرفیت خوانده سید پیمان ابطحی به خواس��ته مطالبه اجرت المثل ایام 
تصرف از مورخه 93/6/6 لغایت 94/11/27 علی الحس��اب مقوم به پنجاه 
میلیون ریال نظر به رابطه استیجاری فی مابین طرفین و اینکه وکیل خواهان 
طی یک الیحه شماره 385 مورخه 95/3/9 خواسته خود را به مبلغ دویست 
میلیون ریال کاهش نموده و با التفات به اینکه طبق بند 14-6 قرارداد اجاره 
بها روزانه یک میلیون ریال بعالوه اج��اره بها ماهیانه )نه میلیون و پانصد 
هزار ریال( را از مورخه 93/6/6 لغایت 94/11/27 درخواست نموده و کل 
مبلغ آن ش��صت و نه میلیون و نهصد و چهارده هزار و ششصد و چهل و 
شش تومان می باش��د و با دقت نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی 
در جلسه شورا حضور نیافته لذا شورا دعوی خواهان را مقرون به صحت 
دانسته و مس��تنداً به مواد 519 و 515 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی و 
ماده 501 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیس��ت 
میلیون تومان بابت اصل خواسته و پرداخت سه میلیون و سی و پنج هزار 
ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در 
حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف بیست روز قابل 

تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:8776 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 

)374 کلمه، 4 کادر(

اخبار کوتاه اخبار

مدیرکل فرهنگی اجتماعی صندوق بازنشس��تگی کش��وری با اشاره 
به اینکه وام بازنشستگان در نیمه دوم س��ال عملیاتی می شود، گفت: 
رایزنی هایی در حال انجام اس��ت تا رقم 250 هزار فقره وام امسال هم 
افزایش یابد. برای افزایش مبلغ وام دو میلیون تومانی نیز پیشنهاداتی 

مطرح شده است.
عباس رش��یدی به پرداخت وام به بازنشستگان تا س��قف دو میلیون 
تومان با بازپرداخت 36 ماه و س��ود چهار درصد اشاره کرد و گفت: در 
سال 94 تعداد 250 هزار فقره وام در نظر گرفته شد که اغلب این تعداد 
وام با هماهنگی هایی که انجام شد از سوی بانک صادرات پرداخت شده 
اس��ت. البته در گذش��ته تنها به 50 تا 60 هزار نفر بازنشسته وام داده 
می شد که در س��ال 93 این رقم به یکباره به 200 هزار فقره وام رسید 
که افزایش قابل توجهی داشت.  رش��یدی افزود: برای سال جاری نیز 
با توجه به اینکه وام در نیمه دوم س��ال عملیاتی می شود، رایزنی هایی 
در حال انجام اس��ت تا رقم 250 هزار فقره وام امسال هم افزایش یابد. 
 برای افزایش مبل��غ وام دو میلی��ون تومانی نیز پیش��نهاداتی مطرح 
ش��ده اس��ت اما با توجه به محدودیت های قانونی و منابع بانک، هنوز 

چنین اتفاقی نیفتاده است.
 مدیرکل اجتماعی فرهنگی صندوق بازنشس��تگی کش��وری در ادامه 
 درباره خدمات بیمه های عمر و حوادث برای بازنشس��تگان کش��وری 
اظهار کرد: در خدمات بیمه عمر و حوادث، با فوت بازنشس��ته، غرامت 
فوت به مبلغ سه میلیون تومان پرداخت می  شود البته در سال گذشته 

پیشنهادی به دولت ارائه شد تا هزینه این خدمت افزایش یابد.

 اجازه پایمال ش��دن طب اصی��ل ایرانی اس��امی را نمی دهیم، چون 
غرب زدگی و علم زدگی نسل ما را از بین می برد.

 حکیم سید محمد موس��وی، متخصص طب سنتی با بیان این مطلب 
در چهاردهمین همایش طب کل نگر با موضوع طب سنتی از دیدگاه 
علی بن موس��ی الرضا)ع( با اش��اره به پیش��ینه هجوم به طب سنتی 
 افزود: بسیاری از داروهای تولید شده در کمپانی های داروسازی غربی

 سال هاس��ت در کش��ورهای جهان س��وم آزمایش می ش��ود. وی به 
 مخالفت های��ی ک��ه در برابر طب س��نتی در کش��ور ص��ورت گرفته،

 اش��اره کرد و گفت: این غرب زدگی و علم زدگی، نس��ل م��ا را از بین 
 می برد.حکیم موسوی با تاکید بر اینکه طب س��نتی برای  بسیاری از

 بیماری هایی که پزش��کان طب ش��یمیایی از درمان آن عاجزند  راه 
درمان دارد، افزود: در بررس��ی ها مشخص ش��ده زنانی که مبتل=ا به 
بیماری  ام اس بوده اند حداقل 4 دندان ترمیم شده داشته اند، این مسئله 
را مطرح کردیم اما توجهی نشد. وی افزود: هرچه از غرب صادر می شود، 
هدف سیاسی دارد و ما باید مردم را آگاه کنیم که به علم سنتی ، ایرانی 

و اسامی توجه کنند و نگذاریم طب ایرانی و اسامی پایمال شود.

رییس پلیس راهور ناجا از نص��ب بیش از دو هزار دس��تگاه دوربین 
کنترل تخلفات حادثه س��از در جاده های کش��ور خب��ر داد و گفت: 
جانمایی نصب این دوربین ها در 36 هزار کیلومتر از جاده ها در حال 

انجام است.
س��ردار تقی مهری در بازدید از قرارگاه پلیس راه گلستان گفت: این 
دوربین ها با همکاری پلیس راهور، وزارت راه و شهرسازی و سازمان 
راهداری در جاده های شریانی کشور از جمله محورهای تهران- کرج، 

قزوین- زنجان- تبریز و قزوین به رشت نصب می شود. 
 وی نصب این دوربین ها را در راس��تای کنترل تخلفات حادثه ساز و 
کاهش تصادفات منجر به جرح و فوت در راستای راهبردهای راهور 
در سال ۱395 دانس��ت و گفت: ارتقای فرهنگ ترافیکی با همکاری 
آموزش و پرورش در قالب جذب همیاران پلی��س، پلیس یارجوان و 
نوجوان در مناطق شهری و با همکاری دهیاران در مناطق روستایی 

از دیگر راهبردهای پلیس راهور در سال جاری است. 
 سردار مهری با اشاره به آمار تصادفات منجر به فوت در سال گذشته 
افزود: سال گذش��ته در مجموع 6 هزار و 300 تصادف منجر به فوت 
داشتیم که نتیجه آن کشته شدن ۱6 هزار و 500 نفر از هموطنانمان 

بوده است. 

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات از افزایش س��طح دسترس��ی 
کاربران به شبکه ملی اطاعات با سرعت 20 مگابیت بر ثانیه خبر داد و 
گفت: این طرح در چارچوب طرح های اقتصاد مقاومتی اجرایی می شود.

برات قنبری با اشاره به طرح افزایش سطح دسترسی کاربران نهایی به 
شبکه ملی اطاعات در چارچوب اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی 
در وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات، گفت: توس��عه ش��بکه های 
دسترسی با سرعت و کیفیت مناسب )پهن باند( جهت پاسخگویی 
به نیازهای فعلی و آتی متقاضیان و کاربران امری ضروری است.   وی 
هدف از این پروژه را ایجاد شبکه پهن باند ملی، امن و پایدار با قابلیت 
دسترسی حداقل 20 مگابیت برثانیه برای مردم بر بستر شبکه ملی 
اطاعات عنوان کرد و گفت: افزایش سطح دسترسی کاربران نهایی 
به ش��بکه ملی اطاعات به 20 مگابیت در ثانیه و حمایت از توسعه 
مراکز داده و ش��بکه توزیع محت��وا در چارچوب اج��رای طرح های 
اقتصاد مقاومتی خواهد بود.   قنبری افزود: با توجه به نیاز روزافزون 
کشور به برقراری و توسعه شبکه های ارتباطات و فناوری اطاعات، 
 توسعه مستمر تکنولوژی های ارتباطی، ارائه خدمات نوین مبتنی بر

 ش��بکه های اینترنتی، گس��ترش تقاضای آحاد مردم برای دریافت 
خدمات به صورت الکترونیکی و نیز رشد چشمگیر دسترسی کاربران 
به اینترنت در س��ال های اخیر، لزوم توسعه شبکه های دسترسی با 

سرعت و کیفیت مناسب ضروری است. 

مبلغ وام بازنشستگان
افزایش می یابد

هجوم به طب سنتی  از پیشینه زیادی 
برخوردار است

نصب ۲ هزار دوربین کنترل تخلفات 
حادثه ساز در جاده ها

دسترسی کاربران در شبکه ملی با 
سرعت ۲۰مگابیتی

آغاز دور جدید اعزام به عتبات عالیات از 17 تیرماه

»ازدواج باالی سن متعارف در کشورمان رو به افزایش 
است. به عبارت دیگر از هر ۱0 ازدواج برای آقایان یک 
ازدواج باالی 35 سال رخ داده اس��ت، ضمن اینکه ۱4 
درصد ازدواج ها برای خانم ها باالی سن متعارف و بیش 

از 30 سال است.«
این اظهارات  را  مدی��ر کل آمار و اطاع��ات جمعیتی 
 و مهاجرت س��ازمان ثبت احوال کش��ور در حالی ارائه

 داده است که بر اساس آخرین آمارها در ایران بیش از 
۱۱ میلیون جوان ازدواج نکرده اند و هش��دار ها در این 

زمینه جدی تر شده است.
 با وجود این ک��ه ازدواج پیک��ره یک زندگی را ش��کل

 م��ی دهد و تداوم نس��ل ها در گ��رو ازدواج اس��ت، اما 
بررس��ی ها نش��ان می دهد که ب��ی میل��ی جوانان به 
ازدواج نش��انه ای از تجردگرایی است و به نوعی ازدواج 

 در اولویت چن��دم جوان��ان قرارگرفته ک��ه همین امر 
نشان دهنده بی توجهی نسل جدید به تشکیل خانواده 

است.
تجردگرایی جدا از مشکات روانی، تبعات اجتماعی و 
خانوادگی نیز دارد. همچنین با کاهش ازدواج و افزایش 
تجردخواهی موجی از نگرانی در خانواده ها به راه افتاده 
و موضوع ازدواج های دیرهنگام و در نهایت تجردخواهی 

را به مهم ترین بحث در جامعه تبدیل کرده است.
محزون درباره ش��مار ازدواج ها در سال 94 اظهار کرد: 
در سال گذش��ته 6۸5 هزار و352 ازدواج ثبت شده که 
 بیش��ترین ازدواج ب��رای خانم ها در گروه س��نی 20 تا
  24 س��اله و ب��رای آقای��ان 25 ت��ا 29 س��اله گزارش

 شده است.
او در ادام�ه س�ن متع�ارف برای ازدواج جوانان ایران�ی 

را ب�رای دخت�ران ۱5 تا 29 س�ال و ب�رای پس�ران 20 
تا 34 س��ال عن�وان ک�رد و در عین حال گفت: ازدواج 
باالی س�ن متع�ارف در کشورمان رو به افزای�ش است. 
به عبارت دیگر از هر ۱0 ازدواج ب�رای آقایان یک ازدواج 
باالی 35 سال رخ داده است، ضم�ن این که ۱4 درصد 
ازدواج ها ب�رای خانم ها باالی س��ن متعارف و بیش از 

30 سال است.
به ازای هر ۲ خانوار یک ج�وان هرگز ازدواج 

نکرده است
محزون در ادام��ه به موضوع جمعیت مجردان کش��ور 
اش��اره کرد و گفت: آمار جوانان ه�رگ�ز ازدواج نکرده 
و در سن ازدواج در کش��ور طب�ق آخری�ن سرشماری 
انجام ش��ده توس��ط مرکز آم�ار ای�ران ۱۱ میلی�ون و 
240 هزار نفر اس��ت؛ یعنی به ازای ه��ر دو خانوار یک 
جوان هرگ��ز ازدواج نکرده در کش��ور داری��م که پنج 
میلیون و 5۷0 هزار پس��ر و پنج میلی���ون و 6۷0 هزار 
 دختر در سن ازدواج در زمره افراد هرگ�ز ازدواج نکرده 
ن��ان  او همچنی��ن آم��ار جوا ن��د. ق��رار گرفت��ه ا
س��ن  از  باالت��ر  و  نک��رده  ازدواج  هرگ��ز 
300 ه��زار نف��ر  متع��ارف را ی��ک میلی��ون و 

 عن��وان ک��رد و اف��زود: 320 ه��زار نف��ر از ای��ن افراد 
م��رد و 9۸0 ه��زار نف��ر خان��م هس��تند. مدی��رکل 
دفت��ر آم��ار و اطاع��ات جمعیت��ی و مهاج��رت 
 س��ازمان ثبت اح��وال کش��ور اضافه ک��رد: همچنین

 ۱52 هزار ت��ن باالی 50 س��ال و در تج��رد قطعی در 
 کش��ور وجود دارد ک��ه 90 هزار ت��ن از این ش��مار را 
 خانم ها تش��کیل م��ی دهند.براس��اس آخری��ن آمار

 اعام شده از س��وی س��ازمان ثبت احوال ۸3 میلیون 
ایرانی در داخل و خارج از کشور زندگی می کنند.

مدیرکل ح��ج و زیارت مازن��دران از آغ��از دور جدید 
اعزام به عتبات عالی��ات از ۱۷ تیرماه خبر داد و گفت: 
درخواست ما از متقاضیان ای�ن اس�ت ب�ه کاروان های 

مجاز در سطح استان مراجعه کنند.
حبیب اهلل س��اداتی با بیان اینکه زائ��ران از مراجعه به 
کاروان ه��ای غیرمجاز به صورت ج��دی پرهیز کنند، 
تصریح کرد: از نشانه های کاروان های غیرمجاز دریافت 

وجه به صورت نقدی است.
مدی��رکل ح��ج و زی��ارت مازن��دران ادام��ه داد: ب��ا 
وج��ود تاکی��دات و هش��دارهای ف��راوان ب��از ه��م 
 ش��اهد مراجعه زائ��ران به دفات��ر غیرمجاز هس��تیم،

 در حال��ی  ک��ه زائ��ران از امنی��ت الزم برخ��وردار 

نب��وده و ام��کان ه��ر ن��وع حادث��ه ای وج��ود دارد.
این مس��ئول با اعام اینک��ه برخی زائران ب��ا ثبت نام 
و اع��زام از طری��ق کاروان های غیرمجاز با مش��کات 
 بسیاری مواجه شدند، تصریح کرد: اخیرا نیز کاروانی

 غیرمجاز در عراق دچار حادثه شد و حدود پنج نفر از 
زائران به لقاءاهلل پیوستند و بقیه زائران مجروح شدند و 
مدیر کاروان نیز با توجه به نداشتن پشتوانه نتوانست 

پاسخ گو باشد.
س��اداتی در پایان گفت: امیدواری��م زائرانی که قصد 
س��فر به عتبات عالی��ات را دارند به بح��ث ثبت نام در 
کاروان ه��ای مجاز با توج��ه به امنیت الزم و مس��ائل 

مختلف توجه کنند.

افزایش ازدواج باالی سن متعارف در کشور
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در م���اه مب��ارک 
رمض��ان، اصفهانی ها 

با پخت بریانی، ش��له بریان 
زی��ره، کله جوش، م��اش و قمری، 

گوشت و لوبیا و نیز حلیم بادمجان، خورش 
ماس��ت، ش��له زرد و آش ش��له قلمکار از این ماه 

استقبال ویژه می کنند.
 ش��اید اگر هنگام س��حر در هر ش��هر دیگر ایران 
از منزل خ��ارج ش��وید و به دنبال یک س��حری 
مناسب باشید، تنها کله پزی ها را برای این منظور 

پیدا کنید.
 اما در اصفهان مغازه های دیگری هستند که صبح 
زود بازند و مشتریان جلوی مغازه صف بسته اند. 
این مغازه ها که معموال همان هایی هس��تند که 
ظهر و اینک در ماه مباک رمضان برای افطار بوی 
کباب و بریان شان در فضا می پیچد، زمستان ها 
برای صبحانه حلیم گندم، صبح های جمعه حلیم 
شیر و عدس��ی و در تابس��تان صبحانه آش شله 

قلمکار می فروشند.
در ماه مبارک رمضان هم حلیم بادمجان اصفهان 

معموال بیش ترین متقاضی را دارد.
غذاهای محلی و س��نتی از مهم ترین جاذبه های 
اجتماعی به ش��مار م��ی روند. تقریب��ا همه انواع 
خوراک ها در این استان تهیه و طبخ می شود ولی 
برخی از آن ها خاص خود مردم اس��تان است که 
در همه شهرها، بخش ها و دهستان ها تهیه شده 
و طرز استفاده آن از این خطه به نقاط دیگر ایران 

رفته است.
 در گذش��ته در بعض��ی نواحی اس��تان غذاهایی 
 ویژه ماه رمضان وجود داشته است، به طور مثال 

در قمصر کاش��ان شولی، در ش��هر کاشان دیزی 
تنوری، در نشلج کاشان خورش چغندر مخصوص 

سحر و افطار بوده است. 
در این میان، دو نمونه غذای س��نتی در بیش تر 
سفره های افطار مردم اصفهان به چشم می خورد 
 و آن ش��امل حلیم بادمجان و آش ش��له قلمکار 

است.
آش شله قلمکار

آش ش��له قلمکار از مغذی ترین و خوشمزه ترین 
آش های ایرانی است. یک کاسه از این آش با یک 
تکه نان غذای کاملی است. گوشت مناسب برای 
این آش گوشت دنده و سر س��ینه گوسفند است 
که پس از پختن و کوبیدن ریشه ریشه می شود و 
آش را به اصطالح کش می آورد. گردن هم با اینکه 
 این خاصیت را ندارد ولی گوش��ت لطیفی اس��ت 

و در هر آشی خوب می شود.
در بنش��ن ش��له قلمکار دانه اصلی ماش است که 
مقدار آن را معموال بیشتر می گیرند. پوست ماش 

قدری خشن است و معموال گرفته می شود.
حلیم بادمجان

شاید فقط س��ر سفره صبحانه و س��حری چندان 
جایش نباشد؛ هم می شود ناهار و شام خوردش، 
هم پیش غذا و عصرانه. حلیم بادمجان با نان تازه و 
ریحان، خوراکی است که بامناسبت و بی مناسبت 

 س���ر س��فره ه��ا 
می آید. 

از مرکز ایران آمده و بیشتر 
به عن��وان غذایی از ش��هر اصفهان 
ش��ناخته م��ی ش��ود، بنابراین م��ی توانید 
 در بعضی طباخ��ی های این ش��هر س��راغش را

 بگیرید.
 یک روز عص��ر وقت��ی در چهارباغ عباس��ی قدم 
می زنی��د و هوس ی��ک عصرانه ک��رده اید، ذرت 
مکزیکی و س��یب زمینی س��رخ کرده یا بال مرغ 
 کبابی را فرام��وش کنی��د و بروید یک بش��قاب 
حلیم بادمجان بخورید، با نان خانگی و ریحان تازه 

که هم پر خاصیت است و هم خوشمزه.
اس��م حلیم برای این غذای پر بادمج��ان، بی راه 
 هم نیست، این خوراک خوشمزه، ترکیبی مشابه 
 با حلی��م معمول��ی دارد و در آن عدس ی��ا برنج، 

جای گندم را می گیرد. 
دیگر بماند که هر کدام تزئینات خاص خودش��ان 

را دارند.
حتی اگر دود اتوبوس های درون ش��هری فضای 
ش��هر اصفهان را پر کرده باشد. س��ی و سه پل را 
هنوز بع��د از قرن ها نمی ش��ود با ج��ای دیگری 
عوض کرد. انگار هنوز هم وقتی ش��ب می ش��ود 
 و ماه در می آید ش��اه عباس هم��ان دور و برها راه 
 می رود. چهل ستون و طراوت میدان نقش جهان 

و بازار قیصریه هم که حکایت خودش را دارد. 
ولی گویا نام اصفهان با غذاهای س��نتی اش گره 
خورده اس��ت و  به ویژه در ماه مبارک رمضان که 
حتما مزه آش ش��له قلمکار و حلی��م بادمجان را 

خواهید چشید... 
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استان های تهران، اصفهان و قم تاکنون توانسته اند رتبه های اول، دوم و سوم 
طرح تابستانه کتاب را در بین30 استان شرکت کننده در این طرح از آن خود 
کنند. با گذشت دو هفته از آغاز ثبت نام کتابفروشی ها در طرح تابستانه کتاب 
412 کتابفروشی در این طرح عضو شدند که استان های تهران، اصفهان و قم 
به ترتیب با 81، 52 و50 کتابفروشی رتبه های اول تا سوم این طرح را بر اساس 

تعداد کتابفروشی های عضو به خود اختصاص دادند.
تعداد کتابفروش��ی های فعال در این طرح 289 مورد است که تاکنون 217 
کتابفروشی در مرکز استان و 72 کتابفروشی در شهرستان در طرح تابستانه 
کتاب ش��رکت کرده اند. موسس��ه خانه کتاب به منظور رونق بخش��یدن به 
بازار کتاب و تروی��ج کتابخوانی، همزمان با آغاز تابس��تان، تس��هیالتی را در 
 قالب یارانه خرید کتاب از طریق کتابفروش��ی های سراس��ر کشور، مستقیما 
به خری��داران کتاب پرداخت می کند. در طرح تابس��تانه کت��اب، کتاب های 
عمومی از20 درصد تخفیف و کتاب های کودک و نوجوان از 25 درصد تخفیف 
 برخوردار می ش��وند. این طرح در بازه زمانی یک ماهه از 15 تیر تا 15 مرداد 

در کتابفروشی های عضو این طرح اجرا خواهد شد.

 وکیل مدافع علی اکبر جوانفکر گفت: جوانفکر و س��ه خبرنگار روزنامه ایران 
به حبس محکوم شدند.

قهرمان شجاعی در خصوص جزییات حکم صادره برای مشاور رسانه ای رییس 
 دولت دهم گفت: دادگاه پس از بررس��ی پرونده و دفاعیات موکل، جوانفکر را 

به 91روز حبس تعزیری محکوم کرد.
وی در خصوص س��ایر احکام این پرونده نیز گفت: سه فرد دیگری که در این 

پرونده مطرح بودند نیز به حبس 91روزه محکوم شدند.
وکیل مداف��ع جوانفکر در خص��وص رای دادگاه گفت: قطعا ب��ه حکم صادره 

اعتراض می کنیم.
هفتم دی سال گذشته بود که دادگاه رس��یدگی به پرونده جوانفکر با شکایت 
دادس��تانی تهران به اتهام تمرد در برابر ماموران قضایی و انتظامی در ش��عبه 
1057 دادگاه کارکنان دولت برگزار شد. پس از برگزاری جلسه نخست، قاضی 
 حیدری به کیفرخواس��ت صادره ایراداتی گرفت و پرونده ب��رای رفع ایرادات 
و نواقص مدنظر دادگاه به شعبه چهارم بازپرس��ی دادسرای فرهنگ و رسانه 

بازگشت تا به سواالت پاسخ داده شود.
شعبه بازپرسی پس از انجام بررس��ی های الزم و رفع نواقص مورد نظر قاضی، 
پرونده را دوباره به شعبه دادگاه بازگرداند تا دومین جلسه رسیدگی به اتهامات 

مشاور رسانه ای رییس دولت دهم نهم خرداد برگزار شود.
پس از برگزاری جلسه دوم دادگاه، جوانفکر در جمع خبرنگاران گفت: ما متهم 
 بوده ایم و در برابر ورود مقامات قضای��ی به روزنامه ایران تمرد کرده ایم و ما را 

به ایستادگی در برابر دستور مقام قضایی متهم کرده اند.

درخشش اصفهان 
در طرح تابستانه کتاب

جوانفکر و سه خبرنگار روزنامه ایران 
به حبس محکوم شدند

فیلم سینمایی » رسوایی 2 « ساخته مسعود ده نمکی در میان آثاری که در اکران 
دوم نوروزی به نمایش درآمد، عنوان پرفروش را به خود اختصاص داد.

فیلم سینمایی » رسوایی2 « ساخته مسعود ده نمکی در شرایطی هفتمین هفته 
اکران خود را پشت سر می گذارد که هم اینک فروش فیلم از مرز 2 میلیارد و500 
میلیون تومان گذشته اس��ت و این فیلم توانسته است عنوان پرفروش ترین فیلم 

اکران دوم نوروزی را به خود اختصاص دهد.
 فیلم های » مرگ ماهی « ) روح ا... حجازی (، » دلبری « ) دهقانی اش��کذری (، 
 » خنده های آتوس��ا « ) علیرضا فرید (، » یک دزدی عاش��قانه « ) امیرش��هاب 
رضویان (، » اژدها وارد می ش��ود « ) مانی حقیقی ( در اک��ران دوم نوروزی قرار 

گرفتند، این فیلم ها هیچ یک نتوانستند به فروش مناسب دست پیدا کنند. 
تنها فیلم » رسوایی2 « گوی سبقت را از دیگر فیلم ها ربود و توانست نظر مخاطب 
را به خودجلب کند. در میان فیلم های اکران ش��ده در اک��ران دوم نوروزی فیلم 

کمدی » یک دزدی عاشقانه « هم نتوانست نظر مخاطب را جلب کند.
فیلم س��ینمایی » رسوایی 2 « بیلبورد ش��هری در اختیار نداش��ت و از تبلیغات 

ماهواره ای نیز بهره نبرد و تنها به صورت محدود، تبلیغاتی در رسانه ملی دارد.
 براس��اس فروش فیلم های اعالم ش��ده درس��ایت ها ب��ه ترتی��ب » اژدها وارد 
 می ش��ود « به فروش 1 میلیارد و900 میلیون تومان، » یک دزدی عاش��قانه « 
به فروش 1 میلیارد و200 میلیون تومان، » مرگ ماهی « به فروش 552 میلیون 
تومان، » خنده های آتوس��ا « به فروش 479 میلیون تومان، » دلبری « به فروش 

136 میلیون تومان دست پیدا کرده است.

 مدیرعامل دفت��ر پخش فیلمیران گفت: ب��ا توجه به عدم پخش تی��زر » بارکد « 
در شبکه های ماهواره ای، این فیلم مورد تشویق رسانه ملی قرار گفت و تعدادی 

تیزر رایگان به فیلم اختصاص پیدا کرد.
علی س��رتیپی مدیرعامل دفت��ر پخش فیلمی��ران درباره تبلیغات ای��ن فیلم در 
 رسانه ملی گفت: فیلم به دلیل نداش��تن هیچ تبلیغی در شبکه های ماهواره ای 
مورد تش��ویق رس��انه ملی قرار گرفت و تعدادی تیزر به صورت رای��گان به فیلم 

اختصاص پیدا کرده است.
 وی در ادامه توضیح داد: امیدوارم رس��انه ملی این نوع تش��ویق ها و نگاه درست 
به سینمای کشور را ادامه دهد و شرایطی ایجاد کند که تهیه کنندگان و صاحبان 

آثار عالقه ای به ارایه تبلیغ به شبکه های ماهواره ای نداشته باشند. 
تاثیری که رسانه ملی برروی مخاطب دارد به مراتب بیشتر از تاثیر ماهواره است 

به همین دلیل پخش تبلیغات از رسانه ملی از اهمیت زیادی برخوردار است.
سرتیپی درباره آغاز تبلیغات فیلم » بارکد « توضیح داد: تیزر فیلم » بارکد « آماده 

شده است که زمان آن 25 ثانیه است و از رسانه ملی پخش خواهد شد.
بنابراین گزارش، بسیاری از فیلم های سینمایی از ش��بکه های ماهواره ای برای 
تبلیغ آثار سینمایی خود اس��تفاده کردند که به تازگی با حکم دادستانی نمایش 
فیلم سینمایی » آآاادت نمی کنیم « متوقف شد و با تعهد تهیه کننده فیلم دوباره 
 اکران ش��د. گفته می ش��ود تعدادی از تهیه کنندگان نیز که ب��ه دادگاه فرهنگ 

و رسانه احضار شدند با وثیقه آزاد شدند.

» رسوایی۲ « 
پرفروش ترین فیلم اکران دوم نوروزی

حسینی بای با همسرش در تلویزیون 

علی کوچولو از ایران رفت

رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر اصفهان:

دستگاه های فرهنگی استان اصفهان 
باید بازخوانی شوند

درحاشیه

درشهر

سینمای  ایران 

 خبرنگار واحد مرک��زی خبر گفت: زندگی با خبرنگاران به ویژه آن دس��ته که 
به مناطق جنگی و دشوار اعزام می شوند، بسیار سخت است.

سیدمحمدرضا حسینی بای که به همراه همس��رش میهمان دهمین قسمت 
برنامه » ش��یدایی « بود در مورد اعزام خبرنگاران به س��وریه و عراق با شرایط 
ویژه ای ک��ه در این مناطق حاکم اس��ت، عن��وان کرد: زندگی ب��ا خبرنگاران 
سخت اس��ت و این حرف دل همه خانواده هایی اس��ت که دامادشان در زمره 
خبرنگاران است، فقط من نبوده ام که به س��وریه و دیگر مناطق جنگی رفته ام 
 بلکه همکاران بس��یاری را می شناس��م که زندگی و تحصی��ل را رها کرده اند 
و به این کش��ورها رفته اند. وی افزود: مادرم عکس ش��یر را به جای تصویر من 
روی گوشی همراهش ذخیره کرده و زمانی که در سوریه بودم، هر وقت خبری 
 از مناطق جنگی می شنید، به س��رعت با من تماس می گرفت و احوالم را جویا 

می شد.
 حس��ینی بای در بخش دیگری از این گفت وگو ب��ه آزادی بخش های زیادی 
از فلوجه در عراق اشاره کرد و گفت: این پیروزی را به ملت عراق و همه کسانی 
که در راه مبارزه با گروه های تکفیری و تروریس��تی مب��ارزه می کنند تبریک 

می گویم.

امید آهنگر بازیگر سریال پرطرفدار » علی کوچولو « در دهه1360 این روزها 
در هلند زندگی کرده و مشغول تحصیل و فیلمسازی است و دل پری دارد.

امید آهنگر را خیلی ها با سریال » علی کوچولو « به یاد دارند. 
آهنگر درب��اره فعالیت های اخیر خ��ود گفت: این روزها مش��غول تحصیل، 

فیلمسازی، برنامه سازی و همین طور تدوین و نویسندگی هستم.
وی گفت: از فضای هنری ایران کمی فاصله گرفت��م، البته این به آن معنی 
نیست که کار نمی کنم، همان طور که گفتم خارج از فضای هنری ایران کار 
می کنم و این دوری نیز به این دلیل اس��ت که دست اندرکاران فضای هنری 
کش��ور، با تصمیمات نه چندان درست باعث می ش��وند که من و امسال من 

مجبور به ادامه فعالیت در خارج از وطن باشیم.
 آهنگر را بیشتر به عنوان بازیگری می شناس��یم که سال های کودکی اش را 

در این راه گذرانده است. 
او در پاس��خ به این س��وال که فکر می کنید چه دالیلی باعث شد که زمانی 
کارهای کودک مخاطب داش��تند در حالی  که این روزه��ا این اتفاق خیلی 
به ن��درت پیش می آی��د، بیان ک��رد: متاس��فانه دالیل گوناگون��ی دارد که 
مهم تری��ن آن برمی گ��ردد ب��ه اینک��ه آدم ه��ای اش��تباهی در بخش های 
 گوناگون هنری بر مس��ند قدرت تکیه زده اند و با تصمیم گیری های اشتباه 

در حوزه کار کودک، این بخش را دچار مشکل کردند. 
ضم�ن اینک�ه اساس�ا در ک�ار ک�ودک خب�ری از پ�ول نیس�ت و تهیه کنندگان 
اشتباهی و همین طور کسانی که مدام به دنبال پول و مقام هستند به سمت 

کار کودک قدم برنمی دارند. 
در حالی که در دهه شصت و اوایل دهه هفتاد این گونه نبود. 

این بازیگر ج��وان همچنین درباره فضای برنامه س��ازی ح��ال حاضر اظهار 
کرد: با اینکه من شش سال است که ایران نیستم ولی مدام در حال پیگیری 
برنامه های تلویزیونی هستم. متاسفانه از لحاظ کیفی بسیار سطح برنامه های 

ما پایین است و روز به روز بدتر هم می شود.

 رییس کمیس��یون فرهنگی ش��ورای ش��هر با بیان اینکه بازخوان��ی مقوله فرهنگ 
 در دس��تگاه های فرهنگی اس��تان اصفهان باید صورت پذیرد، گفت: فرهنگ عامل 

تعیین کننده در رفتارهای فردی و اجتماعی است.
اصغر آذربایجانی روز گذشته در نطق پیش از دستور خود در یک صد و سی و هفتمین 
جلس��ه علنی ش��ورای ش��هر با بیان اینکه بازخوانی مقوله فرهنگ در دستگاه های 
 فرهنگی اس��تان اصفهان بای��د صورت پذیرد، اظهار داش��ت: فرهن��گ عامل اصلی 
 و تعیی��ن کننده در رفتاره��ای فردی و اجتماعی جامعه اس��ت و با ش��ناخت دقیق 
و آسیب شناسی از تهدیدها و ضعف هایی که در این حوزه به فرهنگ تحمیل شده و 
 شناس��ایی نقاط قوت و فرصت های پیش رو باید با تدوین سند راهبردی و عملیاتی 
در حوزه های مختلف فرهنگی اجتماعی بر اساس اقتضائات محلی و منطقه ای استان 
اصفهان اقدام کرد. وی افزود: آنچه بایستی به صورت ویژه در این سند پرداخته شود 
تدوین شاخص های الزم برای ارزیابی سطح برنامه عملیاتی بر اساس برش و اقتضائات 
 فرهنگی، اجتماعی، محلی و منطقه ای اس��ت که می تواند هندس��ه و مسیر حرکت 

در این حوزه را مشخص کند.
خدمات ورزشی عادالنه ارایه شود

آذربایجانی در ادامه به تش��کیل س��ازمان ورزش شهرداری اصفهان اش��اره و بیان 
داشت: در این راستا زمینه ارتقای مباحث سخت افزاری و نرم افزاری بودجه ای این 
سازمان در شورای ش��هر مورد توجه قرار گرفته و از این رو انتظار می رود در راستای 
ارایه خدمات ورزش��ی به صورت عادالنه در تمامی مناطق ب��ه ویژه مناطق محروم و 
جام موالی عرش��یان در ماه مبارک رمضان در پراکنش مناس��ب برای بهره مندی 
 مناطق محروم از این فضای نشاط و تفریحات سالم انجام پذیرد و برنامه های ویژه آن 

در مناطق محروم نیز اجرا شود.
وی در ادامه به برگزاری سلسله نشست های نبض فرهنگ در سال گذشته اشاره داشت 
و بیان کرد: یکی از این نشست ها با موضوع صنایع دستی بود که با حضور هنرمندان، 
ذینفعان در تمام حوزه های مرتبط با صنایع دس��تی، کار آفرینان و فعاالن این حوزه 
و همچنین کارشناسان دس��تگاه های مرتبط و همچنین مدیران ارشد دستگاه های 
 ش��ورای ش��هر، ش��هرداری اصفهان، ادارات کل می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی 
 و گردش��گری، فرهنگ و ارش��اد اس��المی، صدا و س��یما، تامین اجتماعی، آموزش 
فنی و حرفه ای، س��ازمان صنعت، معدن و تجارت، دانش��کده صنایع دس��تی، اتاق 
 بازرگان��ی، صنایع، معادن و کش��اورزی، اتحادیه صنف صنایع دس��تی شهرس��تان 
در چندین جلس��ه برگزار و منجر به تدوین سند هم افزایی ش��د که به امضا تمامی 
مدیران ارشد دس��تگاه ها رس��ید. آذربایجانی با بیان اینکه این س��ند در پنج حوزه 
تولید، بازرگانی، توس��عه، ترویج، حفظ، احی��ا، آموزش و پژوهش تدوین ش��ده که 
 در هر بخش س��رفصل ه��ای متعددی جهت هم افزایی بین دس��تگاهی مش��خص 
ش��ده اس��ت، افزود: دبیرخانه این س��ند هم افزایی نیز با محوریت اداره کل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است که انتظار می رود تا به جهت تدوین سند 
هم افزایی و  پذیرش تعهدات توسط دستگاه ها سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 
و صنایع دس��تی در جهت رونق بخش��ی این صنعت پاک و فرهنگی در سال اقتصاد 

مقاومتی اقدام و عمل گام های بلندی را در این راستا بر دارد. 

 رس��انه ملی که این روزها تقریبا دس��ت هایش بیشتر 
از هر زمان دیگری خالی اس��ت؛ حاال دارد تمام تالش 
خود را می کند تا ب��ا بازپخش فیلم ه��ای تکراری که 
هر کدام چندین بار پخش ش��ده اس��ت از شبکه هایی 

همچون آی فیلم و ... آنتن خود را پر کند.
 به گ��زارش خبرگ��زاری ایمنا، این روزها مردم چش��م 
به راه هس��تند تا ببینند آی��ا با تغیی��ر مدیریت و تکیه 
زدن فرد جدیدی بر صندلی ریاس��ت ساختمان شیشه 
 ای و عری��ض و طویل صدا و س��یما، ش��اهد دگرگونی 
و تغییرات عمده ای خواهند بود ی��ا این رویه همچون 
س��ابق ادامه خواهد داشت؟ شاید پاس��خ دادن به این 
سوال در حال حاضر کمی زود و عجوالنه باشد، اما آنچه 
بدیهی است، این است که رسانه ملی امسال نیز در ماه 
مبارک رمضان دست خالی به استقبال میهمان رمضان 
خود آمده و به استثنای برنامه های شاخصی همچون ماه 
عسل که خیل بس��یار مخاطبان را در ساعت منتهی به 
افطار به پای تلویزیون می نشاند، نتوانسته رضایت یا به 
قول معروف رگ خواب مخاطبان خود را به دست آورد. 
ش��اید بتوان گفت، عمده دلیلی که باع��ث خالی بودن 
 آنت��ن صدا و س��یما در م��اه مب��ارک رمضان امس��ال 
 ش��ده اس��ت، کمبود بودج��ه و همچنی��ن پخش جام 
ملت های اروپا از این مدیاست. در این میان مخاطبان 
 تلویزیون ک��ه تقریبا از س��ال80 به این ط��رف عادت 
کرده بودند ک��ه بعد از افطاری خوردن پ��ای تلویزیون 
 بنش��یند و از جل��وی آن ت��کان نخورن��د ت��ا بتوانن��د 
سریال های پربار و موفق یا سریال های طنزی که رضا 
عطاران و سعید آقاخانی آنها را می ساخته اند و با دیدن 
آن گل خنده بر لبان ش��ان می ش��کفد را ببینند ،حاال 
باید یا آنقدر بیکار باش��ند تا به تماش��ای مجدد سریال 
های تک��رای بپردازند یا اینکه خودش��ان را با چیزهای 

دیگری اعم از شبکه های مجازی و رفتن به این طرف و 
آن طرف سرگرم کنند. البته رسانه ملی برای پر کردن 
 اوقات پس از افطار مخاطبانش دو سریال را به شبکه یک 

و دو فرستاده است. 
دو س��ریال به نام » پادری « که به نوعی آن را می توان 
 دنباله رو س��ریال دودکش دانس��ت و س��ریالی به نام 
» برادر « که س��اخته جواد افشار اس��ت. اما نکته قابل 
تامل این است که این دو س��ریال هنوز که هنوز است، 
 نتوانس��ته اند مانند س��ایر س��ریال های تلویزیونی که 
در سال های اخیر از رس��انه ملی پخش می شدند گل 
 کنند و مخاطبان زیادی داش��ته باشند. همچنین بعید 
 به نظ��ر می رس��د که این س��ریال ه��ا در نیم��ه های 
ماه مبارک رمضان نیز یک دفعه از این رو به آن رو شوند 
تا بخواهند رضای��ت مخاطب را به دس��ت آورند. یکی 
 از مخاطبان برنامه ه��ای ویژه ماه رمض��ان، می گوید: 

» کاش االن هم صدا و س��یما مانند گذشته برای بعد از 
 افطار سریال های طنز پخش می کرد، به هر حال آدم ها 
بعد از یک روز بلند طوالنی و خستگی از روزمرگی ها نیاز 
به اوقات شادی هم دارند که متاسفانه امسال این موضوع 
در سریال های ویژه ماه مبارک لحاظ نشده است. برنامه 
ماه عسل هم که دیگر اینقدر تکراری و غم انگیز شده که 
آدم رغبت نمی کند آن را ببیند. « همه این موضوعات 
در حالی مطرح می ش��ود که کار از کار گذشته و رسانه 
 ملی امسال ماه رمضان نتوانس��ت آن طور که شایسته 
و بایسته است از عهده مسئولیت خود برآید و به سمت 
جذب مخاطب بش��تابد. حال همه امید مخاطبان این 
رسانه به دستان کلید دار این ساختمان شیشه ای است 
که آیا او می تواند تلویزی��ون را از این حالت خارج کند 
یا خیر؟ پاسخ به این سوال هنوز زود است و نیاز به گذر 

زمان بیشتری دارد.

مدیرکل ارش��اد اصفهان گفت: خانه تئاتر فضایی است 
که اهالی تئات��ر را در قالب کمیته هایی تحت پوش��ش 
قرار می دهد و نامه نگاری هایی برای تشکیل خانه تئاتر 

اصفهان با وزارت ارشاد انجام شد.
حجت االس��الم حبیب رضا ارزانی، با اش��اره به حمایت 
اداره ارش��اد اصفهان از تئاتر برای بازگشت هنر نمایش 

اصفهان به دوران پر رونق گذش��ته های نه چندان دور 
خود اظهار داش��ت: خانه تئاتر محفل بس��یاری خوبی 
برای دور هم جم��ع کردن اهالی نمای��ش و تبادل نظر 
و کمک به پیشرفت هنر نمایش اس��ت و بر این اساس 
نامه نگاری هایی برای تش��کیل خانه تئات��ر اصفهان با 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی انجام داده ایم. وی با بیان 
اینکه تشکیل خانه تئاتر در تمام دنیا مرسوم است و خال 
این فضا در اصفهان محسوس اس��ت، ابراز داشت: خانه 
تئاتر فضایی اس��ت که تئاتری  های اصفهان را در قالب 
کمیته های مختلف تحت پوشش قرار می دهد و حمایت 
مردمی از هنر نمایش با حضور تمامی آحاد و اهالی تئاتر 
اصفهان  اتفاق خواهد افتاد. مدیرکل فرهنگ و ارش��اد 
اسالمی استان اصفهان بیان داشت: در واقع در خانه تئاتر 
حضور فعاالن، جوانان و پیشکس��وتان هنر نمایش در 
بخش های بازی، طراحی لباس، دکور، پوستر، موسیقی 
 و غیره در قال��ب کمیته های  مذکور پیش بینی ش��ده 

و چتری برای حمایت از اقشار مختلف تئاتری است. وی 
ابراز داشت: در واقع انجمن نمایش یک رسالت ویژه دارد 
و بر این اساس تعداد خاصی از افراد می توانند عضو آن 
شوند، اما در خانه تئاتر تمام افرادی که به نوعی در حوزه 

تئاتر فعالیت دارند می توانند به عضویت آن در آیند.
ایجاد فضای س�الم و آزاد ب�رای عرضه تئاترهای 

اصفهان
حجت االس��الم ارزان��ی ادام��ه داد: بدی��ن ترتی��ب با 
 برگزاری انتخابات توسط  خود اهالی تئاتر مدیرعامل و 
دست اندرکارن خانه تئاتر مشخص می شوند و این خانه 
موجب صمیمیت و همدلی بچه ه��ای تئاتر نیز خواهد 
بود. وی با بیان اینکه تش��کیل خانه تئاتر اصفهان برای 
نخستین بار رسانه ای می شود، ابراز داشت: پس از تایید 
نهایی تشکیل خانه تئاتر اصفهان از سوی وزارت ارشاد 
زمان رس��می برای افتتاح این محفل ب��ه اطالع عموم 
خواهد رسید. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
 اصفهان تصریح ک��رد: همچنین در راس��تای حمایت 
 از اهال��ی تئاتر اصفه��ان ش��ورای بازبینی و بررس��ی 
نمایش ها تغییراتی پیدا کرده است تا فضای سالم و آزاد 

مورد تقاضا برای عرصه تئاترهای اصفهان ایجاد شود.

نگاهی به برنامه های تلویزیون در ماه مبارک رمضان؛

لبه   تیغ!

آغاز تبلیغات تلویزیونی » بارکد « ؛

 رسانه ملی» بارکد « را تشویق کرد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان:

خانه تئاتر اصفهان تشکیل می شود

ماه رمضان در نصف جهان چه مزه ای دارد؟

بفرمایید سر سفره اصفهانی !



کشت ۳هزار هکتار برنج 
در چهارمحال و بختیاری

 تولید دانه های روغنی 
در چهارمحال و بختیاری افزایش می یابد

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری گفت: 
امسال سطح زیر کش��ت برنج در چهارمحال و بختیاری به سه هزار هکتار 

می رسد.
 سیروس بیک بکان با اشاره به اینکه کش��ت برنج در استان از ۱۵ خرداد تا 
اواخر خرداد ماه انجام می شود، اظهار داش��ت: پیش بینی می شود امسال 

سطح زیر کشت این محصول  به سه هزار هکتار برسد. 
وی با اشاره به اینکه کش��ت این محصول از اولویت های اصلی سازمان به 
حساب نمی آید، افزود: از برنامه های سازمان جهاد کشاورزی در چندین 
 سال اخیر کش��ت محصوالت کم آب تر مانند چغندرقند، ارزن دانه ای و ... 

است.
بیک بکان گفت: کشت این محصول در حاشیه رودخانه های پرآب به ویژه 

در شهرستان لردگان انجام می شود.

مدیر کل جهاد کشاورزی اس��تان چهارمحال و بختیاری از افزایش تولید دانه های 
روغنی در استان چهارمحال و بختیاری خبر داد.

ذبیح اهلل غریب  اظهار داشت: استان چهارمحال و بختیاری به واسطه شرایط اقلیمی 
و توپوگرافی خاص، مستعد برای توسعه کشت دانه های روغنی از جمله کلزاست.

  وی اف��زود: دراس��تان چهارمح��ال وبختی��اری برنام��ه ری��زی ب��رای افزای��ش 
س��طح وتولید دانه های روغنی با حمایت و تش��ویق کش��اورزان انجام شده است.  
 مدیر کل جهاد کشاورزی اس��تان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: افزایش تولید

 دانه های روغنی بحث اصلی وزارت جهاد کشاورزی درراستای کاهش واردات روغن 
وافزایش تولید است.

  وی در ادام��ه عن��وان ک��رد: یک��ی از اه��داف اصل��ی در جه��اد کش��اورزی 
استان چهارمحال و بختیاری افزایش تولید گندم  در این استان است که این امر نیز 

در این استان مورد توجه قرار  گرفته است.
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خبر اخبار

 رییس اداره امور تع��اون اس��تان چهارمحال و بختی��اری از وجود 
۱82 معدن فعال در سطح استان خبر داد.

بهزاد ابراهیمی، اظهار کرد: از این معادن سنگ تزئینی و نما، الشه 
ساختمانی به منظور تهیه شن و ماسه، مواد اولیه سیمان، سنگ گچ، 

سلیس و خاک نسوز استخراج می شود.
وی از افت پانصد ه��زار تنی تولیدات در س��ال 94 خبر داد و گفت: 
سال گذشته ش��ش میلیون و ۱4 هزار تن تولیدات داشتیم که این 
رقم نسبت به سال 93 افت پانصد هزارتنی داشته و در این راستا در 
سه ماهه نخست سال جاری، یک میلیون و 700 هزارتن مواد معدنی 

تولید شده  است.
ابراهیمی تصریح کرد: ظرفیت تولید کلی این معادن 9 میلیون تن 
است، درصورتی که ظرفیت تولید واقعی این معادن به شش میلیون 

تن در سال می رسد.
 وی از ارزش ش��ش میلی��ارد و هش��تصد میلی��ون تومان��ی ارزش 
 تولی��دات مع��ادن خب��ر داد و گف��ت: اس��تخراج م��واد معدنی از 
معادن نس��بت به تقاضای بازار متغیر بوده و ب��ه همان میزان تولید 

می شود.
ابراهیمی با اشاره به اینکه معدن خاک نسوز یکی از مهم ترین معادن 
استان است، خاطرنشان کرد: در این معدن ساالنه ۱۵ هزار تن خاک 
نسوز تولید می گردد که تمامی این تولیدات در بازار داخلی مصرف 
 می ش��ود. وی در ادامه اف��زود: 39 معدن مرمریت با تولید س��االنه

  ۵۵ ه��زار ت��ن مرمری��ت در ح��ال فعالیت اس��ت که نس��بت به 
تقاضای بازار، تولیدات این معادن کاهش و افزایش می یابد.

ابراهیمی از راه اندازی ۱۵ معدن سنگ نما در سطح استان خبر داد و 
گفت: راه اندازی این معادن زمینه اشتغال 300 نفر را فراهم کرده و 
همچنین با راه اندازی این معادن ۱0 میلیارد ریال به سرمایه گذاری 

در این بخش افزوده می شود.
رییس اداره امور تعاون تولید ش��مش در معدن شهرستان بروجن، 
اس��تحصال منیزیم از س��نگ دلمی و راه اندازی مع��دن در مناطق 
جونقان و شهرس��تان کی��ار با 30 درصد پیش��رفت فیزیک��ی را از 

مهم ترین برنامه های این سازمان بیان کرد.

وجود 182 معدن فعال
در سطح استان

موافقت با بودجه های ایمن سازی 
جاده های استان

نمایشگاه های قرآن 
تخصصی تر شوند

 بهادر بهمنی،مدیرکل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری 
گفت: توجه به تولیدات بومی برای تحقق اقتصاد مقاومتی 

الزم و ضروری است.
مدیرکل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری گفت: در راستای 
تحقق اقتصاد مقاومتی و برنامه ریزی مشخص و مدون، ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی در این استان 

تشکیل شده است. 

وی بیان داشت: شناسایی بازارهای جدید، توجه به تولیدات 
بومی، حمای��ت از تولیدکنن��دگان، رهای��ی از اقتصاد تک 
محصوالتی، رونق بخش اقتصادی، ایج��اد جایگاه مطلوب 
در بخش ص��ادرات و اش��تغالزایی از ویژگی های بارز تحقق 
اقتصاد مقاومتی است. بهمنی از اختصاص 400 میلیارد ریال 
اعتبار برای کمک به دهیاری ها و شهرداری ها در این استان 
خبر داد و گفت: در س��ال جاری 400 میلی��ارد ریال اعتبار 

ب��ه ام��ور دهیاری ها و از محل درآمد مالی��ات برای کمک 
ی ها  ر ا د ش��هر
ص  ختص��ا ا

یافته است.
مدیرکل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری گفت: بخشی 
از درآمد حاص��ل از مالیات ها در این اس��تان برای کمک به 
شهرداری ها و دهیاری  ها و بخشی دیگر نیز در حوزه بهداشت 
و درمان و اجرای طرح تحول نظام سالمت در چهارمحال و 

بختیاری اختصاص داده شده است.
وی با اشاره به اهمیت تحقق اقتصاد مقاومتی افزود: تحقق 
اقتصاد مقاومتی با مش��ارکت همه جانبه مردم، مسئوالن، 
تولیدکنندگان و سرمایه گذاران محقق خواهد شد و تحقق 
این امر زمینه اشتغال و توس��عه بخش اقتصادی را به همراه 

دارد.

 اس��تاندار چهارمحال و بختیاری با اش��اره قابل قبول نبودن افزایش 
آم��ار تصادفات در س��ال جاری، تصری��ح کرد: حفظ جان انس��ان ها 
بسیار مهم و از هر اولویتی مهم تر اس��ت. قاسم سلیمانی دشتکی روز 
 گذشته  در نشس��ت کارگروه ایمنی و حمل و نقل استان، اظهار کرد: 
هیچ  گونه کم کاری در رف��ع نقاط حادثه خیز جاده های اس��تان قابل 

قبول نیست.
سلیمانی دشتکی افزود: گشت نامحسوس پلیس یکی از راه های کاهش 

تصادفات است و در سال جاری باید انجام شود.
وی ادامه داد: اگر در جامعه فرهنگ سازی ش��ود که مردم در صورت 
تصادف به دنبال دس��تگاه اداری مقصر بروند و از آن ها مطالبه کنند، 

دستگاه ها نیز در جهت ایمن سازی جاده ها تالش خواهند کرد.
به گفته وی، در س��ال های اخیر هزینه های زیادی در زمینه جاده ها 
انجام ش��ده، اما هنوز رفع نقاط حادثه خیز در بسیاری ازمناطق انجام 

نشده است.
استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: با هرگونه درخواست بودجه در 
جهت ایمن سازی جاده ها و کاهش آمار تصادفات که توسط دستگاه ها 
درخواست شده، موافقت شده اس��ت. سلیمانی دشتکی با بیان اینکه 
دوربین های کنترل ترافیک عامل بازدارنده هس��تند، اظهار کرد: این 

دوربین ها باید هر چه سریع تر در جاده های استان نصب شوند.
وی در پایان تصریح کرد: اداره گاز باید نسبت به جابه جایی لوله های گاز 

از کنار جاده ها در جهت پیشگیری از تصادفات اقدام کند.

نماینده ولی فقی��ه در چهارمحال و بختی��اری و امام جمعه ش��هرکرد با 
 تاکید بر هدایت جامعه به سمت آموزه های انسان ساز قرآن کریم، گفت:

 نمایشگاه های قرآن تخصصی تر شوند .
 حج��ت االس��الم محمدعل��ی نکون��ام در بازدی��د از نمایش��گاه ق��رآن

 اظهار داشت:قرآن دارای حقایق و آموزه های بسیاری است که باید از این 
آموزه ها در راس��تای ارتقا و اعتالی جامعه اس��المی به نحو شایسته بهره 

گیری شود.
وی ادامه داد: تروی��ج و تعمیق آموزه های قرآن��ی در جامعه نیازمند کار و 
تالش، تحقیق و تدبر است و باید در این حوزه فعالیت های بیشتری انجام 

گیرد.
نکونام با بیان اینکه حق قرآن کریم در جامعه به خوبی ادا نشده است، تصریح 
کرد: بی شک اقدامات و فعالیت های بسیاری در حوزه ترویج و اشاعه فرهنگ 
قرآنی در کشور انجام گرفته است، اما در برابر عظمت قرآن بسیار ناچیز است 

و این امر می طلبد تا اقدامات بیشتری در این حوزه انجام گیرد.

ابالغ رای
ش��ماره   95 /2 /12-1547 /94 پرون��ده: کالس��ه   3 /677
دادنام��ه:221-95/2/13 مرج��ع رس��یدگی: ش��عبه 32 ش��ورای حل 
اخت��الف اصفه��ان، خواه��ان: ش��رکت تعاون��ی مص��رف کارکن��ان 
آموزش و پ��رورش ناحیه 1 اصفه��ان ب��ه نمایندگی فتح ال��ه ترکان و 
محمد علی کیماس��ی به نش��انی اصفهان خ آذر کوی تاج شرکت تعاونی 
مص��رف فرهنگیان ناحی��ه 1 اصفه��ان ب��ا وکالت حس��ن محجوب به 
 نش��انی اصفهان خیابان نیکبخت پش��ت دادگس��تری مجتم��ع نیکبخت 
ط 4 واحد 101، خوانده: جواد عزیزی به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به ش��رح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورا: در خصوص دعوای شرکت تعاونی مصرف کارکنان 
آموزش و پرورش ناحیه 1 اصفهان به نمایندگ��ی فتح اله ترکان و محمد 
علی کیماسی به طرفیت جواد عزیزی به خواسته مطالبه مبلغ 46/820/000 
ریال وجه یک فقره چک به شماره های 971974-92/9/30 به عهده بانک 
ملی به انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای 
اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی های عدم پرداخت توسط 
بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه 
حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مس��تند و محکمه پسندی در 
مقام اعتراض نس��بت به دعوی خواهان از خود اب��راز و ارایه ننموده لذا 
دعوی خواه��ان علیه خوانده ثابت به نظر می رس��د که مس��تنداً به مواد 
212 و 214 قانون تج��ارت و 198و515و519و522 قانون آ.د.م  حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 46/820/000  ریال بابت اصل خواسته 
و 305/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و حق الوکال��ه وکیل طبق تعرفه 
قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک های موصوف 
)92/9/30(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پ��س از ابالغ قابل واخواهی در همین 
مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی 
حقوقی اصفهان می باش��د. م الف:8770 ش��عبه 32 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان)330 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

3/678 کالس��ه پرونده: 1177/94 ش��ماره دادنامه:96-95/2/6 مرجع 
رسیدگی: شعبه 27 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: عباس بینا 
به نش��انی اصفهان خ عبدالرزاق جنب بانک س��په طبق��ه فوقانی مجتمع 
اقتصاد موسس��ه راه صادق، خوانده: حمید رضایی به نش��انی مجهول 
المکان، خواس��ته: مطالبه وچه چک ش��ماره 679629-94/6/15 به مبلغ 
10/000/000 ریال به انضمام خس��ارات قانونی وخسارت تاخیر تادیه،  
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا ش��ورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به ش��رح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی ش��ورای حل اختالف: در خصوص دعوای آقای عب��اس بینا به 
طرفیت حمید رضایی به خواس��ته مطالبه مبلغ 10/000/000 ریال وجه 
چک به ش��ماره 679629-94/6/15 به عهده بانک ملی به انضمام مطلق 
خس��ارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات 
در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توس��ط بانک محال علیه که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این 
که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلس��ه رس��یدگی حضور نداشته و 
هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت 
به دعوی خواهان از خ��ود ابراز و ارایه ننموده ل��ذا دعوی خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت 

و 198و515و519و522 قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت 10/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 610/000 
ریال بابت هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ سررس��ید چک موصوف )94/6/15(  تا تاریخ اجرای حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف بیس��ت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد. م الف:8765 شعبه 27 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف اصفهان )301 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

3/584  خانم اشرف سمیعی پور دارای  شناسنامه شماره 2757 به شرح 
دادخواست به کالس��ه  1196/95 ح 10  از این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرتضی سمیعی 
پور به شناسنامه 459 در تاریخ 1394/12/28 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 1- مصطفی 
س��میعی، ش.ش 303 نس��بت با متوفی برادر 2- ابوالقاسم سمیعی پور، 
ش.ش 251 نس��بت با متوفی برادر 3- اشرف سمیعی پور، ش.ش 2757 
نسبت با متوفی خواهر 4- نصرت س��میعی پور، ش.ش 8377 نسبت با 
متوفی خواهر 5- خدیجه سمیعی پور،ش.ش 21 نسبت با متوفی خواهر 
6- محترم سمیعی پور، ش.ش 116 نسبت با متوفی خواهر و الغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد.
 م الف 7787 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )169 

کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

3/618 ش��ماره ص��ادره : 1395/43/237577 نظ��ر ب��ه اینک��ه تحدید 
حدود شش��دانگ یکبابخانه پالک ش��ماره 45/346 واق��ع در بخش 14 
ثبت اصفه��ان که طبق س��وابق و پرون��ده ثبتی به موجب رای ش��ماره 
139460302025038804-1394/7/25 هی��ات اول مف��روز و  ب��ه نام 
هوشنگ صوفی فرزند حسن در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده اس��ت. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 
قانون ثبت و طبق تقاض��ای نامبرده تحدید حدود پ��الک مرقوم در روز 
چهارشنبه مورخ 95/04/23 س��اعت 10 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 مطاب��ق ماده 20 قانون ثبت از تاری��خ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1395/03/31 م الف: 

8852 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)150 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

3/609 ش��ماره صادره : 1395/43/236902 نظر به اینکه تحدید حدود 
شش��دانگ یک قطعه  ملک پالک ش��ماره 37/20 واق��ع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام ناهید نصر اصفهانی و غیره 
فرزند قدیرعلی  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 شنبه مورخ 95/04/23 
س��اعت 9 صبح در محل ش��روع 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 انتش��ار: 1395/03/31 م الف: 8698 رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالک غرب اصفهان)146 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

3/667 ش��ماره صادره : 1395/43/237940 نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ پالک شماره 35/457 مجزی شده از 35/58 در اجرای موضوع 
قانون تعیین تکلیف  واق��ع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق س��وابق و 
پرونده ثبتی به نام عباس توکلی بوئینی فرزند حسن در جریان ثبت است 
و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور 
قس��مت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامب��رده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 95/04/26 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 مح��ل 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: 
دوشنبه 1395/03/31 م الف: 8987 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب 

اصفهان)152 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

3/617 چون تحدید حدود ششدانگ  یکباب خانه شماره 407 فرعی از 88 
اصلی  به مس��احت 426/65 متر مربع )چهارصد و بیست و شش متر و 
ش��صت و پنج صدم متر مربع (  واقع  درالی بید جزء بخش ثبتی میمه که 
طبق پرونده ثبتی به نام خانم رویا کریمی فرزند اکبر شناس��نامه شماره 
68 میمه و کد ملی 6229905450 درجریان ثبت است به علت عدم حضور 
متقاضی یا متقاضیان ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر از 
ماده15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده یا نامبردگان تحدید حدود 
ملک مرقوم در روز چهارش��نبه مورخه 1395/04/30ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد . لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
و مالکین اخطار می شود در روز و س��اعت مقرر در محل حضور یابند. 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورتمجلس تحدید تا )30( روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف 
یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست 
به مرجع ذیصالح  قضایی  گواهی تقدیم دادخواست رااخذ و به این اداره 
تسلیم نماید. تاریخ انتشار:دو شنبه 1395/03/31 مهدی ذکاوتمند رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک میمه)206 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

3/668 ش��ماره: 2172/93 به موجب رای ش��ماره 360 تاریخ 94/2/31 
حوزه ش 32 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه محمد طاهر قاسمی به نشانی اصفهان خیابان زینبیه خ باتون 
کوچه ش جعفری بن پیام محکوم است به پرداخت مبلغ 3/000/000 ریال 
بابت  2 ماه اجور معوقه و پرداخت مبل��غ 1/600/000 ریال بابت قبوض 
مصرفی و پرداخت مبلغ 160/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواس��ت 93/12/20 لغایت اجرای حکم با 
احتساب نیم عشر دولتی در حق محکوم له عباس��علی قلع ریز به نشانی 
اصفهان خیابان پروین جنب پارک ش عبائیان بوستان اول پ 6، 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 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، بای��د ظرف مهلت مزبور صورت جام��ع دارایی خود را به 

قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:8771 
ش��عبه 32 حقوقی مجتمع ش��ماره یک ش��ورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان)197 کلمه، 2 کادر( 
اخطار اجرایی

3/669 شماره: 1977/94 به موجب رای شماره 408 تاریخ 95/3/4 حوزه 
45 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه صمدی یحیی پود به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 3/105/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 93/3/18 
لغایت زمان اجرای حکم در حق محکوم له ابراهیم قرهی قهی به نش��انی 
اصفهان بازار باغ قلندرها جنب س��رای س��توده پخش آسیا و نیم عشر 
دولتی. ماده 34 قانون اج��رای احکام: همین که اجرائی��ه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی ب��رای پرداخت محکوم به بدهد یا مال��ی 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:8769 ش��عبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان)174 کلمه، 2 کادر( 
اخطار اجرایی

3/670 ش��ماره: 805/94 به موجب رای ش��ماره 857 تاریخ 94/10/14 
حوزه 24 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه حسین پوردرخشان به نشانی مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ 32/000/000 ریال بابت اصل خواسته و چهارصد و سی 
و پنج هزار ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک شماره 017/623122-94/1/20 تا تاریخ وصول در حق خواهان علی 
رضایی به نشانی اصفهان خ شیخ طوسی خ حکیم اسدی بن بست شهید 
صدوقی پالک 122 و پرداخت نیم عش��ر حق االجرا ) پرداخت 600/000 
ریال بابت هزینه نشر آگهی در حق خواهان(. 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:8749 ش��عبه 24 حقوقی مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان)192 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

3/679 در خصوص پرونده کالسه 950189 خواهان سید محمد علی عالم 
زاده دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت عبدالحمید میثاقی فریدونی 
تقدیم نموده است وقت رس��یدگی برای مورخ 95/5/19  ساعت 10 صبح 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 

رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:8761 ش��عبه 14 حقوقی مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )113 کلمه، 1 کادر(

مدیرکل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری:

توجه به تولیدات بومی برای تحقق اقتصاد مقاومتی
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یک ق��رن فعالیت در ه��ر عرصه دس��تاورد بزرگی 
 است که دس��تیابی به آن برای هر شرکتی می تواند 
غرور آفرین باشد. امسال سالی بود که بی ام و به این 

افتخار بزرگ نایل ش��د و برای گرامیداشت 
آن حدود سه ماه پیش کانسپتی منحصر 

 Vision Next 100 به فرد ب��ه ن��ام
معرفی کرد.

این مدل مفهومی برداش��ت 
شرکت خودروسازی بی ام و 
 از خودروه��ای آین��ده را 
نشان داده و دورنمایی را از 
مس��یر حرکت این شرکت  
در سال های آتی به نمایش 

می گذاشت. با این وجود گویا 
بی ام و آن قدر خوشحال است که نمی تواند 
جشن صد سالگی خود را تنها با یک مدل 

مفهومی برگزار کند. ابتدای همین هفته دو 
ش��رکت مینی و رولزرویس که هر دو تحت مالکیت 
شرکت بی ام و هستند، به صورت همزمان از دو مدل 
مفهومی رونمایی کردن��د. این خودروهای مفهومی 

 Vision که اتفاق��ا نام هر دوی آن ه��ا هم
 Next 100 اس��ت، کام��ا 

آینده نگران��ه بوده و 
نش��انگر سبک 

و  طراح��ی 
راه  نقش��ه 
احتمالی این 
ش��رکت  دو 

نگلیس��ی  ا
در آینده هس��تند. مینی با بهره گی��ری از مفهوم به 
اشتراک گذاری خودرو، کانس��پت خودران خود را 
طوری طراحی کرده ک��ه افراد مختل��ف بتوانند به 
راحتی از آن اس��تفاده کنند. بر اس��اس این مفهوم 
ش��هروندان به جای خری��د یک خ��ودروی مینی، 

با پرداخت مبلغ تعیین ش��ده ب��ه ناوگانی از 
خودروهای مش��ترک در س��طح شهر 

دسترس��ی خواهن��د داش��ت. برای 
احس��اس آرام��ش و راحت��ی ه��ر 
چه بیش��تر در خودرو، هر ش��خص 
می توان��د تنظیمات��ی را بر اس��اس 
س��لیقه خ��ود انتخاب کن��د – برای 

مثال رنگ س��قف و نورپردازی داخل 
کابین – تا هنگام مالکیت وی آن طور تنظیم 

می شوند که می خواهد. طراحان مینی تاکید ویژه ای 
بر افزایش فضای داخلی داش��ته اند، به همین دلیل 

خبری از کنسول وسط نبوده و همه چیز به صورت 
مینیمال طراحی شده است. کانسپت جدید مینی 
در عین خ��ودران ب��ودن می تواند کنت��رل خود را 
به یک��ی از 

سرنش��ینان بدهد. نکته جالب این که فرمان و 
پدال ها به صورت کش��ویی بوده و به س��مت راست 
یا چ��پ قابل جابه جا ک��ردن هس��تند؛ بنابراین هر 
کدام از سرنشینان ردیف جلو 
می توانند کنترل 
خودرو را در 
اختیار 

بگیرند. بر خاف مینی و طبق انتظار، مدل مفهومی 
ش��رکت رولزرویس فقط برای افراد ثروتمندی که 
 دوس��ت دارند کماکان از خودروی ش��خصی برای 
رفت و آمد اس��تفاده کنند، طراحی ش��ده اس��ت. 
ای��ن م��دل 

مفهومی با حفظ هویت و 
ترکیب هوشمندانه گذشته 

برداشت و آینده، بس��یار مدرن طراحی ش��ده و 

رولزروی��س از خودروهای لوکس در ق��رن آینده را 
ترس��یم می کند. پلتفورم این م��دل مفهومی که با 
کد 103EX ش��ناخته می شود، بس��یار سبک وزن 
بوده و برای همگام شدن با روند فناوری به پیشرانه 
الکتریکی مجهز شده است. باید اذعان کرد که مدل 
مفهومی ش��رکت رولزرویس طراحی خاف عرف و 
عادتی دارد که در ن��گاه اول بیننده را 
متعجب می کند. با اس��تفاده از 
م��واد کامپوزی��ت و فناوری 
چاپ سه بعدی، رولزرویس 
قادر خواهد بود شکل بدنه 
103EX را دقیق��ا مطابق 
میل هر مش��تری طراحی 
ک��رده و خودروی��ی کاما 
منحص��ر ب��ه فرد ب��رای هر 
مش��تری تولید کن��د. طبق 
ادعای رولزرویس این خ��ودرو کاما خودران بوده و 
نیازی به راننده نخواهد داشت. این شرکت انگلیسی 
حتی پا را فراتر نهاده و محصول جدید خود را بدون 
فرمان، بدون نشان دهنده ها و دکمه های کنترلی و 
حتی بدون صندلی راننده طراحی کرده است! تنها 
کاری که سرنش��ینان باید بکنند این اس��ت که در 
مبلمان بسیار راحت داخل کابین نشسته و از مسیر 
نهایت لذت را ببرند؛ چرا که روح اکستازی )مجسمه 
موجود روی دماغه خودروهای رولزرویس( همواره 
گوش به فرمان و نگهب��ان آن ها خواهد بود. به لطف 
حذف موارد اشاره ش��ده در باال، فضای داخلی این 
مدل مفهوم��ی فوق العاده زیاد ب��وده و همانند یک 
رولزرویس در کابی��ن آن از بهترین مواد اس��تفاده 
 Vision Next شده است. بدون شک ردپای بی ام و
100 در تولید مدل های مفهومی مینی و رولزرویس 
بسیار پر رنگ است و این امر از نامشان نیز مشخص 
می باشد. با این مدل های مفهومی سه گانه، شرکت 
بی ام و آینده را به ح��ال آورده و از فناوری هایی که 
ممکن است سال ها بعد در خودروها 
مورد اس��تفاده قرار 
بگیرن��د، خیل��ی 
زودت��ر رونمایی 
کرده است. هر 
چند به گزارش 
دیجیات��و هنوز 
منتظ��ر  بای��د 
س��یکلت  ر تو مو
مدل مفهوم��ی Vision Next 100 ماند تا مفهوم 
»آزادی بدون محدودیت« بیش از پیش نمایان شود.

مدلهایمفهومیتبیینکنندهآیندهخودروها؛بیامو،رولزرویسومینیتوضیحمیدهند:

خودروها به کجا خواهند رفت

توسط محققان واحد علوم تحقیقات، بالشتی برای 
درمان خروپف طراحی ش��د که با تغییر زاویه س��ر 

بیمار موجب قطع خروپف در فرد می شود.
 نادر جعفرنیا دابانلو دانشجوی واحد علوم تحقیقات 
گفت: خروپف اساس��ا صدای ناهنجاری است که بر 

اثر اختال در تنفس هنگام خواب به وجود می آید.
خروپف موضوعی تقریبا شایع در میان مردم است و 

امری نا خوشایند به حساب می آید.
وی افزود: موارد حاد خروپف »آپنه تنفسی« نامیده 
می شود که در برخی موارد حتی موجب مرگ افراد 
شده است. این پژوهش��گر تاکید کرد: هنگام خواب 
جاذبه برای فش��ار آوردن روی تمام بافت های بدن 
عم��ل می کند اما بافت های گلو نس��بتا نرم و ش��ل 
هستند بنابراین جاذبه سقف دهان، زبان کوچک و 
زبان را به سمت عقب فشار می دهد، این مسئله راه 
هوایی را تنگ تر می کن��د در نتیجه ایجاد تاطم در 
جریان هوا، ارتعاش کام و زبان کوچک، خروپف را به 

وجود خواهد آورد.
جعفرنیا با بیان این که اگ��ر فردی که دچار خروپف 
اس��ت، در هنگام خ��واب تغییر مکانی داده ش��ود، 

بافت های فرد بیمار از حالت استراحت خارج شده و 
خروپف شخص قطع می شود، ادامه داد: بالشت ضد 
خروپف طراحی ش��ده در واحد علوم و تحقیقات با 
تغییر زاویه سر بیمار راه تنفس وی را باز کرده و مانع 

از خروپف او می شود.
وی اضافه کرد: این شیوه هیچ گونه ضرری نداشته و 
خود بیمار نیز بدون این که از خواب بیدار شود دیگر 

خروپف نمی کند.
در واقع این بالش به ج��ای دادن پالس الکتریکی یا 
امواج مغناطیس��ی به فرد، به روش سنتی زاویه سر 
فرد بیمار را به نحوی عوض می کند تا راه هوایی برای 

تنفس او باز شده و دیگر خروپف نکند.
عضو هیئت علم��ی واحد علوم و تحقیق��ات با بیان 
این که بالشت ضد خروپف در سه مرحله تشخیص 
صدا، پ��ردازش آن و انج��ام تغییرات روی بالش��ت 
عمل می کند، گفت: بخش تش��خیص صدا ش��امل 

میکروفون و تقویت کننده است.
در این بخ��ش صدای محیط ضبط ش��ده و به واحد 
پردازش ارسال می شود که در آن جا مورد تجزیه و 
تحلیل قرار می گیرد. جعفرنیا دابانلو خاطرنشان کرد: 

پس از آنالیز و بررسی صدا در بخش پردازش، صدای 
خروپف تشخیص داده شده و فرمان برای ایجاد تغییر 
زاویه در بالشت هم سو با شرایط فیزیولوژیکی بدن 
شخص بیمار ارسال می شود. این فرآیند تا زمانی که 
شخص خروپف می کند، ادامه می یابد. این تحقیق 
توس��ط محمدرضا غام��ی و مرصاد مقص��ودی از 
دانش��جویان واحد علوم تحقیقات به راهنمایی نادر 

جعفرنیا دابانلو انجام شده است.

 )PHEV( هاوال از جدیدترین سیستم هیبرید پاگین
برای خودروهای شاس��ی بلند خود رونمایی کرد. این 
شرکت چینی ادعا کرده که با استفاده از این سیستم، 
مصرف س��وخت خودرو کمتر از ۳ لیت��ر در هر ۱۰۰ 
کیلومتر خواهد بود.زومیت نوش��ت؛ م��دت کوتاهی 
پس از آن که شرکت چینی هاوال اعام کرد  فناوری 
خودروهای دیزلی به انتهای راه خود رس��یده اس��ت، 
این شرکت جزئیات فنی شاسی بلند مفهومی هیبرید 
پاگین خود را با نام HB-02 منتشر کرد. این خودرو 
از یک پیشرانه ۱/5لیتری بنزینی مجهز به توربوشارژر 
 و یک پیش��رانه الکتریکی اس��تفاده می کن��د. هاوال

 ادعا می کند که مجموع��ه هیبرید این خودرو توانایی 
تولید گشتاوری به میزان زیاد ۴5۰ نیوتون متر را دارد و 
می تواند به مصرف سوخت 2/۱لیتر در هر صد کیلومتر 
دست پیدا کند. گذشته از این، سیستم هیبریدی این 
خودرو با  انواع معمول و متداول سیستم های هیبریدی 
موجود )که در آن ها پیش��رانه احتراق داخلی و موتور 
الکتریکی از یکدیگر جدا هس��تند( متفاوت اس��ت و 
در آن پیش��رانه احتراقی و موتور الکتریکی با یکدیگر 
یکپارچه ش��ده اند و یک باتری لیتیوم یون که در عقب 

خودرو قرار دارد نی��ز به مجموع��ه هیبریدی متصل 
شده است. مجموعه مولد قدرت پاگین هاوال دارای 
س��ه نوع حالت رانندگی است که ش��امل حالت تمام 
الکتریکی، حالت پاور یا قدرت و حالت هیبرید می شود. 
سازنده اعام کرده است که در حالت تمام الکتریکی، 
قدرت و گش��تاور این خودرو معادل ۱2۷ اس��ب بخار 
و 2۷۸ نیوتون متر اس��ت و این خودرو با اس��تفاده از 
پیشرانه الکتریکی خود می تواند بدون تولید هیچ گونه 
آالیندگی و با اس��تفاده از باتری ۱۳ کیلووات ساعتی 
تا ش��عاع ۶5 کیلومتر حرکت کند. ه��اوال همچنین 
در ادامه اعام کرده اس��ت که در حالت پاور یا قدرت، 
برای دس��تیابی به حداکثر عملکرد، هر دو پیش��رانه 
الکتریکی و احتراق داخلی وارد عمل ش��ده و خودرو 
را ب��ه حرکت در می آورن��د. در این وضعی��ت، خودرو 
توانایی رسیدن به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت را در 
حدود ۹ ثانیه دارد و می تواند به حداکثر سرعت 2۱۰ 
کیلومتر بر ساعت دس��ت یابد. در حالت استاندارد نیز 
که همان حالت هیبرید است، خودرو بسته به شرایط 
رانندگی و برای دستیابی به کمترین مصرف سوخت، 
به صورت متناوب از پیش��رانه الکتریک��ی و احتراقی 

۱/5لیتری اس��تفاده می کن��د. ضمن این ک��ه در این 
وضعیت، در زمان هایی که به باتری نیاز نیست، سیستم 
 به شارژ کردن باتری نیز می پردازد. این سیستم برای 
شارژ کردن باتری ها از بازیابی انرژی ترمز نیز استفاده 
می کند. هاوال اعام کرده اس��ت ک��ه باتری های این 
خودرو با استفاده از شارژر خانگی می توانند در عرض 
چهار س��اعت به طور کامل ش��ارژ ش��وند. پیش بینی 
می ش��ود که سیس��تم پاگین هیبرید هاوال در سال 

2۰۱۷ به بازار عرضه شود.

در روزهای هفته گذش��ته ش��ایعات مختلفی در خصوص آیفون های 
بعدی شرکت اپل منتشر شد اما امروز خبری انتشار یافته که احتماال 

طرفداران این شرکت را به فکر فرو خواهد برد.
چند تصویر راه یافته از کش��ور چین به فضای مجازی، که منتسب به 
قطعات آیفون ۷ و ۷ پاس هس��تند، از سوی یک شرکت تعمیر تلفن 

هوشمند به نام Rock Fix منتشر شده اند.
این تصاویر در صورت واقعی ب��ودن، می توانند بیانگ��ر چند نکته در 
خصوص محصوالت بعدی اپل باشند. برای مثال، پورت ۳/5میلیمتری 

هدفون همچنان در آیفون های نسل بعد حضور خواهد داشت.
اما تصویر دیگر، خبر از یک ویژگی عجیب تر برای موبایل اپل می دهد. 
این طور که گفته ش��ده، قطعه قابل مش��اهده یک درگاه سیم کارت 
دوگانه برای گوش��ی های آیفون اس��ت و البته همچنین می توان یک 
تراش��ه حافظه با ظرفیت 25۶ گیگابایت را هم در کنار ماژول دوگانه 
دوربین دی��د. دوربین دوگان��ه و همچنین ظرفی��ت 25۶ گیگابایتی 
حافظه، هر دو محتمل هستند ولی تا یک سال پیش کسی تصورش را 
هم نمی کرد که اپل در فکر تولید موبایلی با پشتیبانی از دو سیم کارت 
باشد. با این حال، از ابتدای سال جاری تا کنون، تیم کوک، مدیرعامل 
شرکت مورد بحث س��فرهایی به کش��ور هند و چین داشته و در این 
کشورها که بازارهای بزرگی برای تلفن هوشمند هستن�د، م�وبایل های 
دو سیم کارت طرفداران 
زی���ادی  بس��یار 

دارن�د.
در ای��ن بی��ن اپل 
ه��م ب��ه دنب���ال 
راه��ی اس��ت ت��ا 
دوب��اره آیف��ون را 
گذش��ته  مانن��د 
پرفروش کن��د. با 
قرار دادن قطعات 
پازل در کنار ه�م، 
می بینیم که ایده 
س��اخت آیفونی با 
امکان پش��تیبانی 
از دو س��یم کارت، 
برای ش��رکتی که 
تح��ت نظ��ر تیم 
کوک ب��ه فعالیت 
مش��غول اس��ت، 
چن��دان ه��م دور 
از ذه��ن ب��ه نظر 

نمی رسد.

ناسا همواره تاش دارد تا با ارائه فناوری های جدید برای بال هواپیما 
بهره وری انرژی را در پروازهای خود بهبود ببخشد و در همین راستا، به 
گزارش دیجیاتو، این سازمان روز گذشته اعام کرد که مشغول انجام 
آزمایش هایی روی نوعی طراحی بال منحصر به فرد است که با استفاده 

از ۱۴ موتور کار می کند.
هواپیمای آزمایشی در دست ساخت X-57 نام دارد و با اسم مکسول 

هم شناخته می شود.
الزم است اضافه کنیم که این پرنده نخستین هواپیمای اکس ناسا در 
یک دهه اخیر است و بنا شده که این سازمان فناوری هایی را با استفاده 
از آن توس��عه دهد که به لحاظ مصرف س��وخت، تصاعدات کربنی و 
نویز تولیدی در سطح بهینه هس��تند و همزمان مسیر را برای ساخت 

مدل های سریع تر و کارآمدتر هموار خواهند کرد.
چارلز بولدن مدیر ناس��ا در این ب��اره گفت: با بازگش��ت هواپیماهای 
 اکس سرنشین دار به بخش تحقیقاتی ناسا که قسمتی کلیدی از طرح

 ۱۰ ساله افق های هوایی تازه به شمار می رود، X-57 نخستین گام ها را 
در آغاز یک عصر هوایی تازه برخواهد داشت.

این هواپیما که نامش از روی اس��م جیمز کلرک مکس��ول فیزیکدان 
اس��کاتلندی قرن نوزده��م انتخاب گردیده قرار ش��ده اس��ت که در 
قالب پروژه ای به نام تحقیقات عملیاتی فناوری رانش��ی الکترونیکی 
 همگرای مقیاس پذیر یا Sceptor ساخته شود. خود هواپیما نیز مدل

 تغییر یافته ای از Tecnam P2006T است که به چهارده موتور برای 
تامین نیروی رانش��ی اش مجهز می گردد. پژوهشگران ابراز امیدواری 
کرده اند  ساخت این پرنده ثابت خواهد کرد که با استفاده از این تعداد 
موتور نی��ز می توان میزان مصرف ان��رژی مورد نیاز برای رس��یدن به 

سرعت 2۸۱ کیلومتر بر ساعت را تامین کرد.
ناسا مدتی است که این تحقیقات را روی هواپیماهای اکس آغاز کرده 
و تا آماده ش��دن آنها نیز زمان زیادی باقی نمانده است. آژانس فضایی 
آمریکا همچنین بودجه ای در ح��دود 2۰ میلی��ون دالر را در اختیار 
الکهید مارتین قرار داده تا طرح های خ��ود را برای هواپیماهای اکس 

فراصوتی  ارائه نماید.

اپلبرایتصاحببازارهایشرقآسیاتالشمیکند؛

دوسیمکارت
دریکگوشیاپل!

ناساطراحهایخودرادرحوزههواییگسترشمیدهد؛

چهاردهموتور
رویبالها

خبرخبر

درواحدعلومتحقیقات؛

بالشتضدخروپفطراحیشد
هاوالآیندهخودروهایپالگینهیبریدرابهنمایشمیگذارد؛

تنها3لیتردرهر100کیلومتر

اپلطراحهایصنعتیساعتهوشمندخودراثبتکردهاست؛

ساعتهوشمندصاحبدوربینمیشود
مشخصاتگوشیجدیدیازموتوروالفاششدهاست؛

سهگیگابایترمدرکنار32گیگابایتحافظه
الجیفناوریدورکردنحشراتخودراتوسعهمیدهد؛

حشراتدیگرتلویزیوننگاهنمیکنند!

هنوز مشخص نیست اپل چه زمانی را برای معرفی 
 نس��خه بعدی از س��اعت هوش��مند خود در نظر

 گرفته است اما چند ماهی است که اطاعات درباره 
طراحی، قیمت جدید و موارد دیگر مربوط به این 

ساعت هوشمند وجود دارد.
زومیت گزارش داد؛ یکی از شایعاتی که پیش از این 
نیز درباره ساعت های هوش��مند اپل وجود داشته 
اضافه ش��دن دوربین به این دس��تگاه پوش��یدنی 

هوشمند است.
قرار دادن دوربین روی س��اعت های هوشمند که 
به نحو کاربردی بتوان از آن ها اس��تفاده کرد هنوز 
صورت نگرفته است اما ش��اید اپل بتواند این راه را 

برای این ابزار پوشیدنی هموار کند.
از این دوربین می توان اس��تفاده های زیادی کرد 
برای مثال اس��تفاده  از اپل واچ ب��رای گفت وگوی 
تصوی��ری ب��ا FaceTime را مهی��ا می کن��د. در 
تصاوی��ر ی ک��ه از جدیدتری��ن ثب��ت مالکی��ت 

صنعتی اپل منتشر ش��ده می توان وجود دوربین 
و برنامه ریزی اپل برای اس��تفاده از دوربین در این 

دستگاه را مشاهده کرد.
ام��ا هنوز مش��خص نیس��ت اپ��ل قرار اس��ت در 
 نسخه بعدی ساعت هوش��مند خود از این ویژگی

 اس��تفاده کند. در واقع این ثبت مالکیت صنعتی 
تاییدی برای استفاده از دوربین در ساعت هوشمند 

اپل نیست.
همان طور که در تصاویر نیز مشخص است اکنون 
با دکمه های فیزیکی بیشتری در ساعت هوشمند 

اپل روبه رو هستیم.
 پایین تر از دکمه مخصوص چرخ دنده اپل تنها یک 
دکمه وجود دارد اما در طرف دیگر ساعت می توان 
دو دکمه دیگر نیز مشاهده کرد. در هر صورت هنوز 
نمی توان با قطعیت درباره اضافه شدن دکمه های 
سخت افزاری جدید یا دوربین در ساعت هوشمند 

اپل صحبت کرد.

هفته گذش��ته موتوروال از دو پرچمدار جدید سری 
Z رونمایی کرد. اما براس��اس بیانیه این ش��رکت به 
نظر می رس��د باید منتظر گوش��ی جدیدی از سری 
X نیز باش��یم. ب��ه تازگی مش��خصات فن��ی یکی از 
گوش��ی های موتوروال در GFXBench رویت ش��ده 
که گفته می ش��ود این محص��ول موتوایکس 2۰۱۶ 
اس��ت. بعد از معرفی پرچمداران س��ری Z از س��وی 
موتوروال، انتظ��ار می رفت دیگر تولید گوش��ی های 
 سری X این شرکت متوقف شود. اما در بیانیه موتوروال

 اعام شد که س��ری ایکس همچنان به حیات خود 
ادامه می ده��د و باید منتظر محصول��ی جدید از این 
خانواده باشیم. مشخصات فنی گوشی لو رفته با شماره 
م��دل XT1662 در بنچم��ارک GFXBench فاش 
شده که گفته می شود این دستگاه موتو ایکس 2۰۱۶ 
است. البته به نظر می رسد این گوشی نسبت به نسل 
قبلی خود کاما متفاوت اس��ت. به گزارش زومیت؛ 
براساس نتایج به دست آمده، گوشی جدید موتوروال 

به یک نمایش��گر ۴/۶اینچی با رزولوشن فول اچ دی، 
پردازن��ده هش��ت هس��ته ای MT6755 مدیاتک با 
فرکان��س کاری 2/۱گیگاهرتز، پردازن��ده گرافیکی 
Mali T860، رم ۳ گیگابایتی و ۳2 گیگابایت حافظه 
داخلی مجهز شده است. گفته می شود موتوروال برای 
موتو ایکس 2۰۱۶ از یک دوربین ۱۶ مگاپیکسلی در 
پشت و یک حس��گر ۸ مگاپیکسلی در جلوی گوشی 
استفاده کرده و سیس��تم عامل این محصول اندروید 
۶ مارشملو خواهد بود. به نظر می رسد این مشخصات 
با س��ری موتوایکس قبلی ب��ا نمایش��گرهای 5/5 و 
5/۷ اینچی خیلی تف��اوت دارد. ضمن این که یکی از 
مدل های قبلی از رزولوشن کواد اچ دی بهره می برد و 
 تمامی نسل های قبلی به پردازنده اسنپدراگون مجهز

 شده بودند. اگر براس��اس ادعای موتوروال قرار باشد 
سری موتو ایکس همچنان با محصوالت  جدید به روز 
شود، باید منتظر باش��یم که در آینده نزدیک اخبار 

بیشتری پیرامون گوشی XT1662 منتشر شود.

ال جی هفت��ه گذش��ته تلویزیون��ی را ب��ا امکان 
 دور س��اختن پش��ه و س��ایر حش��رات روانه بازار 
 کرده است. این تلویزیون برای کشورهایی در نظر 
گرفت��ه ش��ده ک��ه احتماال گس��ترش حش��رات 
بیماری زایی همچون زیکا در آنها بیش��تر باش��د. 
زومیت نوش��ت؛ به گزارش رویترز، شاخه  هندی 
ش��رکت کره ای ال جی، فروش ی��ک تلویزیون با 
ویژگ��ی دور کردن حش��ره ها را آغاز ک��رده و این 
فن��اوری می توان��د از گس��ترش بیماری های��ی 
مانند ماالریا، زی��کا و تب دانگ پیش��گیری کند. 
ی��ک تلویزیون با فن��اوری دورکننده حش��رات با 
اس��تفاده از امواج ماف��وق صوتی که برای انس��ان 
قابل ش��نیدن نیست، ساخته ش��ده که باعث دور 
ساختن پشه ها و سایر حش��رات می شود. به گفته 
ال جی این محصول پنج ش��نبه هفته اخیر در این 
 کش��ور روانه بازار ش��ده است. این ش��رکت اعام

 کرده است از همان فناوری استفاده خواهد کرد که 

پیش تر از سوی یک آزمایشگاه مستقل در نزدیکی 
چنای هند مورد تایید قرار گرفته و نیز توسط خود 
ش��رکت  ال جی در سیس��تم های تهویه مطبوع و 
ماشین لباسشویی اس��تفاده می شود. این فناوری 
حتی زمانی که تلویزیون خاموش است نیز کارکرد 
دارد و در دو مدل ارائه شده است و در قیمت های 
۳۹۴ دالر و ۷۰۶ دالر در دس��ترس خری��داران 
قرار می گیرد. تلویزیون فوق ب��رای خانواده هایی 
با درآمدهای پایین در نظر گرفته ش��ده و طبیعتا 
اقشاری را در نظر دارد که در وضعیت های زندگی 
نامناسبی هستند و احتمال تماس و آسیب دیدگی 
آن ها از جانب حشرات باالست. فروش این محصول 
در فیلیپین و س��ریانکا از ماه آین��ده آغاز خواهد 
شد. به گفته کیم سانگ-یول، یک مقام رسمی از 
ش��رکت ال جی الکترونیکس، در حال حاضر هیچ 
برنامه ای برای ارائه این محصول به بازارهای سایر 

کشورها در دستور کار نیست.
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اخبار کوتاهاخبار

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه کاشان، از مراسم تشییع پیکر سه شهید 
مدافع حرم در ش��هر کاش��ان خبر داد. س��رهنگ باقر فرهنگ گفت: پیکر 
پاک و مطهر س��ه ش��هید مدافع حرم حضرت زینب کبری ) س (، شهیدان 
روح اهلل فدائی، س��یدطاهر ن��وری و س��یدمحمد امین هاش��می، امروز در 
کاشان تشییع می شود. وی گفت: مراس��م تشییع پیکر کبوتران خونین بال 
 لشکر فاطمیون امروز ساعت ۹ صبح از محل س��پاه کاشان به طرف میدان 
 کمال الملک و سپس به سمت گلزار ش��هدای دارالسالم برگزار خواهد شد. 
به گفته فرمانده ناحیه مقاومت بس��یج سپاه کاشان ش��هید روح اهلل فدائی 
متولد 136۹، سیدطاهر نوری متولد 1346 و سیدمحمد امین هاشمی متولد 
1344 از اتباع افاغنه هستند که با پیوس��تن به جمع مدافعان حرم حضرت 
زینب کبری ) س ( پیوسته با ش��جاعت و مردانگی تمام برای خلق حماسه  
قدم پیش گذاش��تند. مدافعان حرم اهل بیت ) ع ( با رشادت و دالورمردی 
 هرچه تمام تر برای دف��اع و صیانت از آبرو و حیثیت دین اس��الم که قدمتی 
به طول تاریخ دارد شتافته اند و همچون شهدای واالمقام و جان برکف آزادی 
خود را زیرپا گذارده اند تا مردم این مرز و بوم به آزادی واقعی دست پیدا کنند.

مراسم تشییع و خاکس��پاری این ش��هیدان مدافع حرم فردا با حضور خیل 
عظیم مردم و خانواده های شهدا در کاشان برگزار می شود.

 ریی��س اداره تبلیغات اس��المی شهرس��تان مبارکه ضمن تقدیر و تش��کر 
در خصوص سری جدید تابلوهای فرهنگ شهروندی شهر مبارکه با موضوع 
قناعت، مصرف و تجمل گرایی، تصریح کرد: تابلوهای فرهنگ شهروندی با 
موضوع قناعت، مصرف و تجمل گرایی اقدام زیبا و تاثیر گذاری است که به 

نوعی انعکاس دهنده مفاهیم اخالقی و دینی در جامعه هستند. 
 حجت االس��الم حس��ین کیانی با بیان اینکه نمادهای تصویری به صورت 
غیر مس��تقیم بر روی مخاطب تاثیر گذارتر اس��ت و خروجی خوبی دارد، 
 گفت: ب��رای تاثیر گذاری بیش��تر این گون��ه حرکت ه��ای فرهنگی، باید 
به شکل مستمر برگزار شوند. رییس اداره تبلیغات اسالمی مبارکه تصریح 
کرد: پرداختن به معضالت اجتماعی باید ب��ا دقت، ظرافت زیاد و به صورت 
غیر مس��تقیم و پرهیز از اقدامات کلیشه ای انجام ش��ود. وی با بیان اینکه 
قناعت یکی از ارزش های اسالمی است،گفت: الگوی ما برای سبک زندگی 
الگوی اخالق اسالمی و سبک دینی اس��ت و در این راه باید به سمت القای 
روحیه قناعت ساده زیستی و اصالح الگوی مصرف حرکت کنیم. رییس اداره 
تبلیغات اسالمی مبارکه با بیان اینکه تابلوهای که با موضوع قناعت و مصرف 
 و تجمل گرایی در س��طح ش��هر مبارکه نصب ش��ده برگرفته از آیات قرآن 
و دعاهای ماه مبارک رمضان است، گفت: در فرهنگ اسالمی صفت قناعت 
از جمله صفات فاضله و اخالق حسنه اس��ت و از آن به عنوان وسیله ای که 
سعادت ابدی آدمی را به بار می آورد، یاد شده است. وی افزود: برای مبارزه 
با اسراف و ترویج مصرف صحیح و قناعت باید به ریشه هایی توجه داشت که 

بتواند تاثیر عمیق در دل و جان مردم بگذارد.
رییس اداره تبلیغات اس��المی شهرس��تان مبارکه گفت: توجه به فرهنگ 
 اس��المی ایرانی توجه به فرهنگ قناع��ت و القای روحی��ه قناعت از جمله 

برنامه هایی است که در شهرستان باید به آن توجه شود.

جشنواره سرود باهدف معرفی جامع و دقیق آران و بیدگل در این شهرستان 
برگزار می شود.

 در همین راستا فراخوان ارسال آثار به جشنواره سرود آران و بیدگل منتشر 
شد.

  بنابر اعالم دبیرخانه این فراخوان، هنرمندان ش��عر و س��روده های خود را 
تا30 تیر به رایانامه gmail.com@darolquran1773 ارسال کنند.

آثار ارسالی پس از بررسی و کارشناس��ی مالک  های ادبی، آوایی، موسیقی 
و داوری نهایی برای س��اخت به این مدیریت ارسال و از اثر برگزیده تجلیل 

می شود.
فراخوان جشنواره سرود آران و بیدگل برای حفظ و معرفی ارزش های اصیل 
و مواریث فرهنگی، هن��ری، مذهبی، تاریخی و اقتصادی این شهرس��تان 

کویری برگزار می شود.

فرمانده نیروی انتظام��ی تیران و کرون از اس��تمرار و اجرای همزمان طرح 
امنیت اجتماعی- اخالقی در تیران و کرون خبر داد.

سرهنگ باباکالنی با اش��اره به این طرح خاطر نشان کرد: پلیس در راستای 
 اجرای وظای��ف ذاتی خود اقدام ب��ه مقابله با هنجارش��کنان، قانون گریزان 
و متعرضین به حقوق سایر ش��هروندان در قالب طرح های امنیت اجتماعی 
و اخالقی می کند. وی اف��زود: طرح های مذکور به صورت سراس��ری اجرا 
ش��ده و این فرماندهی نیز با طرح ریزی عملیاتی اقدام��ات مقابله ای را در 
دستور کار خود قرار داده اس��ت. این مقام انتظامی با تشکر از حمایت های 
مسئوالن ذیربط از عموم مردم دعوت به همکاری و تصریح کرد: ما مطالبات 
 ش��ما را که همان برقراری نظم و امنیت، مقابله با اراذل و اوباش، س��ارقان، 
توزیع کنندگان مواد مخدر و برخورد با هنجارش��کنان اس��ت در طرح های 
مذکور دنبال می کنیم و در این  مس��یر به هم��کاری، حمایت و دعای خیر 
شما نیازمندیم. سرهنگ باباکالنی خطاب به متخلفان و قانون شکنان گفت: 
ابتدا پلیس همگان را به رعایت مقررات و حرکت در چارچوب قانون دعوت 
 می کند و در ادامه با قانون ش��کنان و متخلفان به ش��دت برخ��ورد قانونی 
می ش��ود. وی با تاکید بر یک هش��دار انتظامی، اظهار کرد: ش��هروندان به 
 منظور پیشگیری از سرقت اموال باارزش، از نگهداری اشیا قیمتی و وجه نقد 

در منزل خودداری کنند.

مجید صفاری شهردار بادرود، از نصب50 س��طل زباله مکانیزه در سطح شهر 
بادرود خبر داد و  گفت: این اقدام ش��هرداری به منظور مکانیزه کردن سیستم 
مدیریت پس��ماند در شهر بادرود انجام گرفته اس��ت. صفاری با اشاره به اینکه 
این امر موجب کاهش پراکندگي زباله هاي شهري در معابر عمومي می شود، 
گفت: با نصب این سطل های جدید زمینه تسریع در عملیات جمع آوري زباله 
شهري را فراهم خواهد کرد. شهردار بادرود نگهداری و محافظت از این سطل ها 
را وظیفه شهروندان دانست و افزود: نباید نقش شهروندان در زیبایی و پاکیزگی 
شهر نادیده گرفته شود چرا که آنها می توانند در حفظ پاکیزگی شهر موثر واقع 
شوند. صفاری تعداد این سطل های مخزنی را50 عدد عنوان کرد و تصریح کرد: 
 تمامی این مخازن به تناس��ب در خیابان ها و معابر اصلی شهر نصب می شود 

و در نظر داریم در آینده تعداد این مخازن را بر اساس نیاز افزایش دهیم.

تشییع پیکر سه شهید مدافع حرم
 در شهر کاشان

فرهنگ اسالمی ایرانی
 باید مورد توجه قرار گیرد

برگزاری جشنواره سرود 
در آران و بیدگل

اجرای طرح امنیت اجتماعی و اخالقی 
در تیران و کرون 

شهردار بادرود خبر داد:

نصب سطل زباله مکانیزه
 در شهر بادرود

 شهرس��تان ش��هرضا این دیار که��ن ک��ه دیرینگی آن 
به عهد ساس��انیان باز می گردد، از دیرباز مهد آیین های 
بومی و س��نتی فراوان��ی بوده ک��ه در این می��ان آن ها، 
آیین های ویژه م��اه مبارک رمض��ان از جایگاهی خاصی 
برخوردار بوده است؛ آداب و رس��ومی چون رویت هالل 
 ماه مبارک رمض��ان، افطاری، کثرت نم��از و دعا، صدقه 
و قرائت قرآن و س��حرخوانی که برخی از این سنت های 

ناب و گران به��ای این ماه پربرکت از جمله س��حرخوانی 
ام��روزه دس��تخوش دگرگونی های فرهنگی ش��ده و در 
 بس��یاری از مناطق این شهرس��تان به فراموشی سپرده 

شده است.
 ع��ده ای از تاریخ نویس��ان س��ابقه  » س��حرخوانی « را 
ب��ه یک هزار س��ال قبل نس��بت م��ی دهند؛ نخس��تین 
س��حرخوانی مربوط به دوران زمامداری ام��ام علی ) ع ( 

 بوده که به طور رسمی این برنامه از سوی خود آن حضرت 
در مناره مسجد کوفه اجرا می شد.

 روای��ات فراوانی مبنی ب��ر اهتم��ام ائمه اطهار نس��بت 
به » درک سحر « وارد شده است زیرا در فرهنگ اسالمی 
درک سحر، زمینه ساز انس بیش��تر با خدا است و در این 
رهگذر سحرخوانان در واقع منادیان مومنین برای رسیدن 

به فیض الهی هستند.
سحرخوانی آیینی است که در ماه رمضان و در ساعت های 
پایانی نزدی��ک به اذان صبح برگزار می ش��د و مخصوص 

ریش سفیدها و معتمدان شهر بود.
از بدو رویت هالل ماه رمضان، » ش��بخوان ها « و » سحر 
خوان ها « در پیچ و خم کوچه های کاهگلی نوید آمدن ماه 

میهمانی خدا را می دادند.
در این آیین که در تمام مناطق شهرستان شهرضا به ویژه 
در شهر ش��هرضا، روس��تاهای عمروآباد، بابوکان، وصف، 
 اس��فه س��االر، هونجان، اس��فرجان، زیارتگاه و امامزاده 
علی اکبر برگزار می شده، ریش سفیدان، معتمدان و افراد 
خوش صدای روستا و شهر، یک یا دو ساعت مانده به اذان، 
در کوچه و خیابان ها با چراغی می گشتند و با صدای بلند، 
مناجاتی را که اغلب از اشعار شاعران بزرگ بود با نواهایی 
خوش به اجرا در می آوردند و مردم را به نزدیک بودن سحر 

و گرفتن روزه، نوید می دادند.
البته در بیش��تر مناطق روستایی شهرس��تان شهرضا به 
 دلیل کوچکی محیط روستا، شبخوان ها و سحری خوان ها 
بر بلندای بام مساجد رفته و با قرائت ادعیه مربوط به وقت 
سحر، مردم را برای تناول سحری، اقامه نماز شب یا نماز 
صبح هشیار می کردند البته شیوه های دیگری نیز همانند 
نواختن طبل یا دهل نیز وجود داشته که بیشتر به منظور 

اعالم بیدارباش سحر انجام می شده است.
معموال س��حر خوان ها، همان موذن های روستاها و شهر 
بودند، زیرا کار این افراد که از نیمه شب آغاز شده بود، به 

گلبانگ اذان صبح ختم می شد.
در گذش��ته به دلیل نبود تکنولوژی و امکانات رسانه ای، 
مردم با این آوازها از خواب بیدار ش��ده و به تدارک سفره 

سحری می پرداختند. 
ت��ا چن��دی پی��ش در روس��تاهای وصف،باب��وکان 
و عمروآب��اد از توابع منظریه ش��هرضا، ریش س��فیدانی 
بودند که بر اس��اس س��نت معمول س��الیان کهن، سحر 
خوانی می کردند، اما این س��نت دیری��ن در حال حاضر 
ب��ا ورود امکان��ات رادی��و و تلویریون��ی و س��اعت های 
 دیجیت��ال، کم ک��م رو به اف��ول رفته و هم اکن��ون اثری 

از آن نیست.

آن سوی خبر

پیشرفت  و توسعه شهرستان نیازمند ترسیم سند توسعه است
نماینده م��ردم گلپایگان و خوانس��ار درمجلس 
ش��ورای اس��المی در جلس��ه ش��ورای اداری 
شهرس��تان اظهار داش��ت: مجلس دهم با ارایه 
سیاس��ت ها، طرح ها و لوایح مختلف باید حول 

محور اقتصاد مقاومتی عمل کند.
علی بختیار با اش��اره به این جلس��ات ش��ورای 
 اداری که باید حول جلسات نقد و بررسی مسائل 
و مشکالت شهرستان قرار گیرد، افزود: در مجلس 
 شورای اسالمی با یک برنامه ریزی مدون مسائل 

و مشکالت شهرستان پیگیری خواهد شد.
بختیار خاطرنشان کرد: مسئوالن ادارات طرح ها 
 و پروژه های نیمه تم��ام را در اولویت قرار دهند 
 و مش��کالت ناش��ی از کمبود اعتب��ارات و تعدد 

طرح ها را سریع تر اعالم کنند.
 نماین����ده م����ردم گلپای��گان و خوانس����ار 
 در مجل��س ش��ورای اس��المی اظه��ار داش��ت: 
با یک مدیریت راهبردی سند توسعه شهرستان 
 را ب��رای ی��ک برنامه کوت��اه مدت، می��ان مدت 
و بلند مدت برای توس��عه شهرس��تان ترس��یم 

کنیم تا با ی��ک برنامه ریزی مدون به پیش��رفت 
 و توس��عه شهرس��تان کم��ک ش��ایانی انج��ام 

دهیم.
وی بیان ک��رد: پروژه ه��ای مهم شهرس��تان از 
 جمله تصفیه خانه آب در هفت��ه دولت با حضور 
 رییس جمه��ور یا مع��اون اول ریی��س جمهور 
به به��ره برداری می رس��د، همچنی��ن عملیات 
کلنگ زنی فاضالب ش��هری از جمله برنامه های 

هفته دولت در شهرستان است.
بختیار گفت: پروژه��ا باید پس از به��ره برداری 
 کامل افتتاح ش��ود که خس��اراتی که ب��ه تعویق 
 طرح ها وارد می ش��ود ناش��ی از ع��دم مدیریت 

در بهره برداری پروژه ها است.
وی با اشاره به اینکه در راستای توسعه و آبادانی 
شهرس��تان باید ف��را جناحی و ف��ارغ از گرایش 
به مس��ائل سیاس��ی  حرکت کنیم، تصریح کرد: 
گرایش به مسائل سیاسی مانع پیشرفت و آبادانی 

شهرستان می شود.
نماینده م��ردم گلپایگان و خوانس��ار در مجلس 

شورای اسالمی خاطرنشان کرد: همه مسئوالن 
برای آبادانی و پیش��رفت نظام تصدی مسئولیت 
 بر عهده گرفتیم و باید فارق از مس��ائل سیاس��ی 
در  جه��ت توس��عه و آبادان��ی شهرس��تان و 
 عملیاتی ش��دن اقتص��اد مقاومتی ک��ه مد نظر 

مقام معظم رهبری است، حرکت کنیم.
 وی با بیان اینکه همگرایی و انس��جام بین مردم 
و مسئوالن در حرکت به سوی پیشرفت و آبادانی 
شهرس��تان و عملیاتی ش��دن  اقتصاد مقاومتی 
کمک خواهد کرد؛ بیان داش��ت: اصحاب رسانه 
در جهت وحدت بخش��ی بین مردم و مسئوالن 

تالش کنند.
بختیار ب��ا بی��ان اینکه وظیف��ه رس��انه تقویت 
نظام اس��ت و تضعیف مس��ئوالن نظام در جهت 
 رس��الت نظام نیس��ت؛ البته نقد منصفانه و دور 
از حاش��یه س��ازی در جه��ت آبادانی کش��ور و 
شهرستان نقدی به جاست، تصریح کرد: انتقادات 
و تضعیف مس��ئوالن نظام برپایه بحث مس��ائل 
سیاسی مانع آبادانی و پیشرفت نظام خواهد بود.

480 بیمار دیابتی در طرح غربالگری گلپایگان
 دبیر جامعه ایمن شهرس��تان گلپای��گان گفت: 
با اج��رای فاز دوم ط��رح غربالگ��ری480 بیمار 
 دیابت��ی و 2 ه��زار و400 بیم��ار کلس��ترل باال 

در شهرستان شناسایی شد.
علی کریمی با اش��اره ب��ه اینکه ف��از دوم طرح 
غربالگری دیابت و پرفشاری خون در شهر گوگد 
 اجرا شد، اظهار داش��ت: طرح غربالگری دیابت 
 و پرفش��اری خون از بهمن ماه س��ال گذش��ته 
تا نیمه خرداد ماه س��ال ۹5 در دو فاز در ش��هر 
گوگد، گلشهر و روستاهای شهرستان به صورت 

100 درصد اجرا شد.
 وی اج��رای ف��از دوم ط��رح غربالگ��ری دیابت 
 و فش��ار خ��ون در اف��راد باالی س��ن30 س��ال 
در شهر گوگد، گلش��هر و روس��تاها را به عنوان 
 بخش��ی از فعالیت های کنترل روند این بیماری 

در شهرستان عنوان کرد.
 دبی��ر جامع��ه ایم��ن شهرس��تان گلپای��گان 
با بی��ان اینک��ه 3 ه��زار و۹00 نف��ر از جمعیت 
ش��هر گوگ��د جامع��ه ه��دف ط��رح غربالگری 

) دیاب��ت و پرفش��اری خ��ون ( بودن��د، تصریح 
ک��رد: 2 هزار و۹00 نف��ر برای ط��رح غربالگری 
دیاب��ت و پرفش��اری خ��ون مراجع��ه کرده اند، 
 که  75 درص��د جمعیت این ش��هر را تش��کیل 

می دهند.
کریمی با بیان اینک��ه در فاز دوم طرح غربالگری 
242 بیمار دیابتی، 517 بیمار پرفش��اری خون، 
642 بیمار bmi و ۹17 بیمار دارای کلس��ترول 
باال در ش��هر گوگد شناس��ایی ش��ده اند، ادامه 
داد: در جمعی��ت هدف این ط��رح 6/2 درصد به 
 دیابت، 16/4 درصد پرفشاری خون و 22 درصد 
به بیماری bmi و 32 درصد به بیماری کلسترول 
خون مبتال هستند که تحت مراقبت پزشک قرار 

دارند.
 وی تاکید ک��رد: تغییر س��بک زندگ��ی، تغذیه 
و کم تحرکی زمینه ساز چاقی و دیابت و پرفشاری 

خون را در بین افراد مبتال فراهم کرده است.
 کریمی  با اش��اره ب��ه اینک��ه ط��رح غربالگری 
در دو شهر گوگد، گلشهر و روستاهای شهرستان 

 به صورت100 درصد اجرا ش��د، گف��ت: با توجه 
به کمبود نیروی انسانی فاز سوم طرح غربالگری 

در شهر گلپایگان تا پایان سال اجرا خواهد شد.
دبیر جامعه ایمن شهرستان گلپایگان بیان کرد: 
 گلپایگان نخستین شهرس��تان استان است که 
در آن طرح غربالگری دیابت و پرفش��اری خون 

در70 درصد جمعیت هدف اجرا شده است.
کریمی با اشاره به اینکه فاز اول طرح غربالگری 
دیابت و پرفش��اری در بهمن ماه س��ال گذشته 
 در شهر گلش��هر اجرا شده اس��ت، تصریح کرد: 
از تعداد 5 هزار و700 نفر از جمعیت هدف طرح 
غربالگری شهر گلشهر 4 هزار و520 نفر مراجعه 

کردند.
وی ادامه داد: در طرح غربالگری ش��هر گلش��هر 
235 بیمار دیابتی، 887 بیمار پرفش��اری خون 

و1470 بیمار کلسترول باال شناسایی شده اند.
کریمی اذعان کرد: طرح غربالگری بیماری های 
غیر واگیر برای هر نفر 12 هزار و500 تومان برای 
شبکه بهداشت و درمان هزینه در برداشته است.

گرد و غبار فراموشی بر آیین های ماه  رمضان
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رییس دادگستری شاهین شهر عنوان کرد:

برخورد قاطع و فوری با مجرمین سابقه  دار 

ریی��س دادگس����تری شهرس����تان 
شاهین شهر و میمه به افزایش 7 درصدی 
آمار طالق در س��ال ۹4 به مش��ابه یک 
سال قبل آن اش��اره کرد و گفت: کمبود 
 نیروی انسانی ماهر برای رسیدگی سریع 
 به پرونده های حقوق��ی و کیفری وجود 

دارد.
 حس��ین محمدی ش��امگاه ش��نبه شب 
 ب��ا تبریک حل��ول م��اه میهمان��ی خدا 
 و آرزوی بهره من��دی ه��ر چ��ه بیش��تر 
از این ماه عزیز با اش��اره به نزدیک شدن 
هفته قوه قضاییه به بیان برنامه های این 
 هفته در سطح شهرس��تان شاهین شهر 
و میمه پرداخت و اظهار کرد: فرارسیدن 
 هفته قوه قضاییه با نام ش��هید بهش��تی 
 و 72 ت��ن از ی��اران باوف��ای او آمیخته 

شده است.
وی یکی از اقدامات ش��هید بهش��تی را 
گنجاندن بحث مهم والیت فقیه در قانون 
اساس��ی عنوان کرد و افزود: بهشتی این 
ش��هید واال مقام یکی از ستون های مهم 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران بود 
که امام ) ره ( در وصف این شهید بزرگوار 
همین بس که از او به عنوان یک ملت یاد 

می کند.
 رییس دادگس��تری شاهین ش��هر و میم��ه به بیان 
یکی از مطالبات مهم مقام معظ��م رهبری در حوزه 
نف��وذ و جلوگیری از 2 قطبی ش��دن نظ��ام مقدس 
 جمهوری اس��المی ایران اش��اره کرد و گفت: یکی 
از حیله های دشمنان خارجی نظام مقدس جمهوری 
اس��المی ایران ایجاد شک و ش��بهه و تردید در بین 
مسئوالن نظام و با عناوین مختلف در دل های مردم 
است که قوه قضاییه برای مبارزه با این آفت دشمن 

وارد میدان شده است.
وی با بی��ان اینکه دش��منان آمریکایی، انگلیس��ی، 
اسرائیلی و عربستانی نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ایران از هیچ رویکردی برای فاصله انداختن بین مردم 
و مس��ئوالن فروگذار نبوده و نیس��تند، خاطرنشان 
کرد: اتحاد و همدلی بین مردم و مسئوالن نظام تنها 
 پادزهری است که به خوبی می تواند تمامی نقشه ها 

و حیله های آن ها را خنثی سازی کند.

محم��دی در ادامه بیان داش��ت:10 ج��رم مهمی 
 که بر اس��اس آخری��ن ارزیابی های پایان س��ال ۹4 
 در شهرس��تان شاهین ش��هر و میم��ه طبقه بندی 
شده بودند که شاهد کاهش20  تا 25 درصد هستیم.

وی تاکی��د ک��رد: یک��ی از سیاس��ت های مه��م 
برنامه ریزی شده دادگستری و دادستانی شهرستان 
 شاهین ش��هر و میم��ه برخ��ورد قاط��ع و ف��وری 
 با متهمان س��ابقه دار و م��واد مخ��در و قاچاق کاال 
 و تجاوز به عنف و همچنین س��رقت های مس��لحانه 

است.
 ریی��س دادگس����تری شاهین ش����هر و میم�ته 
به اجرای طرح امنیت اخالقی در س��طح شهرستان 
 شاهین ش��هر و میمه ب��ا همکاری نی��روی انتظامی 
و سایر دستگاه های نظارتی اشاره کرد و هشدار داد: 
مجموعه قضایی شهرس��تان شاهین ش��هر و میمه 
در اجرای این طرح برای مبارزه با مفاس��د اخالقی، 
بدحجابی ها، برخ��ورد با مجرمین شناس��نامه دار و 

 جرای��م س����ازمان یافت��ه، س��رقت و 
مواد مخدر و کاله برداری با هیچ شخصی 
تعارف ندارد و در این راه با هنجارشکنان 
 اجتماع��ی ب��ا قاطعی����ت برخ��ورد 

خواهد کرد.
وی یکی از دغدغه های مجموعه قضایی 
شهرستان شاهین شهر و میمه را کمبود 
نیروی انسانی ماهر برای رسیدگی سریع 
به پرونده های حقوق��ی و کیفری عنوان 
کرد و متذکر شد: امیدواریم تالش های 
دادگس��تری اس��تان اصفه��ان ب��رای 
تامین نیروی انس��انی مجموعه قضایی 
این شهرس��تان امس��ال به ثمر بنشیند 
 تا ش��اهد خدمت رس��انی بهتر به مردم 

باشیم.
محمدی از افزایش 7 درصدی آمار طالق 
در سال ۹4 به مش��ابه یک سال قبل آن 
اشاره داش��ت و گفت: بیشتر طالق های 
ص��ورت گرفته در س��طح شهرس��تان 
شاهین ش��هر و میمه به ص��ورت توافقی 
است و از 2 چیز که عبارت است از مسائل 
اقتصادی و عدم شناخت زوجین نسبت 

به همدیگر نشأت می گیرد.
 وی ادام����ه داد: از همی����ن تریب��ون 
به خانواده ها هش��دار می ده��م مراقب 
 فرزندان خود باش��ید چراکه طالق امروزه س��رآغاز 
 و به وج��ود آورن��ده آس��یب های اجتماع��ی دیگر 

در جامعه شده است.
رییس دادگس��تری شاهین ش��هر و میمه از رش��د 
10 درص��دی پرونده حقوق��ی و مالی شهرس��تان 
شاهین ش��هر و میمه به دلیل رکورد حاک��م بر بازار 
و اقتصاد کش��ور به دادگاه خب��ر داد و تصریح کرد: 
در همین جا به کس��انی ک��ه مبادرت ب��ه نگهداری 
 س��گ یا پارتی ه��ای مختلط ش��بانه ی��ا همکاری 
 با اتب��اع بیگان��ه بدون مجوز ی��ا س��ایر جرائم دیگر 
از جمله قاچاق مش��روبات الکلی و س��ایر می کنند 
 آخری��ن هش��دار را می ده��م چنانچ��ه گزارش��ی 
در این زمینه دریاف��ت و یا مجرمی توس��ط نیروی 
انتظام��ی دس��تگیر و ب��ه مراج��ع قضای��ی در این 
 شهرستان معرفی شود با قاطعیت تمام با او برخورد 

خواهیم کرد.
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دریچهنکته

همبرگر به طور کلی خوراکی س��المی برای بدن نیست، اما می توان از خطرزا 
بودن آن تا حد زیادی با انجام کارهایی جلوگیری کرد.

کارشناسان تغذیه به افراد توصیه می کنند با رعایت نکاتی ساده، اما اثر بخش 
از خوردن مواد غذایی حاوی گوشت قرمز لذت ببرند بدون آنکه نگران ابتال به 

انواع بیماری های مزمن و  مرگبار باشند.
خوردن گوش��ت قرمز از دیرباز با خطر ابتال به بیماری های گوارش��ی به ویژه 
 س��رطان روده بزرگ همراه بوده، اما تحقیقات جدیدنش��ان م��ی دهند افراد

 می توانند با اضافه کردن ادوی��ه هایی چون رزماری ، پون��ه کوهی و فلفل به 
کباب یا همبرگر خود، از خاصیت س��رطان زا بودن س��لول های گوشت قرمز 
بکاهند. همچنین پخت این نوع غذا ها دردمای پایین به طوری که کباب دچار 

سوختگی نشود می تواند مانع از ورود مواد سمی به بدن جلوگیری کند.
خوردن مواد غذایی چون گوجه فرنگی ، پیاز خام و نوشیدن مایعاتی چون آب 
پرتقال طبیعی به همراه کباب و همبرگر می تواند اثرات منفی این نوع غذا ها 
را تا حد زیادی مهار کند. همچنین کارشناسان توصیه می کنند افراد در کنار 
خوردن مواد پروتئینی از غذاهای حاوی فیبر به می��زان کافی در رژیم غذایی 
خود استفاده کنند زیرا فیبر موجود در میوه و سبزیجات می تواند اثرات منفی 

گوشت بر دستگاه گوارش را از بین ببرد.
ارتباط مستقیمی بین خوردن گوشت قرمز و ابتال به بیماری های قلبی، عروقی 
و باال رفتن کلسترول خون وجود ندارد و نیاز به تحقیقات بیشتر در این خصوص 
است، اما کارشناس��ان به افراد توصیه می کنند از خوردن بیش ازحد گوشت 

قرمز خودداری کنند. 
 گوش��ت قرمز به دلیل دارا ب��ودن گلبول ه��ای قرمز که  درب��دن باعث ایجاد

 سلول های آهن می شوند برای حفظ س��المت بدن، جلوگیری از کم خونی و 
مشکالت قلبی ناشی ازفقر آهن بسیار مفید است.

کارشناسان پرهیز از خوردن مواد گوشتی فرآوری شده که حاوی مقدار بسیار 
باالیی نمک هستند را به افراد توصیه می کنند زیرا نمک در این نوع خوراکی 
ها از جمله عوامل بروز فش��ار خون باال و به تبع آن ابتال به بیماری های قلبی، 
عروقی است.خوردن گوشت قرمز به میزان زیاد در طول هفته می تواند باعث 
افزایش وزن و در دراز مدت ابتال به بیماری دیابت ش��ود، اما با کم خوردن این 

ماده غذایی مفید می توان سالمت بدن را حفظ کرد.

بس��یاری از افراد عالقه ای به خوردن خرما ندارند، چون فکر می کنند که خرما 
باعث افزایش سطح قند خون می شود. خوشبختانه مطالعات متعددی تا به امروز 

ثابت کرده اند که چنین تصوری کامال اشتباه است.
خرما گیاهی تک لپه ای و گرمسیری جزو تیره نخل هاست که میوه اش خوراکی 
و دارای هسته ای سخت و پوست نازک و طعم ش��یرین که به شکل خوشه ای 
بزرگ از شاخه آویزان می گردد و برگ های آن بزرگ است. ارتفاع نخل به ۱۰ 

تا ۲۰ متر یا بیشتر می رسد.
فواید س��المتی خرما، آن را به یکی از بهترین موادغذایی برای رش��د عضالنی 
تبدیل کرده است. براساس تحقیقات پزش��کی جدید، گفته می شود که خرما 
برای پیشگیری از سرطان شکم نیز مفید است. همچنین مسلمانان روزه خود 
را با خرما باز می کنند زیرا ب��ه آنها کمک می کند بعد از س��اعت ها روزه داری، 
پرخوری نکنند. وقتی بدن موادمغذی خرما را جذب می کند، احساس سیری 

آرام می شود.
براساس گزارشی که Nutrition Journal در س��ال ۲۰۱۱ میالدی ارایه 
کرد، حتی مصرف خرما )کالری خرما چقدر اس��ت؟( ب��رای بیماران مبتال به 

دیابت هم مضر نیست.
این مطالعه نش��ان می دهد که خرما علی رغم قند طبیعی زی��ادی که دارد،  از 
شاخاص گالیسمیک پایینی برخوردار است و سطح قند خون را بعد از خوردن 

افزایش نمی دهد.
با این حال اگر به بیماری دیابت مبتال هس��تید، بهتر است قبل از اضافه کردن 

خرما به رژیم غذایی حتما با پزشک مشورت کنید.
خرما سرشار از فیبر اس��ت که به پایین آوردن سطح کلس��ترول خون کمک 
می کند و از ابتال به چاقی،  بیماری قلبی و سرطان کولورکتال جلوگیری می کند. 
گزارش منتشر شده در سال ۲۰۰۸ میالدی نشان داد که فیبر موجود در خرما، 
نوعی فیبر نامحلول است که به چربی ها و کلسترول می چسبد و آن ها را از بدن 

خارج می کند.
 Journal of Agricultural and Food Chemistry گزارش دیگری از
در سال ۲۰۰۹ میالدی نشان داد که مصرف خرما می تواند سطح تری گلیسیرید 

را ۸ تا ۱۵ درصد کاهش دهد.
 کاهش سطح تری گلیسیرید می تواند خطر سخت شدن رگ های خونی و بروز 

سکته مغزی و حمله قلبی را کم تر کند.

 تبدیل »همبرگر سرطان زا« 
به یک خوراکی مفید و سودمند

خرما برای دیابتی ها ضرر ندارد

زبان خوراکی ها

دکترماندانا احمدی متخصص چش��م پزش��کی گفت: گلوکوم یا آب 
سیاه بیماری است که مخفیانه موجب آس��یب به چشم شده و زمانی 
 بیمار، متوجه می شود که قس��مت عمده بینایی خود را از دست داده

 است.
دکتر احمدی افزود: تمام عالیم ونش��انه ها و بیماری گلوکوم معموال 
بسیار آرام و طی س��الیان بروز کرده به طوری که تشخیص آن توسط 

بیمار، دشوار است.
وی اظهارکرد: این بیماری دو نوع اولی��ه و ثانویه دارد، نوع اولیه آن که 
بسیارشایع تراس��ت ارثی اس��ت؛ اگر یکی از اعضای خانواده، گلوکوم 
داشته باشد سایراقوام نزدیک تا ده برابر بیشتر احتمال مبتال شدن به 

گلوکوم را دارند.
به گفته این چش��م پزشک بیمارس��تان تخصصی نگاه، شیوع گلوکوم 

درافراد سیاه پوست، چهار برابر بیشتراست. 
نوع ثانویه گلوکوم به دنبال مش��کالتی مانند ضربه، جراحی چش��م و 
مصرف طوالنی مدت کورتن به صورت خوراکی، تزریقی یا قطره های 

کورتن به وجود می آید.
احمدی گفت: بیش از دو میلیون نفر درآمریکا مبتال به گلوکوم هستند 

وهشت میلیون نفردردنیا ازاین بیماری نابینا شده اند.
 این بیماری نسبتا ش��ایع است و از هریکصد نفر س��فید پوست باالی 
4۰ سال دو نفر مبتال به گلوکوم هستند و هر چقدر سن باالتر می رود 

احتمال ابتال به گلوکوم بیشتر می شود.
وی ادامه داد: البته این بیماری در کودکان و نوزادان نیز دیده می شود 

که عالیم آن متفاوت است.
این متخصص چشم گفت: این بیماری بدون عالمت نیست، اما مسئله 

اینجاست که عالیم، بسیار دیر بروز می کند.
احمدی، کاهش دید و محدود شدن میدان بینایی را از عالیم بیماری 
گلوکوم عنوان کرد و گفت: شاید بتوان این عالمت ها رامهم ترین عالیم 
این بیماری دانست که ممکن است زمانی بروز کند که مقدار زیادی از 

عصب بینایی تخریب شده است. 
وی گفت: در نوع ش��ایع گلوکوم که زاویه باز نام دارد بیمارهیچ دردی 
ندارد، اما درنوع حاد که زاویه بسته اس��ت عالیمی مانند درد شدید و 

ناگهانی، تهوع، تاری دید و سردرد وجود دارد.
 احمدی اف��زود: ب��ا مراجع��ه ب��ه چش��م پزش��کان و ان��دازه گیری

تهی��ه  و  بینای��ی  عص��ب  و  ش��بکیه  معاین��ه  و   فشارچش��م 
عکس هایی خاص می توان بیماری را شناس��ایی کرد و درمان های به 

موقع را انجام داد.
وی درمورد درمان های این بیماری گفت: درمان گلوکوم شامل درمان 
دارویی، جراحی و لیزر است که براساس شرایط بیمار انجام می گیرد تا 

از پیشرفت بیماری جلوگیری شود.
این متخص��ص چش��م پزش��کی در م��ورد ارتب��اط این بیم��اری با 
 ازدواج فامیل��ی گفت: این بیم��اری در اعضای یک خان��واده ۱۰ برابر 

شایع تر است.
 وی ب��ه اف��راد دارای س��ابقه خانوادگی گلوک��وم ، مص��رف کنندگان 
 کورت��ن و اف��راد دارای س��ابقه ضرب��ه ی��ا اعم��ال جراح��ی چش��م 
توصیه کرد حداقل سالی یک بار برای معاینه به چشم پزشکان مراجعه 

کنند.

دزد بینایی را بشناسیم

دانستنی ها 

خربزه یکی از میوه های تابستانی و بسیار خنک کننده است. انواع و اقسام خربزه 
 یافت شده و به دلیل طعم ش��یرینش، در بسیاری از دس��رها استفاده می شود. 

۹۵ درصد این میوه، از آب تشکیل شده است.

خربزه فواید بسیار زیادی دارد که در این مبحث به آن می پردازیم:
1-ویژگی های ضدسرطان

از آنجایی که خربزه حاوی حجم بسیار باالیی کاروتنوئید می باشد، ضدسرطان 
است و خطر ابتال به س��رطان ریه را تا حد زیادی کاهش می دهد. مصرف منظم 

این میوه، بدن را از تشکیل بافت های سرطانی دور می کند.
2-دوست قلب

خربزه به دلیل دارا بودن آدنوزین، جلوی انعقاد سلول های خونی را می گیرد و از 
خطر حمالت قلبی و مغزی می کاهد. در واقع با روان کردن جریان خون، خطر 

بیماری های قلبی را تا حد زیادی از بین می برد.
3-درمانگر بیماری کلیه

ویژگی ه��ای ادرارآور بودن خرب��زه در درمان بیماری های کلی��وی و تمیز نگه 
داشتن کلیه مؤثر اس��ت. همچنین ترکیب خربزه و لیموترش، نقرس را درمان 

می کند.
4-مناسب سیستم گوارش

اگر مشکالت گوارش��ی دارید، این میوه تابس��تانی به کمک تان می آید. خربزه 
حرکات روده را آسان و روان می کند. حجم آب بس��یار باالی آن برای سیستم 

گوارش عالی است و روده را از مواد زاید پاک می کند.
مواد معدنی موجود در آن میزان اسیدی بودن بدن را کم کرده و هضم غذا را برای 

معده راحت تر می نماید.
5-انرژی دهنده

خربزه ها حاوی ویتامین B هس��تند. در واقع این ویتامین مسئول تامین انرژی 
بدن است. همچنین ویتامین B عمل پردازش ش��کر و کربوهیدرات ها را انجام 

می دهد.
6-کم کردن وزن

خربزه ها مانند بیشتر میوه ها برای کم کردن وزن ایده آل هستند. این میوه ها 
حاوی کمی سدیم و کالری می باشند و چربی و کلسترول ندارند.

محتویات آب آن، ش��ما را مدتی طوالنی تر س��یر نگه می دارد و همچنین قند 
موجود در آن، اشتیاق شما را به خوردن شکر و شیرینی کم می کند.

7-سالمت پوست
یکی از حیرت آورترین فایده خربزه، این اس��ت که به دلیل داش��تن کالژن می 
 تواند ساختار س��لولی بدن و به ویژه پوس��ت تان را حفظ کند. همچنین درمان 

جراحت های پوستی را سرعت می بخشد.
8-ضدپیری

تمام خربزه ها می توانند رنگ پوست را روشن کرده و به دلیل وجود ویتامین های 
A، B و C روند پیری را کند کنند. با استفاده از ورقه های نازک خربزه می توانید 

ماسک های عالی برای پوست و شاداب نگهداشتن آن تهیه کنید.
9-رشد مو

 خربزه ها منبعی غنی از بتاکاروتین هس��تند که در بدن ب��ه ویتامین A تبدیل
 می شوند. این ویتامین در داشتن موهای س��الم و رشد عادی آن بسیار حیاتی 
است.از طرفی کمبود ویتامین B موجب ریختن موها می شود و خربزه ها حاوی 

این ویتامین بوده و جلوی ریزش مو را می گیرند.
10-ارزش غذایی خربزه

این میوه های آبدار، انواع و اقسام مواد مغذی، از جمله ویتامین ها، مواد معدنی 
و آنتی اکسیدان ها را، در خود دارند.

خبر

وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه در حق جامعه پزشکی ظلم 
می شود و این به صالح کشور نیست، گفت: هنوز وضعیت 

ما در حوزه سالمت مناسب نیست و مشکالتی را داریم.
به گزارش مهر، دکتر سید حسن هاشمی با حضور در صحن 
علنی مجلس شورای اس��المی، به ارایه گزارش از وضعیت 
حوزه س��المت، چالش ها و مش��کالت وزارت بهداش��ت 
پرداخت. وی با بی��ان این مطلب که وزارت بهداش��ت کار 
خودش را با بحران دارویی شروع کرد، گفت: متاسفانه در 
ش��روع به کار دولت یازدهم با کمبود دارو مواجه بودیم که 
به بحران ملی تبدیل ش��ده بود. از همین رو، طبق آنچه در 

مجلس وعده داده بودیم، این بحران را از بین بردیم.
هاش��می از کمبود ۳۰۰ قلم دارو در دولت قبل خبر داد و 
گفت: در دولت یازدهم توانس��تیم این تع��داد کمبود را به 
زیر ۳۰ قلم دارو برسانیم.وی با اعالم اینکه وزارت بهداشت 
بیش��ترین آس��یب را در دولت قبل دید زیرا دو سال وزیر 
نداشت، افزود: مشکالتی که وزیر بهداشت با رییس دولت 
داش��ت و ۶ ماه نیز این وزارتخانه با سرپرست اداره شد. در 
عین حال ۸ هزار میلیارد تومان بدهی روی دس��ت وزارت 
بهداش��ت دولت یازده باقی ماند که دولت یازدهم ۱۸۰۰ 
میلیارد توم��ان آن را پذیرفت.وزیر بهداش��ت همچنین از 
افزایش سهم ریالی دارو از ۵۷ درصد به ۶۷ درصد در دولت 
یازدهم خبر داد و گفت: در سال های ۸۹ و ۹۰ ، شاهد اوج 
واردات دارو بودیم که ما توانستیم ۳۰ درصد واردات دارو را 
کاهش دهیم.هاشمی در عین حال از افزایش صادرات دارو 
به ۲ برابر در دولت یازدهم خبر داد و گفت: البته رقم قابل 

توجهی نیست و راضی نیستیم.

وی از کاهش پرداختی بیماران برای تامین دارو در دولت 
یازدهم ب��ه ۱۲ درصد خبر داد افزود: دول��ت یازدهم برای 
اینکه مردم بابت دارو هزینه کمتری پرداخت کنند، ۲ هزار 

میلیارد تومان اعتبار به بیمه ها اختصاص داد.
وزیر بهداشت با عنوان این مطلب که طرح تحول سالمت 
با ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار شروع شد در حالی که خزانه 
دولت برای پرداخت همین میزان اعتبار با مش��کل مواجه 
بود، گفت: بر اساس آنچه که ما پیش بینی کرده بودیم قرار 
بود 4 تا ۵ میلیون نفر در طرح تحول سالمت بیمه شوند که 
این عدد به ۱۱ میلیون نفر افزای��ش یافت به طوری که در 

حال حاضر بیش از ۹۸ درصد مردم بیمه هستند.
وی با اع��الم اینکه هزینه ه��ای بس��تری از ۳۷ درصد به 
۸/۵درصد به ط��ور میانگین کاهش یافت، اف��زود: تا االن 
۱۵ میلیون نفر در طرح تحول سالمت در بیمارستان های 
دولتی بستری شده اند. هاشمی به موضوع دسترسی مردم 
 به پزشکان متخصص و فوق تخصص اش��اره کرد و گفت:

 ۵ هزار و ۷۳۵ متخصص و فوق تخصص در ۳۳۸ بیمارستان 
کش��ور توزیع ش��دند. همچنین ۸۶۰ متخصص مقیم در 

بیمارستان های باالی ۶4 تختخوابی حضور دارند.
وزیر بهداش��ت ادامه داد: ۹۶ هزار تخت بیمارس��تانی در 
کش��ور داریم که ۶۷ درصد این تخت ها فرس��وده است به 
طوری که بیش از ۷۰ درصد بیمارستان های کشور باالی 

۳۰ سال عمر دارند.
هاشمی از نوسازی و بازس��ازی ۲ میلیون متر مربع فضای 
بیمارستانی در قالب طرح تحول سالمت خبر داد و گفت: 

در این مدت ۳۹ هزار تخت بیمارستانی عوض شده است.

وی از احداث ۲۵۲ کلینیک ویژه تا آخر سال جاری خبر داد 
و گفت: با راه اندازی این کلینیک ها ۶ هزار و 44۰ مطب در 

اختیار ما قرار خواهد گرفت.
هاشمی به وضعیت سزارین در کشور اشاره کرد و گفت: از 
سال ۷۹ تا ۹۱ شاهد شیوع باالی سزارین در کشور بودیم 
به طوری که در سال ۲۰۱۱ ایران باالترین نرخ سزارین را 

داشته است.
وی با اعالم اینکه در طرح تحول سالمت بالغ بر یک میلیون 
زایمان طبیعی به صورت رایگان انجام شده است، گفت: ما 

توانستیم آمار سزارین را ۶/۵درصد کاهش دهیم.
وی همچنین از راه اندازی ۳۵ مرکز درمان ناباروری و ایجاد 
۸۶۵ اتاق زایمان خبر داد و افزود: ب��رای تجهیز اتاق های 

زایمان ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه کردیم.
وزیر بهداشت همچنین از ایجاد ۲۱ پایگاه اورژانس هوایی 
و ساخت و راه اندازی ۲ هزار خانه بهداشت خبر داد و گفت: 
۶۷۰۰ پزش��ک عمومی و ۵۳۰۰ ماما در قالب طرح تحول 
سالمت در نقاط مختلف کش��ور توزیع شده اندکه در حال 
حاضر در هیچ یک از ش��هرهای زیر ۲۰ ه��زار نفر کمبود 

پزشک عمومی و ماما نداریم.
هاشمی به موضوع تعرفه ها اشاره کرد و افزود: از سال ۷4 
که موضوع خودگردانی بیمارستان ها ایجاد شد متاسفانه با 
مشکالت زیادی مواجه ش��دیم.تمام بیمارستان ها تا قبل 
اجرای طرح تحول سالمت ورشکست بودند، اما در دولت 
یازدهم اعتبارات هتلینگ به ۲/۵ براب��ر افزایش پیدا کرد. 
وزیر بهداش��ت همچنین از تزری��ق ۱4۰۰ میلیارد تومان 
اعتبار برای برخورد با زیرمیزی در بازار سالمت خبر داد و 
گفت: بررسی ها نشان می داد ۷ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان 
زیر میزی در بازار سالمت داشتیم که ما با اختصاص ۷۰۰ 
میلیارد تومان اعتبار به بیمه سالمت و به همین میزان به 
بیمه تامین اجتماعی، تالش کردیم تا این پول ها از جیب 

مردم پرداخت نشود.
 هاش��می با تاکید بر اینک��ه در حق جامعه پزش��کی ظلم 
می شود و این به صالح کشور نیست، گفت: هنوز وضعیت 
ما در حوزه سالمت مناسب نیست و مشکالتی را داریم. به 
طوری که رتبه ۸۹ در دنیا و رتب��ه ۷ در منطقه را به لحاظ 
شاخص های سالمت داریم. وی با اعالم اینکه اجرای طرح 
تحول س��المت یک ضرورت بود گفت: در ۲۸ اسفند سال 
۹۲ پولی که بابت این طرح اختصاص دادند ۶۹۰۰ میلیارد 
تومان ب��ود این در حالی ب��ود که در س��ال ۹4، ۵۸ درصد 

اعتبارات ما تامین نشد.
هاشمی همچنین از بدهی ۷۸۰۰ میلیارد تومانی بیمه ها 
به وزارت بهداش��ت خبر داد و افزود: ما اجرای طرح تحول 

سالمت را با ۵۰ درصد منابع سال ۹۲ پیش بردیم.
وزیر بهداشت گفت: سه ماه از سال ۹۵ گذشته و باید گفت 
پرداخت اعتبار از محل هدفمندی یارانه ها به طرح تحول 
س��المت، صفر اس��ت. همچنین از محل مالیات بر ارزش 
افزوده نیز صفر اس��ت و تا امروز با 4 درصد اعتبار، طرح را 

پیش برده ایم.

قائم مقام وزیر بهداش��ت، گفت: قضاوت های از پیش ش��کل گرفته با نظرات 
مغرضانه و غیرقابل استناد هیچ نفعی برای سالمت مردم ندارد.

دکتر ایرج حریرچی با تاکید بر اطمینان و ایمان قلبی متولیان و مدیران طرح 
تحول سالمت بر عملکرد صحیح و هزینه کرد شفاف تک تک بسته های خدمتی 
طرح تحول سالمت، اظهارداشت: از همه افراد دلسوز نظام سالمت کشور جهت 

بررسی طرح تحول سالمت استقبال کرده و برایشان فرش قرمز پهن می کنیم.
وی با اش��اره به اینکه یکي از مهم ترین بازوهاي نظارتي نمایندگان در خانه 
ملت عالوه بر وظیفه قانون گذاري، نظارت بر حسن اجراي قوانین است افزود: 

 اصل تحقیق و تفحص ظرفیت خوبی است تا مجلس اعمال نظارت کند و همه 
دستگاه ها باید خود را مکلف به پاس��خگویی بدانند، اما اینکه مدعیان اجرای 
تحقیق و تفحص، بدون داشتن مستندات اقدام به پیش داوری و التهاب فضای 

رسانه ای می کنند، جای تأمل دارد!
سخنگوی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: بررسی طرح تحول سالمت از چند 
جهت دارای اهمیت است؛ چرا که از یک س��و منجر به شفاف سازی چگونگی 
هزینه کرد منابع می ش��ود و از س��وی دیگر اقدامات و تالش های ارزشمندی 
که برای این طرح انجام شده است را مشخص می کند و با روشن شدن بیشتر 
کمبود منابع مالی و سایر کمبودها می توان برنامه بلندمدتی را برای جبران آنها 

در نظر گرفت.
حریرچی با اشاره به نتایج مثبت طرح تحول س��المت و افزایش رضایتمندی 
مردم به خصوص در مناطق محروم کشور گفت: مقام معظم رهبری، نمایندگان 
مردم، مقامات ارشد نظام و رؤسای سه قوه همواره از اثرات مثبت اجرای طرح 

رضایت داشته اند.
معاون کل وزارت بهداشت تصریح کرد: قضاوت های از پیش شکل گرفته که بعضا 
به دلیل  وابستگی های سازمانی، دستگاهی و سیاسی است و با نظرات مغرضانه 
و غیرقابل استناد صرفا به سوی ایجاد فضای ملتهب، تردید و بی اعتمادی گام 
برمی دارد، هیچ نفعی برای سالمت مردم نخواهد داشت و منجر به اتالف وقت 

مسئوالن و متولیان سالمت کشور می شود.
به گفته حریرچی، تک تک بسته های خدمتی طرح تحول سالمت روشن و 
شفاف است و از سوی دستگاه های نظارتی داخل و خارج دولت نظیر سازمان 
بازرسی و دیوان محاس��بات کش��ور نظارت کافی و دقیق در مورد آنها صورت 
گرفته است.سخنگوی وزارت بهداشت گفت: سال سوم طرح تحول سالمت را 
در حالی آغاز کردیم که منابع و اعتبارات به خصوص بسته هدفمندی افزایش 
بودجه نداشته و به دلیل مشکالت ناشی از کاهش قیمت نفت و به تأخیر افتادن 
نتایج برجام، دریافتی ها کمتر از میزان مصوب قانونی بود و توانستیم با دریافتی 
کمتر اما با مدیریت اقتصادی مناس��ب، اجرای طرح را ادامه دهیم که این امر 
نشان از سالمت عملکرد مجریان طرح دارد. حریرچی در پایان گفت: با اجرای 
طرح تحول سالمت، به قسمت عمده ای از خواسته ها و انتظارات مردم در حوزه 
سالمت پاسخ مناسب و در خور شأن داده شد و شرط استمرار این موفقیت ها، 
ادامه حمایت دولت و مجلس از یکدیگر و افزایش آن است. انتظار مردم خصوصا 
فقرا و محرومان از همه دست اندرکاران و افراد مؤثر نه تنها عدم ایجاد اخالل در 
مسیر پرشتاب بهبود و افزایش کیفیت و کمیت خدمات بهداشتی درمانی، بلکه 

کمک و مساعدت به وزارت بهداشت و درمان به عنوان خدمتگزار مردم است.

وزیر بهداشت در صحن مجلس:

زیرمیزی را حذف کردیم

10 خاصیت فوق العاده خربزه

قائم مقام وزیر بهداشت:

مدعیان تفحص از طرح تحول سالمت 
پیش داوری نکنند
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دانستنی ها

1- مومیایی ها فقط متعلق به مصری ها نیس��تند. یونانی ها و رومی ها 
نیز که مدتی در مصر س��کنی گزیدند به س��بک مصری ها مرده ها را 

مومیایی می کردند.
2- مراحل مومیایی کردن به همان شکلی که در قرن پنجم قبل از میالد 

انجام می شد ادامه داشت، اما به تدریج با ظهور مسیحیت متوقف شد.
3- از س��ال 400 تا 1400 قبل از میالد یک عقیده مش��ترک در مورد 
»مومیا« این بود که آن یک داروی قوی با توانایی شفابخشی محسوب 
می شد. مومیا در اصل ماده ای بود که با آس��یاب کردن مومیایی های 

واقعی به دست می آمد.
4- تعداد زیادی از گردشگرانی که در دهه های 1600 و 1700 به مصر 
سفر کردند مومیایی ها را با خودشان به خانه هایشان آورده و آنها را به 

عنوان یک شی تزئینی یا عتیقه روی گنجه یا کمد می گذاشتند.
5- مطالعه مصر باس��تان که مصرشناسی نامیده می شود،به یک رشته 
درسی آکادمیک مشهور بود. عمل »باز کردن مومیایی« به یک جاذبه 

خیلی مشهور بدل شد و همه را به موزه های اروپا می کشاند.
6- در س��ال 1896 ویلیام فلیندر پتری باستان ش��ناس بریتانیایی از 
تکنیک اش��عه ایکس اقدام به آزمایش مومیایی ها بدون بازکردنشان 

کرد.
7- در اوایل دهه 1970 دانش��مندان از فن پرتو نگاری تخمینی برای 
تشخیص بیماری ها اس��تفاده کردند تا بتوانند تصاویری از داخل بدن 
 مومیایی ها تهیه کنن��د. این پرتونگاری ها اطالع��ات دقیقی در مورد 

روش های مومیایی کردن مصریان به آن ها داد.
 8- درط��ول ده��ه ه��ای 1980 و 1990 دانش��مندان از مومیایی ها 
دی ان ای اس��تخراج کردن��د ب��ه ای��ن امید ک��ه اطالعات��ی در مورد 
خصوصیات، محل زندگی و مهاجرت مصریان باستان به دست آورند و 

همین طور اطالعاتی در مورد خصوصیات ژنتیکی و  بیماری هایشان.
9- مطالع��ات جدید در م��ورد مومیایی ها همکاری گروهی از رش��ته 
 های مختلف علمی  از مصرشناسان، پزشکان، رادیولوژیست ها، انسان 
شناس های جسمانی و متخصصان زبان های باستانی را درگیر ساخت.

 oases 10- کشفیات جدید از مومیایی های شبه جزیره سینا، بیابان
و دلتای ش��رقی رود نیل اطالعات ارزشمندی در مورد سبک مومیایی 

کردن هر منطقه به دست داد.

10 حقیقت در مورد مومیایی ها

در چنین روزی

آغاز عملیات نصر 4 در شمال ماووت 
عراق توسط سپاه 

عملیات نصر4 در تاریخ 66/3/31 با رم��ز مبارک یا امام جعفر ص��ادق)ع(، با هدف 
آزادسازي ش��هر ماووت عراق و ارتفاعات منطقه آغاز ش��د. رزمندگان اسالم پس از 
شناسایي منطقه، به سمت هدف حرکت کرده و به شهر ماووت نزدیک شدند. پس از 
ساعاتي درگیري، رزمندگان با تثبیت مواضع تصرف شده و به غنیمت گرفتن مهمات 
دشمن، مقدمات آزادي شهر ماووت رافراهم مي کنند و این شهر در یک قدمي آزادي 
قرار گرفت. این عملی��ات در روزهاي بعد نیز ادامه یافت و علي رغم مقاومت ش��دید 
نیروهاي بعث، رزمندگان اسالم با استفاده از شیوه هاي جنگ هاي کوهستاني و تنگ 
کردن حلقه محاصره، پیروزمندانه وارد ماووت عراق شدند. در این حال دشمن براي باز 
پس گیري ماووت، پاتک هاي سنگیني تدارک دید که همگي با شکست و عقب نشیني 
آنان مواجه گردید. این عملیات که در سه مرحله صورت گرفت نتایج ذیل را به همراه 
 داش��ت: تلفات نیروي انساني دش��من: 560 نفر اس��یر، 3000 نفر کشته و زخمي؛

  س��ایر نتایج: آزاد ش��دن بخش دیگ��ري از منطقه ماووت از جمله ش��هر و دش��ت 
 م��اووت و ارتفاعات��ي نظیر ژاژیل��ه،  بالوس��ه و در مجم��وع، منطقه اي به وس��عت

 50 کیلومتر مربع.

 رأي مجلس شوراي اسالمي درباره
 عدم كفایت سیاسي بني صدر 

پس از ماه ها درگیري بني صدر و هوادارانش با نیروهاي ارزشي و انقالبي، 
طرح عدم کفایت سیاس��ي رییس جمهور در مجلس ش��وراي اس��المي 
مطرح شد. مهم ترین دلیل بر عدم کفایت سیاسي بني صدر، موضع گیري 
وي علیه نظام جمهوري اس��المي و اتحاد نامقدس ب��ا کلیه نیروهاي ضد 
انقالب وابس��ته به ش��رق و غرب جهت نابودي نظام اس��المي و همچنین 
مخالفت مس��تمر وي با مجلس ش��وراي اس��المي از بدو تأسیس و حتي 
پیش از افتتاح آن، دخال��ت صریح در قوه قضاییه و ع��دم درک صحیح از 
 بدیهي ترین اصول قانون اساسي و نیز عدم اعتقاد به اصل تفکیک قوا عنوان 

گردید. 
در نتیجه، این طرح با 177 رأي موافق، 1 رأي مخالف و 12 رأي ممتنع به 
تصویب رسید و یک روز پس از تصویب طرح عدم کفایت سیاسي بني صدر، 
حضرت امام خمیني)ره(، وي را از ریاست جمهوري اسالمي ایران نیز عزل 
کردند. این در حالي بود که حضرت امام، پیش از این وي را در بیستم خرداد 

1360، از فرماندهي کل قوا نیز عزل کرده بودند.

به شهادت رسیدن 
»مختار بن ابوعبیده ثقفی« 

مختار بن ابوعبیده ثقف��ی پس از هالکت معاویه بن ابی س��فیان، از جمله 
 رهبران انقالبی کوف��ه بود که از امام حس��ین)ع( و نماین��ده اش حضرت

مسلم بن عقیل)ع( حمایت نمود و در نتیجه، از سوی عبیداهلل بن زیاد عامل 
یزید در کوفه، دستگیر و زندانی ش��د. مختار در ایام قیام امام حسین)ع( 
 هم چنان در زندان عبیداهلل بن زیاد به س��ر می برد تا این که به وس��اطت

 ش��وهر خواهرش، عبداهلل بن عمر در ن��زد یزید بن معاوی��ه، از زندان آزاد 
گردید. 

پس از مرگ یزید، جهت خونخواهی امام حس��ین)ع( در کوفه قیام نمود 
و جمع کثیری ب��ه او پیوس��ته و تمام قات��الن امام حس��ین)ع( و عناصر 
 اصلی ضد امام حس��ین)ع( و اهل بیت را دس��تگیر و به مکافات اعمالشان 

رساند. 
مختار ثقفی پس از 18 م��اه حکومت در کوفه و نواح��ی آن، در چهاردهم 
رمضان س��ال 67 قمری در برابر لش��کریان عبداهلل بن زبیر به فرماندهی 

مصعب بن زبیر، متحمل شکست گشته و در این نبرد به قتل رسید.

دریچهدریچه

 سخنان مقام معظم رهبری 
در مورد شهید دكتر چمران

انقالب كبیر فرانسه 

اوال این شهید یک دانشمند بود؛ یک فرد برجسته و بسیار خوش استعداد 
بود. خود ایشان برای من تعریف می کرد که در آن دانشگاهی که در کشور 
ایاالت متحده  آمریکا مشغول درس های سطوح عالی بوده - آن طور که 
به ذهنم هست ایشان یکی از دو نفر برترین آن دانشگاه و آن بخش و آن 
رشته محسوب می شده - تعریف می کرد برخورد اساتید را با خودش و 
پیشرفتش در کارهای علمی را. یک دانشمند تمام عیار بود. آن وقت سطح 
ایمان عاش��قانه  این دانش��مند آنچنان بود که نام و نان و مقام و عنوان و 
آینده  دنیایی به ظاهر عاقالنه را رها کرد و رفت در کنار جناب امام موسای 
صدر در لبنان و مشغول فعالیت های جهادی شد؛ آن هم در برهه ای که 
 لبنان یکی از تل��خ ترین و خطرناک ترین دوران ه��ای حیات خودش را 
 می گذرانید. م��ا اینجا در س��ال 57 می ش��نیدیم خبره��ای لبنان را.

 خیابان های بیروت سنگربندی شده بود، تحریک صهیونیست ها بود، یک 
عده هم از داخل لبنان کمک می کردند، یک وضعیت عجیب و گریه آوری 

در آنجا حاکم بود و صحنه هم بسیار شلوغ و مخلوط بود.
ماجرای آشنایی رهبر انقالب با شهید چمران

همان وقت یک نواری از مرحوم چمران در مشهد دست ما رسید که این 
اولین رابطه و واسطه  آشنایی ما با مرحوم چمران بود. دو ساعت سخنرانی 
در این نوار بود که توضیح داده بود صحنه  لبنان را که آنجا چه خبر است. 
برای ما خیلی جالب بود؛ با بینش روشن، نگاه سیاسی کامال شفاف و فهم 
عرصه - که توی آن صحنه  شلوغ چه خبر است، کی با کی طرف است، چه 
کسی انگیزه دارد که این کشتار درونی در بیروت ادامه داشته باشد – اینها 
را در ظرف دو ساعت در یک نواری ایشان پر کرده بود و فرستاده بود، که 
دست ما هم رسید. رفت آنجا و تفنگ دستش گرفت. بعد معلوم شد که 
نگاه سیاسی و فهم سیاسی و آن چراغ مه شکن دوران فتنه را هم دارد. فتنه 
مثل یک مه غلیظ، فضا را نامش��خص می کند؛ چراغ مه شکن الزم است 
که همان بصیرت است. آنجا جنگید؛ بعد که انقالب پیروز شد، خودش 

را رساند اینجا.
از اول انقالب هم در عرصه های حساس حضور داشت. رفت کردستان و 
در جنگ هایی که در آنجا بود حضور فعال داشت؛ بعد آمد تهران و وزیر 
دفاع شد؛ بعد که جنگ شروع شد، وزارت و بقیه  مناصب دولتی و مقامات 
را کنار گذاشت و آمد اهواز، جنگید و ایستاد تا در 31 خرداد سال 60 به 
شهادت رس��ید. یعنی برای او مقام ارزش نداش��ت، دنیا ارزش نداشت، 

جلوه های زندگی ارزش نداشت.
چمران یک عکاس درجه  یک بود

 اینجور هم نبود که یک آدم خش��کی باش��د که لذات زندگی را نفهمد؛ 
بر عکس، بسیار لطیف بود، خوش ذوق بود، عکاس درجه  یک بود - خودش 
به من می گفت من هزاران عکس گرفته ام، اما خودم توی این عکس ها 
نیستم؛ چون همیشه من عکاس بوده ام - هنرمند بود. دل باصفایی داشت؛ 
عرفان نظری نخوانده بود؛ شاید در هیچ مسلک توحیدی و سلوک عملی 
هم پیش کسی آموزش ندیده بود، اما دل، دل خداجو بود؛ دل باصفا، اهل 

مناجات، اهل معنا.

در اوایل سال 1789م، لویي شانزدهم پادش��اه فرانسه، با توجه به خالي 
بودن خزانه با اعالم نوع��ي حالت فوق العاده، نماین��دگان همه طبقات 
کشور را در مجمعي به نام مجلس طبقات گرد هم آورد، اما از حضور مردم 
عادي در این اجتماع که با حضور اشراف و وابستگان دربار تشکیل شد، 
جلوگیري نمود. لویي شانزدهم در نطق افتتاحیه خود در 5 مه 1789م، 
به جاي اینکه وعده اصالحات و تغییراتي را به نمایندگان بدهد و آن ها را 
به طرح و ارایه پیشنهادات اصالحي ترغیب نماید فقط گفت که وظیفه 
مجلس، مشورت و اظهارنظر براي حل مشکالت مالي کشور است و به دیگر 
سخن موظف است براي مالیات هایي که از طرف دولت وضع مي شود به نام 
ملت صحه بگذارد.  هم چنین در این مجلس، به آرای طبقه سوم و پایین 

اعتنایي نشد و این امر باعث اجتماع ضدسلطنتي آنان گردید. 
از این رو، در تاریخ 20 ژوئن 1789م، این اجتماع ضدسلطنتی سوگند یاد 
کردند که تا قانون اساسي فرانسه بر پایه هاي محکمي استوار نشده باشد 
از هم جدا نشوند. از این تاریخ، انقالب فرانسه وارد اولین مرحله خود شد 

و مجلس مؤسسان شروع به نوشتن قانون اساسي کرد. 
در این میان ظلم و ستم لویي ش��انزدهم باعث خشم مردم گردید که در 
نهایت سر به شورش برداشتند.  آنان به مخازن اسلحه دولت حمله ور شده 
و مقداري توپ و تفنگ به دست آوردند و به طرف زندان باستیل که محل 
زندانیان سیاسي بود، رفته و آن جا را با خاک یکسان کردند. فتح باستیل 
که آغاز اصلي انقالب کبیر فرانسه محس��وب مي شود، ضربه مستقیمي 
بود که توسط ملت بر حکومت اس��تبداد وارد آمد. این حوادث، تاثیرات 
متعددي در فرانسه و حتي دیگر کشورهاي مجاور ایجاد کرد به طوري که 
این انقالب به عنوان مبداء تاریخ معاصر این کشور به شمار مي آید.  گرچه 
انقالب کبیر فرانسه با شعار فریبنده آزادي، برابري و برادري آغاز شد ولي 
حاصل آن نه آزادي و نه عدالت بود و نه ب��رادري و برابري. خفقان دوران 
حکومت رهبران انقالب کبیر فرانسه از هر دوراني در فرانسه بیشتر و دامنه 

ظلم و بي عدالتي از هر زماني گسترده تر بود. 
رهبران انقالب فرانسه نه فقط آزادي و عدالت را براي هموطنان خود به 
ارمغان نیاوردند؛ بلکه از تحمل عقاید یکدیگر هم عاجز بودند و حتي سر 
بس��یاري از رهبران انقالب به دست دوس��تان و همرزمان خودشان زیر 

تیغه گیوتین رفت.

شهید دکتر مصطفی چمران در اسفند 1311 
متولد شد. ایشان دارای مدرک دکترا در رشته 
الکترونیک و فیزیک پالسما، از دانشگاه برکلی 
کالیفرنیا بود. در س��ال 1349 ب��ه دعوت امام 
موس��ی صدر و مبارزه با صهیونیس��م به لبنان 
هجرت کرد و گروه »امل« را تأسیس نمود. وی 
بعد از انقالب از سوی امام خمینی)ره( به وزارت 
دفاع منص��وب گش��ت و در دوره اول مجلس 
شورای اسالمی از سوی مردم تهران به مجلس 
راه یاف��ت. با ش��روع جنگ به جبه��ه عزیمت 
 نمود و با همکاری مقام معظم رهبری س��تاد 

جنگ های نامنظم را تشکیل دادند. 
در سحرگاه س��ی ویکم خردادماه شصت، ایرج 
رس��تمی فرمانده منطقه دهالویه به شهادت 
رسید و ش��هید دکترچمران به ش��دت از این 
حادثه افسرده و ناراحت بود. غمی مرموز همه 
رزمندگان س��تاد، ب��ه خص��وص رزمندگان و 
دوستان رس��تمی را فرا گرفته بود. دسته ای از 
دوس��تان صمیمی او می گریس��تند و گروهی 
دیگر مبهوت فقط به هم می نگریس��تند. از در 
و دیوار،  از جبهه و ش��هر، بوی مرگ و نس��یم 
ش��هادت می وزی��د و گویی همه در س��کوتی 
مرگب��ار منتظر حادث��ه ای ب��زرگ و زلزله ای 
وحشتناک بودند. شهیدچمران، یکی دیگر از 
فرماندهانش را احضار کرد و خود او را به جبهه 
برد تا در دهالویه به جای رستمی معرفی کند 
و در لحظ��ه حرکت وی، یک��ی از رزمندگان با 
سادگی و زیبایی گفت: »همانند روز عاشورا که 
یکایک یاران حس��ین)ع( به شهادت رسیدند، 
عب��اس علمدار او )رس��تمی( هم به ش��هادت 
رس��ید و اینک خود او همانند ظهر عاشورای 

حسین)ع( آماده حرکت به جبهه است.«
همه اطرافیانش هنگام خروج از ستاد با او وداع 
می کردند و با نگاه های اندوه بار تا آنجا که چشم 
می دید و گوش می  ش��نید، او و همراهانش را 
دنبال می کردند و غمی مرموز و تلخ بر دلشان 

سنگینی می کرد.
دکتر چمران، ش��ب قب��ل در آخرین جلس��ه 

مشورتی ستاد، یارانش را با وصایای بی سابقه ای نصیحت کرده 
بود و خدا می داند که در پس چهره ساکت و آرام ملکوتی او چه 
غوغا و چه شور و هیجانی از شوق رهایی، رستن از غم و رنج ها، 
شنیدن دروغ و تهمت ها و دم برنیاوردن ها و از شوق شهادت برپا 
بود. چه بسیار یاران باوفای او به شهادت رسیده بودند و اینک او 
خود به قربانگاه می رفت. سال ها یاران و تربیت شدگان عزیزش 
در مقابل چشمانش و در کنارش شهید شدند و او آنها را بر دوش 
گرفت و خود در اشتیاق شهادت سوخت، ولی خدای بزرگ او 
را در این آزمایش های س��خت محک م��ی زد و می آزمود، او را 
هر چه بیش��تر می گداخت و روحش را صیقل می داد تا قربانی 

عالی ت��ری از خاکیان را به مالئک معرفی نمای��د و بگوید: انی 
اعلم ماالتعلمون. »من چیزهایی می دانم که شما نمی دانید.«

به طرف سوس��نگرد به راه افتاد و در بی��ن راه مرحوم آیت اهلل 
اشراقی و شهید تیمسار فالحی را مالقات کرد. برای آخرین بار 
یکدیگر را بوس��یدند و بازهم به حرکت ادامه داد تا به قربانگاه 
رس��ید. همه رزمندگان را در کانالی پشت دهالویه جمع کرد، 
شهادت فرمانده شان، ایرج رستمی را به آنها تبریک و تسلیت 
گفت و با صدایی محزون و گرفته از غم فقدان رس��تمی، ولی 
نگاهی عمیق و پرنور و چهره ای نورانی و دلی ماالمال از عشق به 
شهادت و شوق دیدار پروردگار، گفت: »خدا رستمی را دوست 

داشت و برد و اگر ما را هم دوست داشته باشد، می برد.«

خداوند ثابت کرد که او را دوست می دارد و چه 
زود او را به سوی خود فراخواند.

شهـادت
س��خنش تمام ش��د، ب��ا هم��ه رزمن��دگان 
خداحافظی و دیده بوسی کرد، به همه سنگرها 
سرکشی نمود و در خط مقدم، در نزدیک ترین 
نقطه به دشمن، پش��ت خاکریزی ایستاد و به 
رزمندگان تأکید ک��رد که از ای��ن نقطه که او 
هست، دیگر کسی جلوتر نرود، چون دشمن به 
خوبی با چشم غیرمسلح دیده می شد و مطمئنا 
دش��من هم آنها را دی��ده بود. آت��ش خمپاره 
که از اولین س��اعات بامداد ش��روع شده بود و 
عالوه بر رستمی قربانی های دیگری نیز گرفته 
بود، باریدن گرفت و دکتر چمران دس��تور داد 
رزمندگان به سرعت از کنارش متفرق شوند واز 

هم فاصله بگیرند.
چمران در لحظه شهادت

یارانش از او فاصله گرفتند و هر یک در گودالی 
مات و مبهوت در انتظار حادثه ای جانکاه بودند 
که خمپاره ها در اطراف او ب��ه زمین خورد و با 
اصابت یک��ی از خمپاره ها، یک��ی از نمونه های 
کامل انس��انی که مایه  مباهات خداوند است، 
یکی از شاگردان متواضع علی)ع( و حسین)ع(، 
یکی از عارفان سالک راه حق و حقیقت و یکی 
از ارزشمندترین انسان های علی گونه و یکی از 
یاران باوفای امام خمین��ی)ره( از دیار ما رخت 

بربست و به ملکوت اعلی پیوست.
ترکش خمپاره دش��من به پش��ت س��ر دکتر 
چمران اصابت کرد و ترکش های دیگر صورت 
و س��ینه دو یارش را که در کنارش ایس��تاده 
بودند، ش��کافت و فریاد و ش��یون رزمندگان و 
دوستان و برادران باوفایش به آسمان برخاست. 
او را به س��رعت به آمبوالنس رساندند. خون از 
سرش جاری بود و چهره ملکوتی و متبسم و در 
عین حال متین و محکم و موقر آغشته به خاک 
و خونش، با آنکه عمیقا س��خن ها داشت، ولی 
ظاهرا دیگر با کس��ی س��خن نگفت و به کسی 
نگاه نکرد. ش��اید در آن اوقات، همانطوری که 
خود آرزو کرده بود، حسین)ع( بر بالینش بود و او از عشق دیدار 
حسین)ع( و رس��تن از این دنیای پر از درد و پیوستن به روح، 
به زیبایی، به ملکوت اعلی و به دیار مصفای ش��هیدان، فرصت 

نگاهی و سخنی با ما خاکیان را نداشت.
در بیمارس��تان سوسنگرد که بعدا به نام ش��هید دکترچمران 
نامیده شد، کمک های اولیه انجام ش��د و آمبوالنس به طرف 
اهواز شتافت، ولی افسوس که فقط جس��م بی جانش به اهواز 
رسید و روح او سبکبال و با کفنی خونین که لباس رزم او بود، 
به دی��ار ملکوتیان و به ن��زد خدای خویش پ��رواز کرد و ندای 

پروردگار را لبیک گفت.

ش��هر تاریخی بالد ش��اپور)هفت گنبد( در ضلع جنوبی 
شهر دهدش��ت، مرکز شهرس��تان کهگیلویه در استان 

کهگیلویه و بویراحمد واقع شده است.
 این شهرستان از شمال به شهرستان های باغ ملک، ایذه، 
بویراحمد و از جنوب به شهرستان گچساران و بهبهان از 
غرب به شهرستان رامهرمز و از شرق به شهرستان های 
بویراحمد، نورآباد ممسنی و گچساران محدود می شود.

بافت قدیمی شهر دهدشت به وسعت 60 هکتار در سال 
1364 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت تاریخی رسید 
که به دلیل اینکه هفت امامزاده در هفت گوشه این شهر 

واقع شده به شهر هفت گنبد نیز معروف شده است.
 ب��الد ش��اپور )ش��هرهفت گنب��د( دارای آب وهوای��ی 
گرمس��یری اس��ت و معماری آن نیز از معماری صفوی 
الهام گرفته شده اس��ت، وفور منابع سنگ گچ در محل 
سبب استفاده فراوان از این ماده شده است و گچ بری ها 
و طاق و قوس های بسیار زیبا هنوز جان و نفس تازه ای 
به ش��هر می بخش��د به طوری که هر فرد آگاه به مسایل 

معماری و فرهنگی را مجذوب و متحیر می سازد.
 بالد ش��اپور )ش��هر هفت گنب��د( دارای ب��رج و باروی 
 گرداگرد شهر، باروی قلعه یا ارگ قدیمی آن با مساجد،

 حمام ها، کاروانس��را، زیارتگاه ها، بازار و گورس��تان در 
مجاورت دروازه های ش��رقی و غربی پیرامون بناهاست. 
 در این ش��هر امامزاده جابر، امام��زاده ابراهیم، امامزاده 
بی بی عصمت، امامزاده س��لطان مه��دی، امامزاده پیر 
غازی )جعفر(، امامزاده سه دختران و قدمگاه خضرنبی 

واقع شده است.
بالد ش��اپور )ش��هر هفت گنبد( در س��ندی از عصرشاه 
عباس دوم صفوی در سال 1036 هجری قمری به جای 
مانده است. در قدیم، نام این شهر قریه الدشت بوده و در 

زمان سلجوقیان به اوج رونق خود رسیده است.
وجود راه های سنگفرش شده پل های متعدد و مرکزیت 
تجاری آن حکایت از این دارد که شاخه های فرعی جاده 

ابریشم از این شهر عبور می کردند.

بالد شاپور شهری مذهبی و تجاری در گذشته بوده و در 
آمیختگی هنر و مذهب باعث شاهکارهای شگفت انگیزی 
در آن شده اس��ت. وجود هفت امامزاده، دو مدرسه، یک 
کاروانسرا، چهار مسجد، بازاری بزرگ و منازل مسکونی 

گواه بر این است.
مردم این شهر در قدیم آب مورد نیاز خود را از چاه تامین 
می کردند. در هر منزل مس��کونی و مسجد یک چاه آب 
وجود دارد. مصالح مورد اس��تفاده در این ش��هر، سنگ 
 الش��ه، گچ، س��اروج، خاک، نی و تنبوشه س��فالی بوده

 است.
در ناحیه گرمسیری غرب استان کهگیلویه و بویراحمد 
در حاشیه شهر دهدشت، شهر باس��تانی بالدشاپور قرار 
دارد که براساس نوشته ها و اسناد تاریخی بنای اولیه آن 
توسط شاپور اول ساسانی فرزند اردشیر اول ایجاد شده 
است، این شهر در اواخر دوره صفویه تجدید بنا شد، اما در 

زمان هرج و مرج دوران زندیه غارت و ویران شده است.
آثار این ش��هر از معماری و مهندس��ی جال��ب توجهی 
برخوردار است. آثار باستانی زیبایی چون آب انبار، بازار، 
امامزادگان، ارگ حکومتی، قلعه و باروها که همان حصار 
پیرامون شهر بوده اند توجه هر بیننده ای را به خود جلب 

می کند.
در داخل بافت تاریخی دهدش��ت، چهار گرمابه تاریخی 
وجود دارد که ش��اخص ترین آنها گرمابه ضلع ش��رقی 
اس��ت که تنها اثری است که در س��اخت آن آجر به کار 

رفته است.

شهر تاریخی بالد شاپور )هفت گنبد( 

به مناسبت سالروز شهادت دكتر مصطفی چمران:

پـروازی به بلندای آسمـان



شهرداریاخبار کوتاه

اخبار کوتاهشورا

دبیر کمیته فرهنگ ش��هروندی ش��هرداری اصفهان گفت: کارت های سفر 
مطالعه که هر ماه در بیش از 400 دس��تگاه اتوبوس شهری مناطق 15 گانه 
اصفهان نصب می شود، از اول تیرماه به موضوع تفکیک پسماند اختصاص یافت.  
سعید امامی با بیان اینکه تفکیک پسماند از مبدا یکی از راهکارهای جلوگیری 
از هدر رفت سرمایه های ملی به شمار می آید، گفت: در این دوره از کارت های 
سفر مطالعه، سعی شده است در قالب داس��تان های کوتاه و جذاب، تفکیک 

زباله  را به شهروندان یادآوری کنیم.
وی ادامه داد: عوارض عدم تفکیک زباله، به موقع نگذاش��تن زباله درب منزل 
و اهمیت حفظ س��رمایه های ملی از دیگر مواردی اس��ت ک��ه در این دوره از 

کارت های سفر مطالعه به آن اشاره شده است.
دبیر کمیته فرهنگ شهروندی ش��هرداری اصفهان تصریح کرد: مسابقه ای 
 نیز از این دوره در کارت های س��فر مطالعه با عنوان »سفر مسابقه«  طراحی 
  شده است و به شهروندانی که جواب صحیح را به ادمین کانال تلگرام شهروندی
  )@shahrvandiadmin( ارس��ال کنند به قید قرعه جوای��ز ارزنده ای

 اهدا می ش��ود. وی خاطرنش��ان کرد: مس��ابقه دیگری نی��ز از طرف کمیته 
 فرهنگ و نشاط  سازمان فرهنگی - تفریحی با عنوان »تفریح من، کتاب«  در

 کارت های س��فر مطالعه اجرا  ش��ده اس��ت. امامی اظهارکرد: بر این اساس 
شهروندان با مطالعه و پاسخ به سواالت کتاب »رویای نیمه شب«  و ارسال آن 
به سامانه پیامکی 30001595 عالوه بر بهره مندی از مطالعه کتاب یاد شده 

بدون قرعه کشی جوایز ارزنده ای دریافت خواهند کرد.
هر ماه 12 هزار کارت س��فر مطالعه با موضوع های مختلف از س��وی کمیته 

فرهنگ شهروندی در اتوبوس های شهری اصفهان نصب می شود.

شهردار اصفهان گفت: فاز اول شهرک س��المت در سال جاری افتتاح 
می شود.

 مهدی جمالی نژاد در بازدید از شهرک سالمت اظهار کرد: در نشستی 
که داشتیم سعی شد تا مشکالت شهرک سالمت را برطرف کنیم و قرار 
بر این شد که  ماهیانه جلساتی برای رفع مشکالت این پروژه برگزار شود.

وی با اش��اره به اینکه تاکنون شهرک س��المت پیشرفت های فیزیکی 
مناسبی داشته اس��ت، افزود: فاز اول شهرک س��المت در سال جاری 

افتتاح می شود.
شهردار اصفهان با بیان اینکه شهرک سالمت شامل چهار بخش است، 
عنوان کرد: فاز اول آن ش��امل کلینیک های تخصصی، فروشگاه های 
طبی، مطب ها و غیره است همچنین قس��مت دوم آن مجهز به مرکز 
جامع پرتو پزشکی مانند رادیولوژی تمام دیجیتال، رادیوتراپی، شیمی 
درمانی و آزمایشگاه هایی با فناوری های مدرن تشخیص طبی بر اساس 

استانداردهای ملی و بین المللی، داروخانه  و... است.
جمالی نژاد با بیان اینکه  قسمت سوم آن هتل بیمارستان و در قسمت 
چهارم شهرک سالمت نیز بیمارس��تان فوق تخصصی است، ادامه داد: 
در این نشست معاونت های مختلف برای مشکالتی که این شهرک در 
حوزه های گوناگون دارد حضور داشتند تا مشکالت این پروژه سریع تر 

برطرف شود.
3 ماه آینده از شهرک سالمت بهره برداری می شود 

س��ید جمال الدین صمصام ش��ریعت معاون شهرس��ازی و معماری 
شهرداری اصفهان نیز در این مراسم اظهار کرد: اگر تاسیسات زیربنایی 
این پروژه مهیا شود ظرف 3 ماه آینده فاز اول پروژه آماده بهره برداری 

خواهد بود.
وی با اشاره به  اینکه با رونق این ش��هرک مطب های آمادگاه به سمت 
شهرک سالمت انتقال می یابد، افزود: به دلیل اینکه این مکان از امکانات 

کاملی برخوردار است باعث جذب توریست درمانی می شود.
 شهرک سالمت به بهبود حمل و نقل کمک می کند

احمد رضا مصور معاون خدمات شهری ش��هرداری اصفهان در مراسم 
بازدید از شهرک س��المت اظهار کرد: ش��هر اصفهان با تجمع بیش از 
حد مطب ها در برخی از خیابان های مرکزی شهر روبروست که ایجاد 

شهرک سالمت می تواند به بهبود حمل و نقل و  ترافیک کمک کند.
وی افزود: این مکان یک مرکز تخصصی و تجمعی خواهد بود و می تواند 

به بیماران در انتخاب نوع خدمات کمک شایانی کند.
شهرک سالمت با استانداردهای به روز دنیا اجرا شده است 

ایرج مظفر معاون عمران شهری ش��هرداری اصفهان نیز در این مراسم 
گفت: شهرک سالمت در خاورمیانه بی نظیر است چراکه این شهرک با 
استاندارد به روز دنیا در حال اجراست تا به شهروندان بهترین خدمات 
ارائه شود.وی افزود: وجود کلینیک های تخصصی، پارکینگ و غیره باعث 

می شود تا شهروندان از خدمات خوبی بهره مند شوند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی ش��هرداری اصفهان گفت: آموزش نکات 
ایمنی در ایام ماه مبارک رمضان در مس��اجد 15 گانه شهرداری اصفهان 

برای عموم شهروندان برگزار می شود.
 بهزاد بزرگزاد اظهارکرد: به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان بین نماز مغرب 
و عشا، نکات ایمنی برای پیش��گیری از بروز حادثه به شهروندان آموزش 
داده می شود. وی با اشاره به اینکه بروشورهای نکات ایمنی و پیشگیری از 
حوادث در اختیار شهروندان قرار گرفته است، افزود: کالس های آموزشی 
نکات ایمنی برای پیشگیری از حوادث در ماه مبارک رمضان در مساجد 
برپا می شود. مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان عنوان کرد: 
در شب های قدر برنامه آموزشی رعایت کردن نکات ایمنی و جلوگیری از 

حوادث برای شهروندان اجرا می شود.

عضو ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان گف��ت: پروژه ه��ای  کالن 
تقاطع غیر همسطح اس��تقالل، پل اش��کاورد و پل میدان 25 آبان 
 از جمل��ه پروژه های عمران��ی ش��هرداری اصفهان هس��تند که در 

حال اجراست.
وحید فوالدگر افزود: این پروژه ها سرعت نسبتا خوبی دارند هرچند 

سرعت پیشرفت پروژه ها با یکدیگر متفاوت است.
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: به طوری کلی سرعت 
پروژه های عمرانی رضایت بخش اس��ت و س��رعت پیش��رفت پروژه 

استقالل نسبت به بقیه پروژه ها رضایت بخش تر است.
فوالدگر تاکید ک��رد: در بعضی از پروژه های مناط��ق به دلیل اینکه 
هنوز اعتباراتش نرسیده  با مش��کل مالی مواجه هستیم، ولی در هر 
حال این پروژه ها نیز در حال انجام اس��ت هرچند که سرعتش مثل 

پروژه های کالن نیست.
وی با اظهار رضایت از پیش��رفت پروژه های عمرانی ش��هرداری در 
مجموع، خاطر نشان کرد: امیدواریم در حقیقت با گشایش اقتصادی 
در مس��ائل عمرانی و کاهش رکود اقتصادی و رس��یدن درآمدهای 
شهرداری به آنچه پیش بینی  ش��ده، پروژه های مناطق نیز با سرعت 

سایر پروژه های عمرانی انجام شود.
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان درباره کاهش تعداد اعضای شورای 
اسالمی ش��هر در ش��ورای آینده گفت: اگر تعداد اعضا بیشتر باشد، 
سالیق و تنوع بیشتری وجود دارد و افراد با سالیق مختلف به شورا 
راه پیدا می کنند، ویژگی  که برای شورای چهارم مزیت بود؛ هر چند 

این مسئله در بخش هایی هم مشکالتی ایجاد می کرد.
فوالدگردر ادامه با بیان اینکه تعداد اعضای شورای شهر در شورای 
س��وم هم 11 نفر بود،گفت:  در هر صورت امیدوارم با کاهش تعداد 
 به 13 ی��ا 15 نفر تن��وع کارشناس��ی الزم را در ش��ورای پنجم هم

 داشته باشیم.
وی اضافه کرد: با کاهش اعضا مش��کلی پیش نمی آی��د و امیدوارم 
افرادی به شورای شهر راه پیدا کنند که تسلط کافی به مسائل شهر و 

شهرداری و موضوعات مختلف شهر داشته باشند.
 عضو ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان تصریح کرد: کاه��ش تعداد

 اعضای شورا مزایایی هم دارد ولی اگر حضور فعال افراد را در رشته ها 
 و تخصص های مختلف داش��ته باش��یم، کاهش تعداد، مش��کلی را 
ایج��اد نمی کند.فوالدگر در رابطه ب��ا مالک تعیین تع��داد اعضای 
شورای شهر، عنوان داشت: مالک تعیین تعداد اعضای شورای شهر 
در هر شهر مسئله جمعیت اس��ت. در کالن شهرهای با جمعیت زیر 
2 میلیون نفر اعضای ش��ورای ش��هر 13 نفر و در کالن شهرهای با 
جمعیت باالی 2 میلیون نفر اعضا به 15 نفر افزایش می یابد.وی در 
پایان یادآور ش��د: در حال حاضر جمعیت کالن شهر اصفهان تقریبا 
روی مرز 2 میلیون نفر است. اگر سرشماری قبلی را مالک قرار دهیم 
تعداد اعضای شورای شهر 13 نفر می ش��ود ولی اگر در سرشماری 
امسال جمعیت در کالن شهر اصفهان باالی 2 میلیون نفر باشد،تعداد 

اعضا 15 نفر می شود.

 مدیرکل راه و شهرسازی اس��تان اصفهان گفت: ایستگاه های امنیت 
 و س��المت در محورهای پرتردد ش��هر اصفه��ان در فصل تابس��تان

 برپا می شود.
حجت اهلل غالمی در دی��دار خود با مع��اون امور عمرانی اس��تانداری 
اصفهان، با اشاره به امید به بسیج تمامی دستگاه های عضو کمیسیون 
ایمنی راه ها به منظور انجام کارگروهی در جهت کاهش آمار تصادفات 
در جاده های استان اظهار داشت: متاسفانه در محورهای استان اصفهان 
و بنا به گزارش های دریافتی مهم ترین عامل تصادفات در اس��تان به 

عامل انسانی بر می گردد.
وی در ادامه اف��زود: در این خصوص ع��دم توجه به جلو و خس��تگی 
 رانندگان مزید ب��ر علت ش��ده و باعث ب��اال رفتن آم��ار تصادفات در

 بزرگراه ها و آزادراه ها می شود.
 مدیرکل راه و شهرس��ازی اس��تان اصفهان اضافه کرد: امید اس��ت با 
راه اندازی ایستگاه های امنیت و سالمت در جاده ها و با کمک تمامی 
دس��تگاه های امدادرس��ان در محورهای مواصالتی و پرتردد اس��تان 
اصفهان بتوان، مکان هایی را برای اس��تراحت رانن��دگان مهیا کرد و 

تصادفات را به حداقل رساند.
 غالمی یادآور ش��د: همواره س��عی ش��ده با اقدامات راهداری از قبیل 
آرام سازی، آشکار س��ازی و نصب عالیم ایمنی در جاده های استان به 
ویژه در نقاط مس��تعد حادثه بتوان مانع از وقوع تصادفات شد که این 
امر در سفرهای پیک سال مانند سفرهای تابستانه نیاز به تشدید دارد.

 معاون فرهنگی اداره ارشاد اسالمی اصفهان با بیان اینکه فراخوان جایزه 
کتاب اصفهان تا دو هفته دیگر منتشر می شود، گفت: امسال شیوه داوری 

و انتخاب کتاب ها با سال های گذشته متفاوت خواهد بود.
حجت االسالم امیر ارزانی اظهار داشت: سال گذش��ته حدود یک هزار و 
 ۷00 عنوان کتاب در اصفهان از اداره ارشاد مجوز انتشار گرفتند که برندی

 قابل توجه برای اصفهان است.
وی با بیان اینکه تنها به پنج اس��تان تهران، قم، تبریز، مش��هد و اصفهان 
از میان 31 استان کش��ور امکان صدور مجوز کتاب توسط ادارات ارشاد 
استانی تفویض شده است، افزود: البته در زمینه مجوز کتاب های قرآنی 
مانند تفسیر و رمان همچنان باید مجوز از وزارت ارشاد صادر شود که البته 

این محدودیت در کل کشور وجود دارد.
 معاون فرهنگ��ی اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس��المی اس��تان اصفهان 
تاکید کرد:  در طول هفته، هم کتاب های تخصصی در زمینه های ریاضی، 
فیزیک، ش��یمی زبان و مواردی مش��ابه و هم کتاب هایی در زمینه های 
عمومی اخالق، فقه، مذهب،فلس��فه، ادبی و غیره مجوز چاپ گرفته و در 

استان منتشر می شوند.

دبیر کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان:

کارت های سفر مطالعه به موضوع 
تفکیک پسماند می پردازد

شهردار اصفهان:

فاز اول شهرک سالمت در سال 
جاری افتتاح می شود

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان خبر داد:

 آموزش نکات ایمنی در مساجد
 15 گانه شهرداری اصفهان

عضو شورای شهر اصفهان:

افزایش سرعت پروژه های عمرانی 
در گروگشایش اقتصادی است 

مدیرکل راه و شهرسازی استان خبر داد:

برپایی ایستگاه های امنیت و سالمت 
سفرهای تابستانی در اصفهان

اعالم فراخوان جایزه کتاب اصفهان
در تیرماه

اس��تاندار اصفهان ب��ا بیان اینک��ه 30 درص��د از واحدهای 
صنعتی اصفه��ان در رک��ود کامل به س��ر می برن��د، گفت: 
 برای رف��ع مش��کالت واحده��ای صنعتی از س��وی دولت

 10 هزار میلیارد ریال تس��هیالت یارانه ای در اختیار استان 
اصفهان قرار گرفته است.

رس��ول زرگرپ��ور ب��ا اش��اره ب��ه کاه��ش ن��رخ ت��ورم در 
 اس��تان اصفهان ب��رای نخس��تین بار در 5 س��ال گذش��ته

 اظهار داشت: در 2 ماه گذشته برای نخستین بار نرخی کمتر 
از نرخ تورم کشور را تجربه می کنیم و این در حالی است که 
همیشه نرخ تورم استان بین1 تا 1/5درصد از متوسط کشور 

باالتر بوده است.
وی پیرامون موضوع بیکاری در اس��تان اصفهان گفت: نرخ 
بیکاری استان اصفهان همواره بین 1/5 تا 2 درصد از متوسط 
کش��ور باالتر بوده اس��ت و دلیل آن مهاجرپذیر و اقتصادی 

بودن استان است.
اس��تاندار اصفه��ان ب��ا اش��اره ب��ه تس��هیل در رون��د رفع 
مش��کالت واحده��ای اقتصادی، اف��زود: مجموعه مس��ائل 
 مرب��وط ب��ه مالیات ه��ا، بیم��ه تامی��ن اجتماع��ی و حتی

 محیط زیست در شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت 
مطرح شده است که مس��ائل طرح ش��ده در این شورا به دو 
بخش استانی و ملی تقسیم شده و در بخش استانی تا کنون 

بیش از 80 درصد مسائل حل شده است.
وی با بیان اینکه س��ال گذش��ته پی��ش بینی ک��رده بودیم 
 که 60 ه��زار ش��غل ایج��اد کنی��م، تصریح ک��رد: هرچند 
60 هزار شغل ایجاد شد اما در کنار آن 30 هزار شغل از بین 
رفت، البته برای سال 95، ایجاد 90 هزار شغل در نظر گرفته 

شده که دستگاه ها موظف به تحقق آن هستند.
30 درصد واحدهای صنعتی اصفهان در رکود کامل

زرگرپور ب��ا بیان اینک��ه از مجم��وع 9 هزار واح��د صنعتی 
در اس��تان، 30 درص��د در رک��ود کام��ل و ۷0 درص��د 

درص��د  80 ت��ا   20  از 
هس��تند، فع��ال  نیم��ه    

 خاطرنش��ان ک��رد: مس��ائل ی��ک 
ه��زار و 100 واح��د تولی��دی در 
 کارگروه تس��هیل و رفع موانع تولید

 مطرح ش��ده که براین اساس 930 
مصوبه داشته ایم و تاکنون ۷5 درصد 
مصوبات ش��امل تقس��یط مالیات ، 
بیمه ، منابع بانکی و حتی رفع موانع 
زیست محیطی صورت گرفته است.

اس��تاندار اصفهان ادامه داد: نتیجه 
این کارگروه تثبیت 26 هزار ش��غل 

بوده اس��ت در حالی که ش��غل جدیدی ایجاد نکردیم اما با 
این حال با از دست رفتن 26 هزار شغل نیز مقابله کردیم که 

عملکرد خوبی به شمار می رود.
وی با اش��اره به بس��ته حمایتی کارگاه ه��ای کوچک اظهار 
 داش��ت: بر اس��اس این بس��ته واحدهای خرد و متوس��ط با 
50 و 100 نفر شاغل تحت پوشش بس��ته حمایت در سطح 
اس��تان و واحدهایی با بیش از100 نفر شاغل تحت پوشش 

بسته حمایتی در سطح ملی قرار می گیرند.
زرگرپور با بی��ان اینکه 10 ه��زار میلیارد ریال تس��هیالت 
یارانه ای از سوی دولت در اختیار استان اصفهان قرار گرفته 
اس��ت، گفت: به واحدهای خرد حداکث��ر 10 میلیارد ریال 
 به واحدهای متوس��ط 30 میلیارد ریال و ب��ه واحدهایی که 
نیم��ه کاره ب��وده و پیش��رفت 
فیزیکی آنها از 60 درصد بیشتر 
است 20 میلیارد ریال تسهیالت 

اختصاص داده می شود.

  
ثبت نام 1435واحد صنعتی 
اصفهان در سامانه بهین یاب

وی ادام��ه داد: ت��ا ام��روز 
ی��ک ه��زار و 435 واح��د در 
س��امانه بهین ی��اب ثب��ت نام 
 کرده ان��د ک��ه براس��اس برنامه 

زمان بندی شده پرونده این واحدها به صورت روزانه بررسی 
می شود و از این میان تس��هیالت 200 واحد مشخص شده 
است، همچنین تا این مرحله برای این تعداد واحد یک هزار 
و 800 میلیارد ریال تا کنون تصویب شده است و در روز 25 
خرداد نخس��تین واحد در اس��تان اصفهان این تسهیالت را 

دریافت کرد.
اس��تاندار اصفهان پیرام��ون اجرای طرح هادی روس��تایی 
خاطرنشان کرد: براساس قوانین و مقررات باید در روستاهای 
باالی 20 خانوار طرح هادی اجرا شود که در استان اصفهان 
این طرح در بیش��تر از 800 روستا اجرا ش��ده است اما ما به 
دنبال این هس��تیم که عالوه بر طرح ه��ادی مربوط به این 
تعداد روستا، این طرح برای روستاهای بین 10 تا 20 خانوار 

هم اجرا شود.
با تکمی�ل مصلی فضاه�ای میراثی می�دان امام )ره( 

آزاد شد
زرگرپ��ور ب��ا بی��ان اینک��ه ب��ا تکمی��ل مصل��ی فضاهای 
 میراثی میدان ام��ام )ره( آزاد ش��د، گفت: از ای��ن پس مهر

 نماز جمع��ه بر مصلی خواه��د خورد، هرچند ک��ه برخی از 
فضاهای جمعی در اط��راف این پروژه باقی مانده اس��ت که 
براساس برنامه  ریزی های انجام شده این بخش ها نیز تکمیل 
می ش��ود، عالوه بر این باید گفت مناره ه��ا و مقصوره مصلی 
با معماری اس��المی اصفهان چندان ش��باهتی ن��دارد که با 
تغییراتی که انجام خواهد ش��د این بخش ه��ا نیز با معماری 

اصفهان متناسب می شود.
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 دبیر دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران گفت: 
این کنگره به عنوان بزرگترین گردهمایی آب کشور، 
از دوم تا چهارم ش��هریورماه س��ال جاری به میزبانی 

دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود.
جهانگیر عاب��دی کوپایی اظهار داش��ت: ب��ا توجه به 
قرارگیری کش��ور در اقلیم خشک و نیمه خشک و نیز 
اهمیت تولید محصوالت کشاورزی به عنوان اولویتی 
اجتن��اب ناپذیر برای حفظ امنیت غذایی کش��ور و به 
دلیل س��هم باالی مصرف آب در این بخش، مدیریت 
و برنامه ریزی علمی – عملی در آبیاری و زهکش��ی، 
نقش موثری در کاهش فش��ارهای وارده به منابع آب 

ایفا می کند.
وی با تاکید بر لزوم ارائه راهکارهای مطمئن، دقیق و پایدار 
برای مواجهه با این چالش مل��ی تصریح کرد: جامع نگری 
و همگرایی بخش های علم��ی و اجرایی کش��ور در حوزه 
آب  با مش��ارکت بهره برداران، از طریق گفتمان علمی در 

همایش های علمی میسر خواهد بود.
وی ب��ا بیان ای��ن که تم��ام متخصصان بخش آب کش��ور 
با هدف بررس��ی مش��کل بح��ران آب به وی��ژه در بخش 

کش��اورزی و فض��ای س��بز و بس��تر س��ازی ب��رای ارائه 
 راهکاره��ای اجرای��ی در ای��ن کنگ��ره مل��ی ش��رکت

 می کنند، اضاف��ه کرد: برگ��زاری 16 همایش مس��تقل 
علمی، چهار نشست تخصصی بخش های علمی و اجرایی، 
نمایش��گاه های فنی و صنعتی آب و آبی��اری، کارگاه های 
علمی- اجرای��ی- حرف��ه ای، جش��نواره فرهنگی هنری 
رس��انه ای آب و بازدیده��ای علم��ی تفریح��ی از جمل��ه 

بخش های این کنگره  است.

عاب��دی کوپای��ی برگ��زاری 16 همایش مس��تقل را 
در راس��تای ش��ش محور کلی توصیف ک��رد و افزود: 
ش��ش محور اصلی ای��ن کنگره درخصوص بررس��ی 
 ابعاد فن��ی و علم��ی طرح های��ی چون ط��رح احیا و 
تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی، مدیریت و بهره وری 
آب - ان��رژی در کش��اورزی، س��امانه های آبی��اری و 
زهکش��ی و اثرات زیس��ت محیطی آبیاری با آب های 
نامتع��ارف، کارب��رد فناوری های نوی��ن در مدیریت 
منابع آب و آبیاری و زهکشی، بررسی ابعاد فرهنگی، 
اجتماعی و زیس��ت محیط��ی در آبیاری و زهکش��ی 

خواهد بود.
را  کنگ��ره  ای��ن  تخصص��ی  نشس��ت های   وی 
جامع نگ��ر توصیف ک��رد و ادام��ه داد: این نشس��ت ها با 
چهار موض��وع راهکارهای احی��ا و تعادل بخش��ی منابع 
 آب زیرزمین��ی، راهکاره��ای افزای��ش به��ره وری

 آب-ان��رژی )Watergy( در کش��اورزی، چالش ه��ای 
 پیش رو و راهکارهای توسعه سیس��تم های نوین آبیاری و 
چشم انداز توسعه کشت های گلخانه ای در کشور به گونه ای 

برگزار می شود که محورهای کنگره را پوشش دهد.

خس��روی وف��ا ب��ا بی��ان اینک��ه اوق��ات دادرس��ی به 
 نس��بت س��ال های گذش��ته 15 ال��ی 20 روز کاهش

 یافته اس��ت، خبر داد: پرونده های س��رقت و طالق در 
اس��تان اصفهان نس��بت به س��ال های گذشته کاهش 

یافته است.
ریی��س کل دادگس��تری اس��تان اصفهان در نشس��ت 
 خبری وی��ژه هفته ق��وه قضاییه ضم��ن تبریک میالد

 امام حسن مجتبی)ع(  اظهار کرد: شهید آیت اهلل دکتر 
بهش��تی در حقیقت به واس��طه همه فضیلت هایش��ان 

سیدالشهدای انقالب اسالمی نام گرفته اند.
احمد خسروی وفا در مورد شهدای هفتم تیر گفت: همه 
آن ۷2 شهید بزرگوار و دارای خصایص ویژه ای بوده اند 
ولی در مورد شهید بهشتی انسان احساس می کند یک 
شخص منحصربه فرد است .ایشان به معنای واقعی کلمه 

تندیس اخالق و عدالت بود.
وی بابیان اینکه ازجمله ویژگی های ش��هید بهش��تی 
برنامه ریزی و آینده نگری بود، تاکید کرد: این شهید در 
قسمت عمده ای از قانون اساسی نقش مستقیم داشتند 
و اولین اقدام ایشان الیحه قصاص بود که معتقد بودند 

قوانین مستند قضات باید اسالمی باشد.
رییس کل دادگستری استان اصفهان اظهار کرد: هفته 

قوه قضاییه امسال از اول تیرماه آغازمی شود و به دلیل 
مصادف شدن با ایام قدر تا 9 تیرماه ادامه خواهد داشت 

و هرروز با یک شعار خاص مشخص شده است.
خس��روی وفا ب��ا اش��اره ب��ه  عملک��رد دس��تگاه قضا 
 در اس��تان اصفه��ان در س��ال 94 گفت:علیرغم  ورود 
آن ه��زار   810 پرونده،تع��داد  ه��زار   815 

 مختومه شده است و این اتفاق خوبی است که طی سال 
گذشته و سه ماهه اول سال جاری به وقوع پیوسته است.

وی بابی��ان اینکه اوقات دادرس��ی در اس��تان اصفهان 
نس��بت به کش��ور باالتر ب��وده اس��ت، اظهار ک��رد: با 
توجه به تالش هم��ه اعضای خانواده دس��تگاه قضایی 
استان،حدود 15 الی 20 روز اوقات دادرسی در استان 
کاهش یافت��ه اس��ت، همچنی��ن تع��داد پرونده هایی 
 ک��ه  حداق��ل 2 س��ال از زمان ثبتش��ان می گ��ذرد از 

11 هزار به 6 هزار پرونده در حال حاضر رسیده است.
رییس کل دادگس��تری اس��تان اصفهان بابی��ان اینکه 
پرونده های س��رقت در اس��تان اصفهان رتبه اول را در 
سال های گذشته کسب کرده بودند، گفت: در سه ماهه 
اول س��ال جاری در حوزه قضایی، ای��ن رتبه به جایگاه 
چهارم تنزل پیداکرده اس��ت که این مهم در راس��تای 
تعامل باالی دس��تگاه قضا و ناجا به وقوع پیوسته است. 

خسروی وفا، پرونده توهین به اشخاص را رتبه اول جرایم 
در استان اظهار کرد و افزود: ضرب وجرح، ایراد صدمات 
غیرعمدی ،تصادفات و غیر تصادفات جایگاه های بعدی 

را کسب کرده اند.
وی گفت: خوش��بختانه پرونده های طالق در اس��تان 
اصفهان که در س��ال های گذش��ته رتب��ه 5 را به خود 
اختصاص داده بود ، ب��ا 2 رتبه تنزل ب��ه جایگاه هفتم 

رسیده است.

دبیر دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران:

اصفهان میزبان بزرگترین گردهمایی آب کشور می شود

رییس کل دادگستری استان اصفهان مطرح کرد:

کاهش تعداد پرونده های سرقت و طالق در استان اصفهان

استاندار اصفهان از مرگ خاموش 30درصد از واحد های صنعتی اصفهان خبر داد

رکود کامل

س�ال گذش�ته پی�ش بینی 
کردی�م ک�ه 60 هزار ش�غل 
ایجاد کنیم؛ هرچند 60 هزار 
شغل ایجاد شد اما در کنار آن 
 30 هزار ش�غل از بی�ن رفت. 
ایج�اد   95 س�ال  ب�رای 
 90هزار ش�غل در نظر گرفته

 شده است.
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شوک به فوتبال ایران؛

طارمی راهی سرزمین فالسفه شد
مهاجم پیشین پرسپولیس که گفته شده بود تیم هایی از ایتالیا و اسپانیا 
خواهان به خدمت گرفتن او هس��تند در آس��تانه عقد قرارداد با یک تیم 
یونانی قرار گرفت.  طارمی که فصل گذش��ته توانس��ت آق��ای گل لیگ 
 لقب بگیرد پس از پایان لیگ از پرس��پولیس جدا شد تا فوتبال خود را در

 آن سوی مرزها دنبال کند.
 از آن زمان تاکنون صحبت های زیادی مبنی بر پیوس��تن این بازیکن به 
چند تیم حاضر در اللیگا و کالچو شنیده شده است، این صحبت ها در حالی 

توسط اطرافیان طارمی عنوان شد که بسیاری از آنها غیر واقعی بودند. 
بدون شک طارمی بازیکنی توانمند است و سال گذشته نیز یکی از بهترین 
بازیکنان فوتبال کشورمان بود، اما سوال اینجاست که چرا چنین بازیکنی 

این گونه اقدام به بازارگرمی می کند؟ 
خیلی ها اعتقاد دارند که مشاوران و مدیربرنامه طارمی به دنبال این بودند 
تا با عنوان کردن پیش��نهاداتی، قیمت او را باال ببرند تا این بازیکن بتواند 

برای فصل آینده قرارداد چند میلیاردی امضا کند.
 اما وقتی چنین اتفاقی رخ نداد طارمی مجبور ش��د به هر نحوی که شده 
راهی اروپا ش��ود، حتی اگر تیم اروپایی در یک لیگ کم نام و نشان حضور 

داشته باشد. 
 به طور حتم مبلغ پیش��نهادی این تی��م یونانی به طارمی بس��یار ناچیز 
خواهد بود، چون کش��ور یونان مدت هاس��ت با مش��کالت مالی بسیاری 
روبروس��ت و اثبات این ادعا را می ت��وان در مبلغ ق��رارداد انصاری فرد با 

پانیونیوس یونان جستجو کرد. 
حاال سوال اینجاست که چه کسی باعث شد مهدی طارمی که استعداد اول 
فوتبال ایران است راهی لیگ درجه چندم سرزمین »آکروپلیس« شود؟ 
آیا مسئله پول و منفعت مالی بوده است؟ آیا لیگ یونان از لیگ ایران قوی تر 
است؟ آیا یونان دروازه ورود طارمی به لیگ های معتبر است؟ اینها سواالتی 

است که تا چند ماه آینده به خوبی پاسخ آن مشخص خواهد شد.

سیری در دنیای ورزش

به خاطر نگاه ویژه ای که کارلوس کی روش به بازیکنان ش��اغل در اروپا دارد آن دس��ته از فوتبالیس��ت های 
ایرانی که رس��یدن به ترکیب اصلی تیم ملی را به عنوان اولویت اول خود تعری��ف کرده اند تالش می کنند تا 
 به هر طریقی که هس��ت تیمی ب��رای خود در فوتبال اروپا دس��ت و پا 

کنند.
 تالش های ماه های اخیر بازیکنانی مثل مهدی شریفی، کاوه رضایی و 
علی کریمی برای لژیونر ش��دن را هم می توان در همین راستا ارزیابی 
کرد.حال جالب است که خرید تازه سپاهان، با این نیت با تیم اصفهانی 
قرارداد بسته است که شانس پوشیدن پیراهن تیم ملی را داشته باشد.

 دنیل نوروزی ک��ه اخیرا به س��پاهان پیوس��ته درباره ای��ن انتقال به 
رسانه های دانمارکی گفته با هدف حضور در تیم ملی و بازی احتمالی 
 در ج��ام جهانی، لی��گ برتر ای��ران را ب��رای ادامه فوتبال��ش انتخاب

 کرده  است. به عبارت دیگر، این مدافع ایرانی- دانمارکی با این نیت به سپاهان آمده است که بتواند در معرض 
دید سرمربی پرتغالی تیم ملی قرار بگیرد.

وین رونی 30 ساله که سه سال دیگر از قرارداد فعلی اش با منچس��تریونایتد باقی مانده و در حال حاضر بیشترین 
دس��تمزد دریافتی را در بین بازیکنان این تیم دارد، به دنبال آن است تا در کنار ش��یاطین سرخ به دوران حرفه ای 

خود پای��ان ده��د. او در این م��ورد گفت: با وج��ود اینکه هنوزبا باش��گاه 
منچس��تریونایتد قرارداد دارم ولی هنوز هم  تمایل به تمدید آن دارم، اما 

باید دید در نهایت نظر باشگاه در این خصوص چیست.
وی در مورد اینکه گفته می شود فصل آینده گزینه اول مورینیو برای بازی 
در خط حمله نخواهد بود، اظهار داشت: تمامی بازیکنان پیشرفت کرده و 
در طول دوران حرفه ای خود تغییر می کنند. به رایان گیگز نگاه کنید. اواخر 
دوران حرفه ای او با اوایل دوران حرفه ای اش قابل مقایسه بود. تنها چیزی 
 که می توانم بگویم این اس��ت که به پیش��رفتم ادامه خواهم داد . کاپیتان 
تیم ملی انگلیس تصریح کرد: به نظرم رکوردهایم نش��ان می دهد که من 

 بیش��تر پاس گل داده ام تا باز کردن دروازه تیم های مقاب��ل. در مجموع خودم هم از یک پس��ت عقب بازی کردن
لذت می برم.

تمایل رونی به بازنشستگی در منچستریونایتدراه تیم ملی از سپاهان می گذرد؟

تماشای یک مسابقه لیگ جهانی در ریو 
چقدر آب می خورد؟

می خواهند پای قهرمان بوکس آسیا را 
قطع کنند

اقدام فوتسال ایران برای میزبانی 
در جام جهانی

   تماش��ای مس��ابقات گ��روه B1 در لیگ جهان��ی والیبال ح��دود 100 تا
 170 هزار تومان هزینه داشت.

در هفته نخست لیگ جهانی ۲01۶تیم های ایران، برزیل، آمریکا و آرژانتین 
در گروه B1 قرار داش��تند و رقابت های خود را در ریو برگزار کردند.بلیت 
تماش��ای این مس��ابقات ۶0تا 100رئال )واحد پول برزیل(، حدود 100تا 
170هزار تومان است.در چنین شرایطی ایرانی های ساکن شهر ریو در دو 
مسابقه ایران مقابل برزیل و آمریکا با حضور در سالن برگزاری مسابقات، به 

شدت تیم ملی کشورمان را تشویق کردند.

قهرمان مشت زن آسیا که به دلیل تصادف در بیمارستان به سرمی برد در 
صورت تامین نشدن هزینه عمل پای خود را از دست خواهد داد.

علی س��لمانی قهرمان گیالنی مش��ت زنی آس��یا که از 17 خرداد به دلیل 
 تص��ادف در یک��ی از بیمارس��تان های رش��ت بس��تری اس��ت در صورت 
 تامین نش��دن هزین��ه ه��ای عمل جراح��ی پای چ��پ خود را از دس��ت 
خواهد داد.وی که تا ماه گذشته در اردوی گزینشی تیم ملی مشت زنی ایران 
برای شرکت در المپیک ریو حضور داشت به دلیل مشکالت مالی و معیشتی 

این اردو را ترک کرد.
طبق گفته مربی��ان وی، تا کن��ون در دو عمل جراحی انجام ش��ده حدود 
 ۲1میلیون تومان هزینه ش��ده و دیگر توانایی پرداخ��ت عمل های بعدی 
وجود ندارد.به دلیل نداشتن منابع مالی چند روزی است عمل وی به تاخیر 
افتاده و پاهای وی سیاه شده که امیدواریم با کمک مسئولین و خیرین هر 

چه سریعتر هزینه ها تامین شود.
سه نشان طالی جوانان و یک نشان برنز مشت زنی بزرگساالن آسیا و چندین 
دوره قهرمانی رقابت های بی��ن المللی و ملی از مهم تری��ن افتخارات علی 

سلمانی بوکسور گیالنی است.

مدارک میزبان��ی ایران ب��رای جام جهانی ۲0۲0 فوتس��ال به مس��ئوالن 
فدراسیون جهانی ارسال شد.

در جلسه هیئت رییسه فدراسیون فوتبال که شنبه برگزار شد مسئوالن به 
این نتیجه رسیدند که مدارک میزبانی برای جام جهانی ۲0۲0 فوتسال را 
برای فیفا ارسال کنند که در نهایت این کار انجام شد.تیم ملی فوتسال ایران 

در آخرین رده بندی در رده پنجم جهان و رتبه اول آسیا قرار گرفته است.

ش��هاب گردان که به خاطر ماندن در سپاهان حتی قید 
پیراهن تیم ملی و بازی در جام جهانی را هم زده بود قبل 
از آنکه به هدفش که تبدیل ش��دن ب��ه دروازه بان اصلی 
 این تیم بود برس��د به تلخی از جمع طالیی پوشان جدا 

شد.
 شهاب گردان قراردادش را با سپاهان فسخ کرد و رسما از 
این تیم جدا شد. این جدایی البته به هیچ وجه غیرمنتظره 
نبود زیرا نام این دروازه بان پیش از این در لیس��ت مازاد 
تی��م اصفهانی ق��رار گرفته ب��ود. حتی پیش از انتش��ار 
 رسمی لیست مازاد هم جدایی او از سپاهان دور از ذهن 

نبود.
به ای��ن ترتی��ب، پرونده گ��ردان در س��پاهان در حالی 
پس از س��ه فص��ل و نی��م بس��ته ش��د که حض��ور در 
 ای��ن تی��م ب��رای ای��ن دروازه ب��ان ت��وام ب��ا موفقیت

 نبود. 
ش��هاب که پس از کنار گذاشته ش��دن مهدی رحمتی 
توسط کی روش یکی از نزدیک ترین سنگربانان ایرانی به 
قفس توری تیم ملی به نظر می رسید برخالف برخی از 
هم پُستانش جاه طلبی الزم را برای بدل شدن به شماره 

یک تیم ملی نداشت. 

گردان در فص��ل منتهی به ج��ام جهانی در ش��رایطی 
ترجیح داد ک��ه همچنان در س��پاهان بمان��د که برای 
رس��یدن به ترکی��ب اصلی ای��ن تی��م باید با ش��ماره 
 یک وق��ت تی��م ملی یعن��ی رحم��ان احم��دی رقابت 

می کرد.
همان طور که پیش بینی می شد اصرار گردان به ماندن 
 در سپاهان برای او در نهایت هم به قیمت از دست رفتن 

جام جهانی تمام شد.
 ش��هاب با وجود اطالع از در اولویت ب��ودن رحمان و به 
امید آنکه باالخره نوبت بازی به او برس��د فصل به فصل 
حضورش را در س��پاهان تمدید می کرد غاف��ل از آنکه 
در نهایت سرنوش��ت به گونه ای رقم خواه��د خورد که 
هر ۲ دروازه ب��ان همزمان با هم ناچار به ترک س��پاهان 

خواهند شد.
این اواخر و در پی افول رحمان که در این فاصله پیراهن 
شماره یک تیم ملی را هم از دست داده بود و دیگر حتی 
جایی در برنامه های کی روش نداش��ت ش��هاب فرصت 
بیش��تری برای بازی پیدا کرد اما از آنجا که این اتفاق با 
فصل سیاه سپاهان مصادف شد گردان نه تنها نتوانست 
موقعیت خود را به عنوان س��نگربان اصل��ی تیم تثبیت 

کند بلکه در پایان فصل با قرار گرفتن در لیس��ت مازاد 
 دست در دست رقیبش به درب خروج باشگاه هدایت 

شد.
به این ترتیب، دروازه بانی که در گذشته ای نه 

چندان دور با درخشش در لیگ قهرمانان 
از ارکان نایب قهرمانی تاریخی ذوب آهن 

در آسیا لقب گرفت و زمانی از مدعیان 
اصلی حراست از دروازه تیم ملی به 

حساب می آمد به دوران ناموفق 
خود در سپاهان به تلخی پایان 
داد ت��ا علیرغم صب��ر زیادی 
که در این راه ب��ه خرج داد و 
هزین��ه گزافی که ب��رای آن 
پرداخت کرد این داس��تان 

سرانجام خوشی برای او 
 نداشته باشد و آرزوی
ش��دن  تبدی��ل   
ب��ه ش��ماره ی��ک 
س��پاهان ب��ر دل 

شهاب بماند.
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 بیرانون��د، آبش��ار وارک لرس��تان را یک��ی از بهتری��ن آبش��ارهای ایران 
معرفی کرده است.َ

گلر پرسپولیس در بهترین آبشار ایران

لنز دوربین

حیدری:با منصوریان آسیایی
 می شویم

سردرگم شدن کشتی گیر روسرد پای فردوسی پور در آیو
 از صدای ایرانی ها

خسرو حیدری بعد از تمدید قرارداد با استقالل ابراز امیدواری کرد که فصل 
خوبی را در این تیم پش��ت س��ر بگذارد. خسرو حیدری در این باره گفت: من 
پارس��ال قرارداد ۲ س��اله امضا کردم. امس��ال س��ال دومم توافقی بود ولی با 
باش��گاه استقالل توافق کردم که برای دو فصل دیگر قراردادم را تمدید کنم.

او ادام��ه داد: روزی در تیم جوانان اس��تقالل ب��ودم و از آنجا به جوانان آمدم. 
خوش��حالم در تیمی که رش��د کردم می توانم فوتبال��م را تمام کنم. هافبک 
راس��ت پای اس��تقالل در مورد دلیل نتیجه نگرفتن تیمش در فصل گذشته 
هم گفت: اول از همه باید از تماش��اگران عذرخواهی کنم چون ما در دو جام 
مدعی بودیم ولی نتوانس��تیم برای آنها قهرمانی بیاوریم.  حضور ما در فینال 
جام حذفی کمی انگیزه ما را برای لیگ کمتر کرده بود. البته آقای مظلومی هم 
واقعا تمام تالش خود را کردند. آقای مظلومی دوست داشتند یک جام برای 
استقالل بیاورند ولی همین که به پلی آف لیگ قهرمانان آسیا رفتیم خودش 
موفقیت است. فقط می توانیم از هوادارانمان عذرخواهی کنیم و با آمدن آقای 
منصوریان که خودش��ان از جنس استقالل هستند، امیدوارم بتوانیم با عبور 
از پلی آف آس��یا دوباره آسیایی شویم. اس��تقالل همیشه دنبال جام آوردن و 
قهرمانی اس��ت. آقای منصوریان انگیزه زیادی دارد که در مربیگری هم مثل 
بازیگری در اس��تقالل موفق باشد. خس��رو حیدری در مورد لیست خروجی  
استقالل و حضور بازیکنان بزرگی مثل برهانی، عمران زاده و وحید طالب لو هم 
گفت: شاید این اتفاق برای هر بازیکنی می توانست بیفتد که نتواند با باشگاه 
همکاری کند اما نمی شود از زحمت های آنها چشم پوشی کرد هم وحید، هم 
آرش و هم حنیف بسیار زحمت کشیدند و ان شاءاهلل هرجا که هستند موفق 

باشند چراکه آنها دوستان نزدیک من هستند.

ای��ن روزه��ا و همزمان ب��ا برگزاری مس��ابقات ی��ورو ۲01۶ عادل 
فردوس��ی پور حض��ور خیل��ی پررنگی ندارد ام��ا او ب��ا برنامه ای در 

تلویزیون اینترنتی )آیو( بازگشته است.
 ای��ن برنام��ه همزمان ب��ا  جام ملت ه��ای اروپا و پخ��ش زنده این 
مس��ابقات از ش��بکه تلویزیونی اینترنتی، در دس��ترس کاربران این 
تلویزیون قرار گرفته اس��ت. هت تریک یکی از اولین برنامه های ویژه 
تلویزی��ون اینترنتی با محتوایی متفاوت اس��ت که در آن بخش های 
متنوعی گنجانده ش��ده است. هت تریک ویژه برنامه اختصاصی یورو 
۲01۶ اس��ت که به صورت اختصاصی از تلویزیون اینترنتی آیو برای 
اولین بار در ایران پخش می ش��ود. در هت تریک که بعد از مسابقات 
روزانه پخش می ش��ود کارشناس��ان به تحلیلی متفاوت از بازی های 

انجام شده خواهند پرداخت. 
نکته قابل توجه در این برنامه پخش تحلیل ها و تصاویری اس��ت که  

از صداوسیما پخش نمی شوند. 
منتخب��ی از برنامه های خبری کانال ه��ای مختلف دنیا، تحلیل های 
سیاس��ی، اقتص��ادی ویژه و ... بخش ه��ای مختلفی از وی��ژه برنامه 
هت تریک اس��ت که عالقمندان فوتبال هر روز ش��اهد آن هستند.  
برنامه ه��ای این تلویزیون اینترنتی از طریق موبایل و تبلت، وب یا با 
استفاده از ست آپ باکس و تلویزیون  با کیفیتی مناسب در سراسر 

جهان قابل دریافت است. 
 آیو یک سرویس تلویزیونی و ارائه خدمات تصویری است که اساس 
کار را بر تعامل با مخاطب قرار داده است. با استفاده از آیو مخاطب قادر 
 خواهد بود به محتوای دلخواه خود شامل ویدئو، صوت، بازی و سرگرمی و 

برنامه های مختلف  در هر زمان و مکانی دسترسی داشته باشد.

نماینده وزن ۸۶ کیلوگرم تیم روسیه در جام جهانی کشتی آزاد، گفت: از 
سر و صدای تماشاگران و طرفداران ایرانی حاضر در سالن گیج و سردرگم 
شده بودم. »شامیل کودیا ماگمدوف« پس از رقابت های جام جهانی کشتی 
 آزاد ۲01۶ آمریکا در مصاحبه با یک س��ایت روس��یه ای گفت: مس��ابقات 
ج��ام جهانی با حض��ور تیم های بزرگ جهان در لس آنجلس برگزار ش��د 
و من دوس��ت داشتم به دلیل اینکه کش��تی گیران داغستانی در قهرمانی 

روسیه حاضر نشدند، در این رقابت ها شرکت کنم.
وی ادامه داد: ما با ترکیب قوی در این رقابت ها حاضر ش��دیم و به دنبال 
کس��ب قهرمانی در جام جهان��ی بودیم. قهرمان اروپا در م��ورد مبارزه با 
علیرضا کریمی، تنها کش��تی گیری که در رقابت های جهانی توانسته بود 
از »عبدالرش��ید س��عداله یف« امتیاز بگیرد گفت: کریمی به طور مستمر 
فش��ار وارد می کرد و رو به جلو بود. در حال حاضر تمام کش��تی گیران 
ایرانی با این روش مبارزه می کنند. به نظر من حفظ سرعت باال در سراسر 
مبارزه کار آس��انی نیست، اما من س��عی کردم تا امتیازات به دست آورده 
را به هر نحوی حفظ کنم. در مورد این کش��تی نیز باید بگویم که بس��یار 
خس��ته ش��دم. وی در مورد حضور تماش��اگران ایرانی در سالن مسابقات 
گفت: طرفداران ایرانی در س��الن مسابقات بسیار زیاد بودند و به  نظر من 
این جزو مواردی اس��ت که همیش��ه در مس��ابقات بین ایران و آمریکا به 
وج��ود می آید. کودیاماگمدوف در مورد حرکتش پس از مبارزه با علیرضا 
کریمی رو به تماش��اگران ایرانی گفت: من هیچ حرکت زشت و ناپسندی 
انجام ندادم. تش��ویق آنها برایم بسیار آزاردهنده بود و سر و صدای بسیار 

زیاد آنها باعث سردردم شده بود.

 دع��وای برانک��و و کی                                         روش قبل از ش��روع فصل ش��انزدهم 
 لی��گ برت��ر و بازی ه��ای حس��اس تی��م                                                                 مل��ی از کج��ا 
 حمای��ت می       ش��ود و س��ودش ب��ه حس��اب چ��ه کس��ی

 واریز می گردد؟
هنوز آتش حاش��یه های فو                        تبا                          ل ایران در فصل قبل و جنگ  
و جدل رس��انه             ای مخالفان کارلوس ک��ی      روش با این مربی 
پرتغالی فروکش نکرده و هنوز از گوش��ه و کنار زمزمه های 
اختالف قدیمی این دو جبهه ش��نیده می       ش��ود. در چنین 
 فضای��ی ب��ه جای این که ش��رایط به س��مت ثبات س��وق

  پی��دا کن��د، حاش��یه ای جدی��د و البته خطرناک ش��کل 
گرفته است.

برانک��و ایوانکووی��چ، س��رمربی پر    س��پولیس علی��ه تصمیم 
کارلوس کی      روش مبنی بر اس��تراحت دادن به ملی           پوش��ان 
 موضع گرفته و شمش��یرش را برای همت��ای پرتغالی اش از 
رو بس��ته است. دعوای برانکو و کی                                         روش بر سر مواضع ملی 
و باش��گاهی اس��ت؛ هر دو حق دارند و نمی توان به تصمیم 

هیچ کدام خرده گرفت.
ماجرا از آنجا آغاز ش��د که پ��س از اردوی تیم                                                                 ملی و دیدار 
 دوس��تانه با مقدونی��ه و قرقیزس��تان، کارل��وس کی      روش 
دس��تور داد که ملی           پوشان شاغل در باش��گاه                           های ایرانی با 
تیم                          ه��ای خود تمرین نکنند و پس از پانزده روز اس��تراحت 
دوب��اره به اردوی تیم                                                                 ملی بروند و بدنس��ازی پیش فصل را 
زیر نظر کادرفنی تیم                                                                 ملی  انجام دهند؛ دستوری که مطابق 
با توصیه فیفا بود ت��ا بازیکنان در طول یک فصل نفس گیر 

مصدوم نشوند.

فدراسیون فو                        تبا                          ل، خواسته کی                                         روش را در قالب یک نامه به 
باش��گاه ها ابالغ کرد و آنها  هم جوابی که حاکی از مخالفت 
باش��د، ندادن��د. این در حال��ی بود که برخ��ی مربیان مثل 
 برانکو ایوانکوویچ هنوز کارش��ان را برای فصل جدید شروع
 نکرده بودند و شاید از درخواست کی                                         روش بی اطالع بودند.

ی��ک مربی مانند برانکو حق دارد در ش��روع فصل و هنگام 
بدنس��ازی، تمام بازیکنانش را  در اختیار داش��ته باشد و از 
طرفی منافع تیم                                                                 ملی و بازی های مهم پیش رو به ویژه دیدار 

برابر قطر و چین حکم می کند که درخواست کی                                         روش اجرا 
ش��ود. ملی           پوش��ان در فصل اس��تراحت لیگ در اردو بودند 
و وقتی برای اس��تراحت نداش��تند و طب��ق منطق به حق 
کی                                         روش در صورت شروع تمرین با باشگاه                           های خود ممکن 
اس��ت، دچار مصدومیت ش��وند.موضع گیری شدید برانکو 
علیه تصمیم کی                                         روش زمانی شکل گرفت که پر    سپولیسی ها 
برای انجام تس��ت پزش��کی پیش فصل ب��ه مرکز جنجالی 
»ایفمارک« رفته بودند. آن جا بود که صدای اعتراض برانکو 

بلند شد و ماجرای جدیدی را برای فو                        تبا                          ل ایران شروع کرد.
دعوای دو سر باخت

چه کس��ی از جنگ برانکو و کی                                         روش سود می برد؟ دعوای 
ایجاد شده بین سرمربی یکی از دو تیم پرطرفدار تیم ایران 
و سرمربی تیم ملی چه سودی دارد؟ هم کی                                         روش در ایران 
محبوب اس��ت و هم برانکو هواخواهان زیادی دارد. اختالف 

این دو قطعا به ضرر پر    سپولیس و تیم                                                                 ملی تمام می       شود.
این جا چند س��وال اساسی وجود دارد؛ نخست  آن که چرا 
فدراس��یون فو                        تبا                          ل، خواس��ته کارلوس کی      روش را با شیوه 
درس��ت و کام��ل ابالغ نکرده اس��ت؟ بهتر بود فدراس��یون 
فو                        تبا                          ل قبل از ش��روع فصل تمرینی باش��گاه                           ها، جلساتی با 
حض��ور مربیان تیم                          هایی ک��ه ملی           پوش دارند ب��ا کادرفنی 
تیم                                                                 مل��ی ترتیب می داد ت��ا بین این دو دس��ته هماهنگی 

شکل می گرفت.
ریی��س فدراس��یون فو                        تبا                          ل  که س��ال ها در س��ازمان لیگ 
ریاس��ت کرده و نحوه تعامل با باش��گاه                           ها را خوب می داند، 
باید از آن تجربه اس��تفاده می کرد و مانع بروز این حاش��یه 

بزرگ می شد.
س��وال دوم ای��ن اس��ت که چرا ع��ده ای عالق��ه دارند که 
بی��ن ک��ی                                         روش و برانکو جن��گ راه بیفتد؟ بح��ث ائتالف 
» ک��ی                                         روش  - منصوری��ان« که در اردوگاه س��رخ ها و بین 
 هو                                         اد                               ا          ران دو آتش��ه آنها مطرح نشده و بعضی رسانه ها آن را 
مطرح می کنند، از کجا آمده اس��ت؟ آیا نفع شخصی فردی 
ک��ه خود را نزدیک یکی از دو طرف دع��وا کرده تا با ایجاد 
 ش��کاف و دو دس��تگی بین این دو مرب��ی پرطرفدار از آب 
گل آلود ماهی بگیرد، اصلی ترین دلیل این درگیری نیست؟!

پر    سپولیس��ی ها ائتالف خیالی کی                                         روش و منصوریان را علم 
اعتراض خود کرده اند و اس��تقاللی ها پیراهن پر    سپولیس را 
 ب��ر تن وزیر ورزش  و جوانان می                              کنن��د. این تقابل منفی و 

پر حاشیه چه سودی دارد؟

جنگ »باخت – باخت« برانکو و کی روش؛ 

چه کسی از این آب گل آلود ، ماهی می گیرد؟

پایان ناخوش یک دوران ناموفق

 آرزویی که به دل شهاب ماند
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دانستنی های جالبهایالیت

نمی توانیم با کسی بمانیم به این بهانه که او، بدون ما از دست می رود؛ 
مگر این که او بچه ای باشد و ما، مادرش. 

                                                                                                                                             کریستین بوبن
مادامی که ناآگاهی وجود داشته باشد، بی عدالتی هم خواهد بود.

                                                                                                                                             اصغر فرهادی
کسانی که در روز شکست پشت ما نیستند، حق ندارند در روز پیروزی 

کنار ما باشند.
                                                                                                                                           الکس فرگوسن

به آرامی آغاز به مردن می کنی، اگر کتاب نخوانی، اگر به اصوات زندگی 
گوش ندهی و اگر از خودت قدردانی نکنی. 

                                                                                                                                                          پابلو نرودا
کسی که از هیچ چیز کوچکی خوشحال نمی شود، هیچ گاه خوشبخت 

نخواهد شد. 
                                                                                                                                                                   اپیکور

در رفاقت مراقب آدم های تازه به دوران رسیده باش؛ هرگز به دیواری 
که تازه رنگ شده نباید تکیه کرد.

                                                                                                                                          دیوید سالینجر
 عامه مردم با چیزی که نمی شناسند پدر کش��تگی دارند و آنچه را که 

می دانند حقیقت محض می پندارند. 
                                                                                                                                                    احمد شاملو

عذاب وجدان بدتر از مرگ در بیابان سوزان است. 
                                                                                                                                                   ویکتور هوگو

بزرگترین درد اجتماع بشری، بی عدالتی است.
                                                                                                                                  میرزا کوچک خان

 دس��تم بوی گل می داد، مرا به ج��رم گل چیدن محک��وم کردند؛ اما 
هیچ کس فکر نکرد شاید من شاخه گلی کاشته بودم.

                                                                                                                                               ارنستو چگوارا
جایی که برای کرم ابریشم آخر دنیاست، پروانه متولد می شود. 

                                                                                                                                                      ریچارد باخ
کلید اصلی و مهم برای  موفقیت این است که وارد عمل شوی! 

                                                                                                                                                   پابلو پیکاسو

فقط رمانتیک ها بخوانند

کسی نمی داند بعضی از انسان ها برای اینکه نرمال به نظر بیایند 
چه انرژی زیادی مصرف می کنند ...

جایی که در آن هستیم اهمیتی ندارد؛ مهم این است که در چه 
حالت روحی قرار داریم ...

هیچ چیز در دنیا ارزش آن را ندارد که انسان از آنچه دوست دارد 
دست بکشد ...

 تنهایی که از یک حد گذشت، دیگر تمام آدم های دنیا هم 
ترکت کنند مهم نیست ...

 آدم باید با کسی باشد که کنارش راحت باشد، با هم تعارف
 نداشته باشند، سر هرچیزی باهم بحث نکنند ...

 می گویند آدم دوبار می میرد؛ یک بار وقتی که روح از بدنش
 جدا می شود و  یک بار وقتی کسی که دوستش دارد برای آخرین 

بار اسمش را صدا می زند ...
اگر من باالجبار باید زندگی کنم، بهتر است که به بهترین شکل 

زندگی کنم ...
بعضی ها را همین که می بینی حالت خوب می شود؛ این ها را باید 

در دسته داروهای آرام بخش دسته بندی کرد ...
این که مغرورید اصال اشکالی ندارد؛ این که فکر می کنید فقط 

خودتان غرور دارید بد است ...
سابقه آشنایی آدم ها اصال مهم نیست؛ آنچه مهم است نزدیکی 

روحی ا ست ...
هیچ وقت نمی فهمی چقدر قوی هستی؛ مگر زمانی که شرایط 

طوری می شود که تنها راهت این است که قوی باشی ...
زیباترین هارمونی ،تُن صدای کسی است که دوستش داریم ...

 عاشق شدن چیز ساده ای است ... مهم عاشق ماندن است؛
 بی انتها، بی زوال، تا ابد، بی منت ...

ما، در مسیر زندگی با هیچ کس به طور اتفاقی همراه نمی شویم؛ 
همه آدم ها با دلیل وارد زندگی ما می شوند ...

تو می توانی نیایی ... ولی من نمی توانم منتظرت نباشم ...

تصاویر مفهومی

جواب معمای 1885معمای 1889
در دامنه دو ک��وه بلن��د، دو آبادي ب��ود که یکي 
»باالک��وه« و دیگ��ري »پایین کوه« نام داش��ت؛ 
چشمه اي پر آب و خنک از دل کوه مي جوشید و 
از آبادي باالکوه مي گذشت و به آبادي پایین کوه 

مي رسید. 
 این چش��مه زمین هاي هر دو آبادي را س��یراب
  مي ک��رد. روزي ارباب ب��اال کوه به فک��ر افتاد که

 زمین هاي پایین کوه را صاحب شود.
پس به اهالي باالکوه رو کرد و گفت: »چشمه آب 
 در آبادي ماس��ت، چرا باید آب را مجاني به پایین

 کوه��ي ها بدهی��م؟ از امروز آب چش��مه را بر ده 
پایین ک��وه مي بندی��م.« یکي دو روز گذش��ت و 

مردم پایین کوه از فکر ش��وم ارباب مطلع شدند و 
همراه کدخدایشان به طرف باال کوه به راه افتادند و 
التماس کردند که آب را برایشان باز کند. اما ارباب 
پیش��نهاد کرد که یا رعیت او شوند یا تا ابد بي آب 
خواهند ماند و گفت: »باالکوه مثل ارباب اس��ت و 
 پایین کوه مث��ل رعیت. این دو ک��وه هرگز به هم 

نمي رسند. من ارباب هستم و شما رعیت!«
این پیش��نهاد براي مردم پایین کوه سخت بود و 
قبول نکردند. چند روز گذشت تا اینکه کدخداي 
پایین ده فکري به ذهنش رسید و به مردم گفت: 
بی��ل و کلنگت��ان را بردارید تا چندی��ن چاه حفر 
 کنیم و قنات درست کنیم. بعد از مدتی ،قنات ها 

آماده شد و مردم پایین کوه دوباره آب را به مزارع 
 و کشتزارهایش��ان روانه س��اختند. زدن قنات ها

 باعث شد که چشمه باالکوه خشک شود.
این خبر به گوش ارباب باالکوه رس��ید و ناراحت 
شد اما چاره اي جز تسلیم شدن نداشت؛ به همین 
خاطر به سوي پایین کوه رفت و با التماس به آنها 
گفت: »شما با این کارتان چشمه ما را خشکاندید، 
اگر ممکن است سر یکي از قنات ها را به طرف ده 
ما برگردانید.« کدخدا با لبخن��د گفت: »اوال؛ آب 
از پایین به باال نمي رود، بعد هم یادت هس��ت که 
گفتي: کوه به کوه نمي رسد. تو درست گفتي: کوه 

به کوه نمي رسد، اما آدم به آدم مي رسد.«

معما ی بیست و سوم : 
اگه یه روزی ی��ه جایی یه فیل��ی بره تو 

استخر چه طوری از تو استخر در بیاد ؟
معما ی بیست و چهارم : 

فرض کنی��د یک فیل ی��ک لباس خواب 
بپوشه که رنگش صورتی باشه حاال بهش 

چی میگن ؟
معما ی بیست و پنجم : 

حاال اگه فیل لباس خواب آبی بپوشه چی 
بهش میگن ؟

جواب معما ی بیستم : یک زرافه و چهار تا فیل  
چون که رفتن مسابقه دو میدانی .

جواب معما ی بیست و یکم : درب یخچال رو باز 
می کنیم . زرافه رو وارد یخچال می کنیم . درب 
یخچال رو می بندیم . می بینیم گردنش بیرون 
 مونده هنوز . پس دوب��اره درب یخچال رو باز

 می کنیم . گردن زرافه رو هم به زور جا میدیم  
حاال درب رو می بندیم . می شه شش حرکت  

همون طور که دیدید نکته خاصی نداشت .
جواب معما ی بیست و دوم : با 4 حرکت . اول 
 درب یخچال رو باز م��ی کنی��م . زرافه رو که

 یخ زده میاریم بیرون . فیل رو به جاش میذاریم 
تو یخچال . درب یخچال رو می بندیم .

کوه به کوه نمي رسد، اما آدم به آدم مي رسد     معماهای  فیلی طنز

دل نوشته

بانوی من!
 دی��روز عصر ک��ه دی��دم رنجی��ده و ب��ر افروخت��ه درباره 
ارزش های انقالب با دوستی سخن می گویی ؛ اما رنجیدگی 
و بر افروختگی را به بیان خود منتقل نمی کنی ، ش��القی 
 و درد آور، زه��ر آلود و زخم زننده س��خن نم��ی گویی، و

 نمی کوش��ی که به دلیل به خش��م آمدنت، او را به خشم 
 بیاوری، احس��اس ک��ردم که چ��ه تفاوت عظیم��ی میان 
شیوه های ما - تو و من - در ارسال پیام های شفاهی و طرح 
مسائل سیاسی و اجتماعی در مباحثات روزمره وجود دارد.

در روزگار ما که بسیاری از مردان صاحب سواد و اکثر زنان به 
هنگام بحث، گرفتار عدم تعادل می شوند، فریاد می کشند، 
دش��نام می دهند، متل می گویند، تهمت می زنند، دروغ 
می بافند، شایعه می س��ازند و جملگی ارزش های اخالقی 
و انسانی، و حتی علل یک گفت و گوی سیاسی و اجتماعی 
را زیر پاهای هیجان زدگی غی��ر عادالنه خود له می کنند، 
 و هدفی برایشان نمی ماند جز مغلوب کردن و خرد کردن 
بی رحمانه و لحظه ای حریف، چقدر خوب بود اگر زنانی با 
خلق و خوی اجتماعی آرام، وارد میدان سیاست می شدند 

و به خاطر مسائلی که در آرامش و وقار مدافع آنها هستند، 
رسما و جدا به مبارزه می پرداختند. چقدر خوب بود.

در زمانه ما - و ش��اید هر زمانه ای پس از ای��ن - چه زیبا و 
پرشکوه اس��ت که زنان و دختران ما، معقول و منطقی، نه 
هیجان زده ، غیرمنصفانه و شایعه سازانه، در متن سیاست 
باشند: با اعتقاد، نه با تقلید؛ واقعی، نه نمایشی؛ صمیمانه، 
 نه متظاهران��ه؛ و به خاطر آینده همه  بچ��ه ها، نه به خاطر

 خود نمایی و به علت خودخواهی.
باور کن بانوی من!

 ما ت��ا زمانی که یک نهضت سیاس��ی ج��دی و عظیم زنان 
با ایمان نداشته باشیم، نهضتی شریف و مؤ منانه - محصول 
انتخاب و تفکر آزاد - گمان نمی برم که بتوانیم به درستی 
اعتقاداتمان و آرمان هایمان را به درستی و به تمامی ، حتی 

بشناسیم...
وقتی تو از مس��ائل سیاس��ی حرف می زنی، آنقدر متین و 
صبورانه، دیده ام که بد دهان ترین مخالفان نیز ش��رمنده 

می شوند.
به یادم هست که چندی پیش، سه شنبه ای بود که تو از این 

نبرد بزرگ تاریخی و م��ردان دالوری که می جنگند دفاع 
می کردی - آنقدر باوقار و خالصانه - که مخاطب تو، ناگهان 
خلع سالح شد، و وامانده گفت: من منکر شهامت، شجاعت 

و خلوص این بچه ها که نیستم...من فقط می گویم...
بانوی من!

زمانی زیباتر و مناس��ب تر از ای��ن، ب��رای ورود به میدان 
سیاست وجود ندارد. 

آستین هایت را باال بزن و با همان قدرت بیانی که شاگردان 
کالس هایت را به س��کوت و احترام می کش��انی  از جانب 

بخشی از زنان دردمند جامعه خود سخن بگو!
البته از نظر من، این ابدا مهم نیس��ت ک��ه در کدام جبهه 
حضور داشته باشی؛ مهم حضور اس��ت و بس، و گمان هم 
نمی برم آن کس که خوب می جنگ��د بتواند در جبهه  بد، 

خوب بجنگد.
قاعدتا باید حقی وجود داشته باشد تا تو بتوانی به خاطر آن، 

تا پای جان، با قدرت و ایمان بجنگی...
بانو! 

آیا وصیت نامه آلنی برای مارال را که در کتاب چهارم آمده 
خوانده ای؟ من اما اگر نتوانستم آلنی دالور باشم آرزومند 
آنم که تو همچون مارال در قلب یک جهاد سیاسی بزرگ، 
حضوری مؤ ثر داش��ته باش��ی. این حضور، در سرنوش��ت 
فرزندان ما و فرزنداِن فرزندان ما اثری عمیق و تعیین کننده 

خواهد داشت...
عصر ما عصری است که عاش��ق ترین مردم، عاشقانه ترین 

آوازهایشان را در سنگر سیاست می خوانند...
عصر ما عصر زیبایی است که بچه های هنوز راه نیفتاده  زبان 
باز نکرده، بر دوش و از دوش پدرانش��ان به جهان خروشان 
سیاست نگاه می کنند، و از همان جاست که ناگزیر باید راه 

آینده شان را ببینند و انتخاب کنند...
در چنین عصری که کودکان و عاش��قان، خواه ناخواه، در 
میدان سیاستند، اگر زنان با ایمان و متقی دست باال نبرند، 
چه بس��ا که کودکان و عاشقان به تس��لیمی سوک انجام، 

ُسرانده شوند...
در این باره بیندیش!

اسب ها قادرند در حالت ایستاده بخوابند.
کانگوروها قادرند ۳ متر به سمت باال و ۸ متر به سمت جلو بپرند.

قلب میگو در سر آن واقع است.
اولین مردماني که عطر را براي خوش��بو شدن بدن س��اختند ایرانیان 

بودند.
گونه ای از خرگوش قادر است ۱۲ ساعت پس از تولد جفت گیری کند.

دارکوب ها قادرند ۲۰ بار در ثانیه به تنه درخت ضربه بزنند.
آدولف هیتلر گیاهخوار بوده است.
لقب کشور کوبا ، کاسه شکر است.

عمر تمساح بیش از ۱۰۰ سال می باشد.
تمام قوهای کشور انگلیس جزو دارایی های ملکه انگلیس می باشند.

موریانه ها قادرند تا ۲ روز زیر آب زنده بمانند.
اولین مردماني که مقیاس س��نجش اجسام را کش��ف کردند ایرانیان 

بودند.
مزه سیب، پیاز و س��یب زمینی یکس��ان اس��ت و تنها به واسطه بوی 

آنهاست که طعم های متفاوتی می یابند.
فیل ها قادرند روزانه ۶۰ گالن آب و ۲۵۰ کیلو گرم یونجه مصرف کنند.

جغدها قادر به حرکت دادن چشمان خود در کاسه چشم نمی باشند.
 قد فضانوردان هنگامی که در فضا هس��تند ۵ تا ۷ س��انتی متر بلندتر 

می گردد.
جلیقه ضد گلوله، برف پاک کن شیش��ه خودرو و پرینتر لیزری همگی 

اختراعات زنان می باشند.
9۸/۵ درصد از ژن های انسان و شامپانزه یکسان می باشند.

آیا می دانس��تید که اولین مردماني که آتش را در جهان کشف کردند 
ایرانیان بودند.

قلب انسان به طور متوسط ۱۰۰ هزار بار در سال می تپد.
ظروف پالستیکی ۵۰ هزار سال طول می کشد تا در طبیعت شروع به 

تجزیه شدن کنند.
اغلب مارها دارای ۶ ردیف دندان می باشند.
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چهل نامه کوتاه به 
همسرم 

می گوین��د در زمان های دور پس��ری بود ک��ه به اعتقاد 
پدرش هرگز نمی توانس��ت با دس��تانش کار با ارزش��ی 

انجام دهد. 
این پس��ر هر روز به کلیس��ایی در نزدیکی محل زندگی 
خود می رفت و ساعت ها به تکه سنگ مرمر بزرگی که در 
حیاط کلیسا قرار داشت خیره می شد و هیچ نمی گفت. 

روزی شاهزاده ای از کنار کلیسا عبور کرد و پسرک را دید 
که به این تکه سنگ خیره شده است و هیچ نمی گوید. از 

اطرافیان در مورد پسر پرسید. 

ب��ه او گفتند ک��ه او چه��ار ماه اس��ت هر روز ب��ه حیاط 
 کلیسا می آید و به این تکه س��نگ خیره می شود و هیچ

 نمی گوید.
شاهزاده دلش برای پسرک سوخت. کنار او آمد و آهسته 
به او گفت:»جوان، به جای بیکار نشستن و زل زدن به این 
تخته سنگ، بهتر است برای خود کاری دست و پا کنی و 

آینده خود را بسازی.«
پسرک در مقابل چشمان حیرت زده ش��اهزاده، مصمم 
و جدی به س��وی او برگشت و در چش��مانش خیره شد 

 و محک��م و متین پاس��خ داد: »من همی��ن االن در حال 
کار کردن هستم!« و بعد دوباره به تخته سنگ خیره شد.

شاهزاده از جا برخاست و رفت. 
چند س��ال بعد به او خبر دادند که آن پسرک از آن تخته 
سنگ یک مجسمه با شکوه از حضرت داوود ساخته است. 
مجسمه ای که هنوز هم جزو شاهکارهای مجسمه سازی 

دنیا به شمار می آید. نام آن پسر »میکل آنژ« بود!   
قبل از شروع هر کار فیزیکی بهتر است که به اندازه الزم 

در موردش فکر کرد. حتی اگر زمان زیادی الزم باشد.

دنیا از آن خیال پردازان است

 ایستگاه ضرب المثل
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ابالغ وقت رسیدگی

3/682 در خصوص پرونده کالسه 950402 خواهان علی کاظمی زهرانی 
با وکالت 1- محمدرضا یوسفیان 2- مرضیه منصوری دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت ربابه خوش آبی برازجانی تقدیم نموده اس��ت وقت 
رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 95/5/19  ساعت 8 صبح تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:8737 شعبه 5 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )123 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/683 در خصوص پرونده کالسه 950400 خواهان علی کاظمی زهرانی 
با وکالت 1- محمدرضا یوسفیان 2- مرضیه منصوری دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت حمید پناهی درچه تقدیم نموده اس��ت وقت رسیدگی 
برای روز سه شنبه مورخ 95/5/19  ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 

تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:8738 ش��عبه 5 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )122 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/684 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100350903398 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350901033 شماره بایگانی شعبه941150 خواهان/ شاکی 
بانک تجارت ش��رکت س��هامی عام به مدیریت عاملی آقای ابراهیم مقدم 
نودهی دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم کبری جانثاری و علی کاظم 
زاده و شرکت فراورده های پروتئینی ایران به مدیریت آقای اصغر حسینی 
خوراسگانی و اشرف السادات اسد الهی زاده و محمد علی موسی خانی 
و اصغر حسینی خوراسگانی و ش��رکت کیک و کلوچه خوئی به مدیریت 
آقای محمد علی موسی خانی به خواس��ته مطالبه وجه بابت ... و مطالبه 
خسارت و تامین خواسته تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید نیکبخت- ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 1 اتاق شماره 135  ارجاع و به کالسه 
9409980350901033 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/05/20 
و ساعت 9/30 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن 2 تن از 
خواندگان علی کاظم زاده و ش��رکت ف��راورده های پروتئین��ی ایران  و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد. م الف:8833 ش��عبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان 
اصفهان)239 کلمه، 3 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
3/686 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100350302203 ش��ماره پرون��ده: 
9509980350300020 شماره بایگانی شعبه: 950024  خواهان/ شاکی 
قدیرعلی مرادخانی دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم محمدرضا کیانی 
اش��ترجانی به خواس��ته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی و 
مطالبه خسارت تاخیر تادیه  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید نیکبخت- ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 305  ارجاع و به کالسه 
9509980350300020 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/06/09 
و س��اعت 11 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
محمدرضا کیانی اشترجانی  و درخواس��ت خواهان/ شاکی  و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی 
می شود تا خوانده/ متهم  پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف:8784 ش��عبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان)181 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/687 در خصوص پرونده کالس��ه 318/95 خواهان اصغر علیجانی با 
وکالت الهام علی بابایی دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت محمود 
اصفهانی تقدیم نموده است وقت رس��یدگی برای مورخ 95/5/20 ساعت 
9/30 تعیین گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع 
ش��ورای حل اختالف اصفهان شعبه 45 ش��ورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 8768 ش��عبه 45 حقوقی مجتمع ش��ماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )121 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/688 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 950108 خواه��ان محم��د 
جالل��ی دادخواس��تی مبنی ب��ر مطالبه ب��ه طرفی��ت مس��عود دارابی 
تقدی��م نموده اس��ت وقت رس��یدگی ب��رای م��ورخ 95/5/20  س��اعت 
10/30 صب��ح تعیی��ن گردی��ده اس��ت ب��ا توج��ه ب��ه مجهول الم��کان 
ب��ودن خوان��ده حس��ب تقاض��ای خواه��ان مرات��ب در جرای��د 
 منتش��ر تا خوان��ده قب��ل از وقت رس��یدگی ب��ه ای��ن ش��عبه واقع در 
خیابان آتشگاه اول خیابان سمت چپ مجتمع شماره 2 اصفهان مراجعه  
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 

وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
 م الف:8760 ش��عبه 8 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )101 کلمه، 1 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
3/689 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 132/95 خواه��ان عب��اس بینا 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت اکبر خیری تقدیم نموده اس��ت 
وقت رسیدگی برای روز ش��نبه مورخ 95/5/23  س��اعت 16/30 عصر 
 تعیین گردیده اس��ت ب��ا توجه ب��ه مجهول المکان بودن خوانده حس��ب 
تقاضای خواهان برابر م��اده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
 ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف اصفهان

 مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
 عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمی��م مقتضی اتخاذ 

می شود. 
م الف:8715 ش��عبه 31 حقوقی مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )111 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/690 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 314/95 خواه��ان عب��اس بینا 
دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 10/500/000 ریال به طرفیت غالمرضا 
علویه تقدیم نموده است وقت رس��یدگی برای مورخ 95/5/23  ساعت 5 
عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر م��اده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
 عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمی��م مقتضی اتخاذ

 می شود. 
م الف:8745 ش��عبه 24 حقوقی مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )112 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/691 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 313/95 خواه��ان عب��اس بینا 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال به طرفیت فرشاد 
شریفی تقدیم نموده است وقت رس��یدگی برای مورخ 95/5/23  ساعت 
4/30 عصر تعیین گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
 عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمی��م مقتضی اتخاذ 

می شود. 
م الف:8746 ش��عبه 24 حقوقی مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )112 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/692 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 312/95 خواه��ان عب��اس بینا 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه مبلغ 570/000/000 به طرفیت ظهیر بهمنی 
تقدیم نموده است وقت رس��یدگی برای مورخ 95/5/23  ساعت 4 عصر 
تعیین گردیده اس��ت ب��ا توجه ب��ه مجهول المکان بودن خوانده حس��ب 
تقاضای خواهان برابر م��اده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 

ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
 عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمی��م مقتضی اتخاذ

 می شود. 
م الف:8747 ش��عبه 24 حقوقی مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )111 کلمه، 1 کادر(
اجرايیه

ش��ماره    9510420350800106 اجرایی��ه: ش��ماره   3 /716
پرونده:9209980350800760 شماره بایگانی شعبه:920786 بموجب 
درخواس��ت اجراي حکم مربوطه به شماره و ش��ماره دادنامه مربوطه 
9209970350801674  محک��وم علیه احس��ان کاظمی��ان فرزند مهدی 
به نشانی مجهول المکان محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 221/043/076 
ریال بابت اصل خواس��ته با احتس��اب مبل��غ 5/016/000 ری��ال هزینه 
دادرس��ی و مبل��غ 6/505/034 ریال ح��ق الوکاله به انضمام خس��ارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررس��ید چک 1391/9/23 لغای��ت زمان تادیه و 
پرداخت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت در ضمن حکم به صورت 
غیابی صادر گردیده است.مش��خصات محکوم له بان��ک مهر اقتصاد به 
 نش��انی پل آذر خ توحید پ 3 با وکال��ت اک��رم آدم زاده فرزند عباس به 
نش��انی خ وحید نبش حس��ین آباد مجتمع اداری عس��گری ط 3 واحد 7، 
محکوم علیه مکلف اس��ت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظ��رف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اج��رای 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 مش��روح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسس��ات مال��ی 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 اشخاص 
ثالث و نیز فهرس��ت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور 
از زمان یک س��ال قبل از طرح دعوای اعس��ار به ضمیمه دادخواس��ت 
 اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت 
می ش��ود) مواد 8 و 3 قان��ون نحوه اج��رای محکومیت مال��ی 1394(. 
 4-خ��ودداری محک��وم علی��ه از اع��الم کام��ل ص��ورت ام��وال

 به منظ��ور فرار از اج��رای حکم، حب��س تعزیری درجه هف��ت را در پی 
دارد. )م��اده 34 قان��ون اجرای اح��کام مدن��ی و م��اده 20 ق.م.ا و ماده 
16 قانون نح��وه اج��رای محکومی��ت مال��ی 1394( 5- انتق��ال مال به 
دیگری ب��ه هر نحو با انگی��زه ف��رار از ادای دین به نحوی ک��ه باقیمانده 
اموال ب��رای پرداخ��ت دیون کافی نباش��د موج��ب مج��ازات تعزیری 
 درجه ش��ش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا ه��ر 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 توسط محکوم 
 علیه خواهد بود )تبص��ره 1 ماده 3 قانون نحوه اج��رای محکومیت مالی

 .)1394 
م الف: 8834 ش��عبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان)428 

کلمه، 5 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
3/694 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 79/95 خواه��ان عب��اس بینا 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه مبل��غ 31/100/000 ریال وجه س��ه فقره 
چک  به طرفیت غالمرضا شریف زاده تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخ 95/5/24  س��اعت 3/30 تعیین گردیده اس��ت ب��ا توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواه��ان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف:8744 ش��عبه 24 حقوقی 
مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان )116 کلمه، 

1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/696 در خص��وص پرونده کالس��ه 950362 خواهان حس��ام الدین 
سپهری دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت مجتبی مسروری بروجنی 
تقدیم نموده است وقت رس��یدگی برای مورخ 95/5/13  ساعت 10/30 
صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان براب��ر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
 عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمی��م مقتضی اتخاذ 

می شود. 
م الف:8759 ش��عبه 8 حقوقی مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )111 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/697 در خصوص پرونده کالس��ه 317/95 خواهان قاس��م قاسمیان 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت قدرت ا... عنایت جزی تقدیم نموده 
است وقت رس��یدگی برای روز مورخ 95/5/13  س��اعت 15/45 تعیین 
گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران- مجتمع شماره 
یک اصفهان و مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود.
 م الف:8711 شعبه 27 حقوقی مجتمع ش��ماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )104 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/698 در خصوص پرونده کالسه618/94 خواهان رسول جیهانی نژاد 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت رامش صفری تقدیم نموده است 
وقت رس��یدگی برای مورخه 95/5/16 س��اعت 5 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپس��تی 8165756441 مجتمع ش��ورای حل اختالف 
اصفهان شعبه 22 ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 

ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 8766 شعبه 22 
حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )116 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/699 در خصوص پرونده کالس��ه 950188 خواهان سجاد خجسته 
زاده با وکالت زینب روئین تن دادخواس��تی مبنی ب��ر مطالبه به طرفیت 
1- مهدی محمدی سده 2- محسن آیبد تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای روز شنبه مورخ 95/5/16  س��اعت 8  صبح تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 

تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:8739 ش��عبه 5 حقوقی مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )122 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/700 در خص��وص پرونده کالس��ه 950173 خواهان حس��ام الدین 
س��پهری دادخواس��تی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت علیرضا دهقانی 
تقدیم نموده است وقت رس��یدگی برای مورخ 95/5/17  ساعت 10/30 
صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان براب��ر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
 عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمی��م مقتضی اتخاذ 

می شود.
 م الف:8774 ش��عبه 7 حقوقی مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )111 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/701 در خص��وص پرونده کالس��ه 549/95 خواهان حس��ام الدین 
سپهری دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت عبدا... فروهر تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/5/17  ساعت 10 صبح تعیین 
گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواهان برابر م��اده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مرات��ب در جراید 
منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
 عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمی��م مقتضی اتخاذ 

می شود.
 م الف:8775 ش��عبه 7 حقوقی مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )111 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/702 در خصوص پرونده کالسه 950141 خواهان میثم آقا ابراهیمیان 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت حسنعلی حکمت پور تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 95/5/17  ساعت 12 ظهر تعیین گردیده 
اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر م��اده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا 

خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:8762 
شعبه 14 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )111 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/703 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 332/95 خواهان ن��ادر رجبی 
پیروز دادخواس��تی به طرفیت عباس حاجی رس��تم تقدیم نموده است 
وقت رس��یدگی برای مورخ 95/5/17  س��اعت 5 عص��ر تعیین گردیده 
 اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر م��اده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا 
خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفه��ان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و 
 نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
 وق��ت رس��یدگی اب��الغ ش��ده تلق��ی و تصمی��م مقتض��ی اتخ��اذ 

می شود.
 م الف:8712 شعبه 29 حقوقی مجتمع ش��ماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )108 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/693 در خصوص پرونده کالس��ه 229/95 خواهان ش��ادمهر پیتانه 
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت رحمان شیرخانی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخه 95/5/23 ساعت 4 عصر تعیین گردیده 
اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب 
ساختمان صبا – پالک57 کدپس��تی 8165756441 مجتمع شورای حل 
اختالف اصفهان شعبه 42 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید.در ص��ورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 8713 
شعبه 42 حقوقی مجتمع ش��ماره یک ش��ورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )117 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/681 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100351402837 ش��ماره پرون��ده: 
9409980351401115 شماره بایگانی شعبه: 941225  خواهان/ شاکی 
حمید رنگرز خوراسگانی  دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم بهرامعلی 
صفری قلعه اخالصی به خواسته مطالبه وجه بابت ... و مطالبه خسارت 
دادرسی و مطالبه وجه چک و تامین خواس��ته و مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه  تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفه��ان نموده که جهت 
رسیدگی به ش��عبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری 
کل اس��تان اصفهان- طبقه 3 ات��اق ش��ماره 323  ارجاع و به کالس��ه 
9409980351401115 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/05/19 
و ساعت 11 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  
و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 

کامل خود نسخه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 

م الف:8805 ش��عبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)189 
کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
3/680 در خصوص پرونده کالسه 950433 خواهان حسن سلیمانی با 
وکالت ندا سادات میرحس��ینی دادخواستی مبنی بر مطالبه دو فقره چک 
به طرفیت جمال نعمت الهی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
95/5/19  ساعت 11 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود. 
م الف:8751 ش��عبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )117 کلمه، 1 کادر(
ابالغ رای

3/746 کالسه پرونده: 941542  ش��ماره دادنامه:353-95/3/8 مرجع 
رسیدگی: ش��عبه 11 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: علیرضا 
قسامی به نش��انی اصفهان خ مس��جد لنبان جنب کوچه باغ کالنتر میوه 
فروشی بهار با وکالت ابراهیم جاللی به نشانی اصفهان میدان جمهوری 
خ امام خمینی بعد از 4 راه شریف نرسیده به بانک سپه جنب اتو باقرصاد 
ساختمان 121،  خوانده: محمدرضا غفاری به نش��انی مجهول المکان، 
خواس��ته: مطالبه، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوای علیرضا 
قسامی با وکالت ابراهیم جاللی به طرفیت محمدرضا غفاری به خواسته 
مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه چک به ش��ماره 89/4/5-941897  
و 941898-89/4/22 و 941897-89/4/5  به عهده بانک کشاورزی به 
انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول 
مس��تندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه 
که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 
دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور 
نداش��ته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مس��تند و محکمه پسندی در مقام 
اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 
قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده ب��ه پرداخت مبل��غ 50/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 785/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی  و هزینه نشر آگهی و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف )تاریخ های فوق(  تا تاریخ اجرای حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف بیس��ت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:8755 ش��عبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف 

اصفهان )328 کلمه، 4 کادر(



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام على عليه السالم:
هر كس هدايت را از كس��ى كه اهل آن نيست 

بخواهد، گمراه شود.
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ساالد استيک و سيب زمينى

معرفی کتاب

آشپزیخانه داری شبکه های اجتماعى

پرورش گل و گیاه

مواد الزم برای ساالد استيک و سيب زمينى: 
 س��یب زمینی نصف ش��ده یا به 4 قس��مت تقس��یم ش��ده یک کیلوگرم، 
 روغن زیتون 2 قاش��ق غذاخوری، گوش��ت کبابی خرد ش��ده ب��ه قطر 5/2 
سانتی متر یک کیلوگرم، کاهو 2 عدد، سس سالس��ابه اندازه دستورالعمل، 

پیازچه 5 عدد.
 طرز تهيه ساالد استيک و سيب زمينى:

 ف��ر را ب��ا ح��رارت 375 درج��ه فارنهایت گ��رم کنی��د. درون ظ��رف خود 
س��یب زمینی ها را  قرار دهید تا برای50 تا60 دقیقه کباب شود. روی آن را 

یک قاشق غذاخوری روغن زیتون، نمک و فلفل بپاشید. 
پس از آن بگذارید تا خنک شود. ضمنا یک قاشق غذاخوری از روغن زیتون را 
با قلم مو روی استیک ها بکشید. آنها را با نمک و فلفل چاشنی بزنید و برای10 
تا 12 دقیقه در حرارت 145 درجه فارنهایت کباب کنید و سپس برش بزنید.

کاهو را برش دهید به قسمت های 5 سانتی متری و سر کاهو را برای مصارف 
دیگر استفاده کنید.

سس سالسا را آماده کنید. کاهوها را روی بشقاب ها قرار دهید و سپس سس 
سالس��ا را روی هر کدام بریزید و بعد روی س��یب زمینی، پیازچه، استیک و 

گوجه فرنگی ها.
طرز تهيه سس سالسا:

 در یک کاس��ه نصف پیمانه جعفری خرد ش��ده، 4/1 پیمان��ه روغن زیتون، 
 3 قاشق غذاخوری پیاز خرد شده، یک قاشق چایخوری آویشن و 2 عدد سیر 

و نمک و فلفل را ترکیب کنید. سس سالسا شما آماده است.

بهترین ظرف برای گرم کردن نان چیست؟
 بد نیس��ت این را هم بدانید که هرچه غذا چرب تر باشد، 
امکان آزاد ش��دن ترکیب ه��ای منومری و انتق��ال آنها 
به غذا بیش��تر می ش��ود. به  طور کلی برای گ��رم کردن 
 هرنوع م��اده غذای��ی از نان و برن��ج گرفته تا گوش��ت ها 
 و خورش ها باید حتما از ظرف ه��ای مخصوص مایکروفر 
یا ظرف های شیشه ای نشکن استفاده کرد زیرا ظرف های 
پالس��تیکی معمولی در اثر حرارت مایکروفر دچار تغییر 
حالت می ش��وند. همین ظرف هایی که ما به آنها ظروف 
پلیمری می گویی��م، در بهترین حال��ت می توانند دمایی 
نزدیک به70 درجه سانتی گراد را تحمل کنند. ظرف های 
پلیمری از فوم تهیه شده اند و همان ظرف هایی هستند که 
برای غذاهای نذری استفاده می ش��وند. البته پلیمرهای 
 معمولی ت��ر مانند ظرف های پالس��تیکی ای ک��ه این جا 
به آن اش��اره کرده ایم، حداکثر40 درجه سانتی گراد دما 

 را تحمل می کنند. با گرم کردن نان و س��ایر مواد غذایی 
در ظرف های پالستیکی یا حتی کیسه فریزر در مایکروفر، 
حرارتی بیش از حد تحمل این پالس��تیک ها به آنها وارد 
می ش��ود و این افزایش حرارت می تواند باعث آزاد شدن 
ترکیب های منومری سرطان زا در ظرف های پالستیکی 
و انتقال این ترکیب ها به موادغذای��ی و در نهایت بدن ما 
بشود. بد نیس��ت این را هم بدانید که هرچه غذا چرب تر 
باشد، امکان آزاد شدن ترکیب های منومری و انتقال آنها به 
غذا بیشتر می شود. بر اساس نتایج تحقیقات، نفوذ منومر 
 به مواد غذای��ی و بدن در کوتاه م��دت می تواند باعث ابتال 
به افسردگی و در بلندمدت منجر به سرطان شود. به همین 
دلیل تاکید ما بر استفاده از ظرف های مخصوص مایکروفر 
 برای گرم کردن غذاهاس��ت که معموال روی آنها عبارت 
 » Microwave safe « یا روی بسته بندی آنها عبارت 

» مناسب برای مایکروفر یا غذاهای گرم « وجود دارد.

 کت��اب » مس��جد و مس��جدی ه��ا « نوش��ته 
» حجت االس��الم فجری « اثری اس��ت که درباره 
 فوای��د وآث��ار حض��ور و پیامده��ای ع��دم حضور 

در مسجد به رشته ی تحریر درآمده است.
مس��جد در هر نقطه جهان خانه خدا و عظیم ترین 
 پای��گاه فرهنگی و معن��وی و محلی برای س��جود 
و عرض نیاز به درگاه قادر متعال است و به طور قطع 
می توان گفت پس از کعبه که خانه خدا و قبله آمال 
و آرزوهای مسلمانان اس��ت، مسجد مقدس ترین 

مکان است.
گفتنی است مروری بر سخنان بزرگان دین، نشانگر 
آن است که احداث مس��جد، فلسفه ای جز حضور 
م��ردم در آن و بهره گی��ری از ب��رکات آن ندارد و 
 با توجه به اهمیت مس��جد، نویس��نده ای��ن اثر را 
به منظور شناس��اندن آثار حضور و پیامدهای عدم 

حضور در مسجد به رشته تحریر درآورده است.
 کتاب حاض��ر در دو فصل تنظیم ش��ده و هر یک 

از فصول مشتمل بر چند گفتار است. 
نخس��تین فصل از این کتاب به موضوعاتی چون؛ 
اهمیت مس��جد در آیات و روایات، اهمیت مسجد 
از دیگاه علما، وظایف مس��لمانان در برابر مس��جد 
 و وظای��ف در براب��ر دس��ت ان��در کاران مس��جد 

می پردازد.
در فصل دوم نیز موضوعاتی مانند؛ راز و رمز حضور 
در مس��جد، ویژگی های اهل مسجد، فواید دنیوی 
 رف��ت و آمد به مس��جد  و پ��اداش اخ��روی رفتن 

به مسجد را مورد بررسی قرار داده است.
 کتاب » مسجد و مس��جدی ها « را انتشارات بهار 
دل ها در 104 صفحه، قطع رقعی و شمارگان پنج 

هزار نسخه منتشر کرده است.

حجت االسالم ش��هاب مرادی در صفحه ش��خصی اینستاگرامش 
نوشت: 

 این آقاپس��ر نازنین از ابت��دا تا انته��ای منبرم؛ همی��ن جوری که 
می بینید دس��ته منبر را گرفته بود و چش��م در چش��م نگاهم می 
 کرد.هر ازگاهی بین س��خنانم احوالی ازش می پرسیدم و ذهنم را 

به خودش مشغول کرد.
بعد از منبر هم به ش��دت زد زی��ر گریه! دم در با پ��درش دیدمش 
 آرام بود. خودش را و فطرت پاک و ناب حس��ینی اش را دعا کردم. 
لطفا شما هم برای سعادت و آینده درخشان و پر توفیقش دعا کنید 
و برای همه بچه های امت محمد مصطفی صلی ا... علیه و آله و سلم.

بهترین  ظرف
 برای گرم کردن نان

مسجد و مسجدی ها

پامنبری واقعى شهاب مرادی! 

                                       
 برگ های گازمانیا زبانی شکل، بلند و نوک تیز، با ظاهری چرمی و براق، ابتدا 
به رنگ سبز روشن هستند که با بلوغ گیاه به رنگ سبز تیره در می آیند و بر سر 
 گلدان چتر می زنند. گل گازمانیا که بر گیاه بالغ 3-4 س��اله می روید، بیشتر 
به رنگ قرمز آتش��ین و کمتر زرد و صورتی درخش��ان اس��ت و از برگه های 
متعددی تش��کیل ش��ده که الیه الیه بر روی هم از پوشش��ی فنجانی شکل 
بیرون می آیند. الیه های این گل یا درست تر است بگوییم گل واره – زیرا گل 
حقیقی گازمانیا در دل آن، به رنگ سفید و بسیار ریز می روید -  ابتدا به رنگ 
سبز تیره اند و به تدریج به رنگ زرد در می آیند؛ با گذشت زمان و قد کشیدن 
 این الیه ها از پوشش فنجانی شکل، رنگ آنها به قرمز روشن با ته رنگ نارنجی 

و یا نارنجی می شود.
  نيازمندی های محيطى

خاک: سیستم ریشه ای این گیاه به دو روش مختلف می تواند سازگار شود:
  ۱- کاش��ت در یک گلدان خاک؛ که در این حالت ریش��ه ه��ا توانایی جذب 

مواد غذایی و خاک را دارند. خاک گلدان باید سبک و دارای زهکشی عالی باشد. 
ترکیبی مس��اوی از خاک پیت + خاک برگ + پرلیت یا شن مناسب برای این 
گیاه است. کوددهی برای گیاهان در حال رشد در فصل گرم، ماهانه با کودی 
معمولی انجام شود. می توان در فصل رشد هر دو هفته یکبار از کود های مایع 

برای برگ ها و همچنین فنجان گیاه استفاده کرد.
۲- گیاه سوار ش��ده بر روی چوب؛ که در این حالت ریشه هایی قوی و زمخت 
 ایجاد می ش��ود که توانایی جذب مواد غذایی و خاک را ندارند و تنها به عنوان 

نگه دارنده عمل می کند تا گیاه استوار بماند. 
در این حالت فنجان انتهایی گیاه با کودی مایع کوددهی می شود.

آبياری:  به آبیاری در حد متوسط نیاز دارد و تابستان ها بهتر است به طور   
نظم مه پاش��ی ش��ود و در معرض رطوبت قرار بگیرد. هر 3 الی 4 هفته برای 
جلوگیری از پوس��یدگی آب آن را عوض کنید. به غیر از زمان گلدهی؛ فنجان 
 گیاه باید با آب باران یا آبی س��بک پر ش��ود؛ با انجام این کار در زمان گلدهی 

عمر گل کم می شود. 
این آب باید هر 4-3 هفته برای جلوگیری از پوسیدگی عوض شود.
نور:  به مکانی پر نور، به دور از نور مستقیم آفتاب احتیاج دارد. 

در صورتی که نور کم باشد گیاه هیچ وقت گل نمی دهد.
دما: دمای باالتر از 1۸ درجه با رطوبت باال مناسب این گیاه است. بهتر است 
برای حفظ رطوبت، در زیر گلدانی این گیاه سنگریزه ریخت و در آن به ارتفاع 

کمتر از سنگریزه ها آب ریخت و همچنین گیاه را هر روز مه پاشی کرد.
تکثير:  این گیاه یک گیاهMonocarpic  ) گیاهی که در طول حیات 
 خود یک بار گل و میوه می دهد ( اس��ت. گیاه بالغ پس از گلدهی به آرامی رو 
 به خش��کی و زوال می رود، اما گیاه��ان کوچکی از پای گیاه رش��د کرده؛ که 
می توان آن ها را وقتی به ارتفاع ۸ سانتی متر رسید به گلدان های خود انتقال 
داد. این گیاهان کوچک را در حد متوس��طی آب دهید و در محلی روشن قرار 

دهید.  ظرف چندسال بالغ می شوند و به گلدهی می رسند.

خواندنی

رب�ات بيمارس�تانى که ب�ه ۱9 زبان حرف
 مى زند

تازه ترین پرسنل یک بیمارستان در بلژیک، رباتی 
انس��ان نما به نام » پپر « Pepper است که به 19 

زبان صحبت می کند.
ای��ن رب��ات  توس��ط ش��رکت بلژیک��ی » زورا 
 بوتس « س��اخته ش��ده اس��ت ت��ا در بیمارس��تان 
ب��ه  اوس��تند،  درش��هر   » ای.زد.دامی��ان   « 
خدمات رس��انی به بیم��اران بپردازد. ای��ن ربات، 
بازدید کنندگان و بیماران را با بیمارس��تان آش��نا 
م��ی کن��د و اطالع��ات الزم درب��اره بخ��ش های 
بیمارس��تان را در اختی��ار آنان می گ��ذارد و آن ها 
را ب��ه اتاق ها و طبقه های س��اختمان بیمارس��تان 
راهنمایی م��ی کند.پپر، با س��رعت س��ه کیلومتر 
 در س��اعت حرک��ت م��ی کن��د و ب��ه ای��ن ترتیب 

می تواند کندتری��ن بیماران را نی��ز همراهی کند. 
وقتی باتری پپر، ش��ارژ کامل داش��ته باش��د، این 
ربات  می تواند تا20 س��اعت به تنهای��ی کار کند. 
 با این ح��ال، ای��ن ربات بس��یار گرانقیمت اس��ت 
و با توجه به قیمت30 ه��زار یورویی این ربات، تنها 
یک دستگاه از آن به یک مشتری ژاپنی فروخته شده 

است که از آن برای کار در منزل استفاده می کند.

دوچرخه  ای برای جلسه ۷ نفره در حرکت!
 یک ش��رکت آمریکای��ی دوچرخ��ه  هفت نفره 
دایره شکل تولید کرد که مانند یک میز کنفرانس 

متحرک قابل استفاده است.
تاکنون طرح های خالقانه دوچرخه با کاربردهای 
 متن��وع مثل س��رو نوش��یدنی و قهوه س��اخته 
 ش��ده بود، اما دوچرخ��ه هفت نف��ره کنفرانس 
در نوآوری پیش قدم است. دوچرخه هفت نفره 
"CoBi مثل خودرو مجه��ز به مجموعه حرکتی 
و فرمان است. نیروی الزم برای حرکت دوچرخه 
توسط 6 پدال تامین می ش��ود. یک نفر از هفت 
سرنشین دوچرخه مسئولیت کنترل این وسیله 
را بر عهده دارد. ایده اولیه ساخت دوچرخه هفت 
نفره از ط��رح Eric Staller هنرمند آمریکایی 
در سال 1991 الهام گرفته شده است. وزن خالی 

 دوچرخه CoBi ح��دود200 کیلوگرم اس��ت 
و می تواند تا ظرفی��ت700 کیلوگ��رم را حمل 
 کند. این دوچرخه با نیروی متوسط 6 رکاب زن 
به راحت��ی به س��رعت 15 کیلومتر در س��اعت 
می رس��د. دوچرخه CoBi یک وسیله با کاربرد 
روزمره نیست، چرا که قیمت آن بیش از 12 هزار 

دالر اعالم شده است.

وقتى google از مادربزرگ 86 ساله تشکر 
مى کند!

 ی��ک مادرب��زرگ ۸6 انگلیس��ی، ب��ا ش��یوه خاصش 
در جس��ت وجوی گ��وگل، جنجالی در ش��بکه های 

اجتماعی به راه انداخت.
ن��وه May Ashworth، وقتی رایان��ه او را باز کرد، 
 متوجه مس��ئله ای ش��د که نتوانس��ت از انتش��ار آن 
در صفحه تویترش خودداری کند. این مادربزرگ ۸6، 
 هر بار که واژه ای را در گوگل جس��ت وج��و می کرد، 
در ابتدای جمله جست وجو از واژه » لطفا « و در انتهای 
جمله از » متشکرم « استفاده می کرد، تا ادب و احترام 
را رعایت کرده باشد. انتشار عکس صفحه مانیتور این 
مادربزرگ انگلیسی، توسط » بین جان « سبب 11 هزار 
بار بازنشر آن شد. در این عکس، مادربزرگ انگلیسی، 
 در پی دریافت معادل انگلیسی ش��ماره ای رومی بود 

 به همین منظ��ور نوش��ت: MCMXCVIII و پس 
از آن، با تمام احترام از واژه های لطفا و متشکرم استفاده 
کرد. جس��ت وجوگر گوگل با اطالع از شهرت ماجرای 
این مادربزرگ، در اقدامی بی س��ابقه ه��م در صفحه 
جهانی گوگل و هم در صفحه انگلیسی در تویتر، اخالق 
 این مادربزرگ انگلیسی را س��تود و از او قدردانی کرد. 
جس��ت وجوگر گوگل خطاب به مادربزرگ انگلیسی 
نوشت: در جهانی که در آن بیلیون ها جست وجو صورت 
می گیرد، تنها جس��ت وجوی تو، لبخن��د را بر لبان ما 
نشاند. جست وجوگر گوگل آن گاه با زبان طنز، در پاسخ 
 به جس��ت وجوی مادربزرگ نوشت: جواب سوال شما 
می شود » 199۸ « و ما نیز از شما متشکریم. به گفته نوه 
این مادربزرگ، او گمان می کرد که جست وجوی گوگل 
توسط یک پرس��نل صورت می گیرد به همین سبب 

ترجیح داد با شخص جست وجوگر مودبانه رفتار کند.

عکس نوشت

موضوع جالبی که درباره اس��کاندیناوی ها باید بدانید این است که آنها عالقه 
زیادی به سقف های سبز دارند. کار به جایی رس��یده که آنها حتی مسابقه ای 
 برای بهترین س��قف س��بز دارند. عالوه بر زیبایی که این بام های سبز به خانه 

 می دهند، س��ودهای فراوانی هم دارند زی��را با جذب آب ب��اران باعث کاهش 
هزینه های گرمایش در زمستان و کاهش هزینه های تهویه در تابستان و به نوعی 

عایق های بلند مدت هستند.

گردشگری

ب��ا پیش��رفت های متع��دد در زمینه ه��ای گوناگون، ام��روزه زمان 
 خوبی برای مس��افرت اس��ت به خصوص اگر یک گوش��ی هوشمند 

داشته باشید. 
 تغیی��رات متع��دد در بخش ه��ای گوناگ��ون از هتل ه��ا گرفت��ه 
 تا خدمات هواپیمایی ها، باعث می ش��وند که امروزه سفری راحت تر 

و لذت بخش تر را تجربه کنید. 
در این مطلب با نمونه ای از این پیشرفت ها آشنا می شویم. 

۱-  با کليد اتاق هتل ها خداحافظى کنيد
امروزه بس��یاری از هتل های زنجیره ای مطرح در دنیا از جمله هتل 
هیلتون و هتل ماریوت درب اتاق های هتل را به نحوی به روزرسانی 
کرده اند که اکنون ش��ما می توانید از گوشی هوشمند خود به عنوان 

کلید درب اتاق نیز استفاده کنید.
 مسافران به سادگی می توانند اپلیکیشنی را دانلود کنند و از آن برای 
کنترل درب اتاقی که به آن ها اختصاص داده ش��ده، استفاده کنند. 
 به همین سادگی دیگر نیازی به حمل اش��یای اضافه ندارید و هرگز 

با مشکل گم کردن کلید اتاق مواجه نمی شوید.
۲. سفرهای جاده ای لذت بخش تری داشته باشيد

طراحی ماش��ین های نس��ل آینده تقریبا به پایان رس��یده اس��ت. 
 ش��رکت هایی چ��ون مرس��دس بن��ز، ب��ی ام و، تس��ال و گ��وگل 
 ) self - driving ( در تالش برای تکمیل خودروهای بدون راننده 

هستند.
 در چند س��ال آینده امکاناتی چون ترمز، افزایش س��رعت و هدایت 
 فرمان اتوماتیک ب��ه برخی از مدل ه��ای منتخب افزوده می ش��ود 
تا رانندگی دستی به خاطره ها بپیوندد. تصور کنید که سفر جاده ای 
شما وقتی مجبور نباش��ید برای رانندگی کردن کاری انجام دهید، 

چقدر لذت بخش تر خواهد بود.
3-  نگران گم شدن چمدان های خود نباشيد

اگر یک بار هنگام جابه جا کردن وس��ایل خود در ف��رودگاه آن ها را 
گم کرده باشید، درک می کنید که چقدر نگه داری از چمدان ها کار 

سختی خواهد بود.
 اما خوشبختانه امروزه شرکت های متعددی چمدان هایی با وسایل 
 مخص��وص ردیابی طراح��ی کرده اند که به ش��ما کم��ک می کنند 
به سادگی آن ها را با استفاده از گوشی هوشمند خود ردیابی و دنبال 

کنید. به این ترتیب دیگر چمدان های تان را گم نمی کنید.

بام های سبز اسکاندیناوی؛ یک تير و چند نشان!  آشنایى با فناوری های جدید که سفر کردن را آسان تر مى کند

 گازمانيا
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