
حضور پرشور ش��هروندان در بهره برداری و کلنگ زنی پروژه های منطقه 8 شهرداری اصفهان که در 
قالب بیس��ت و چهارمین برنامه »هر هفته چند افتتاح« برگزار ش��د، قابل توجه بود. شهروندانی که 
فارغ از گرمی هوا و خستگی جسمانی ناشی از روزه داری همگام با مسئوالن شهرداری قدم برداشته 
و آنها را در بهره برداری از پروژه ها همراهی می کردند. ش��هرداری اصفهان روز گذشته پروژه هایی را 
در یکی  از محروم ترین و پرجمعیت ترین مناطق شهر اصفهان به بهره برداری رساند که زمینه شادی 

و نشاط عموم شهروندان این منطقه را برانگیخت به گونه ای که شهروندان و معتمدان حاضر در این 
برنامه به صورت مکرر نسبت به اقدامات اخیر ش��هرداری در این منطقه که با سرعت و بدون اندکی 
درنگ به بهره برداری رسید قدردانی کردند و همچنین خواسته های جدید خود  را در قالب راه اندازی 
مراکز جدید و ارائه خدمات بیشتر با مدیران شهری به صورت مستقیم و بی واسطه در میان گذاشتند.

 حضور پرشور کودکان نیز در آیین افتتاحیه های منطقه 8 و به ویژه افتتاح ورزشگاه کوجان بسیارقابل 

توجه بود چرا که  بیش از 100 کودک و نوجوان در این مراسم حضور داشتند و با بحث و گفت وگو با 
دوستانشان برای پرکردن اوقات فراغت خود در این ورزشگاه برنامه ریزی می کردند.

بهره برداری از فرهنگس��رای کوجان نیز که از دیگر پروژه های افتتاح شده ش��هرداری در منطقه 8 
بود در نوع خود بی نظیر بود و به لحاظ مساحت، تجهیزات و کاربری های تعریف شده در آن ،یکی از 

شاخص ترین اماکن فرهنگی در شهر اصفهان تلقی می شود.

ش��هردار اصفهان با اشاره به س��رعت باالی فعالیت های عمرانی 
 ابرپروژه های ش��هرداری اصفه��ان گفت: بر اس��اس زمان بندی 
صورت گرفته فاز نخست شهرک سالمت نیز همچون بسیاری از 

دیگر پروژه های شهرداری اصفهان به بهره برداری می رسد.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان،  دکتر مهدی 
جمالی نژاد در حاشیه آیین افتتاحیه و کلنگ زنی طرح های منطقه 
هشت ش��هرداری اصفهان که در قالب بیست و چهارمین برنامه 
»هر هفته چند افتتاح« برگزار ش��د، ضمن تبریک به مناس��بت 
فرا رس��یدن میالد کریم اهل بیت )ع(، به اضافه شدن کلنگ زنی 
پروژه های جدید در کن��ار افتتاح پروژه ها اش��اره و اظهار کرد: از 
این رو در سال جاری در کنار بهره برداری از پروژه ها، کلنگ زنی 
پروژه های جدید را نیز به ویژه در محالت غیر برخوردار اصفهان 

آغاز کرده ایم.
وی در ادامه به افتتاح چهار پروژه در این هفته اش��اره کرد و بیان 
داشت:  بر این اساس فرهنگسرای کوجان در محله ای بسیار محروم 
در منطقه هشت شهرداری اصفهان با زیربنای یک هزار و 800 متر 

مربع و عرصه 800 متر با هزینه سه میلیارد تومان افتتاح شد.
شهردار اصفهان بهره برداری از ورزشگاه ش��هدای فردوان با سه 
هزار و 400 متر عرصه و زیربن��ای دو هزار متر مربع با اعتبار پنج 
میلیارد تومان را نیز از دیگر پروژه های بهره برداری شده در منطقه 
هشت ش��هرداری اصفهان عنوان کرد و افزود: پارک اردیبهشت 
جنب فرهنگسرای کوجان نیز با اعتبار 3/5میلیارد تومانی افتتاح 
شده است. وی با اشاره به بهره برداری از پل مکانیزه عابر پیاده با 
اعتبار یک میلیارد و 200 میلیون تومان گفت: در سال جاری نیز 
همچون سال گذشته بهره برداری از پروژه های مختلف در مناطق 
کمتر برخوردار شهرداری اصفهان در دستور کار قرار گرفته است.

آغاز عملیات اجرایی بوس�تان محله بهرام آباد و زورخانه 
شمس آباد 

جمالی نژاد در ادامه با اشاره به آغاز عملیات اجرایی دو پروژه دیگر 
در این منطقه گفت: عملیات اجرایی بوستان محله بهرام آباد واقع 
در خیابان امام خمینی )ره( با مساحت 7هزار متر مربع و زورخانه 
محله شمس آباد در خیابان کاوه با مس��احت 400 متر مربع نیز 

همزمان با افتتاح پروژه های منطقه آغاز شد.
وی همچنی��ن به س��رعت ب��االی بهره ب��رداری از ابرپروژه های 
شهرداری اصفهان اشاره کرد و افزود: از این رو بخش اعظمی از این 

پروژه ها تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.
ش��هردار اصفهان به بازدید از شهرک سالمت اصفهان اشاره کرد 
و بیان داشت: این ش��هرک که قرار اس��ت جایگزین سرانه های 
درمانی سطح شهر اصفهان باشد و ترافیک خیابان آمادگاه و هسته 
مرکزی شهر اصفهان را ساماندهی کند، با سرعت قابل توجهی در 
حال پیشرفت است. وی با بیان اینکه بر اساس زمان بندی صورت 
گرفته فاز نخست شهرک سالمت اصفهان تا پایان سال جاری به 
بهره برداری می رسد،  افزود: باید توجه داشته باشیم که این شهرک 
همه استانداردهای درمانی کشور را دارد و در بسیاری از موارد نیز 
استانداردهای باالتر از خاورمیانه را داراست. جمالی نژاد تصریح 
کرد: باید توجه داش��ته باش��یم که خدمات ارائه شده در شهرک 
س��المت می تواند در آینده ای نزدیک اصفهان را به مرکز جذب 
توریست درمانی خاورمیانه تبدیل کند.وی همچنین با بیان اینکه 
شهرک سالمت در چهار فاز به بهره برداری خواهد رسید،  ابراز کرد: 
فاز نخست این پروژه ش��امل کلینیک های تخصصی،  مطب های 
فوق مدرن و فروشگاه های طبی و رس��توران های ارگانیک است 
که تا پایان س��ال جاری به بهره برداری می رسد. شهردار اصفهان 
مرکز جامع پزشکی و درمانی شامل امکانات تشخیص و درمانی 
 مانند ام.آر.آی و سی.تی.اسکن مولتی اس��کایس و رادیولوژی و

 ش��یمی درمانی را نیز بخش دیگری از شهرک سالمت اصفهان 
عنوان ک��رد و اف��زود: همچنین مجتم��ع آزمایش��گاهی، هتل 
بیمارستان چهار ستاره و بیمارس��تان فوق تخصصی نیز از دیگر 
بخش های شهرک سالمت اصفهان است.وی با بیان اینکه شهرک 
س��المت مایه افتخار مردم اصفهان خواهد بود،  بیان کرد: در این 
راستا پارکینگ و وسایل حمل و نقل عمومی و همچنین راه اندازی 
تقاطع غیر همسطح به صورت فوری در دس��تور کار قرار گرفته 

است. عید فطر نخستین جشنواره »زاینده رود« برگزار می شود.

شهردار اصفهان در آیین بهره برداری و کلنگ زنی پروژه های منطقه 8:

شهرک سالمت مایه افتخار مردم اصفهان خواهد بود

عضو شوراي اسالمي ش��هر اصفهان گفت: پروژه هایي که در مناطق 
کمتر برخوردار افتتاح مي شود، موتور محرک توسعه در محالت شهر 

به حساب می آید.
رسول جهانگیري در حاش��یه آیین افتتاحیه و کلنگ زنی طرح های 
منطقه هشت شهرداری اصفهان که در قالب بیست و چهارمین برنامه 
»هر هفته چند افتتاح« برگزار شد، اظهار کرد: مدیریت شهري اصفهان 
هر هفته چند پروژه و افتتاحیه را در دستور کار خود قرار داده که بیشتر 
این پروژه ها در مناطق حاشیه هاي شهر است اما این موضوع بدان معنا 
نیست که مناطق برخوردار رها شده اند بلکه آن محالت نیز رشد خود 

را خواهند داشت. 
وي با بیان اینکه هدف این است که فاصله بین مناطق کمتر برخوردار 
و مناطق برخوردار پر شود، تصریح کرد: بسیاري از پروژه هایي که در 
مناطق افتتاح مي شود، موتور محرک توسعه در محالت است، برای 
مثال خیابان هایي که در گره کور این محالت احداث می شود، رشد و 

توسعه آنها را سرعت می بخشد.
عضو شوراي اسالمي ش��هر اصفهان ادامه داد: تمام پروژه هایي که در 
محل هایی با بافت قدیمي اجرا شده سبب شده تا  این محله ها در تمامي 
زمینه ها از جمله فرهنگي،  ترافیکي،  فضاي سبز،  ورزشي و ... از حالت 

خمودی خارج شوند.
وي تاکید کرد: امیدواریم بتوانیم سرانه خدمات را در تمامي محالت 

اصفهان به هم نزدیک تر کنیم.

معاون فرهنگ��ي اجتماعي ش��هرداري اصفهان گفت: ب��ا برگزاری 
برنامه های فرهنگی که در ش��هر در حال انجام است، هواي فرهنگي 

شهر بهتر مي شود.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان، علي قاسم زاده 
در حاش��یه آیین افتتاحی��ه و کلنگ زنی طرح های منطقه هش��ت 
شهرداری اصفهان که در قالب بیس��ت و چهارمین برنامه »هر هفته 
چند افتتاح« برگزار ش��د، اظهار کرد: پروژه های��ي که در این منطقه 
افتتاح شد مبتني بر عدالت محوری در شهر است که البته این موضوع 
یک شبه به سرانجام نمی رسد.وي تصریح کرد: باید در تمام حوزه ها 
از جمله فرهنگي و اجتماعي این نگاه نهادینه شده و به طور تدریجي 
این فاصله کم شود، مردم این نوع مناطق محروم مردمي قانع، وفادار 
و معتقد به نظام هستند که بطن و اصل جامعه را تشکیل داده و باید 
به آنها رسیدگي شود. معاون فرهنگي اجتماعي شهرداري اصفهان با 
بیان اینکه باید زمینه را براي حضور هر چه بیشتر مردم در حوزه هاي 
فرهنگي و اجتماعي بیشتر کنیم، ادامه داد: در حوزه فرهنگي در حدود 
50 مرکز فرهنگي را خود مردم اداره مي کنند که با وجود نقاط ضعف 

و قوت توانسته اند بسیار خوب عمل کنند.
وي اضافه کرد: س��اختمان هایي که در حوزه فرهنگي به بهره برداري 
مي رسد مانند جنگلي است که تنفس فرهنگي در محالت را راحت تر 
مي کند و با اتفاقاتي که در حال انجام است، هواي فرهنگي شهر بهتر 

خواهد شد.

عضو شوراي اسالمي شهر اصفهان:

افتتاح پروژه  در مناطق کمتربرخوردار موتور 
محرک توسعه محالت است

معاون فرهنگي اجتماعي شهرداري اصفهان:
هواي فرهنگي شهر 

بهتر می شود

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: طرح »هر هفته چند افتتاح« 
شور و نشاط اجتماعی را در بین شهروندان افزایش داده و بار مسئولیتی 

مدیران شهری را سنگین تر کرده است.
رضا امینی در حاشیه آیین افتتاحیه و کلنگ زنی طرح های منطقه هشت 
شهرداری اصفهان که در قالب بیست و چهارمین برنامه »هر هفته چند 
افتتاح« برگزار ش��د ضمن قدردانی از حضور ش��هروندان منطقه هشت 
شهرداری در برنامه های افتتاح و کلنگ زنی شهرداری با توجه به تحمل 
سختی روزه داری اظهار کرد: باید توجه داشته باشیم که طرح »هر هفته 
چند افتتاح« شور و نشاط اجتماعی را در بین شهروندان افزایش داده و بار 

مسئولیت مدیران شهری را سنگین تر کرده است.
وی با بیان اینکه منطقه هشت شهرداری با توجه به مساحت و جمعیتی 
که دارد نیازمند اجرای پروژه های زیادی در بخش های مختلف است، ابراز 
داشت: فرهنگسرا و مجموعه ورزش��ی محله کوجان به همراه مجموعه 
فضای سبز در این  محله جزو طرح های محله محور بود که محور ارزشمند 
و تاریخی کوجان را تکمیل کرد. رییس ش��ورای اسالمی شهر اصفهان با 
بیان اینکه در گذشته نیز زورخانه، ساماندهی نهر مرکزی و ورزشگاه محله 
کوجان به بهره برداری رس��یده اس��ت،  بیان کرد: در تکمیل این طرح ها 
فضای س��بز محلی و مجموعه ورزشی و فرهنگس��رای این محله در سه 
طبقه و با تجهیزات کامل به بهره برداری رس��یده است. وی همچنین به 
تحویل پل مکانیزه عابر پیاده محله فردوان اش��اره کرد و افزود: ورزشگاه 
این محله نیز به بهره برداری رسیده که زمینه رضایت شهروندان  را در این 
منطقه  فراهم ساخته است.امینی به کلنگ زنی بوستان محلی بهرام آباد 
اشاره کرد و افزود: این پروژه در مساحت 6هزار و 700 متر که دارای طرح 
و پیمانکار است همراه با ذکر خانه شمس آباد تا پایان سال به بهره برداری 
خواهد رسید. وی با تاکید بر اینکه در برنامه ریزی های 6 سال گذشته) و به 
ویژه سه سال گذشته (سعی شده توازن در محالت ایجاد شود،  اضافه کرد: 
البته باید توجه داشته باشیم که کاهش فاصله محالت در شهر اصفهان با 
توجه به اینکه بیش از 100 سال است که شهر به همین صورت بوده است 
زمان بر خواهد بود.امینی همچنین به ضمیمه شدن روستاهای اصفهان 
به ش��هر اصفهان اش��اره کرد و افزود: اراضی کش��اورزی بایر در نزدیکی 
 روستاهای حاشیه ای  ش��هر اس��ت که در حال حاضر بعضا کاربری های 
غیر معقولی بر آنها حاکم اس��ت و امیدواریم با هم��کاری مراجع قضایی  
بتوانیم شرایطی را فراهم سازیم  که  مردم منطقه نیز از بالتکلیفی خارج 

شوند.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:

طرح »هر هفته چند افتتاح« شور اجتماعی 
شهروندان را افزایش داده است

هر هفته چند افتتاح؛

بهره برداری و کلنگ زنی  پروژه های منطقه 8 شهرداری اصفهان 
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شاید خیلی از فوتبال دوس��تان، قبل از آغاز مسابقات 
یورو 2016 منتظر بودند تا مرد اول رسانه ای فوتبال 
ایران را به عن��وان تهیه کننده و مج��ری ویژه برنامه 
این مس��ابقات در قاب تلویزیون ببینند. اما با آغاز این 
مسابقات حساس و جذاب رضا جاودانی و محمدرضا 
احمدی به عنوان مجری برنامه  این مس��ابقات ظاهر 

شدند و عادل به جز چند بازی...

روز دوش��نبه ش��ایان، یک هکر ایرانی برای اولین بار 
میهمان یک برنامه در صدا و س��یمای ای��ران بود. در 
ادامه یادداشت احسان دبیروزیری، نویسنده و خبرنگار 
کافه سینما را درباره این هکر جوان ایرانی می خوانید: 
» شایان میهمان ماه عس��ل بود. هکری که با عشق به 
آی تی بدون داش��تن هیچ معلمی توانسته بود در 16 

سالگی با هک کردن ایمیل های آنتیک...

فقط 10 درصد

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

چرا فردوسی پور با یورو 2016 در تلویزیون فعال نیست؟

عادل کجایی؟ دقیقا کجایی؟
با حضور خودجوش مردم اصفهان صورت می گیرد؛ درباره پسری که ذهن همه ما را هک کرد؛

مورد عجیب شایان

برای تامین آب اصفهان 
مشکل جدی داریم

3

معاون سیاسی وزیرکشور خبرداد:

برخی استانداران تغییر می کنند

2

کانون های جرم در اصفهان
متالشی می شود

12

اورژانس کم داریم
خط امدادرسانی نداریم

10

واگذاری سهام ذوب آهن در 
فرابورس، خالف قانون است

3

ضرورت جذب سرمایه گذار در 
پروژه های چهارمحال و بختیاری

7

12

معاون توسعه و پیش بینی سازمان هواشناسی کشور گفت: 
تولید و انتقال گرد و غبار به کشور تا پایان تابستان تداوم 
می یابد. علی عابدینی با اش��اره به اینکه کانون های گرد و 
غبار در کش��ورهای اردن، س��وریه و عراق باعث وضعیت 
کنونی کشور شده است، گفت: تولید گرد و غبار و انتقال 

آن به کشور ما در فصول گرم سال و معموال از اردیبهشت 
ماه تا پایان تابس��تان به علت خشک شدن سطح زمین و 
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بود. وی اظه��ار کرد: توده های گرد و غب��ار در این مقطع 

زمانی استان هایی مثل...

اصفهان در معرض کانون های گرد و غبار داخلی و خارجی؛
نصف جهان در غبار
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با ابالغ و دس��تور رییس جمهور مبنی ب��ر »ممنوعیت به 
کارگیری بازنشستگان« ۹ تن از اعضای هیئت دولت شامل 

۷ وزیر باید از سمت خود کنار گذاشته شوند.
به گزارش پارس��ینه درای��ن میان محمدرض��ا نعمت زاده 
با داشتن ۷۱ س��ال قطعا پیش��تاز این تغییرات باید باشد. 

هر چند ک��ه ای��ن روزها با 
افزایش شایعه برکناری وی 
و جایگزینی کاندیدی دیگر 
بر کرس��ی مدیریت وزارت 
صنعت،مع��دن و تج��ارت، 
روابط عمومی این وزارتخانه 
این تغییر را تکذیب کرده و 
همچنان بر حضور این مدیر 
باس��ابقه کش��ور بر کرسی 
وزارتخان��ه صنع��ت اصرار 

دارد.
محمد فرهادی با ۶۷ س��ال 
س��ن در صورت اجرای این 
قانون باید دومی��ن وزیری 
باشد که از دولت خداحافظی 
می کند. پس از آن وزیر نفت 
و وزی��ر ارتباط��ات در نوبت 

بعدی تغییرات قرار گرفته اند. 
وزیر نی��رو و مع��اون اول رییس جمه��ور هم در آس��تانه 
بازنشس��تگی قرار گرفته اند که دولت یازده��م باید برای 

جایگزین آنها هم فکر کند.
 هر چند که با توجه به س��پری ش��دن ماه های آخر دولت 
یازدهم تغییر این دو مدیر ارش��د دولت��ی احتمال کمتری 
دارد. با این ح��ال در صورت آنکه دول��ت بنابر ابالغ رییس 
جمهور بخواهد اقدام به حذف بازنشستگان کند باید ابتدا از 
هیئت دولت آغاز کند که این قانون حداقل ۸ نفر از وزرای 

دولت یازدهم را هدف گرفته است. 
وزرایی که کلیدی ترین بخش های اقتصاد کشور را در دست 
گرفته اند. وزیر صنعت،معدن و تجارت و وزیرنفت از جمله 
استراتژیک ترین س��مت های دولت یازدهم است که این 
خود نگرانی هایی را برای مرد اول دولت ایجاد خواهد کرد.

بهمن سال گذشته خبرهایی در خصوص طرح ممنوعیت 
به کارگیری بازنشستگان منتشر شد. این قانون روز دوشنبه 
۲۰ اردیبهش��ت ۱۳۹۵ در جلس��ه علنی مجلس ش��ورای 
اسالمی نیز تصویب شد و در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵به 

تأیید شورای نگهبان رسیده است.
در این قانون آمده است؛ به کارگیری افرادی که در اجرای 
قوانی��ن و مقررات مربوطه بازنشس��ته یا بازخرید ش��ده یا 
بش��وند، در دس��تگاه های اجرایی موضوع م��اده ۵ قانون 
مدیریت خدم��ات کش��وری مص��وب ۱۳۸۶/۷/۸ و کلیه 
دس��تگاه هایی که به نحوی از انح��اء از بودجه عمومی کل 

کشور استفاده می کنند، ممنوع می باشد.
این قانون ش��امل حال برخی ها نمی ش��ود که در تبصره۱ 
آمده اس��ت.  از جمله، مقامات مذکور در ماده)۷۱( قانون 

مدیریت خدمات کش��وری و همترازان آنه��ا و ایثارگران، 
فرزن��دان ش��هدا و جانب��ازان هفت��اد درص��د و باالت��ر، 
نیروهای مس��لح، وزارت اطالع��ات و دارن��دگان اجازات 
 خاصه مقام معظم رهبری از ش��مول این قانون مس��تثنی 

می باشند.
همچنین در تبصره۲ آمده است؛ دستگاه های موضوع این 
قانون در ص��ورت لزوم می توانند از خدمات بازنشس��تگان 
متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و باالتر به صورت 

پاره وقت و ساعتی استفاده کنند. 
حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم 
س��اعات اداری کارمندان رسمی اس��ت وحق الزحمه این 
افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک سوم 

کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می شود.
تبص��ره۳ پرداخت ه��ر گونه وجه��ی را به عن��وان حقوق 
 پ��س از م��دت تعیی��ن ش��ده، تص��رف در ام��وال دولتی 
می داند. پ��س از مهلت دس��تگاه های مش��مول مکلفند 
ظرف مدت ش��صت روز از تاریخ ابالغ این قانون آن دسته 
از اف��رادی را که برخ��الف مفاد ای��ن قان��ون به کارگرفته 
 ش��ده اند، از خدم��ت منت��زع و ب��ا آن��ان تسویه حس��اب 
کنند.  افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت 

و پست خود را ترک کنند. 
پرداخت هرگونه وجهی پ��س از این مهل��ت از هر محل و 
تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی 
است. در حال حاضر با ابالغ دوباره این قانون از سوی رییس 
جمهور، اصرار او را برای اجرای این قانون نشان می دهد. در 
نامه ابالغ رییس جمهور در س��وم خرداد ماه سال جاری به 
سازمان مدیریت و برنامه ربزی کشور آمده است:»در اجرای 

اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به پیوست 
قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشس��تگان که در جلس��ه 
علنی روز دوش��نبه مورخ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ مجلس ش��ورای 
اسالمی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ به تایید شورای 
نگهبان رس��یده و طی نام��ه ش��ماره ۵۹۶/۱۳۴۲۷ مورخ 
۱۳۹۵/۰۳/۰۴ مجلس ش��ورای اس��المی واصل گردیده، 

جهت اجراء ابالغ می گردد.«
***

بیژن نامدار زنگنه متولد ۱۳۳۱ است. او در سال ۱۳۵۰ به 
رشته مهندسی عمران دانش��گاه تهران راه یافت و در سال 
۱۳۵۶ در رش��ته مهندسی راه و س��اختمان با کسب رتبه 
ممتاز فارغ التحصیل ش��د. زنگنه از سال ۱۳۵۶ به عضویت 
هیئت علمی دانش��گاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 
درآمده و به تدریس در این دانش��گاه پرداخت و در س��ال 

۱۳۸۵ در همین سمت بازنشسته شد. 
زنگن��ه ابت��دا در فاصل��ه س��ال ه��ای ۱۳۶۱ – ۱۳۵۹ 
به عن��وان مع��اون فرهنگ��ی وزی��ر ارش��اد پا ب��ه دولت 
نه��اد. در آب��ان ۱۳۶۱ بن��ا ب��ر دع��وت مدی��ران وق��ت 
 جهاد س��ازندگی ب��ه عضویت ش��ورای مرکزی ای��ن نهاد 

درآمد.
سپس با عناوینی همچون اولین وزیر جهاد، نیرو و نفت در 
کابینه های میرحسین موس��وی، اکبر هاشمی رفسنجانی 
و س��ید محمد خاتمی همکاری خود را با دولت ادامه داد. 
همچنین وی از ۱۳۶۲ تا ۱۳۸۴ از اعضای ش��ورای اقتصاد 
ب��ود و از س��ال ۱۳۷۵ ت��ا ۲۴ اس��فند ۱۳۹۰ عضو مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام جمهوری اس��المی بود. زنگنه از 
اسفند ۱۳۸۵ تا مرداد ۱۳۸۷ به عنوان رییس هیئت مدیره 

شرکت هپکو فعالیت می کرد.
 او اکنون وزیر نفت کابینه روحانی اس��ت و ۶۴ س��ال دارد 
بنابراین طبق ابالغیه رییس جمهور بازنشس��ته محسوب 

می شود.
محمدرضا نعمت زاده متولد سال ۱۳۲۴ و زاده تبریز است.

تحصیالت مقدماتی خود را 
در این شهر به انجام رساند 
و در ۱۹۶۸ کارشناسی خود 
در مهندسی محیط زیست 
را از دانشگاه ایالتی کالیفرنیا 
 در سن لوئی ابیسپو دریافت 

کرد. 
سپس تحصیل مدیریت در 
دانش��گاه کالیفرنیا، را نیمه 
کاره ره��ا ک��رد و ب��ه ایران 

برگشت.
 پ��س از انق��الب در س��ال 
۱۳۵۸، ۱۰ ماه وزیر کار بود. 
همچنی��ن بین س��ال های 
۱۳۵۹ ت��ا ۱۳۶۰ و س��پس 
از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ به ترتیب 
در دولت ه��ای محمدعل��ی 
 رجایی و اکبر هاشمی رفس��نجانی وزیر صنایع ایران بوده 

است.
نعم��ت زاده معاونت وزارت نف��ت در امور پتروش��یمی در 
دولت اول و دوم س��ید محمد خاتمی بود. او س��مت هایی 
چون معاونت س��ازمان صنایع دفاع، رییس هیئت مدیره و 

مدیرعامل توانیر را نیز برعهده داشته است.
 نعمت زاده معاونت وزارت نف��ت در امور پخش و پاالیش و 
مدیریت عامل ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی ای��ران را در کابینه اول احمدی نژاد به عهده داش��ت 
و مس��ئول اجرای برنامه س��همیه بندی بنزین در ایران در 
تابس��تان ۱۳۸۶ بود. او اکنون در ۷۱ سالگی وزیر صنعت، 

معدن و تجارت دولت روحانی است.
حمید چیت چی��ان متولد ۱۳۳۶ در تبریز اس��ت. تا کنون 

سوابق شغلی بسیاری را پشت سر گذاشته است. 
مش��اور عالی و قائم مقام��ی وزارت نیرو دول��ت نهم، عضو 
هیئت مدیره شرکت توانیر و سازمان برق ایران، معاون وزیر 
نیرو در امور ان��رژی، معاون برنامه ری��زی و امور اقتصادی 
وزارت نیرو، قائم مقام وزیر و مش��اور عال��ی وزیر و رییس 
شورای مش��اوران وزارت نیرو ازجمله سوابق فعالیت های 

وی در وزارت نیرو به شمار می رود.
چیت چیان اکنون در آستانه بازنشستگی به سر می برد.

سوال اصلی اینجاس��ت؛ چرا با وجود اینکه دو تن از وزرای 
کلیدی و مطرح در کابینه روحانی در س��ن بازنشس��تگی 
به س��ر می برن��د، رییس جمهور اص��رار به اجرایی ش��دن 
»قانون ممنوعیت ب��ه کارگیری بازنشس��تگان« دارد؟ آیا 
 وزرای کابین��ه روحانی و هئیت دولت مش��مول این قانون

 نمی شوند؟

ده ها نظامی مسلح رژیم آل خلیفه در اقدامی هتاکانه و غیر منتظره 
به منزل  شیخ  عیسی  قاسم، روحانی با نفوذ و رییس شورای اسالمی 
علمای بحرین یورش برده و ضمن تهدید و ارعاب، تابعیت بحرینی 

وی را لغو کردند.
 این اقدام س��رکوب گرایانه آل خلیف��ه با واکنش های بس��یاری 
 همراه ب��ود به ط��وری که س��ردار قاس��م س��لیمانی در بیانیه ای 
شدید الحن نس��بت به عواقب چنین اقدامی به بحرین هشدار داد 
همچنین وزارت امور خارجه کش��ورمان، ح��زب اهلل لبنان،  مقتدا 
 صدر و بس��یاری از روحانیون ش��یعه، این اقدام بحرین را محکوم 

کردند.
 اما شیخ عیسی  قاسم کیس��ت؟ آیت اهلل حاج شیخ »عیسی احمد 
قاسم الدرازی البحرانی« از برجس��ته ترین علما و رهبران سیاسی 
بحرین است که در روستای »َدراز«، از روستاهای اطراف »منامه« 
در پایتخت بحرین دیده به جهان گشود و تحصیالت مقدماتی خود 

را در مدارس این روستا به پایان رساند.
 تحصیالت علوم دینی خود را در بحری��ن در دهه ۱۹۶۰ میالدی 
با حض��ور در محضر ش��یخ »عل��وی الغریفی« آغاز کرد و س��پس 
راهی نجف اش��رف ش��د تا به تحصیل علوم دین��ی و از جمله فقه 
 در آن بپ��ردازد. وی از جمل��ه دانش آموخت��گان آیت اهلل ش��هید 

»سید محمدباقر صدر« است.
در اواخر دهه ۶۰، برای ادامه درس به ایران آمد. در قم نزد استادانی 
مانند سید محمود هاشمی و س��ید کاظم حائری و آیت اهلل فاضل 
لنکرانی درس آموخت و تا اس��فند ۱۳۷۹ در ایران بود و سپس به 

بحرین بازگشت.
 با آغاز فعالیت برای تأس��یس پارلمان بحرین که قصد داشت پس 
از شکل گیری کش��ور، کار تدوین قانونی اساسی بحرین را به انجام 
برساند، مردم بحرین از شیخ قاسم خواستند با بازگشت به این کشور 
خود را برای حضور در این پارلمان کاندیدا نماید و در عمل ش��یخ 
عیسی موفق شد با باالترین رأی به پارلمان بحرین راه یابد و در کنار 
جریان اسالم گرای پارلمان، نقش مهمی در تدوین مواد و بندهای 

اسالمی در قانون اساسی بحرین ایفا کند.
نقش پر رنگ شیخ عیسی قاسم در فعالیت های سیاسی و مذهبی 
در بحرین از وی چهره ای فعال و محبوب دربین ش��یعیان ساخت 
به طوری که پس از تظاهرات مردم بحرین علیه آل خلیفه، در کنار 
مردم ایس��تاد و با تمام توان در برابر این رژیم مستبد مقابله کرده 

است.
 شیخ عیسی قاسم از چهره های محبوب در میان شیعیان بحرین 
بوده و از نفوذ فراوانی در بین سیاس��ت م��داران و توده های مردم 
برخوردار است و قطعا رژیم آل خلیفه را به دردسر خواهد انداخت.

 تعرض رژیم آل خلیفه به ش��یخ عیسی قاس��م بدون شک عواقب 
سنگینی برای این رژیم دارد و اگر بحرین همین سیاست را دنبال 

کند باید منتظر تشدید بحران در این کشور باشد.

 شیخ  عیسی  قاسم،آتش زیر خاکستر؛

بحران در بحرین تشدید می شود؟

نگاه

یک عضو کمیس��یون دفاع مل��ی کره ش��مالی هش��دار داد پیونگ یانگ 
آماده است تا در صورت مش��اهده هرگونه اقدام تحریک آمیز ، پایگاه های 
آمریکای��ی را در منطقه هدف قرار دهد.  این مقام کره ش��مالی با انتش��ار 
بیانیه ای با اشاره به این مطلب اعالم کرد : تاسیسات نظامی آمریکا شامل 
پایگاه نیروی هوایی آندرس��ون در جزیره گوام ، جایی که بمب افکن های 
بی - ۵۲ اچ اس آمریکا در آن مستقر هستند و نیز پایگاه های دریایی ویژه 
زیردریایی های هسته ای آمریکا از مدت ها پیش در تیررس حمالت دقیق 
ارتش جمهوری خلق کره قرار داشته اند.  بیانیه کره شمالی در واکنش به 
فراخوانی زیردریایی هس��ته ای یو اس اس می سی سی پی به بندر بوسان 
کره جنوبی در روز س��یزده ژوئن و نیز مانور نیروی هوایی آمریکا در پایگاه 
جزیره گوام با مش��ارکت بمب افکن های بی - ۵۲  منتشر شده است .  این 
عضو کمیسیون دفاعی کره شمالی هشدار داد اینگونه اقدامات تحریک آمیز 
بر ضد کره شمالی ، خطر بروز جنگ هسته ای در شبه جزیره کره را افزایش 
می دهد. در بیانیه کمیسیون دفاعی کره شمالی تاکید شده است : »  اوضاع 
کنونی مهر تاییدی اس��ت بر اهمیت رویه ای که حزب حاکم کره شمالی 
در جهت توس��عه موازی و همزمان اقتصادی و نیز تحکیم قدرت بازدارنده 

هسته ای در پیش گرفته است. «
 پیش تر نیز وزارت امور خارجه کره شمالی اعالم کرده بود تصمیم آمریکا 
مبنی بر اعزام زیردریایی هس��ته ای به بندر بوس��ان کره جنوبی مجهز به 
موشک های کروز تهدیدی مس��تقیم بر ضد پیونگ یانگ و کل منطقه به 

شمار می رود.

باراک اوباما، رییس  جمهوری آمریکا در ۲۰ ژانویه ۲۰۱۷ رس��ما کاخ 
سفید را ترک می کند. اوباما در جریان نشست »سلکت  یواس ای« که 
با هدف جذب س��رمایه گذاران خارجی در آمریکا برگزار شده بود، به 
شوخی گفت : تا هفت ماه دیگر من هم باید دنبال شغل بگردم. من در 
»لینکدین« ثبت نام می کنم تا ببینم چه پیش می آید.  لینکدین اصوال 
یک ش��بکه اجتماعی برای افراد حرفه ای در همه تخصص های متنوع 
دنیاست ... یک معلم ، یک مهندس ، یک نجار ، یک برنامه نویس، یک 
محقق و خالصه ه��ر گروه و صنف کاری می تواند افراد مش��ابه خود را 
در این ش��بکه پیدا کند.جایی که اعضا با ارتباط به یکدیگر س��عی در 
گسترش ش��بکه حرفه ای خود دارند و با به اش��تراک گذاشتن دانش 
و تجربیات خود این فضای حرفه ای را بس��ط می دهند. امروز داشتن 
یک اکانت لینکدین برای هویت کاری ضروری است ، ضمن اینکه فرد 
متقاضی می تواند دانش حرف��ه ای خود را ارتقا داده و ب��ا افراد توانا در 
زمینه شغلی اش در سراسر دنیا در ارتباط باشد.  رییس  جمهوری آمریکا 
همچنین بازار آمریکا را »جایی فوق العاده برای تجارت« توصیف کرد.     
این اولین بار نیس��ت که رییس  جمهوری آمریکا این شبکه اجتماعی 
برای حرفه ای ها را تحس��ین می کند؛ ش��بکه ای که مایکروسافت آن 
 را به قیم��ت ۲۶ میلی��ارد و ۲۰۰ میلیون دالر خریداری کرده اس��ت.  
سخت کوش��ی  و تعادل برقرار کردن میان کار ، دوس��تان، خانواده و 

مدرسه.

کره شمالی: 

به پایگاه های آمریکا حمله می کنیم

 اوباما: تا 7 ماه دیگر باید در لینکدین
 به دنبال شغل باشم!

بین الملل

بیش از پنج س��ال از بحران در س��وریه می گ��ذرد و هر 
روز بر عمق آن افزوده می ش��ود. از هنگامی که بحران و 
جنگ داخلی در سوریه آغاز شد، برخی از تحلیلگران با 
استناد به تحوالت در برخی کشورهای موسوم به بیداری 
اس��المی معتقد بودند، ب��ه زودی این بح��ران نیز پایان 

خواهد گرفت.
به تدریج با روش��ن ش��دن فضای میدانی 
بحران در سوریه، بر همگان مشخص شد که 
جنس تحوالت در سوریه از سایر تحوالت 
موسوم به بیداری اس��المی متفاوت است. 
حضور تروریس��ت ها و گروه های تکفیری 
در این کش��ور و جوالن برخ��ی گروه های 
تروریس��تی از جمله داعش، باعث شد که 
روند تحوالت در این کش��ور دگرگون شود 
 و با اینک��ه بیش از پنج س��ال از این بحران 
می گذرد، سوریه همچنان روی آرامش به 

خود نگرفته است.
 در بح��ران س��وریه، بازیگ��ران خارج��ی منطق��ه ای و

 بین المللی یکی از کنشگران اصلی در این میان به شمار 
می روند. ای��ران نیز به عن��وان یک��ی از بازیگران حامی 
مقاومت در این بحران تأثیر بسزایی دارد. سیاست ایران 
در قبال بحران سوریه از آغاز بر سه اصل منطقی استوار 

بود؛ احترام به حق مش��روع ملت س��وریه برای اصالح و 
تعیین سرنوش��ت خود، مخالفت با مداخله بیگانگان که 
بابت سیاست های مستقل دولت س��وریه و حمایت این 
کش��ور از مقاومت لبنان در صدد تس��ویه حساب با این 
کشور هستند و مخالفت با اس��تفاده از تروریسم جهت 

تحقق اهداف سیاسی.
در این میان، طرح های فراوان بی��ن المللی و همچنین 
برگزاری کنفرانس های متع��ددی برای حل این بحران 
پیشنهاد شد که تاکنون هیچ یک از آنها راهی به موفقیت 
پیدا نکرده است. ایران از ابتدا بیان کرد که بحران سوریه 
راه حل نظام��ی ندارد، بلک��ه باید این بح��ران از طریق 
سیاس��ی به پایان رس��د. در همین چارچوب ایران طرح 

چهار مرحله ای بحران سوریه را در دستور کار قرار داد.
اما یک��ی از موضوع��ات و چالش های اساس��ی در مورد 
موضوع بحران س��وریه که در نهایت هم��ه گفت و گوها 
و طرح ها را با شکس��ت مواجه می کند، آینده ریاس��ت 
جمهوری سوریه است. تاکنون معارضان سوری و جبهه 
متحد خارجی علیه بشار همه تالش خود را کرده اند که 
شخص بشار اسد را در پروسه دولت انتقالی یا دولت بعدی 
در سوریه پس از توافق گروه های سیاسی را کنار بگذارند، 

ولی به نتیجه ای نرسیده است.

ایران در این زمینه همواره مطرح کرده که هیچ کس جز 
مردم سوریه، حق تعیین سرنوشت خود را ندارند. در واقع 
این صندوق های رأی هس��تند که نشان می دهند، چه 
کسی شایستگی تصدی پست ریاست جمهوری را دارد و 
کشورهای خارجی نمی توانند برای مردم سوریه تعیین 
تکلیف کنند. به نظر می رسد به تازگی پروسه حل بحران 
سوریه در مرحله ای قرار گرفته که در صورتی که موضوع 
آینده بشار اسد حل ش��ود، به احتمال قوی توافق میان 
گروه های سیاسی برقرار خواهد ش��د. در همین زمینه، 
کش��ورهای غربی از جمله آمریکا به کش��ورهای حامی 
مقاومت و رأی مردم فشار می آورند که طرح آنها مبنی 
بر سوریه بدون بش��ار را بپذیرند. این در حالی است که 
حتی طرح چنین موضوعی نیز خود به عنوان ناقض تمام 
شعارهای دموکراسی خواهانه و آزادی طلبانه خواهد بود.

بنابراین به احتمال زی��اد موضوعاتی که در این روزها در 
مورد بحران سیاسی در سوریه مطرح می شود که ایران 
در موضوع بشار حاضر به تعامل است، در همین چارچوب 
قابل تحلیل است. این کشورها خواهان فضاسازی برای 
جا انداختن این موضوع هس��تند که تنها راه حل بحران 
سوریه، کناره گیری بشار است. در حالی که ایران تنها راه 
حل بحران سوریه را اعتماد به صندوق های رأی می داند.

عامل اختالف ایران و کشورهای غربی در بحران سوریه چیست؟

درپی ابالغ یک قانون از سوی رییس جمهور اتفاق می افتد:

خداحافـظی با  7 وزیـر!

حجت االس��الم س��یدمحمود علوی وزی��ر اطالعات در حاش��یه جلس��ه 
علنی روز گذش��ته مجل��س در جمع خبرن��گاران درباره جزئیات جلس��ه 
 غیرعلنی با نمایندگان مجلس گفت: در این جلس��ه از مجلس برای اینکه 
 حقوق های کالن را افشا کردند تا دولت دستش در این زمینه باز باشد تشکر 

کردیم. 
وی افزود: اگر دولت به مسئله حقوق های کالن می پرداخت، می گفتند که 
دولت در حساب های شخصی سرک کشیده و وارد امور شخصی افراد شده 
است. اما با این مسئله که عنوان شد دس��ت دولت در برخورد با افرادی که 

حقوق های کالن می گیرند باز شد. 
وزیر اطالعات تصریح کرد: رییس جمهور در مورد حقوق های کالن دستور 
قاطع داده و جلساتی نیز تشکیل شده و به یاری خدا  با این مسئله برخورد 

می کنیم.
عل��وی اف��زود: همانط��ور که دول��ت با اخت��الس ه��ای ۳ ه��زار میلیارد 
 تومان��ی و ۸ ه��زار میلی��اردی امث��ال زنجان��ی برخ��ورد ک��رده ب��ا این 
حقوق ه��ای ۲۳۴ میلیارد تومان��ی هم برخورد می ش��ود. ای��ن را بدانید 
 که بن��ده به عن��وان وزیر یک بیس��تم آن حق��وق هایی که اعالم ش��ده را

 نمی گیرم.
وزیر اطالعات در پایان خاطرنشان کرد: گزارش پیگیری حقوق های کالن از 
سوی معاونت رییس جمهور اعالم می شود.تغییر استانداران در دستور کار 

وزارت کشور قرار گرفت. 

در جمع خبرنگاران؛

وزیر اطالعات: یک بیستم حقوق های نجومی 
را هم نمی گیرم

رییس مجلس شورای اسالمی گفت: یکی از حوادث تأسف آوری که در میان کارزار 
پرآشوب جهان تروریسم در منطقه توجه همگان را به خود جلب کرد اقدام ناشیانه 
و ماجراجویانه رژیم بحرین در مورد عالم بزرگوار دینی، آیت اهلل شیخ عیسی قاسم 
بود که تصور نمودند با لغو تابعیت این مرد بزرگ می تواند بحران سیاسی داخلی 

خود را به سوی آرامش سوق دهند.
علی الریجانی افزود: این اقدام را باید در زنجیره رفتارهای سبکس��رانه این رژیم 
ارزیابی کرد که از طرفی حاکمیت خود را زیر س��لطه پای��گاه نظامی و همچنین 
دخالت تانک های یک کشور عربی به ذلت کشاندند و تمامی نیروهای آزادی خواه 
را که به صورت مسالمت آمیز اعتراضات دموکراتیک خود را ظهور دادند به زندان 
افکندند. من جمله شیخ سلمان، عالم دینی بحرین. آنها همچنین رجال سیاسی را 
سرکوب کردند و به  اموال مسلمانان و وجوهات شرعی مردم دستبرد زدند و عده  

زیادی از مردم به خصوص جوانان را به خاک و خون کشیدند.
الریجانی تأکید کرد: اقدامی که انجام ش��د، حلقه جدیدی از این سری اقدامات 
است که همگی ضدانس��انی اس��ت. مخصوصا اقدام لغو تابعیت این عالم بزرگوار 
دینی. این اقدام رژیم بحرین یادآور یاوه گویی های شاه نگون بخت ایران است که 
می گفت هر که در حزب رستاخیز نباشد باید از تابعیت ایران خارج شود. همین 
درشت گویی ها سلطنت او را واژگون کرد. سلطنت آل خلیفه هم باید به این سابقه 

تاریخی به دقت بنگرد که آنها یک هزارم شاه ایران ِعّده و ُعّده ندارد.
وی اضافه کرد: این اقدامات، نشانه های نفس های آخر این رژیم است که بزرگان 

ملت خود را به لغو تابعیت تهدید کنند. 

الریجانی:

اقدام حکومت بحرین یادآور یاوه گویی های 
شاه نگون بخت ایران است

معاون سیاسی وزیر کشور از تغییر برخی استانداران کشور خبر داد و گفت:  
تعداد این تغییرات کم است، اما به مرور انجام خواهد شد.

محمدحس��ین مقیمی معاون سیاسی وزیر کش��ور گفت:  در برنامه  وزارت 
کشور تغییر برخی از آقایان استاندار در دستور کار است، اما تعدادشان کم 

بوده ولی به مرور این تغییرات انجام خواهد شد.
وی افزود: به دلیل حساسیتی که اس��تانداران در کار خود دارند، به همین 
دلیل قبل از آنکه انتخاب نفر جدید در دولت تصویب شود هیچ اطالع رسانی 
درباره آن نمی کنیم، چرا که معتقدیم این کار باعث می ش��ود عملکرد آنان 

تحت تاثیر قرار بگیرد.
معاون سیاس��ی وزیر کش��ور ب��ا رد برخ��ی اظهارنظرها از س��وی برخی 

نماین��دگان مجلس درباره 
انتخاب استانداران جدید، 
ادام��ه داد:  م��ا مس��ئول 
تایید و تکذی��ب اظهارات 
نماین���دگان مجل�����س 
نیس��تیم؛ اطالع رسانی در 
این زمینه زمان��ی صورت 
می گیرد که دولت پیشنهاد 
وزارت کش��ور را بررس��ی 

وتصمیم گیری کند.

معاون سیاسی وزیرکشور خبرداد:

 برخی استانداران 
تغییر می کنند
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خبردر شهر

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسالمی گفت: برای نجات کشت امسال 
برنج کاران لنجان، باید به صورت اورژانسی وارد عمل شد؛ چون زیان سنگینی 
متوجه این برنج کاران می شود. محسن کوهکن، در خصوص موضوع عدم کشت 
برنج در استان اصفهاچنین اظهار داشت: در این راستا نخستین مطلبی که باید 
به حالت اورژانسی، برای رفع مشکل برنج کاران لنجان دنبال شود، این است که 
باید ظرف یکی دو روز آینده به فکر نجات کشت امسال این برنج کاران بود؛ چرا 
که ضرر و زیان سنگینی متوجه کشاورزان این منطقه می شود. وی افزود: هرچند 
سطح زیر کشت برنج در این منطقه نس��بت به گذشته کمتر شده، اما احساس 
برنج کاران این است که براساس حق آبه ای که از رودخانه زاینده رود داشته اند، 

اقدام به کشت برنج کرده و کشت دیگری نداشته اند.
نماینده مردم لنجان تصریح کرد: موضوع بدتر در این زمینه، انجام کار توجیهی 
است؛ یعنی قرار است اقدامی توجیهی انجام دهیم تا آنها را برای همراهی همگانی 
در زمینه کشت جایگزین آماده کنیم؛ این در حالی است که با توجه به ضرر و زیان 
رخ داده، فضا بدتر و بستر برای اقدام توجیهی آماده نمی شود. وی با بیان اینکه 
قبل از کشت امسال فقط در این حد به کش��اورزان اعالم شده که برنج نکارید، 
چون آب نیست، گفت: این توصیه صورت گرفته اما در مقابل، هیچگونه اقدام 
عملی در راستای برگزاری کالس های توجیهی و صحبت با نمایندگان کشاورزان 
انجام نشده است؛ بنابراین کشاورزان با چنین شرایط اقتصادی، همچون گذشته 

کشت خود را انجام داده اند.
کوهکن افزود: مرکز و شورای آب تصمیم گرفته  است؛ اما استان همچنان بر مشی 
عدم اختصاص پیش می رود و از این جهت، کشاورزان دچار ضرر می شوند؛ با این 
حال امیدوارم مسئوالن استان برای نجات محصول سال جاری که ممکن است 
از بین برود، تالش کنند؛ در غیر این صورت، قطعا در پرونده کسانی که مسئول 

هستند، نقطه سیاهی ایجاد خواهد شد.

علی رغم اینکه ابتدای هفته، وزیر ارتباط��ات از تغییر نرخ های مکالمه 
تلفن ثابت از اول تیر ماه گفت، ظاهرا بخش هایی از مصوبه مربوط به این 

موضوع، مغفول مانده است.
تالش های بی شائبه مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت ارتباطات 
برای حذف برخی رس��انه ها از برنامه های خبری و بی اعتنایی به افکار 
عمومی، منجر به این شد تا روز دوشنبه، خبری نه چندان کامل به نقل 
از رسانه دولت، در ارتباط با تصمیمات اخیر کمیسیون تنظیم مقررات 

ارتباطات منتشر شود.
محمود واعظی که مدتی است تنها برای رسانه های تصویری و خودی 
)دولتی( ارزش قائل می شود، این بار هم در حاشیه دیدار با فعاالن بخش 
خصوصی حوزه ICT، ترجیح داد به رسانه های موردنظر این وزارتخانه 
بگوید: تعرفه هر پالس )یک دقیقه( مکالمه با تلفن ثابت که اکنون حدود 
30 ریال است، از اول تیرماه امس��ال با 15 ریال افزایش، 45 ریال برای 

مشترکان محاسبه می شود.
وزیر ارتباط��ات عنوان کرد: افزای��ش قیمتی که در تعرف��ه تلفن ثابت 
اعمال خواهد شد، در مقایسه با تلفن همراه که تعرفه هر دقیقه مکالمه 
آن اکنون 14 ت��ا 18 برابر هر دقیقه مکالمه با تلفن ثابت اس��ت، خیلی 
زیاد نیست. وی افزود: گمان می رفت با تعرفه 30 ریالی برای هر دقیقه 
مکالمه با تلفن ثابت، مردم بیش��تر به استفاده از تلفن ثابت روی آورند؛ 

اما چنین اتفاقی نیفتاد و تلفن ثابت با ضرر مواجه شد.
در حالی که این نرخ ها جهت اعمال، نیازمند موافقت دولت است، اما به 

گفته وزیر ارتباطات از امروز در شبکه، ثابت لحاظ خواهد شد.
با این حال، شنیده ها حاکی از این است که در مصوبه اخیر کمیسیون 
تنظیم مقررات ارتباطات درباره تعرفه های تلفن ثابت، به موارد دیگری 
نیز اشاره شده که تاکنون مجموعه وزارت ارتباطات، سخنی از آن بندها 

به میان نیاورده است.
طبق صحبت های وزی��ر ارتباطات، تغییر تعرفه تنها ش��امل مکالمات 

شهری می شود و نرخ های بین استانی و آبونمان تغییری نخواهد کرد.
در مصوبه کمیس��یون، تنظیم مقررات ارتباطات ردیف��ی به "حداقل 
مکالمه" اختصاص یافته که طبق آن، مشترکان شهری و روستایی باید 
به ترتیب حداقل 330 و 200 دقیقه مکالمه در هر دوره صورتحس��اب 

داشته باشند.
در واقع مش��ترکان تلفن ثابت از این پس صورتحس��اب صفر نخواهند 
داشت و اگر از خطوط خود در طول دوره صورتحساب استفاده نکنند، 

باید هزینه ای به مخابرات بپردازند.
 به عبارت دیگر ای��ن ردیف، درآمد تضمین ش��ده مخاب��رات از محل 

نگهداری خطوط بالاستفاده است.
بنابراین اگر این ردیف هم به تصویب دولت برس��د و مشترکان شهری 
و روستایی، در طول دوره صورتحس��اب مکالمه ای نداشته باشند، باید 
به اندازه 330 دقیقه)1485 تومان( و 200 دقیقه)900 تومان( پالس 
شهری هزینه بپردازند و اگر بیش از این مقدار هم با تلفن ثابت صحبت 

کنند، باید هزینه مربوط به پالس را بابت هر دقیقه پرداخت نمایند.

کارشناسان کره جنوبی، پس از بازدید از محل اجرای پروژه خط آهن اصفهان - 
اهواز ، گزارش مطالعات طراحی های این طرح را ارائه کردند.

شرکت ساخت و توس��عه زیربناهای حمل و نقل کشور اعالم کرد: پیرو الحاقیه 
تفاهم نامه احداث راه آه��ن اصفهان - اهواز با کره جنوبی، ب��ا برآورد اولیه 5.4 
میلیارد یورو، مقرر شد این شرکت به تنظیم گزارشی درخصوص کلیات طرح 
بپردازد و اطالعات گردآوری شده را ارائه کند. الحاقیه تفاهم نامه ساخت خط 
آهن اصفهان - اهواز با شرکتی در کره  جنوبی، در اردیبهشت ماه امسال امضا شد. 
بنا به گزارش پایگاه اطالع رسانی شرکت س��اخت و توسعه زیربناهای حمل و 
نقل کشور، در جلس��ه ای که با حضور معاون ساخت و توس��عه راه آهن، بنادر و 
فرودگاه های این شرکت به همراه برخی از مسئوالن راه آهن جمهوری اسالمی 
ایران برگزار شد، این طرح ارائه و مقرر شد که درصورت تایید گزارش مطالعات 

طراحی، درخصوص تهیه مطالعات امکان  سنجی پروژه اقدام شود.
در همین راستا هفته گذشته، هیاتی از این شرکت کره ای با سفر به استان های 
اصفهان و چهارمحال و بختیاری، از محل اجرای پروژه بازدید کردند و با مسئوالن 

استانی به بحث و گفتگو در رابطه با چگونگی اجرای پروژه پرداختند.

نماینده لنجان مطرح کرد:

نجات کشت امسال
به اقدام اورژانسی نیاز دارد

اجباری شدن مکالمه با تلفن ثابت؛

مکالمه زورکی!

کره ای ها گزارش می دهند

هر دم از این باغ، بری می رس��د! حقوق ماهانه 38 میلیون 
تومانی مدیرعامل صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان 
فوالد هم از داس��تان دنباله دار افش��ای فی��ش  حقوق های 

نجومی مدیران ارشد دولتی، عقب نماند.
به گزارش خبرگزاری ایمن��ا، موضوع حقوق  های نجومی از 
اوایل اردیبهشت سال جاری، با انتشار فیش های مدیران بیمه 
مرکزی آغاز شد و با چند فیش از مدیران دولتی ادامه یافت.  
پس از رسانه ای شدن فیش های حقوقی چهار نفر از مدیران 
ارش��د بیمه مرکزی که ش��امل حقوق های ۷0 میلیونی و 
وام های 400 میلیونی بود، اعتراض های گسترده ای به این 
ماجرا مطرح شد که س��رانجام به استعفای رئیس کل بیمه 
مرکزی انجامید. وزارت اقتصاد، تصمیم گیری درباره مدیران 
ارشد بیمه مرکزی را به نتایج رسیدگی های دیوان محاسبات 
منوط کرده؛ اما به گفته کارشناس��ان، استعفای رئیس کل 
بیمه مرکزی یا نتیجه رسیدگی دیوان محاسبات، نباید به 
بسته شدن پرونده  گس��ترده ای منجر شود که سال هاست 
میان مدیران ارش��د موسسات و س��ازمان های دولتی رواج 
دارد و مصداق واقعی بی عدالتی است. کارشناسان معتقدند 
حواشی داغ بر سر پرونده حقوق های کالن مدیران بیمه، باید 
سرآغازی بر رسیدگی به شکاف درآمدی عمیق و بی عدالتی 

گسترده  در پرداخت های دولتی باشد.  
انتش��ار فیش های حقوقی نجومی، گالیه مردم و اعتراض 
نمایندگان ملت را در پی داش��ت و رئی��س مجلس را بر آن 
داشت تا دیوان محاس��بات را مسئول بررسی این موضوع و 

ارایه گزارش در این زمینه کند.
انتشار فیش حقوقی چند 10 میلیونی رییس و چند تن از 
معاونان بیمه مرکزی و همچنین فیش حقوقی 230 میلیون 
تومانی مدیرعامل بانک رفاه در فضای مجازی، واکنش های 
مختلفی را از س��وی مس��ئوالن دولتی، مردم و نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی در پی داشته است. با گسترش انتشار 
این فیش ها، مدیران در راستای دفاع از خود اعالم بی گناهی 
کرده و مدعی شدند این فیش های حقوقی، مربوط به مدیران 
پیشین است که پیگیری رسانه ها، خبر از صحت فیش های 

منتشر شده می داد.
حس��ن روحانی، رییس جمهور نیز پس از کش وقوس های 
فیش های نجومی برخی مدیران دستگاه های اجرایی، وارد 
گود می شود و طی دستوری از اسحاق جهانگیری، معاون اول 
خود می خواهد تا در اسرع وقت، همه موارد تخلف و هرگونه 
سوءاس��تفاده در خصوص حقوق و پاداش های پرداختی به 
مدیران در دستگاه های اجرایی را شناسایی و وجوهی که به 
ناحق پرداخت شده، به بیت المال مسترد و مدیران متخلف 

عزل شوند.
بر اس��اس این گزارش می بینیم که ه��ر دم از این باغ، بری 
می رسد؛ یک زمان اختالس های آنچنانی بود و اکنون رنگ 

آن عوض و به حقوق های نجومی تبدیل شده است.
در این میان، افش��ای حق��وق ماهانه 38 میلی��ون تومانی 
مدیرعامل صندوق حمایت و بازنشس��تگی کارکنان فوالد 
که در ورشکستگی به س��ر می برد، تامل برانگیز است و این 

در حالی است که بازنشستگان این صندوق، سال هاست با 
تعویق مطالبات روبه رو هستند و با تاخیر، حقوق ماهانه خود 

را دریافت می کنند.
نماین��ده مردم نج��ف آب��اد در مجلس، پیرام��ون ماهیت 
حقوق های نجومی گفت: عده ای با زد و بندهای سیاسی و 
سواستفاده از موقعیت های شغلی شان، دست به خیانت هایی 
می زنند که ممکن اس��ت تحت عنوان اختالس  یا در قالب 
حقوق های نجومی باشد؛ اما در حقیقت دارای یک ماهیت 

هستند که از بیت المال مصرف می شود.
ابوالفض��ل ابوترابی اظهار کرد: چگونه مدیرعامل ش��رکتی 
به نام صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد که در 
ورشکستگی به سر می برند، باید ماهانه 38 میلیون تومان 
در ماه حق��وق بگیرد، اما ورشکس��تگان و بازنشس��تگان، 
پس از گذش��ت 4 ماه  یا بیش��تر، تنها ماه��ی یک میلیون 
 توم��ان دریافت می کنن��د. این در حقیقت خیانت اس��ت.

 به گفته وی اینها چیزی جز بی تقوایی نیست وگرنه قانون 
در این رابطه خألیی ندارد؛ بلکه ضعف مدیریت، عدم نظارت 
و بی نظمی اقتصادی اس��ت که در مملک��ت گریبان گیر ما 
شده و باعث بروز مشکالتی از قبیل اخذ حقوق های نجومی 

شده است.
استرداد اموال بیت المال و مجازات متخلفان

نماین��ده نجف آب��اد، در ادامه با تاکی��د بر اس��ترداد اموال 
بیت المال، بیان داشت: تمام اموالی که اینگونه دریافت شده، 
باید به بیت المال بازگردد و مسئوالنی که چنین حقوق هایی 
را دریافت کردند نیز باید عزل شوند، این استرداد اموال باید 
همراه با برخورد و مجازات متخلفان باشد؛ چرا که این افراد از 
موقعیت شغلی خود سوءاستفاده و خیانت در امانت کرده اند. 
اینها برداشت های ناروایی محسوب می شود که در حقیقت از 

بیت المال برداشت شده است.
به گفته وی این افراد باید شناسایی شوند تا تفهیم اتهام شده 

و از سوی قوه قضائیه، با آنها برخورد جدی شود.

حمیدرضا فوالدگر، با اش��اره به نگرانی های ایجاد شده در 
افکار عمومی به دلیل حقوق های نجوم��ی برخی مدیران، 
اظهار داشت: مردم، کارگران و کارمندان می گویند چگونه 
دولت، نمایندگانش را به ش��ورای عالی کار می فرستد تا با 
ده ها دلی��ل عجیب و غریب، مانع افزایش حقوق بیش��تر از 
100 تا نهایتا 200 هزار تومان در س��ال شوند، ولی چنین 
دالیلی را برای تعیین حقوق مدیران خود به کار نمی گیرند؟ 
وی با بی��ان اینکه حقوق های بخش خصوص��ی، معموال بر 
مبنای بهره وری پرداخت می شود، افزود: مسائلی که درباره 
حقوق های نجومی مطرح می شود، مربوط به بخش دولتی 
اس��ت؛ برخی از مدیران بلند پایه، مدی��ران خاص و حتی 
مدیران میانی دولتی هس��تند که می توانند به حقوق های 

آنچنانی دسترسی داشته باشند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس، مبنای پرداخت حقوق و 
دستمزدها در قوانین کار و مدیریت خدمات کشوری را کامال 

مشخص دانست و ادامه داد: 
بنابراین، پرداخت مبالغ بس��یار باال خارج از ضوابط است؛ 
س��ازمان های نظارتی باید ب��ه خوبی به مس��ئولیت های 
خود عمل کنند تا برخ��ی مدیران نتوانن��د از مبالغ باالی 
حقوقی خ��ارج از ضوابط بهره مند ش��وند. وی با بیان اینکه 
با پرداخ��ت حقوق های باال ب��ه برخی مدی��ران، در جامعه 
یاس و ناامیدی ایجاد می کند، خاطر نشان کرد: با پرداخت 
 چنین حقوق هایی، بهره وری نیروی کار به ش��دت کاهش 
می یابد و انگیزه کارکنان برای انجام کارهای مولد کم می 

شود.
حال که دولت و مجلس از ورود به فیش های حقوقی کالن 
سخن به میان آورده اند، باید منتظر ماند و دید که قرار است 
چه سرنوش��تی برای این حقوق ها و گیرند گان ش��ان رقم 
بخورد و پس از آن، منابع کشور به کدام سمت روانه می شود؛ 
آن هم در روزهایی که رکود، گریبان مردم را گرفته و تولید 

داخل، به سد بلند عدم حمایت رسیده است.

چالش فیش حقوقی به رییس جمهور آمریکا رسید:

اوباما چقدر حقوق می گیرد؟
بعد از این ک��ه فیش حقوقی برخی مدیران دولتی افش��ا  و خاطر 
آن ها مکدر شد، تصمیم گرفتیم تا فیش حقوقی برخی از مدیران 
دولتی خارجی را منتش��ر کنیم تا آن ها نیز ناراحت شوند. رئیس 

جمهور آمریکا بهترین گزینه بود!
به گزارش شبکه اطالع رسانی راه دانا، بررسی فیش حقوقی اوباما 
نشان می دهد که او در سال گذش��ته، 395 هزار دالر دستمزد از 
دولت فدرال دریافت کرده اس��ت. این رقم به این معناس��ت که 
دس��تمزد ماهانه او چیزی حدود 33 هزار دالر است. البته اوباما 
برای این حق��وق 4 هزار و 500 دالر مالیات ه��م پرداخت کرده؛ 
در نهایت، آن چیزی که به خانواده 4 نفری اوباما رس��یده است، 
28 هزار و 500 دالر در هر ماه است که البته این رقم با احتساب 
حق اوالد، حق مسکن و حق تفریح فرزندان به دست آمده است. 
اگر دالر را با نرخ بازار به ریال تبدیل کنیم، اوباما به خاطر رئیس 
جمهور بودن 99 میلیون تومان در ماه دریافت کرده است؛  البته 
صحیح تر این اس��ت که دالر را با ش��اخص براب��ری قدرت خرید 
به ریال تبدیل کنیم که با این وضعیت، رییس صندوق توس��عه 
ملی کش��ورمان، 1.5 برابر اوباما حقوق می گیرد. گفته می ش��ود 
ایش��ان ماهانه 5۷ میلیون تومان حقوق دریافت م��ی کنند؛ اما 
حقوق ماهانه اوبام��ا تنها رقمی نیس��ت که از وضعی��ت مالی او 
می دانیم؛ ما به اطالعات دیگری دست پیدا کرده ایم که وضعیت 

ثروت، خرید و فروش سهام و دارایی ها و... اوباما را نشان می  دهد. 
البته این اطالعات پنهان نیست و شما هم می توانید با مراجعه به 

تارنمای www.opensecrets.com به آن دست پیدا کنید.
دارایی ه��ای اوبام��ا چیزی بی��ن 2 میلی��ون تا ۷ میلی��ون دالر 
تخمین زده ش��ده اس��ت. علت تخمینی بودن این عدد، نه شک 
در دارایی های رئیس جمهور آمریکا بلکه شک در قیمت گذاری 
است؛  اما از همه این ها جالب تر، فایل افشای اطالعات مالی توسط 
شخص اوباماست. همه مس��ئوالن دولت فدرال، از جمله شخص 
رئیس جمهور، باید کلیه تراکنش های مالی خود را افش��ا کنند. 
اطالعات مال��ی رئیس جمهور هم مهر محرمان��ه نمی خورد و در 
دسترس همه مردم قرار می گیرد. در این فرم ها مشخص است که 
اوباما چه سهامی را خریداری کرده و چه سهمی را فروخته است 
و مبلغ آن در چه بازه ای قرار دارد. این گزارش مربوط به عملکرد 
سال 2014 است که در س��ال 2015 تکمیل ش��ده است؛ البته 
این اطالعات به ش��خص رئیس جمهور آمریکا محدود نمی شود 

و همسر و فرزندانش نیز باید اطالعات مالی خود را انتشار دهند.
 جالب اینجاست که بسیاری از ایالت های آمریکا، دستمزد کلیه 
کارمندان زیرمجموعه خود را منتش��ر می کنن��د؛ مثال در ایالت 
 FLORIDA HAS A RIGHT« فلوریدا، تارنمایی تحت عن��وان
TO KNOW« )مردم فلوریدا حق دارند که بدانند( وجود دارد که 

در آن اطالعات مربوط به دس��تمزد تمام کارمندان دولتی وجود 
دارد. در این سایت، حقوق دریافتی بیش از 112 هزار کار مند این 

ایالت را می توانید ببینید.
شفاف سازی حقوق مدیران دولتی به صورت عمومی، تنها به کشور 
آمریکا محدود نیست و کشورهای دیگر نیز به انتشار دستمزد ها 
می پردازند. البته تفاوت های جدی در زمینه نحوه انتشار و گستره 
آن وجود دارد؛ اما قطعا آنچه در ایران اتفاق می افتد، فاصله زیادی 

با سایر کشور های پیشرفته دارد. 
چرایی افشای حقوق های مدیران دولتی 

اصلی ترین دلیل برای انتش��ار فیش حقوقی مدی��ران دولتی را 
می توان این گونه نوشت: دستمزد مدیران دولتی، از محل منابع 
عمومی به دس��ت می آید. این مناب��ع از جیب م��ردم و از محل 
مالیات ها و عوارضی تامین می شود که مردم پرداخت می کنند، 
. بنابراین عموم مردم باید از نحوه خرج شدن پول های خود آگاه 
باشند و از این رو باید بدانند که به مدیران دولتی چقدر پرداخت 
می شود. شاید این خواسته زیادی نباش��د که مردم از مسئوالن 

بپرسند که پول مالیات آن ها در کجا ها خرج می شود.
این مسئله به دولت محدود نمی ش��ود و شهرداری ها و نهاد های 
عمومی غیر دولتی را نیز دربر می گیرد؛ پس آنچه که مهم تر از رقم 

حقوق هاست، شفافیت پرداخت حقوق هاست.

اش��تغال و بی��کاری از جمل��ه موضوع��ات مهم 
اقتص��ادی هر کش��وری اس��ت؛ به گون��ه ای که 
افزایش اشتغال و کاهش بیکاری به عنوان یکی از 
شاخص های توسعه یافتگی جوامع تلقی می شود. 
موسس��ات معتبر بی��ن الملل��ی در تحلیل های 
متفاوت، روند نرخ بیکاری در ایران را طی سالهای 
201۶ تا 2020 پیش بینی کردند. در این گزارش 
آماری، نرخ بیکاری در ایران بر اساس اعالم بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران، از 10.۷0 درصد 
در سه ماهه چهارم سال 2015 میالدی به 11.80 
درصد در سه ماهه نخست س��ال 201۶ افزایش 
یافته اس��ت. همچنین متوس��ط نرخ بیکاری در 
ایران از س��ال 2001 تا 201۶ می��الدی 11.۶3 
اعالم شده که باالترین میزان آن 14.۷0 درصد در 
سه ماهه نخست س��ال 2002  و پایین ترین رقم 
9.50 در سه ماهه چهارم س��ال 2008 میالدی 
بوده است.س��ایت تریدینگ اکونومیکز )سایتی 
آماری است که اطالعات دقیق 19۶ کشور برای 

بیش از 300هزار شاخص های اقتصادی، نرخ ارز، 
شاخص بازار س��هام، بازده اوراق قرضه دولتی و 
قیمت کاالها ارائه می دهد( به تازگی در گزارش 
آماری خود نسبت به کاهش نرخ بیکاری در ایران 
طی س��الهای آتی پس��ابرجام، ابراز خوش��بینی 
و اعالم ک��رد که نرخ بی��کاری در ایران تا س��ال 
2020 به 9.۶ درصد کاه��ش خواهد یافت؛ البته 
تنها درصورت ایجاد زیرس��اخت های اش��تغال و 
رشد س��رمایه گذاری در کش��ور و برداشته شدن 
موانع پیش رو می توان ب��ه پیش بینی تریدینگ 

اکونومیکز خوشبین بود.
یکی از شرایط تحقق این مهم یعنی کاهش نرخ 
بیکاری، کارآم��دی دولتها در این زمینه اس��ت. 
متاسفانه بر اس��اس آخرین گزارش بانک جهانی 
درباره وضعی��ت کارآمدی دولت ه��ا، ایران نمره 
38.9 را کس��ب ک��رده و این در حالی اس��ت که 
هرچه این عدد به 100 نزدیک تر باشد، داللت بر 

کارآمدی بیشتر دارد. 

عضو هیات نماین��دگان اتاق بازرگان��ی، صنایع، 
معادن و کش��اورزی تهران گفت: واگذاری سهام 
ذوب آهن اصفهان در فرابورس، از سوی سازمان 
خصوصی س��ازی، به عنوان یک��ی از بزرگ ترین 
مجتمع ه��ای تولید فوالد کش��ور پی��ش از حل 
ماجرای بدهی های این شرکت، اتفاقی عجیب و 

خالف قانون است.
به��ادر احرامیان اضافه کرد: براس��اس ماده 141 
قانون تجارت، اگر ش��رکت ذوب آه��ن اصفهان 
افزایش س��رمایه ندهد، ورشکس��ته است و دفاتر 
این شرکت، به خوبی این ماجرا را نشان می دهد و 
حاال در این شرایط، واگذاری سهام این شرکت و 
خصوصی سازی آن اصال منع قانونی دارد و تخلف 
محسوب می ش��ود؛ در نتیجه، اول باید مشکالت 
این شرکت حل و سپس سهام آن برای واگذاری 

عرضه شود.
وی که مدیریت شرکت فوالد یزد را بر عهده دارد، 
ادامه داد: با توجه به ش��رایط کنون��ی ذوب آهن 

اصفهان و بدهی حدود ۶0 ه��زار میلیارد ریالی، 
کسی مشتری خرید سهام این شرکت نخواهد بود.

وی گفت: دالیلی متعدد برای تبدیل شدن شرکت 
ذوب آهن اصفهان به یک ش��رکت بدهکار وجود 
دارد که مهم ترین آن ها شامل دخالت های دولتی 
در روند اداره و مدیریت آن، نیروی انسانی مازاد، 
س��رمایه گذاری بدون توجیه اقتصادی و توجه به 
بازده سرمایه گذاری، قیمت گذاری های دولتی و 

اعمال سلیقه های دولتی است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، در ادامه در 
پاسخ به این سوال که باتوجه به این شرایط برای 
آینده این ش��رکت چه باید کرد، گفت: باتوجه به 
شرایط ویژه این شرکت، در مرحله اول باید بدهی 
های معوق و زیان های انباش��ته شده این شرکت 
از س��وی دولت تعیین تکلیف، پرداخت و جبران 
شود و پس از اینکه شرکت در وضعیت عادی قرار 
گرفت، س��هام آن در یک رقابت کامال س��الم، به 

بخش خصوصی واقعی واگذار شود.

مش��اور وزیر نیرو با اعالم اینکه تابستان امسال، 
301 ش��هر دچار تنش آبی خواهد ش��د، گفت: 
شیراز، اصفهان، یزد، کرمان و بوشهر از شهرهای 

بزرگ دارای مشکل آب است.
حمیدرض��ا جانباز گف��ت: پیش بینی می ش��ود 
تابستان امس��ال، 301 ش��هر در تن�ش آبی قرار 

بگیرد.
مش��اور وزیر نیرو با اش��اره به اینکه جمعیت این 
تعداد شهر 35 میلیون نفر است، افزود: جمعیت 
۷8 ش��هر از این مجموعه هر کدام به حدود 100 

هزار نفر می رسد.
حمیدرضا جانب��از با اش��اره به این ک��ه کمبود 
منابع ب��ه مص��ارف آب امس��ال ب��ه 8.۶ درصد 
رس��یده اس��ت، اظهارداشت: پارس��ال از 113۶ 
ش��هری که تحت پوش��ش شبکه آبرس��انی قرار 
داش��ت، 54۷ ش��هر ب��ا جمعیتی بی��ش از 50 
میلیون نفر با تنش آبی مواجه بود که 23 درصد 
کمبود مناب��ع آبی نس��بت به مصرف داش��تیم.

وی با اش��اره ب��ه ای��ن ک��ه در برخی از اس��تان 
 ه��ا و ش��هرهای ب��زرگ، وضعی��ت مناب��ع آب

مطلوب نیست، تصریح کرد: پیش بینی می شود 
شیراز در پیک مصرف تابستان امسال دچار تنش 

آبی شود.
جانباز ادامه داد: حفر چاه ها و تکمیل رینگ شهر 
شیراز در دستور کار است. اصفهان نیز یکی دیگر 
از شهرهایی است که تابستان امسال دچار تنش 
آبی می شود؛ چون سد زاینده رود شرایط سختی 
پیش رو دارد و با کمترین حجم آب در پشت این 

سد مواجه هستیم.
این مقام مس��ئول در وزارت نی��رو تاکید کرد: بر 
این اس��اس، ب��رای تامین آب اصفهان، مش��کل 
جدی داریم؛ حتی برای تامین آب فوالد مبارکه 
هم دچار مشکل هس��تیم. بیش از 5 میلیون نفر 
تحت پوشش س��امانه آبرس��انی اصفهان و یزد و 

روستاهای اطراف آن هستند.

پیش بینی تریدینگ اکونومیکز از نرخ بیکاری ۹.۶ درصدی ایران؛

خبرهای خوش
از رفع بیکاری

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران مدعی شد:

واگذاری سهام ذوب آهن در فرابورس، خالف 
قانون است

مشاور وزیر نیرو:

برای تامین آب اصفهان 
مشکل جدی داریم

نمایندگان اصفهان درباره فیش های حقوقی چه می گویند؟

قاطعانه برخورد کنید
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عکس روز)قرقاول(

دریچه

خبرخبر

 معاون توس��عه و پیش بینی سازمان هواشناس��ی کش��ور گفت: تولید و انتقال
 گرد و غبار به کشور تا پایان تابستان تداوم می یابد.

علی عابدینی با اشاره به اینکه کانون های گرد و غبار در کشورهای اردن، سوریه و 
عراق باعث وضعیت کنونی کشور شده است، گفت: تولید گرد و غبار و انتقال آن 
به کشور ما در فصول گرم سال و معموال از اردیبهشت ماه تا پایان تابستان به علت 
خشک شدن سطح زمین و بادهای شمالی تداوم دارد و در مهر ماه رو به کاهش 

خواهد بود.
وی اظهار کرد: توده های گرد و غبار در این مقطع زمانی استان هایی مثل بوشهر، 
خوزستان، ایالم، کردستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی تا حدی استان های 
لرستان، چهارمحال و بختیاری، فارس و کهگیلویه و بویراحمد و حتی برخی اوقات 

تهران را تحت تاثیر قرار می دهد.
معاون سازمان هواشناسی با اشاره به اینکه پیش بینی شدت باد و میزان رطوبت 
بستر خاک بر عهده سازمان هواشناسی است، گفت: این سازمان سعی دارد قبل از 

اینکه پدیده گرد و غبار روی کانون ها شکل گیرد آن را پیش بینی کند.
کانون های داخلی و خارجی گرد و غبار به طور همزمان پیگیری شود

معاون سازمان هواشناسی با اشاره به اینکه این گرد و غبارها از کشورهای همسایه 
غربی وارد ایران می شود، افزود: همه گرد و غبارهای کشور منشأ خارجی ندارد، به 
طوری که گرد و غبار هفته جاری در استان هایی مثل قم و اصفهان منشأ داخلی 
دارد و از مناطق بیابانی اطراف تولید و به این استان ها انتقال می یابد، بنابراین باید 

کانون های داخلی و خارجی به طور همزمان پیگیری شود.
عابدینی با تاکید بر اینکه در بحث گرد و غبار سالمت عمومی و امنیت مردم به ویژه 
در استان های مرزی کشور مطرح است، اظهار کرد: آموزش راهکارهای بهداشتی 
در مواجهه با گرد و غبار در این مناطق ضروری است و باید استفاده از فیلترها و 

ماسک ها به منظور کاهش آسیب ها عمومی شود.
معاون سازمان هواشناسی ضمن اشاره به نشست دستگاه های مختلف در وزارت 
کشور به منظور بررسی موضوعات محیط زیستی از جمله گرد و غبار گفت: در این 
نشست پیشنهادات دستگاه های مختلف برای مقابله با گرد و غبار ارایه شد که طی 

صورت جلسه ای تنظیم و در صورت لزوم به دستگاه ها ابالغ می شود.

معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست درگفت و گوی 
 تلفنی با سرپرس��ت وزارت محیط زیست عراق، ضمن تش��ریح تاثیرات منفی 
توفان های گرد وغبار حاص��ل از کانون های موجود درعراق بر ایران، خواس��تار 

همکاری کشور همسایه برای رفع این چالش شد.
معصومه ابتکار در گفت و گوی تلفنی با جاس��م عبدالعزیز حمد در پی دیدار دو 
 جانبه در مجمع محیط زیس��ت ملل متحد در کنیا، بر ض��رورت همکاری های 

فی مابین تاکید کرد.
وی ضمن تاکید بر عوارض شدید بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی این توفان ها، 
همچنین یادآوری مسئولیت کشور عراق در این زمینه، خواهان تالش بیشتر دولت 

عراق برای حل این معضل شد.
معاون رییس جمهور اش��اره ای هم به اهمیت حفاظت و احیای تاالب مشترک 
 م��رزی هورالعظیم برای دو کش��ور ع��راق و ایران داش��ت و خاطرنش��ان کرد:

 همکاری های شکل گرفته در قالب اقدامی چند جانبه از سوی یونسکو نیز باید 
پیگیری شود.

در حال بررس�ی و تکمیل اطالعات مهم ترین کانون تاثیرگذار بر 
ایران هستیم

جاسم عبدالعزیز سرپرست وزارت محیط زیس��ت عراق ضمن ابراز عالقه برای 
همراهی با ایران به ویژه در موضوع مقابله با گرد و غبار، گفت: پس از رفع تصرف 

مناطق اشغالی عراق، آماده همکاری با ایران هستیم.
سرپرست وزارت محیط زیس��ت عراق اش��اره ای هم به کمیته تشکیل شده در 
کشورش برای شناسایی کانون های گرد و غبار و اجرای برنامه های مقابله ای در 
این زمینه داشت و اظهار کرد: در حال بررسی و تکمیل اطالعات مهم ترین کانون 
تاثیرگذار گرد و غبار بر ایران هستیم.همچنین در این گفت و گو مقرر شد، هیئت 
کارشناسی از عراق برای تمدید تفاهمنامه محیط زیستی منعقد شده میان دو 
کشور و پیگیری اجرایی شدن اقدامات برای مقابله با این پدیده به ایران سفر کنند.

گرد و غبار شدیدی استان های جنوبی و غربی کشور را در بر گرفته و مشکالت 
 زیادی را ب��رای اهالی برخی اس��تان ها به ویژه خوزس��تان ایجاد کرده اس��ت،

 گزارش ها نش��ان می دهد میزان غلظت گرد و غبار در اهواز بی��ش از 13 برابر 
استاندارد بوده است.

اصفهان در معرض کانون های گرد و غبار داخلی و خارجی؛

نصف جهان در غبار
 ابتکارازعراق خواستار

رفع چالش گرد وغبار شد جزیره ش��یدور در اس��تان هرم��زگان از س��وی دبیرخانه 
کنوانسیون گونه های مهاجر واقع در دفتر منطقه ای یونپ، 
به شبکه مناطق مهم الک پشت دریایی در اقیانوس هند و 

جنوب شرق آسیا پیوست.
 طی مراسمی با حضور معصومه ابتکار معاون رییس جمهور 
و رییس سازمان حفاظت محیط زیست، لوح تأیید پیوستن 
 جزیره ش��یدور اس��تان هرم��زگان به ش��بکه مناطق مهم

 الک پش��ت دریایی در اقیانوس هند و جنوب شرق آسیا به 
اصغر مبارکی مدیرکل موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی 

سازمان حفاظت محیط زیست اهدا شد.
مبارکی که به نمایندگی از فرهاد دبیری معاون محیط زیست 
طبیعی و تنوع زیستی س��ازمان حفاظت محیط زیست در 
 این مراسم حضور داشت، گفت: یادداشت تفاهم حفاظت از

 الک پشت های دریایی زیرمجموعه کنوانسیون گونه های 
مهاجر و ذیل برنامه محیط زیس��ت سازمان ملل در منطقه 
اقیانوس هند و جنوب شرق آسیا ایجاد شد و ایران نیز یکی 

از اعضای آن است.
وی با اشاره به فعالیت های صورت گرفته ذیل این تفاهمنامه، 
اظهار کرد: چاپ تمبر الک پشت دریایی در کشور همزمان 
با س��ال 2006 که ب��ه نام الک پش��ت ها نامگذاری ش��ده 
 ب��ود، همچنین اجرای برنامه های پاک س��ازی س��واحل و 
زیستگاه های الک پشت ها، برگزاری برنامه های آموزشی 
برای جوامع بومی و محلی به منظ��ور افزایش آگاهی های 
عمومی در زمینه اهمیت حفاظت از الک پشت های دریایی 

از جمله این اقدامات است.
مدیرکل موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت 
محیط زیس��ت ضمن یادآوری س��ابقه فعالی��ت دبیرخانه 
این یادداش��ت تفاهم برای گزینش و انتخ��اب مناطقی به 
 منظور رعایت کامل ش��اخص های حفاظتی و زیستگاهی

 الک پشت های دریایی از دو سال پیش تا کنون، خاطرنشان 
کرد: در همین راستا، شبکه مناطق مهم الک پشت دریایی به 

منظور اجرای منسجم برنامه های حفاظتی و مدیریتی روی 
گونه ها، همچنین معرفی مهم ترین زیستگاه های این گونه 

ارزشمند ایجاد شد.
مبارکی با تاکید بر اهمیت منطقه شیدور به عنوان پناهگاه 
حیات وحش، همچنی��ن تاالب بین المللی ثبت ش��ده در 
س��ایت رامس��ر، تصریح کرد: پس از ط��ی فرآیند طوالنی 
ارسال اطالعات در خصوص جنبه های مختلف بیولوژیکی، 
اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی شیدور، کمیته یادداشت 
تفاهم حفاظت از الک پش��ت های دریایی با حضور جزیره 
شیدور در شبکه مناطق مهم الک پشت دریایی در اقیانوس 

هند و جنوب شرق آسیا موافقت کرد.
 جزیره شیدور

شیدور یکی از جزایر ایرانی در خلیج فارس است. این جزیره 
غیرمسکونی اس��ت و از توابع شهرس��تان ابوموسی استان 

هرمزگان به شمار می آید.
جزیره ش��یدور به تعداد زیاد مار سمی سیاه رنگ و کوچک 
معروف است که معموال زیر ش��ن مخفی می  شوند. به این 
 جزیره »جزی��ره ماران« و ب��ه لهجه محلی م��ارو نیز گفته 
می  شود. شاید غیر مسکونی بودن این جزیره به دلیل حضور 

این مارها باشد.
ش��یدور در فاصله حدود یک و نیم کیلومتری خاور جزیره 
الوان قرار گرفته و از پناهگاه های مهم حیات وحش و منطقه 
طبیعی حفاظت ش��ده می باشد که از س��ال 1366 تحت 

مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته  است.
 این جزی��ره از ب��ا ارزش  ترین و مه��م تری��ن پناهگاه های
  حیات وحش پرن��دگان از جمله عقاب دریایی دم س��فید،

 الک  پشت های دریایی، ماهی ها و دلفین ها در خلیج فارس 
است و جزو مناطق حفاظت شده کشور می باشد.

تدوین ضوابط محیط زیستی شناگاه هامارهای مورد استفاده سرم سازی در معرض تهدید هستند

مدیرکل دفترحیات وحش س��ازمان محیط زیس��ت با اعالم اینکه 6 
مار مورد استفاده سرم سازی رازی در معرض تهدید هستند از ارسال 
پیش نویس موافقت نامه ای به این مؤسسه برای مدیریت برداشت مار 

از طبیعت خبرداد.
مدیرکل دفترحیات وحش س��ازمان حفاظت محیط زیست از ارسال 
موافقت نامه ای به سرم س��ازی رازی برای مدیریت برداش��ت مارها از 

طبیعت خبر داد.
مجید خرازیان مقدم با اعالم اینکه 6 گونه مار سمی که مورد استفاده 
مؤسسه واکسن و سرم س��ازی رازی قرار می گرفته، در معرض تهدید 

هستند، گفت: تاکنون استفاده از سم این مارها رایگان بوده است.
وی با بیان اینکه تصور غالب بر این بوده که برداشت انسان از طبیعت 
هزینه ای ندارد، تصریح کرد: این در حالی است که اگر کسی می خواهد 
از مارهای سمی اس��تفاده کند، باید در بحث تکثیر و پرورش مارهای 

سمی با هدف استحصال سم، ورود کند.
مدیرکل دفترحیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به 
اینکه کارگروه حفاظت از مارها که اخیرا تشکیل شد در این زمینه چه 
فعالیتی انجام داده است گفت: فعالیت این کارگروه منتج به این شد 

که پیش نویس موافقت نامه ای برای این موضوع تهیه شود.
خرازیان مقدم با بیان اینکه همه دغدغه های م��ا در این موافقت نامه 
تأمین شده است اعالم کرد: پیش نویس این موافقت نامه را به مؤسسه 

رازی داده ایم و دوبار هم نامه زدیم که جواب بدهید. مشکل اینجاست 
که تا االن چون برداشت از طبیعت رایگان بوده می گفتند چرا مثال دو 

تا برداشت کنیم؟ چهارتا مار برداشت می کنیم!
وی تأکید کرد: حرف ما حرف غیرمنطقی نیس��ت. م��ا می گوییم اگر 
 می شود س��م را در مراکز تکثیر در اس��ارت اس��تحصال کرد، چرا از 

گونه های در معرض انقراضمان در طبیعت برداشت می کنیم؟
مدیرکل دفتر حیات وحش س��ازمان حفاظت محیط زیست توضیح 
داد: اگر این س��م را با همان کیفیت و کمیت می شود در مراکز تکثیر 
به دس��ت آورد دلیلی ندارد که برداش��تی از طبیعت انجام شود و این 

موضوع باید مورد بررسی قرار بگیرد. 
اما اگر تحقیقات تأیید کرد که نمی ش��ود آن وقت می توان با مدیریت 

مناسب از طبیعت برداشت کرد.
خرازیان مقدم با تاکید بر اینکه تحقیقات الزم برای اس��تحصال سم 
از مارهای در اسارت از سوی س��ازمان حفاظت محیط زیست صورت 
گرفته است، افزود: در مورد ش��نیده های مربوط به صادرات واکسن و 
سرم از سوی موسسه سرم سازی رازی به وزارت بهداشت نامه ای ارسال 
کردیم و در آن این ش��نیده ها را انعکاس دادیم، اما تاکنون پاس��خی 

دریافت نکرده ایم. 
در جلسات متعدد نیز با اعضای این وزارتخانه موضوع را مطرح کردیم 

ولی آنها صحت مسئله را قبول نکردند.

مدیرکل آلودگی دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ضوابط 
محیط زیستی شناگاه های کش��ور تدوین و به زودی از سوی سازمان 

محیط زیست به دستگاه های ذی ربط ابالغ می شود.
ضیاء الدین الماسی افزود: در این ضوابط مواردی همچون پایش ماهانه 
ش��ناگاه ها از لحاظ انواع آلودگی ها، ایجاد تسهیالت الزم متناسب با 

ظرفیت شناگاه ها و مدیریت فاضالب آنها تاکید شده است.
وی اظه��ار کرد: به عن��وان مثال باید تس��هیالت این م��کان ها مانند 
سرویس های بهداش��تی و تعداد دوش ها متناس��ب با تعداد مراجعه 
کنندگان باشد و همچنین فاضالب آن در دریا رها نشود که هر بخش 

آن بر عهده یک سازمان و نهاد است.
الماس��ی ادامه داد: یکی از کارهای در دست اقدام س��ازمان حفاظت 
محیط زیست عالمت گذاری شناگاه های آلوده با پرچم است که درحال 
انجام آن هستیم و این کار با اجرای پایش های ماهانه صورت می گیرد 
و اگر دو ماه متوالی و یا چند ماه پراکنده ، نمونه گیری ها نشان دهد که 
یک شناگاه آلوده است، در آن مکان پرچم نصب خواهد شد تا مراجعه 

کنندگان بدانند آن شناگاه آلوده است.
وی گفت: همچنین طبق ضوابط تدوین ش��ده قرار است وزارت کشور 
نسبت به بررسی مکان شناگاه ها اقدام کند و اگر الزم شد شناگاه هایی 
که در محل های آلوده و ی��ا نزدیک مصب رودخانه ه��ا یا فاضالب ها 
قرار دارند جابجا ش��وند که این کار در دس��تور کار این وزارتخانه قرار 

گرفته است.
مدیر کل دفتر آلودگی دریایی س��ازمان حفاظت محیط زیست تاکید 
کرد: س��ازمان حفاظت محیط زیست از س��ال 94 پایش های خود بر 
شناگاه ها را متمرکز کرد و هر ماه با نمونه گیری از شناگاه ها وضعیت 

آلودگی و یا عدم آلودگی آنها را مشخص می کند.
الماسی ادامه داد: نتایج پایش ها نشان داد ش��ناگاه های انزلی، رادیو 
دریای چالوس و ساحل قو در فصول مختلف سال آلوده هستند که این 
نشان می دهد باید نسبت به بازنگری جانمایی این شناگاه ها اقدام شود 

از این رو این بند در ضوابط محیط زیستی شناگاه ها دیده شده است.
وی گفت: بررس��ی ها نشان داد از 45 ش��ناگاه در استان مازندران 15 
شناگاه آلوده، از 21 شناگاه در استان گیالن 10 و 3 شناگاه در استان 
گلستان 2 شناگاه آلوده است، البته این اطالعات بر اساس گزارش های 
سال 94 است و قطعا این آمار با جمع بندی نتایج پایش های سال 95 

تغییر خواهد کرد.
الماسی با اشاره به آغاز فصل مسافرت و استفاده از شناگاه ها تاکید کرد: 
کمیته ای متشکل از نمایندگان سازمان شیالت، وزارت بهداشت درمان 
و آموزش پزشکی و سازمان محیط زیست در وزارت کشور تشکیل شده 
که قرار است با مشارکت مدیر کل اجتماعی استانداری های استان های 
شمالی و دستگاه های مربوطه، ممیزی دقیقی روی تمام شناگاه های 

شمالی کشور انجام شود.

مدیر کل دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت 
محیط زیست از ارایه قانون حمایت از حقوق حیوانات 

بی سرپرست به دولت خبر داد.
محم��د دروی��ش، درمورد قان��ون حفاظ��ت از حقوق 
حیوانات بی سرپرست، با اش��اره به اینکه این قانون در 
حال طی کردن آخرین مراحل خود است، گفت: درحال 
ویرایش های این قانون هستیم و برای این کار از سه تن 
از استادان حقوق دانشگاه تهران،  دکتر عبداالهی، دکتر 

فریادی و دکتر خرمشاهی استفاده کرده ایم.
وی اظهار کرد: قصد داریم نظراتی که از طریق فعاالن 
حوزه محیط زیست در این حوزه گردآوری کرده ایم و 
همچنین ایده هایی که نمایندگان سازمان دامپزشکی، 
شورایاران شهرداری تهران و وزرات کشور ارایه داده اند 
را به ش��کل نهایی درآوریم که ب��ه زودی با زبان علمی 
و حقوق��ی در قالب یک م��اده واحده ب��ه دولت تقدیم 

می شود. 

شیدور به شبکه مناطق مهم الک پشت دریایی پیوست

به زودی قانون حمایت از حیوانات بی سرپرست به دولت تقدیم می شود
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فقدان سند مالکیت
3/717 شماره صادره: 1395/43/238737 نظر به اینکه خانم فریده سادات 
امامی گورتانی فرزند سید رضا با تسیلم یک برگ استشهاد شهود شماره 
71926 به تاریخ 1395/3/27 دفترخانه 25 اصفهان، مدعی مفقود شدن سند 
مالکیت ششدانگ پالک شماره 6/1527 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که 
در ذیل ثبت 311632 صفحه 329 دفتر جلد 982 امالک تحت شماره چاپی 
926641 ب /90 صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند تقسیم نامه شماره 
26901 به تاریخ 91/2/13 دفترخان��ه 137 اصفهان به نامبرده انتقال یافته 
و اظهار داشته که س��ند مالکیت مرقوم در اثر جابه جایی مفقود گردیده  و 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است.  لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتش��ار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور 
سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 9219 اداره ثبت اسناد و 

امالک غرب استان اصفهان )224 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

3/718 شماره صادره: 1395/43/238713 نظر به اینکه خانم فریده سادات 
امامی گورتانی فرزند سید رضا با تسیلم یک برگ استشهاد شهود شماره 
71925 به تاریخ 1395/3/27 دفترخانه 25 اصفهان، مدعی مفقود شدن سند 
مالکیت ششدانگ پالک شماره 6/1528 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که 
در ذیل ثبت 311634 صفحه 332 دفتر جلد 982 امالک تحت شماره چاپی 
926642 ب /90 صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند تقسیم نامه شماره 
26901 به تاریخ 91/2/13 دفترخان��ه 137 اصفهان به نامبرده انتقال یافته 
و اظهار داشته که س��ند مالکیت مرقوم در اثر جابه جایی مفقود گردیده  و 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است.  لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتش��ار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور 
سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 9218 اداره ثبت اسناد و 

امالک غرب استان اصفهان )224 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/719 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100350903436 ش��ماره پرون��ده: 
9509980350900136 ش��ماره بایگانی شعبه: 950149  خواهان/ شاکی 
س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(  دادخواس��تی به طرفیت  خوانده/ 
متهم قاس��م طاهری محمودآب��ادی و محمد علی طاه��ری و امیر همایون 
برومند و غالمحسین مهرپرور و جمیله عباسی و احمد مهرپرور و رجبعلی 
مهرپور و غالمحس��ین طاهری و هاش��م طاه��ری و مس��عود برومند  به 
خواسته اعتراض ثالث اصلی 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 ش��هید نیکبخت- ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 1 اتاق شماره 135  ارجاع و به کالسه 
9509980350900136 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن  1395/05/31 
و ساعت 10/30 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
مسعود برومند  و درخواس��ت خواهان/ شاکی  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 کثیراالنتش��ار 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:8832 شعبه 9 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان)203 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/720 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100351402825 ش��ماره پرون��ده: 
9309980351401174 ش��ماره بایگانی شعبه: 931266  خواهان/ شاکی 
محمدرضا افالکی  دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم محمدرضا نکویی 
زهرایی و مهدی موسوی و مهرداد مش��تاقیان  به خواسته الزام به تنظیم 
سند خودرو و تنفیذ قرارداد تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ ش��هید نیکبخت- ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 323  ارجاع و به کالسه 
9309980351401174 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن  1395/05/31 
و ساعت 10 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم 
 و درخواس��ت خواهان/ ش��اکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انق��الب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می ش��ود تا خوانده/ متهم  پس 
از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:8806 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)180 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/721 در خصوص پرونده کالسه 612/94 ش 22 خواهان مجید ابراهیمی 
دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال به طرفیت فرهاد آذری- محمد کروندی 
تقدیم نموده است وقت رس��یدگی برای مورخ 95/6/1 ساعت 4/30  تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان س��جاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب 
س��اختمان صبا – پالک57 کدپس��تی 8165756441 مجتمع شورای حل 
اختالف اصفهان شعبه 6 شورای 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 ش��ود. م الف: 8767 شعبه 22 
حقوقی مجتمع شماره یک ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان )121 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/722 ش��ماره ابالغی��ه: 9510106836501411 ش��ماره پرون��ده: 
9409980352200476 شماره بایگانی ش��عبه: 940365 خواهان/ شاکی 
محبوبه عباسی دادخواس��تی به طرفیت خوانده/ متهم حس��ین عادلی به 
خواس��ته مطالبه مهریه و مطالبه خس��ارت دادرس��ی و تامین خواس��ته 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی 
به ش��عبه 5 دادگاه خانواده شهرس��تان اصفهان )مجتمع شهید قدوسی( 
واقع در اصفهان- خ میرفندرس��کی)خ میر(- حد فاصل چهارباغ باال و پل 
میر- مجتمع قضایی شهید قدوسی- طبقه 2- اتاق 203 ارجاع و به کالسه 
9409980352200476 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/06/02 و 
ساعت 9/30 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم 
 و درخواس��ت خواهان/ ش��اکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انق��الب 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 دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رس��یدگی حاضر گردد. م الف:8814  ش��عبه 5 دادگاه خانواده شهرستان 

اصفهان)178 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/723 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100351402743 ش��ماره پرون��ده: 
9409980351401106 ش��ماره بایگانی شعبه: 941216  خواهان/ شاکی 
تعاونی اعتبار ثامن االئمه به نمایندگی آقایان محمد حس��ین نظری توکلی 
و مس��عود مهردادی با وکالت حس��ین کبی��ری  دادخواس��تی به طرفیت  
خوانده/ متهم رشید کروندی و علی کروندی و اصغر صالحی  به خواسته 
مطالبه خس��ارت دادرس��ی و مطالبه وجه چک و مطالبه خس��ارت تاخیر 
تادیه و تامین خواس��ته تقدی��م دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان 
نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ ش��هید نیکبخت- ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 323  ارجاع و به کالسه 
9409980351401106 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/06/02 و 
ساعت 9/30 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم 
 و درخواس��ت خواهان/ ش��اکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انق��الب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می ش��ود تا خوانده/ متهم  پس 
از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:8811 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)203 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/724 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100351402734 ش��ماره پرون��ده: 
9509980351400225 ش��ماره بایگانی شعبه: 950256  خواهان/ شاکی 
امیر پیمان مشرف دادخواس��تی به طرفیت  خوانده/ متهم مهدی صادقی و 
محمد جواد دمندان و محمد اعالیی  به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
و مطالبه خسارت دادرسی و اعس��ار از پرداخت هزینه دادرسی و تامین 
خواسته و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ ش��هید نیکبخت- ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 323  ارجاع و به کالسه 
9509980351400225 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/06/03 و 
ساعت 9/30 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم 
 و درخواس��ت خواهان/ ش��اکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی

 دادگاه های عموم��ی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می ش��ود تا خوانده/ متهم  پس 
از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:8809 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)195 کلمه، 2 کادر(
ابالغ

 ش��ماره ابالغنام��ه:9510100351402866 و 9510100351402656 و 
9510100351402667 ش��ماره پرونده:9409980351400744 شماره 
بایگانی ش��عبه:940814 ابالغ ش��ونده حقیقی: افش��ین صفایی به نشانی 
اصفهان خ رباط اول کوی سعادت مجتمع مسکونی سعادت پ 1 و رسول 
ریاحی به نش��انی اصفهان خ جی خ کاخ خشکشویی کاخ و اسیه حیدری به 
 نشانی اصفهان خیابان رباط اول کوی س��عادت مجتمع مسکونی سعادت 
پ 1، مدارک پیوست: در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم فرزانه جمالی به 
طرفیت شما نسبت به دادنامه شماره 350 صادره از این شعبه، به پیوست 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهی به شما ابالغ می شود. 

مقتضی است حس��ب ماده 346 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی چنانچه پاس��خی دارید ظرف ده روز پس از رویت 
اخطاریه به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید و اال پرونده با 
همین کیفیت به تجدیدنظر ارس��ال می گردد. م الف:8813 شعبه 14 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)148 کلمه، 2 کادر(
اجرايیه

ش��ماره    9310420351400014 اجرایی��ه: ش��ماره   3 /685
پرون��ده:9009980351400216 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه:900216-

890279 بموج��ب درخواس��ت اجرای حک��م مربوط به ش��ماره دادنامه 
8909970351400990 محکوم علیهم 1- محس��ن کالنتر زاده به نشانی 
مجهول المکان 2- اصغر بیرانوند به نش��انی لشگر 58 شاهرود 3- فرهاد 
داشاب به نشانی گروه 44 توپخانه 4- مسعود کسمایی فر به نشانی مجهول 
المکان 5- محمد جعفری اراضی به نش��انی کوی امام کوی شهید خسرو 
پور منازل سازمانی 120 دستگاه هوانیروز بلوک 31 پالک 307 محکومند 
متضامنًا به پرداخت مبلغ نود میلیون ریال بابت اصل خواسته و 2/063/000 
ریال بابت هزینه دادرس��ی و 1/800/000 ریال بابت هزینه واخواس��ت و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اس��اس قرارداد فیمابین ) 18 درصد( از 
 تاریخ 88/9/23 تا زمان وص��ول و حق الوکاله وکیل طب��ق تعرفه قانونی

 ) بدوی( در حق محکوم له بانک ملت به نشانی شیخ صدوق شمالی و مبلغ 
4/500/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت می بایست پرداخت 
نمایند. رعایت تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م الزامیس��ت. محکوم علیه مکلف 
است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را 
به موقع اجرا گذارد 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 3- مالی معرفی 
کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائی��ه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمع 
دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید 
هر گاه ظرف سه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به 
اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال 
خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید به نحوی 
که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 
61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید ش��د 4- عالوه بر موارد باال که قسمتی از 
ماده 34 اجرای احکام مدنی می باشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون 
آیین دادرس��ی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای 
محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377 توجه نمایید. م الف: 8804 شعبه 

14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)347 کلمه، 4 کادر(
ابالغ

3/632 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100354201630 ش��ماره پرون��ده: 
9409980359501191 شماره بایگانی شعبه: 941300 شاکی علی نجفی 
س��رپیری دادخواس��تی به طرفیت متهم جالل یعقوبی به خواس��ته تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
 116 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 116 جزایی سابق( واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شماره 344  ارجاع و به کالس��ه 9409980359501191 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/05/10 ساعت 10/30 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 دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می ش��ود 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:8827 شعبه 116 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 116 جزایی سابق( 

)170 کلمه، 2 کادر(

اخبار کوتاه آموزش

معاون اجتماعی نیروی انتظامی با ارائه پیشنهاد ایجاد زنگ پلیس در 
مدرس��ه گفت: نواختن این زنگ فرصتی است تا سربازان جنگ نرم، 
مربیان آموزش همگانی پلیس و حتی مس��ئوالن به صورت نمادین 
بتوانند از پتانسیل عظیم مدرسه در راس��تای آموزش همگانی بهره 

الزم را ببرند.
س��ردار س��عید منتظرالمهدی افزود: اعتقاد من این است که فرآیند 
کنترل و پیش��گیری از آس��یب های اجتماعی در ایس��تگاه مدرسه 
 به منص��ه ظهور می رس��د؛ معلمان، دس��ت اندرکاران، مس��ئوالن، 
خانواده ه��ا و ... باید ت��اش کنند تا تحم��ل جوان��ان در مواجهه با 
پدیده های اجتماعی و بحران ه��ا افزایش  یابد و ت��اب آوری روانی 
آنان افزون گردد، بس��ان نهالی ک��ه ممکن اس��ت در مقابل باد خم 
 ش��ود لیکن از ریش��ه جدا نمی ش��ود، آس��یب ها در هر جامعه ای

 وجود دارند و اجتناب ناپذیرند اما مهم آن است که جوانان ما در مقابل 
این آسیب ها مقاوم باشند و در مسیر درست زندگی گام بردارند.

وی یک��ی از اهداف مهم جامعه آموزش��ی ناجا را آم��وزش و پرورش 
دانس��ت و بیان ک��رد: به منظور گس��ترده ت��ر کردن چت��ر آموزش 
همگان��ی بای��د کاره��ا س��ازماندهی و اصولی تر ش��ده و ب��ا برنامه 
 ری��زی بیش��تری اجرا گ��ردد و نی��ز مه��ارت ه��ای مقابل��ه ای به

 دانش آموزان آموزش داده شود.

مسئول سازمان بسیج رسانه با اشاره به استقبال عجیب و وسیع مردم 
از طرح نامه ای برای مدافعان حرم گفت: در ابتدای تصمیم گیری این 
سازمان برای اجرای طرح نامه ای برای مدافعان حرم، در تعداد و منطقه 
توزیع آن بحث های فراوانی داشتیم و تقریبا قریب به اتفاق اعضای اتاق 
فکر این طرح، نظرشان به مراتب چیزی بسیار کمتر از تیراژ چاپ اولیه 
بود. مسعود بصیری افزود: بی ش��ک مهر و محبت مدافعان بی ادعای 
حرم اهل بیت)ع(، به دست خود اهل بیت)ع( در دل مردم ایران و سایر 
آزادی خواهان جهان نهادینه  شده است که اینگونه در حمایت از یک 

طرح روحیه بخش، مشارکت جدی و موثر دارند.
 وی در ادامه عن��وان کرد: در همان س��اعات اولیه ن��ه تنها برگه های 
چاپ ش��ده توزیع و تمام ش��د بلکه از همان دقایق نخست برگه های 
نوشته شده زیادی به دست ما می رسید که این موضوع نیز به شگفتی 

ما از میزان محبت مردم به عزیزان مدافع حرم، افزود.
بصیری گف��ت: برگه های چاپ ش��ده در چاپ س��وم ب��ا هماهنگی 
س��تادهای اقامه نماز جمعه و در برخی از ایستگاه های منتخب مترو 
 و در شهرس��تان ها نیز در برخی مراکز توزیع خواهد ش��د. وی افزود: 
 با عنایت خداوند و نظر اهل بیت)ع( پس از دریافت نامه ها، با هماهنگی 
و برنامه ریزی  های صورت گرفته، این برگه ها برای مدافعان حریم اهل 

بیت)ع( ارسال و پاسخ آنان دریافت خواهد شد.

همزمان با ثبت نام دانش آموزان در مدارس، تخلف مدارس غیر دولتی 
باز هم خبر ساز شد.البته این بار دیگر پای شهریه های عجیب و غریب 
این مدارس در میان نبود. بلکه حاال خبر رس��یده اس��ت که برخی از 
مدارس غیر انتفاعی برای گرفتن پول بیشتر از خانواده ها در درس های 
عربی و انگلیسی از معلم هایی استفاده می کنند که شهروند کشورهای 
دیگر هستند. آنها مدعی ش��دند معلم های زبان های خارجی شان از 
همان دیار هستند و بنابراین بهتر می توانند آموزش دهند. موضوعی 
که این روزها به یکی از دغدغه های مسئوالن آموزش و پرورش تبدیل 
شده است چرا که مسئوالن این وزارتخانه بر این باورند که آقای مایکل 
و یا استفانی که در مدارس غیر دولتی تدریس می کنند هیچ کدام در 

آموزش و پرورش گزینش نشده اند.
تخلف شهریه، بیشتر از آنکه تخلف باش��د نوعی دهن کجی به قانون 
اس��ت چرا که مدیران مدارس غیر دولتی توجهی ب��ه الگوی تعیین 
شهریه که از س��وی آموزش و پرورش به مدارس سراسر کشور اباغ 
می شود ندارند. خودشان برای خودشان ش��هریه مصوب می کنند و 
خانواده ها هم مجبور به پرداخت آن هستند و در سوی دیگر، مدیران 
این مدارس پا را فراتر گذاش��ته اند و برای گرفتن ش��هریه بیش��تر از 

معلمان و اردوهای خارجی حرف می زنند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسامی با توجه 
به تغییرات اخیر در دانش��گاه پیام نور اراک گفت: دانشگاه مرکز علم 
است، می خواهیم دانشگاه سیاسی باشد اما نمی خواهیم با بازی های 

سیاسی درگیر شود و این دو مبحث متفاوتند.
حجت االس��ام علیرضا س��لیمی  اف��زود: انتظار ما این اس��ت که به 
دانشجویان اجازه اداره دانشگاه داده شود، همچنین تحمیل از بیرون 
دانشگاه برای مدیریت قطعا آسیب زا بوده و موجب کاهش رشد علمی 

کشور می شود.
وی تصریح کرد: درگیر ش��دن فضای دانش��گاه با بازی های سیاسی 
سبب افت رشد علمی کشور شده و به دلیل درگیر شدن دانشجویان 
با امور سیاسی میزان بار علمی کشور 2 پله رکود و سقوط داشته است.

سلیمی با اشاره به برکناری رییس دانشگاه پیام نور بدون هماهنگی 
مسئوالن گفت: رییس دانش��گاه پیام نور سابقه 12سال خدمت را در 
کارنامه خود به ثبت رس��انده و نباید فردی با چنین تجارب شغلی و 
س��ابقه فعالیت را به چنین نحوی برکنار کنیم و اگر به ایش��ان اجازه 

فعالیت داده می شد ضرری برای این عرصه نداشت.
وی گفت: هماهنگی با نمایندگان در هر امری، سبب یکپارچه شدن 
تصمیمات و ایجاد هم راستایی می شود و باید برای رسیدن به این امر  
انسجام نمایندگان تثبیت شود و به طور قطع مشورت با حوزه مجمع 
نمایندگان منشأ همدلی بوده و انتظار پیشروی به نحو بهتری را داریم.

زنگ پلیس در مدارس
نواخته می شود

استقبال غیر منتظره مردمی
از نامه ای به مدافعان حرم

معلم های خارجی در مدارس 
غیر دولتی

 سقوط 2 پله ای بار علمی کشور 

نان های نسیه ای در سفره خالی فقرا

نسل سلفی بگیران؛ کوچک و بزرگ نمی شناسد، همه 
را به خود مشغول کرده است و حتی کودکان را هم وارد 

بازی کرده است.
از عطش سلفی انداختن است، میلی که به شکل عجیب 
بر کودکان و رفتارهای آنها تاثیر گذاشته است و عاقه 
آنها به عکاسی سلفی را دو چندان کرده است؛ اما رشد 
و گسترش این پدیده چه تاثیری بر شخصیت کودکان 
دارد؟ چگونه می توان از آس��یب ه��ای احتمالی این 

عادت همه گیر بر کودکان جلوگیری کرد؟
بدون تردید خود محوری و نیاز به توجه یکی از مراحل 

اصلی رشد در سنین کودکی اس��ت، نیازی که در این 
گروه سنی بیش از سایرین دیده می شود و باید به آن 
اهمیت داد؛ ولی نباید چنین تلقی شود که کودک برای 

جلب توجه اجازه دارد هر کاری انجام دهد.
یکی از این رفتار ها سلفی گرفتن است. پدیده ای که 
 کودکان با الگوب��رداری از بزرگساالنش��ان درگیر آن 
شده اند و در صورت عدم کنترل منجر به خودشیفتگی 

در آنها می شود.
 تحقیقات روان شناس��ان در این حوزه حکایت از آن 
داشته اس��ت که کودکان امروز نس��بت به نسل پیش 

عاقه بیش��تر و گاه تعج��ب آوری ب��رای جلب توجه 
دیگران دارند.

از طرف دیگ��ر، خودش��یفتگی در می��ان نوجوانان و 
جوانانی که به تازگی وارد دانش��گاه شده اند نسبت به 
نسل های قبلی رو به افزایش است. این در حالی است 
که برای بسیاری از والدین چنین خصیصه ای به معنای 
عزت نفس فرزندشان است، برداشتی اشتباه که به طور 
قطع آین��ده فرزند آنه��ا را تحت تاثیر ق��رار می دهد.

 در واقع، توجه بیش از اندازه به ک��ودکان و قرار دادن 
 اب��زار الزم در اختیار آنها برای پاس��خ گوی��ی به نیاز

 خود محوری می تواند آسیب های شخصیتی از جمله 
خودشیفتگی برای آنها به دنبال داشته باشد.

به همین دلیل توصیه می ش��ود، در کنار توجه به نیاز 
دیده شدن کودکان مراقب رفتارهای آسیب زا باشیم و 
اجازه ندهیم آنها خود را در مرکزیت همه چیز ببینند. 
یکی از کارهای بسیار مهمی که والدین نباید فراموش 
کنند دور کردن کودکشان از عکاسی سلفی است؛ چرا 
که این رفتار بیشتر از آنچه فکرش را بکنید به کودک 

تصور خود مرکز بینی می دهد.
 بنابراین، اگر می خواهی��د در آینده ای نه چندان دور 
فرزندی داشته باشید که در کنار عزت و اعتماد به نفس 
ضعف های شخصیتی خود را بپذیرد و تصور  نکند که 
عالم بر مدار او می چرخد، استفاده آنها از تلفن همراه و 

تبلت را کنترل کنید.
 همین س��لفی های به ظاهر س��اده و دوست داشتنی 
می تواند ذهنیت کودک ش��ما را  نسبت به خودش و 

جهان اطرافش تغییر دهد.

در برخی از مناطق جنوبی ش��هر تهران ش��هروندانی 
هس��تند که مجبور به خرید نان نس��یه ای می شوند و 
اگر چوب خطش��ان پر شده باش��د باید دست خالی به 
خانه باز گردند، اما مردمانی از جن��س خودمان نان را 

انفاق می کنند.
نان را از هر طرف که بنویس��ی نان است اما گاهی این 
نان، دغدغه ای می شود برای پدری که توان خرید آن 
را ندارد. گاهی چش��مان خان��واده ای منتظر تکه نانی 
می ماند اما س��فره خالی اس��ت. آنچه در س��فره است 
خجالت پدری اس��ت که حتی پول خردی برای خرید 

نان هم ندارد.   
 اینجاست که حکایت نان نسیه مطرح می شود. این را 
می توان در نانوایی های جنوب ته��ران به وضوح دید. 

 دفترچه هایی که برای نان های نس��یه ای مش��تریان 
 تهیه ش��ده و گاهی لیس��ت بلند باالی��ی در آن دیده 
می شود.  در این میان اما، هستند نانواهایی که حاضرند 
از پول نانی که نسیه داده اند نیز بگذرند و شهروندانی 

که »نان« خیرات می دهند. 
 شاطری که نان تافتون می فروشد در رابطه با حکایت 
نان های نس��یه می گوید: نان های ما ب��ا آرد دولتی به 
دست مردم می رس��د. نان تافتون دانه ای 400 تومان 
است اما در طول یک شبانه روز شاید چندین مشتری 
داشته باشم که توان پرداخت 5 عدد نان را نیز ندارند. 
برای همین ه��م دفترچه ای برای برخی از مش��تریان 
خاص تش��کیل داده ام و در ازای نان هایی که به نسیه 

به آنها می دهم در مقابل نامشان عامتی می گذارم. 

 وی می افزاید: گاهی عامت های گذاش��ته ش��ده در 
مقابل یک نام با پرداخت پول نان ه��ا در اول  ماه پاک 
می ش��ود و گاه، پیش می آید که این لیست هیچ وقت 

پاک نمی شود. 
 این شاطر با اشاره به رواج نان نذری در میان شهروندان 
می گوید: نان نذری قبا ه��م در برخی مناطق تهران 
رواج داشت اما چندی است که این سنت حسنه رواج 
بیشتری یافته اس��ت. خیلی وقت ها، مشتری می آید 
که پول یک تنور ما را می دهد و می گوید به مردم نان 
نذری بدهید.  وی می افزاید: گاه برخی از افراد به عنوان 
خیرات، نان می دهند و به ما می گویند که در قبال نانی 
که تحویل می دهیم به مش��تری بگوییم که فاتحه ای 

نثار روح امواتشان کنند. 

رفتاری آسیب زا که آینده فرزندتان را تحت تاثیر قرار می دهد؛

رواج عکس سلفی در کودکان
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همزمان با شب نیمه ماه مبارک رمضان جمعی از شاعران 
به دیدار رهبر انقالب رفتند که محمدعلی مجاهدی در 

این مراسم شعر عاشقانه خواند.
به گزارش خبرگزاری فارس، با اینکه هفده هجده ساعت 
گرسنگی و تشنگی چیزی نیست که به چشم آدم نیاید، 

ولی بعضی روزها هم هست که یادت می رود گرسنه ای!
 چون خیلی بیش��تر از آب و غذا تش��نه دیداری... آن هم 
 چه دی��داری، ش��اعرانه ترین دی��دار تاریخ ب��ا رهبری 

به معنای کامل فرزانه.
 آخر مگر می ش��ود در آدمی این همه آدم باش��د؟! عالم 
و فقیه و شاعر و تحلیلگر و منتقد وسینماگر و... از در وارد 
می شوی، در حیاطی سرسبز، به انتظار آمدن گل سرسبد 
میهمانی می مانی... دل توی دلت نیست، باید یک جوری 
حواست را پرت کنی، بغل دستی ات اوضاعش از تو بدتر 
اس��ت، با چش��م های پف کرده از گریه... گریه شوق آن 
طرف ت��ر دیگری در حال تمرین خواندن ش��عر اس��ت، 
دیگری دیگر دانه تس��بیح می ان��دازد و زبانش به گفتن 

ذکری می چرخد.
 اما آنها ک��ه مات و حی��ران فقط نگاه م��ی کنند از همه 
 بیش��ترند... نگاهی در امتداد حس��رتی دلپذیر و آرزویی 

دور دست... حاال این تازه اول ماجراست...
دیدار آغاز می ش��ود و باز قزوه س��کان برنامه را در دست 
می گیرد، عنوان می کند که تفالی به کتاب » استاد حمید 
س��بزواری « زده اس��ت او در ادامه ش��عر وصیت نامه را 
می خواند. جلسه شروع می شود، هرچند رمضانیه ای که 

آغاز مجلس می شود.
از حضار خواس��ته ش��د ت��ا برای درگذش��تگان ش��اعر 
قرائ��ت فاتحه ای داش��ته باش��ند. ب��ا صلوات��ی قرائت 

 فاتحه آغ��از می ش��ود رهبر انق��الب هم اب��راز رضایت 
می کنند.

این فاتحه ب��رای ش��اعران مرحومی چون س��بزواری، 
قیصر امین پور، س��ید حسن حسینی، مش��فق کاشانی 
و... است. سید علی گرمارودی نخستین فردی است که 
ش��عر می خواند. پس از او غالمعلی حداد عادل به رس��م 
پیشکسوتی در کنار گرمارودی ش��عر » عذر تقصیر « را 

می خواند. با ابیاتی از این دست:
محمدا به که مانی، محمدا به چه مانی

» جهان و هر چه درو هست صورتند و تو جانی «
حکایتی که تو داری به هیچ چامه نگنجد

فزون ز طاقت اندیشه و زبان و بیانی
ندانمت چه بنامم، ندانمت چه بخوانم

که هرچه گویم و خوانم، چو بنگرم، به از آنی
 ام��ا محمدعل��ی مجاهدی از جمله ش��اعران ب��ا قریحه 
و پیشکسوتی اس��ت که دعوت به شعرخواندن می شود، 
او مس��ئول دبیرخانه ش��عر آئینی است، اش��عار خوبی 
دارد و این بار ش��عر می خواند از نوع عاشقانه اش.  زیبایی 
ش��عر واکنش حضار را در بر دارد، پس از شعر می گوید: 
 دوس��تان بدانند ما هنوز ه��م می توانیم از این ش��عرها 

بسراییم.
که حضرت آقا می فرمایند: چه بسا این شعر برای دوران 

جوانی شما باشد.
 باز هم ب��ا این تیز بینی جمع حاضر مش��عوف می ش��ود 

و خنده بر لبان حاضران مینشیند.
 سعید یوس��ف نیا و طهماس��بی پور ش��عر می خوانند. 
 ابیاتی که طهماس��بی پ��ور خواند تحس��ین رهبری را 

در بر داشت.

او در گفت وگو با خبرنگار فارس به شعری که در کتاب او 
با عنوان » قرار « منتشر شده اشاره کرد و گفت: این شعر 
از این مجموعه بوده و در میانه ش��عر خوانی گاه گاه مورد 
تشویق قرار می گرفتم و در پایان نیز رهبر معظم انقالب 
پس از اینکه از من پرسیدند اهل کجا هستی؟ و من گفتم: 

تهران، ایشان فرمودند: » بسیار خوب، خیلی خوب. «
از تو من تنها نگاهی مختصر می خواستم

من که چشمان تو را از هر نظر می خواستم
گر چه شاید سهم اندوه مرا از دیگران

بیشتر دادی، ولی من بیشتر می خواستم
کنار این ش��اعر محمدمهدی سیار نشس��ته  است، رهبر 

انقالب ب��ه وی اش��اره ک��رده و می فرمایند ایش��ان هم 
ش��اعر هس��تند. آقای س��یار س��الم و علیکی می کند و 
رهبری ب��ه ایش��ان می فرمایند ش��ما ه��م بخوانید، اما 
س��یار با تیزبینی ضمن اش��اره ب��ه اینکه ش��ما ولی امر 
مسلمین هستید، اما جلسه و ش��عرخوانی را آقای قزوه 
 اج��را می کنند، ب��ه نوعی ادب جلس��ه را نگ��ه می دارد 
و اجازه می خواهد خارج از نوبت شعر خوانی نکند که این 
مسئله دیری نمی پاید و قزوه برای شعرخوانی سیار ابراز 

رضایت می کند. 
او یک غزل و دو نیمایی می خواند.

در ابت��دای ای��ن دع��وت رهب��ر انق��الب از س��یار، 
 حضرت آقا به ش��عر او ب��ا عرفان پ��ور اش��اره می کنند 
و می فرمایند: آن ش��عری که ش��ما با آقا میالد سرودید 
 ش��عر خوب��ی ب��ود، آهنگ س��ازی خوب��ی هم ب��ر آن

 شد.
س��یار در این هنگام می گوید: ش��عر » هتل کوبورگ «؟ 
که آقا می فرمایند ش��عر خوبی بود که به مسایل جهانی 

می پرداخت. اما دشمن در برابر آن موضع گرفت. 
بازتاب جهانی خوبی هم داشت.

بعد از خواندن شعر توسط سیار جلسه ادامه پیدا می کند، 
محمد جواد آس��مان، ش��فیعی و از بانوان خانم کاردانی 
 درباره مدافع��ان حرم می خواند و نغمه مستش��ارنظامی 

با این مطلع آغاز می کند:
با پنج نور ناب بهشتی، با حرف حق مجادله سخت است
تسلیم اقتدار تو هستند بر عالم این معادله سخت است

جلسه دیدار یار اما همچنان ادامه دارد...
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 یکم تا 31 تیرماه، در مجتمع فرهنگی و هنری اس��تاد فرشچیان یک فیلم همراه 
با تحلیل و بررسی نمایش داده می شود.

مجتمع فرهنگی و هنری استاد فرش��چیان مجری برنامه ای با عنوان » سی سال 
سینما « خواهد بود که در این برنامه از یکم تا سی و یکم تیرماه هر شب ساعت 21 

یک فیلم به نمایش درخواهد آمد.
نمایش فیلم در هر شب با تحلیل و بررسی همراه خواهد بود، ضمن این که ورود 
 برای عموم مردم آزاد و رایگان اس��ت. عالقه مندان می توانند هر شب ساعت 21 
به س��الن س��ینمای مجتمع فرهنگی و هنری استاد فرش��چیان واقع در خیابان 

توحید مراجعه کنند.

مدیر گروه امانی اداره کل میراث فرهنگی اس��تان اصفهان از آغاز استحکام 
بخشی کاشی کاری های ضلع شمالی حیاط مسجد امام اصفهان خبر داد.

منصور زیرک ضمن اع��الم این خبر افزود: با توجه به آغاز طرحی که از س��ه 
 سال گذشته در صحن اصلی و مدرسه های مسجد امام آغاز شده؛ هم اکنون 
در حال بررسی، شناس��ایی و اولویت بندی نقاط در خطر ریزش کاشی های 

هفت رنگ در جبهه شمالی حیاط مسجد امام هستیم.
وی تصریح کرد: در این جبهه متاسفانه بخش هایی از تزئینات کاشی کاری ها 
به دلیل فرسودگی مالت و عوامل جوی در حال جدا شدن از الیه بستر است، 

که توسط استادکاران گروه امانی در حال استحکام بخشی و مرمت هستند.
 زی��رک تاکید کرد: مدت زم��ان اجرای این پ��روژه 6 ماه و با هزین��ه ای بالغ 

بر چهارصد میلیون ریال برآورد می شود.
مس��جد امام ) ره ( اصفهان با نام تاریخی مس��جد جامع عباسی یکی از ابنیه 
پیرامون میدان بزرگ امام ) ره ( اس��ت که در جبهه جنوبی این میدان واقع 

شده است.
 عملیات بنای این مس��جد تاریخی در س��ال1020 هجری قمری به فرمان 
 شاه عباس اول و توسط معمار بنام عصر صفوی » استاد علی اکبر اصفهانی «

آغاز شد.
با توجه به فشاری که شاه برای تس��ریع در اتمام این مسجد به معماران وارد 
آورد سر در و تزئینات کاشی کاری آن به منظور تکمیل تزئینات میدان بزرگ 

در سال 1025 هجری قمری به انجام رسید.
با این حال ساخت و ساز و تزئین سایر بخش های این مسجد بزرگ تا دوران 

شاه سلیمان صفوی )1070 هجری قمری ( به طول انجامید.
میدان امام اصفهان و بناهای پیرامون آن در سال 1358 خورشیدی به ثبت 

جهانی رسید.

تا پایان تیرماه؛

سی سال سینما را 
در شب های تابستان دنبال کنید

مدیر گروه امانی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان خبر داد:

آغاز  استحکام  بخشی کاشی کاری های 
ضلع شمالی حیاط مسجد امام ) ره (

برطبق مقاله درج شده در In Touch Weekly ، تام کروز، ستاره 53 
ساله هالیوودی1000 روز است که دخترش س��وری را نه دیده و نه با او 
صحبت کرده است. ولی وقتی روز بعد از این مقاله، دختر کوچک وی دیده 
 شد به نظر نمی رسید این موضوع چندان باعث آزار او شده باشد. سوری 
در حالی که به همراه مادربزرگش کاتلی��ن ) مادر کیتی هولمز ( در حال 
ترک کالس ژیمناستیک در ش��هر لس آنجلس بود، صورتش پر از خنده 
 و لبخند بود و حتی به ش��وخی زبانش را نیز درم��ی آورد. دختر کوچک 
 تام ک��روز و کیت��ی هولم��ز در حالی ک��ه یک ت��اپ آبی ژیمناس��تیک 

و دامن سفید به تن داشت از نوشیدنی داخل بطری بنفش لذت می برد.
 کیتی هولمز و تام کروز پس از پنج سال زندگی مشترک در سال 2012 
از یکدیگر جدا ش��دند و به گزارش نیک صالحی م��ادرش کیتی حضانت 

دختر کوچک شان سوری را برعهده گرفت.
چندین منبع، تبعیت تام کروز از فرقه سینتولوژی را دلیل اصلی دور بودن 
او از تنها فرزند بیولوژیکی اش می دانند. ادعا می شود که تام کروز آخرین 
 بار دو س��ال و نیم پیش س��وری را مالقات کرد و از آن زمان به بعد حتی 

با تلفن نیز با وی صحبت نکرده است.

کارگردان » ایستاده در غبار « : 

سر جدتان تیزر فیلم ما را 
درست پخش کنید!

زمان اکران » فروشنده «
 اصغر فرهادی در ایران!

یک تماشاگر، پس از تماشای 
فیلم ترسناک  درگذشت!

سینمای ایران سینمای  جهان 

کارگردان فیلم س��ینمایی ایس��تاده در غبار در صفحه اینستاگرام خود 
نوشته است: تلویزیون عزیز ! علی الخصوص شبکه محترم سه! تو رو خدا، 
سر جدتون این تیزر فیلم ما رو درست پخش کنید. لطفا وسط بازی های 
جام ملت های اروپا، تیزر همه فیلم های س��ینمای ایران رو پخش کنید، 
 نه فقط یک فیل��م خاص. بعد می گ��ن چرا فیلم ها تیزرش��ون رو می دن 

به شبکه های ماهواره ای.
کارگردان فیلم سینمایی ایس��تاده در غبار به نحوه پخش تیزرهای این 
فیلم از صداوسیما اعتراض کرد و سازنده فیلم بارکد نیز مجبور شد فیلم 

را دو بار اصالح کند.
دور جدید اکران فیلم های سینمایی آغاز شده و در این میان؛ » ایستاده 
در غبار « به کارگردانی محمدحسین مهدویان و فیلم سینمایی » بارکد « 
به کارگردانی مصطفی کیایی از هفته گذشته نمایش خود را آغاز کردند. 

با این وجود اکران بدون حاشیه نبوده است.
ایس��تاده در غب��ار درباره زندگ��ی احمد متوس��لیان اس��ت و تاکنون با 
استقبال خوبی همراه ش��ده، اما به نظر می رس��د از تبلیغات تلویزیونی 
 خوبی برخوردار نیس��ت. این مس��ئله اعتراض کارگردان را نیز به دنبال 

داشته است.
صداوس��یما اگرچه تیزرهای فیلم ایس��تاده در غبار را مطابق خواس��ت 
کارگردان فیلم پخش نمی کند که پیش از این حمایت بسیاری خوبی از 
» بادیگارد « س��اخته ابراهیم حاتمی کیا کرده بود و در شرایطی که این 
رس��انه تیزر فیلم های روی پرده را ثانیه ای پخش می کرد؛ تبلیغات فیلم 

بادیگارد دقیقه ای پخش می شد.
 جالب آنکه بادیگارد و ایستاده در غبار هر دو محصول سازمان رسانه ای 
هنری اوج هس��تند و فیلم ایس��تاده در غبار در س��ی و چهارمین دوره 

جشنواره فیلم فجر بیشتر از بادیگارد جایزه گرفت و موفق تر بود.

با اعالم نام فیلمیران به عنوان پخش کننده فیل��م جدید اصغر فرهادی، 
این سوال پیش می آید که این فیلم چه زمانی در ایران اکران می شود؟

 علی س��رتیپی مدیرعامل » فیلمیران « که به تازگی پخش داخلی فیلم 
» فروشنده « اصغر فرهادی را برعهده گرفته است، درباره  زمان اکران این 
فیلم در ایران گفت: اکران اروپا و آمریکای فیلم از شهریور ماه آغاز می شود 
 و ما در تالش هس��تیم که قبل از آن زمان در ایران فیل��م را اکران کنیم 

و به دنبال اولین زمان هستیم.
 ش��رکت پخش » فیلمیران « پیش از این نیز پخش فیل��م های » درباره 
 الی «،» جدای��ی نادر از س��یمین « و» گذش��ته « را در ای��ران به عهده 
داشته است.فیلم »فروشنده« با بازی ترانه علیدوستی و شهاب حسینی 
اخیرا نشان نخل طال را برای بازی شهاب حسینی و جایزه بهترین فیلم نامه 
را برای اصغر فرهادی از جشنواره کن برای سینمای ایران به همراه داشت.

یک تماشاگر، پس از تماشای فیلم ترسناک موفق این روزهای سینمای 
جهان، از شدت هیجان درگذشت!

 تماش��ای دنبال��ه جدی��د فیل��م ترس��ناک » احض��ار ارواح « 
) The Conjuring ( به قیمت جان مرد 65 ساله هندی تمام شد. 

به گزارش یکی از روزنامه های انگلیسی زبان هند، تماشاگر سالخورده ای 
که برای تماشای این فیلم به سینما رفته بود، از شدت هیجان دچار ایست 

قلبی شد و بعد از انتقال به بیمارستان درگذشت.
ایندیپندنت به نق��ل از » تایم��ز آو ایندیا « روزنامه انگلیس��ی زبان هند 
گزارش داده، مرد 65 ساله ای هنگام تماشای فیلم ترسناک » احضار ارواح 

2 « بر اثر حمله قلبی درگذشت.
  تماش��اگر س��الخورده هندی که هنوز هویتش معلوم نیس��ت در یکی 
از س��الن های س��ینمای شهرس��تانی واقع در ایال��ت تامیل ن��ادو هند 
) The Conjuring ( » 2 مشغول تماش��ای بخش دوم » احضار ارواح 

بود که با رس��یدن به نقطه اوج داس��تان، از ش��دت هیجان دچار حمله 
 قلبی شد و بالفاصله به بیمارس��تان انتقال پیدا کرد، اما کمی بعد از دنیا 

رفت.
اما این پای��ان ماجرا نب��ود و عجیب ترین اتفاق زمانی رخ داد که جس��د 
 تماشاگر یادشده و ماموری که مس��ئول انتقال او به سردخانه بود، هر دو 

بر اثر حادثه ای نامعلوم ناپدید شدند. 
هن��وز هیچ گونه توضی��ح منطق��ی در ارتباط ب��ا حادثه اخیر از س��وی 
مقامات پلیس ارایه نش��ده و به عقی��ده بعضی تحلیلگ��ران هندی پای 
 قدرت های ماورایی در میان بوده است. فیلم ترسناک » احضار ارواح 2 «

 به کارگردان��ی جیم��ز ون و با حض��ور پاتری��ک ویلس��ن و ورا فارمیگا 
در سینماهای سراسر دنیا به نمایش درآمده است.

دختر تام کروز ناراحت نیست

حاشیه ای از دیدار شاعران با رهبر انقالب؛

تفأل قزوه به کتاب سبزواری و مزاح رهبر انقالب با » سیار « و » مجاهدی ««

شهاب مرادی به مناسبت میالد امام حسن ) ع ( دوش��نبه شب میهمان برنامه 
» خندوانه « بود.  

 حجت االسالم شهاب مرادی که در فصل اول و در شب عید غدیر میهمان برنامه 
» خندوانه « بود، دوشنبه )31 خرداد ماه ( بار دیگر میهمان این برنامه شد.

همچنین به مناسبت میالد امام حس��ن ) ع ( برنامه » خندوانه « به صورت ویژه 
پخش شد.

روز دوشنبه ش��ایان، یک هکر ایرانی برای اولین 
بار میهمان یک برنامه در صدا و سیمای ایران بود.

در ادامه یادداشت احس��ان دبیروزیری، نویسنده 
و خبرنگار کافه س��ینما را درب��اره این هکر جوان 
 ایرانی می خوانید؛ » ش��ایان میهمان ماه عس��ل

 بود.
هکری ک��ه با عش��ق به آی ت��ی بدون داش��تن 
 هی��چ معلم��ی توانس��ته ب��ود در 16 س��الگی 
با هک ک��ردن ایمیل های آنتی��ک، کارش را آغاز 
کن��د و با هک ش��ماره حس��اب های م��ردم و در 
   نهایت دستگیری به یک استعداد سوخته تبدیل 

شود. 
بار دیگر با یک هوش و نبوغ تلف شده جوان ایرانی 
رو ب��ه رو بودیم، نبوغ��ی که بازهم ش��ایان از آن 
 استفاده کرد تا ماه عسل دوشنبه شب را مال خود 

کند.
در ابتدای برنام��ه، علیخانی با تعجب از ش��ایان 
پرسید: آیا با رضایت کامل می خواهی همه چیز را 

بازگو کنی؟ که با جواب مثبت شایان همراه بود.
من که به طریقی از موضوع امروز ماه عسل اطالع 
داش��تم، به همراه مخاطبین انبوه ای��ن برنامه از 
 خود پرسیدیم که او چرا می خواهد این حرف ها را 

در رسانه بزند؟ 
دقایقی نگذشته بود که کم کم به جواب رسیدیم. 
 ش��ایان با اس��تعداد بعد از گذش��ت چهار س��ال 
از اش��تباهش، با هوش سرش��اری که از آن بهره 

می برد، برنامه را مدیریت کرد. 
 گویا ای��ن بار او توانس��ته بود مغز م��ا را هک کند 
 و رابی��ن ه��ود را ب��ه ج��ای خ��ود روی صندلی 

ماه عسل بنشاند.
ش��ایان از پدرش گفت که در گرمای اهواز با نان 
رانندگی تاکس��ی، او را بزرگ کرده. او توانست در 
دقایق اول برنامه بیننده را با خ��ود همراه کند تا 

اینکه جمالت طالیی اش را به زبان بیاورد. 

او عنوان کرد در حساب های هک شده به پسری 
متولد70 برخورده که یک میلیارد در حس��ابش 
بوده و روزانه ت��ا چهارصد میلی��ون گردش مالی 
داشته، می دانست در این اوضاع اقتصادی و روزگار 
افشا ش��دن فیش حقوقی ده ها میلیونی مدیران 

دولتی، دست روی چه چیز بگذارد. 
او به این حرف بسنده نکرد و گفت تفریحم این بود 
که حساب این پسر - شما بخوانید فرزند صاحبان 
یکی از آن فیش های حق��وق میلیونی- را دنبال 
می کردم و می دی��دم برای خرید لب��اس در یک 

مغازه چهار میلیون تومان پول داده. 
ش��ایان در ادامه می گوید برای من برداشتن پول 
از حساب دیگران آسان بود، ولی وقتی در ماشین 
مازاراتی باز است، آن را انتخاب می کنی، نه پراید 
را. شایان در ماه عس��ل همه واقعیت های آن50 
حس��ابی که از آن چند صد میلیون پول برداشت 

کرده بود را نگفت.
  او حت��ی از جواب به این س��وال ک��ه چقدر پول 
از حس��اب ها برداش��ته طف��ره رفت تا ب��ه تصور 

مردمی که در یک ساعت گذشته از او یک قهرمان 
ساخته اند، خدشه ای وارد نشود.

 او حت��ی نگفت ک��ه اگر خان��ه، ماش��ین و حتی 
موبایلش در این مدت تغییری نکرده، پس با این 

همه پول چه کرده است؟
ش��ایان، خ��ودآگاه خیل��ی چیز ه��ا را نگفت که 
البت��ه برای بینن��ده برنام��ه ماه عس��ل اهمیتی 
ه��م نداش��ت. او تک��ه پازل های��ی از زندگی اش 
 را تعریف ک��رد ک��ه او را تبدیل به ی��ک قهرمان 

می کنند. 
هوش شایان20 س��اله که ش��اید از طرف عوامل 
برنامه دست کم گرفته ش��ده بود در لحظه لحظه 
مصاحبه خودنمایی می کرد، در انتخاب جمالت، 

کلمات و حتی میمیک صورتش. 
 او فقط ی��ک نمونه از اس��تعدادهای تلف ش��ده 
 و ب��ه خطا رفت��ه این س��رزمین بزرگ اس��ت که 
تا کنون هیچ وقت دیده نش��ده اند یا دس��ت کم 
 گرفته شدند یا متاس��فانه مسیر اشتباه را انتخاب 

کردند.
 جوان هایی ک��ه در یک سیس��تم غیرانحصاری 
متکی ب��ر اس��تعدادهای عم��وم هموطنان مان، 
می توانستند رشد کنند و بخشی از مسیر پیشرفت 

این سرزمین باشند. «

شهاب مرادی به خندوانه آمد 

درباره پسری که ذهن همه ما را هک کرد؛

مورد عجیب شایان

در مراسم دیدار شاعران با رهبر انقالب که همزمان 
با نیمه ماه مب��ارک رمضان برگزار ش��د ی��ک تابلو 
نقاش��ی با تصویری از حاج احمد متوس��لیان تقدیم 
رهبر انقالب ش��د. دانیال ف��رخ هنرمند خوش ذوق 
با ترس��یم تصویر حاج احمد متوس��لیان در آغوش 
 رهبر انقالب این هدیه ویژه را به رهبر انقالب تقدیم 

کرد.

حاج  احمد  متوسلیان 
در آغوش رهبر انقالب



مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

۲۵۰ شغل در چهارمحال وبختیاری در حوزه کشاورزی ایجاد شد
مدیرکل جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری از ایجاد۲۵۰ شغل در 

حوزه کشاورزی در این استان خبر داد.
ذبی��ح اهلل غریب با اش��اره به اینک��ه ۴۴ طرح کش��اورزی در س��ال جاری در 
این اس��تان بهره برداری ش��ده اس��ت، عن��وان کرد: ب��ا بهره ب��رداری از این 
 پروژه ها ۲۵۰ ش��غل در چهارمحال و بختی��اری در حوزه کش��اورزی ایجاد 

شد.
وی با اشاره به بهره برداری از این پروژه ها، عنوان کرد:۳۲ پروژه در بخش آب و 

خاک و اجرای سیستم های نوین آبیاری، شش پروژه در بخش تولیدات دامی، 
سه پروژه در بخش تولیدات گیاهی، دو پروژه در بخش شیالت و یک پروژه در 
بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی است که با اعتبار ۱۵۸ میلیارد و ۲۶۶ میلیون 

ریال اجرا شده است.
مدیرکل جهاد کش��اورزی اس��تان چهارمح��ال و بختیاری ادام��ه داد: حوزه 
کش��اورزی یکی از ظرفیت های مهم اس��تان چهارمحال و بختیاری است که 

توجه به آن سبب ایجاد اشتغال در سطح استان می شود.
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اخبار کوتاه اخبار

 رییس اداره جهاد کش��اورزی شهرس��تان لردگان از آغاز برداش��ت پسته از
 باغ های این شهرستان خبر داد. محمدصادق خانجانی   اظهار کرد: برداشت 
پسته از باغ های شهرستان لردگان آغاز شده و بیش از 7۰ هکتار از اراضی این 
شهرستان به کشت پسته اختصاص یافته است. رییس اداره جهاد کشاورزی 
شهرستان لردگان گفت: این شهرستان از ظرفیت خوبی در تولید و پرورش 
پسته برخوردار است و در تالش هستیم باغ های پسته در شهرستان لردگان 
افزایش داده شود. وی با اشاره به خواص درمانی پسته بیان کرد: پسته ارزش 
غذایی باالیی دارد و برای تقویت حافظه و جس��م انسان مفید است و باید در 
رژیم غذایی کودکان گنجانده ش��ود. خانجانی با اشاره به آغاز برداشت گندم 
از مزارع شهرس��تان لردگان خاطرنش��ان کرد: با توجه به اینکه شهرس��تان 
لردگان یک منطقه گرمسیری است برداشت گندم از این شهرستان آغاز شده 
است. وی بیان داشت: شهرستان لردگان بیش از یک چهارم گندم موردنیاز 
چهارمحال و بختیاری را تولید می کند و گندم تولید شده به صورت تضمینی 
از کشاورزان خریداری خواهد ش��د. رییس اداره جهاد کشاورزی شهرستان 
لردگان گفت: همزمان با هفته جهاد کشاورزی برنامه های مختلف عمرانی، 
کشاورزی و فرهنگی در این شهرستان اجرا شد و بیش از هفت طرح کشاورزی 
به بهره برداری رس��ید.  وی عنوان کرد: همزمان با گرامیداش��ت هفته جهاد 

کشاورزی از شهدای جهادگر شهرستان لردگان تجلیل شد.

مدیرکل دامپزش��کی چهارمحال و بختیاری از فعالیت ۳۰7 مزرعه پرورش 
ماهی در این اس��تان خبر داد. عبدالمحمد نجاتی، اظهار کرد: در حال حاضر 
۳۰7 مزرعه پرورش ماهی در چهارمحال و بختیاری فعال اس��ت و س��االنه 
۱7 هزار تن ماهی سردآبی از نوع قزل آال در این استان تولید و به بازار عرضه 
می شود. مدیرکل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: ماهیان سردآبی 
تولید شده در این اس��تان به نقاط مختلف کش��ور مثل استان های اصفهان، 
تهران، شیراز و... عرضه می شود .نجاتی گفت: ماهی قزل آالی تولید شده در 
این استان از کیفیت خوبی برخوردار است. وی با اشاره به ارزش غذایی ماهی 
بیان داشت: آبزیان دارای ارزش غذایی باال و سرشار از امگا۳ هستند و باید در 
سبد غذایی خانواده های ایرانی بیشتر گنجانده شوند. نجاتی با اشاره به اهمیت 
عرضه ماهی بهداشتی و س��الم به بازار گفت: تولیدکنندگان باید ماهی را در 
محیط های کامال بهداش��تی پرورش دهند و از عرضه آبزیان بیمار و فاسد به 
بازار خودداری کنند. وی گفت: باید از خریداری ماهیانی با عالیم خونریزی در 
چشم، بیرون زدگی چشم، خونریزی در آبشش ها، قوام نداشتن گوشت و بوی 
بد خودداری  و موارد غیربهداشتی  به شبکه های دامپزشکی شهرستان مربوطه 
گزارش  شود. مدیرکل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: ضدعفونی 
کردن استخر پرورش ماهی، رعایت نکات بهداشتی و واکسیناسیون به موقع 

از مواردی است که باید در مزارع پرورش ماهی رعایت شود.

آغاز برداشت پسته از باغ های 
شهرستان لردگان

فعالیت 3۰7 مزرعه پرورش ماهی 
در چهارمحال و بختیاری

پیش بینی رشد 3 درصدی درآمدهای 
عمومی استان در سال جاری

افزایش ۱7 درصدی پرونده ها
 در دادگستری

اس��تاندار چهارمحال و بختیاری گفت: یکی از اهداف 
وزارت اقتص��اد و دارای��ی ،ج��ذب س��رمایه گذار برای 
طرح ه��ای مختلف اس��ت از این رو س��ازمان اقتصاد و 
دارای��ی چهارمحال و بختی��اری باید برای شناس��ایی 

پروژه ها و معرفی به سرمایه گذاران تالش کند.
 قاس��م سلیمانی دش��تکی دوش��نبه ش��ب در س��تاد 
فرماندهی اقتص��اد مقاومتی چهارمح��ال و بختیاری 
اظهار ک��رد: هم��کاری بانک ه��ا در عملیات��ی کردن 
پروژه های ایجادی باالی ۶۰ درصد پیش��رفت فیزیکی 
جزو اولویت ه��ای برنامه های اقتصاد مقاومتی اس��ت. 
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری با اش��اره ب��ه اینکه با 
دستور وزیر کشاورزی برق پروژه های باالی ۶۰ درصد 
پیش��رفت فیزیکی باید تامین ش��ود بیان داشت: ده ها 
پروژه کشاورزی در این استان وجود دارد که علی رغم 
تخصیص س��هم آب و مشخص شدن س��هم دولت به 
دلیل نبود سرمایه گذار بالتکلیف هستند. این مسئول 
تاکید کرد: یکی از اهداف وزارت اقتصاد و دارایی جذب 
سرمایه گذار برای طرح های مختلف کشاورزی، صنعتی، 
گردشگری و... است از این رو سازمان اقتصاد و دارایی 
چهارمحال و بختیاری باید برای شناس��ایی پروژه ها و 

معرفی به سرمایه گذاران تالش کند.
س��لیمانی با بیان اینکه برخی از پروژه هایی که تاکنون 
به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه شده در عمل 
نمود ندارند افزود: الزم است با مطالعه و احاطه به نیازها 
و پروژه ه��ای نیمه تمام این اس��تان نس��بت به جذب 

سرمایه گذار اقدام شود.
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ستاد 
سرمایه گذاری این استان تاکنون بازخورد قوی عملیاتی 
نداشته اس��ت ادامه داد: اقدامی که مدنظر رهبر معظم 
انقالب اس��المی ایران اس��ت  عمل کردن خالف روال 
تئوری هایی است که متاس��فانه سال هاست در کشور 

حاکم است.
وی مذاکرات را از ارکان ذاتی سرمایه گذاری برشمرد و 
خاطرنشان کرد: البته این مذاکرات باید منجر به نتیجه 
ملموس شود تا مردم اثرات آن را در زندگی روزمره خود 

شاهد باشند.
سلیمانی اضافه کرد: از جلسات آینده ستاد فرماندهی 
اقتص��اد مقاومت��ی مس��ئوالن دس��تگاه های مربوطه 
باید برنامه ها و طرح های اجرا ش��ده خ��ود را در حوزه 
اقتصاد مقاومتی ارائه دهند چراک��ه زمان برنامه ریزی 
 دیگر گذشته اس��ت. اس��تاندار چهارمحال و بختیاری 
تاکید کرد: سه ماهه اول سال 9۵ مربوط به برنامه ریزی 
بود ولی از این پس هر ارگانی باید کارهایی  را که انجام 
داده است  به این س��تاد ارائه دهد. وی با اشاره به اینکه 
از چهار جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در ماه 
دو جلس��ه اول جهت ارائه برنامه و دو جلسه دیگر برای 
بیان کارهای انجام شده اس��ت ادامه داد: چهارمحال و 
بختیاری  معادن غنی، آب کافی و  طبیعت چهارفصل 
دارد ولی تنها مشکل آن جذب س��رمایه گذار داخلی و 
خارجی برای توسعه این پتانسیل هاست. این مسئول با 

تاکید بر اینکه هر مدیری باید عملکرد روشن و شفاف 
ساالنه داشته باشد گفت: انتظار من از مدیران این است 
که به مرحله عمل وارد ش��وند. اس��تاندار چهارمحال و 
بختیاری تصریح کرد: برخی مواقع دیده ش��ده که کار 
س��ازمان اقتصاد و دارایی این اس��تان با سیاست های 
توس��عه ای اس��تان زاویه دارد که از مدیری��ت کل این 
اداره می خواهم تا نس��بت به رفع آن اقدام کند. گفتنی 
است در این جلس��ه از صدا و سیمای مرکز چهارمحال 
و بختیاری خواس��ته ش��د تا تخفیفی ویژه  برای تبلیغ 
محصوالت واحده��ای تولیدی قائل ش��ود. همچنین 
امروز در این ستاد مصوب شد ۲7 پروژه سازمان صنعت، 
معدن و تجارت که در قالب طرح های اقتصاد مقاومتی 
هستند برای دریافت تسهیالت به بانک ها معرفی شوند 
 که این تس��هیالت رقم��ی معادل ۳۴۰ میلی��ارد ریال 

است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری از پیش بینی رشد 
۳ درصدی درآمدهای عمومی استان در سال 9۵ نسبت به سال 9۴ خبر داد.

حبیب اهلل وفایی، در اولین جلسه س��تاد تجهیز درآمد استان در سال جاری 
 گفت: می��زان ۳ درصد س��از و کارهای الزم ب��ه منظور دس��تیابی به اهداف 
پیش بینی شده مورد بررس��ی قرار گرفته اس��ت. وی اظهار کرد: یک راهکار 
برای دس��تیابی و افزایش درآمدهای عمومی اس��تان و تجهیز و به کارگیری 
سایر منابع، انجام طرح مطالعاتی و پژوهش��ی درآمدهای استان است. وفایی 
با بیان اینکه دستیابی به وضعیت مطلوب درآمدهای استان در فاز اول نیاز به 
مطالعه و تحقیق دارد، خاطرنشان کرد: رشد ۳ درصدی در سال ۱۳9۵ نسبت 
به میزان عملکرد  در سال ۱۳9۴ زمانی محقق می شود که دستگاه های اجرایی 
عضو ستاد و سایر دستگاه ها اهتمام مضاعفی در دستیابی به اهداف موردنظر 
داشته باشند. به گفته وی، در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، دستیابی به 
اهداف کوتاه مدت استان می تواند منجر به تحقق اهداف بلندمدت  آتی گردد 
لذا برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت استان با پشتوانه مطالعاتی، 

افق بلندمدت استان را نشان خواهد داد.

عبداهلل موسوی رییس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری گفت: از مجموع 
۱۴۱ هزار و 7۲۲ پرونده، ۱۸ هزار و ۱۰9 فقره پرونده از سال 9۴ است.

وی با اشاره به رشد ۱7 درصدی پرونده ها نسبت به سال گذشته بیان کرد: ثبت 
پرونده های سرگردان ،سبب رشد سریع پرونده های در دست بررسی شد. رییس 
کل دادگستری چهارمحال و بختیاری با اشاره به تعداد پرونده های مختومه 
 در سال 9۴ خاطرنشان کرد: ۱۳۱ هزار و 9۳9 پرونده  در سال گذشته مختومه 
شده است. موسوی تصریح کرد: ضرب و شتم و توهین بیشترین میزان پرونده ها 
را به خود اختصاص داده است. وی با بیان اینکه افزایش پرونده ها تحت تاثیر 
مستقیم عوامل اقتصادی است گفت: از یک س��و، افزایش درآمد در جامعه و 
کاهش اثرات تحریم ها س��بب کاهش جرایم ش��ده اما از سوی دیگر، کاهش 
بارندگی ها سبب افزایش اختالفات در اراضی می شود. رییس کل دادگستری 
چهارمحال و بختیاری با اش��اره به فعالیت س��فره خانه های سنتی بیان کرد: 
فعالیت سفره خانه ها با مجوز قانونی هیچ منعی ندارد اما استعمال قلیان در این 
سفره خانه ها از اقدامات غیرقانونی و جرم است که در صورت مشاهده برخورد و 
به مراجع قضایی معرفی می شود. موسوی افزود: در سال گذشته ۲ هزار و ۴77 
فقره پرونده مانده از طالق  داشتیم و  در طول سال نیز تعداد ۴۵ هزار و ۶۲7 
پرونده وارده ،موجود بوده است . وی خاطرنشان کرد: ۴۴ هزار و 7۳ پرونده تا 
پایان سال 9۴ مختومه شد. از این تعداد، بیش از ۱۱ هزار و ۳۰۰ پرونده با صلح 
و س��ازش پایان یافته که ۳ هزار و ۵۰۰ پرونده مربوط به  سال گذشته است . 
رییس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: در سال 9۳  هزار و 
۳۰7 طالق انجام  می شود که در سال 9۴ با کاهش ۴/9درصد به هزار و ۲۴7 

پرونده رسیده است. 

ابالغ وقت رسیدگی
3/726 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100351402768 ش��ماره پرون��ده: 
9209980351400153 ش��ماره بایگانی شعبه: 920153  خواهان/ شاکی 
حمید ابراهیمی دادخواس��تی به طرفی��ت  خوانده/ متهم ش��هناز مختاری 
خوزانی و حاج رحیم نجفی و جواد پناهی و مصطفی باقری و رضا موجودی  
به خواس��ته جلب ثالث تقدیم دادگاه ه��ای عمومی شهرس��تان اصفهان 
نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ ش��هید نیکبخت- ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 323  ارجاع و به کالسه 
9209980351400153 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/06/06 و 
ساعت 9  تعیین شده اس��ت. 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:8800 ش��عبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان)182 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/727 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100350502557 ش��ماره پرون��ده: 
9509980350500243 ش��ماره بایگانی شعبه: 950280  خواهان/ شاکی 
ستاد اجرایی فرمان امام دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم حسین خادم 
الذاکرین و فاطمه ناصری و اکبر خادم الذاکری��ن و عباس خادم الذاکرین 
و محبوبه خادم  الذاکرین و زهرا خادم الذاکرین  به خواس��ته تخلیه تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 5 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خیابان چهار 
باغ باال – خیابان شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- 
طبقه یک اتاق شماره 105  ارجاع و به کالسه 9509980350500243 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/06/07 و ساعت 9  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 دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده/ متهم  پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:8839 شعبه 

5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)189 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/729 ش��ماره ابالغی��ه: 9510106836601635 ش��ماره پرون��ده: 
9509986836600250 شماره بایگانی ش��عبه: 950313 خواهان/ شاکی 
ناهید جمالی قهدریجانی دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم پرویز نظری 
به خواسته طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 6 دادگاه خانواده شهرستان 
 اصفهان )مجتمع ش��هید قدوس��ی( واق��ع در اصفهان- خ میرفندرس��کی

)خ میر(- حد فاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایی شهید قدوسی- 
طبقه 2- اتاق 202 ارجاع و به کالسه 9509986836600250 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1395/06/10 و س��اعت  9 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 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده / متهم پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 

ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:8843  شعبه 6 دادگاه 

خانواده شهرستان اصفهان)174 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/730 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100350502686 ش��ماره پرون��ده: 
9509980350500202 ش��ماره بایگانی شعبه: 950208  خواهان/ شاکی 
افسانه اسدی اورگانی دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم ایران آقاجانی 
و محمدرضا بوجاریان  به خواس��ته  مطالبه خس��ارت دادرسی و مطالبه 
خس��ارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه باب��ت ... تقدی��م دادگاه های عمومی 
شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به ش��عبه 5 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خیابان چهار باغ باال – خیابان 
شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان- طبقه یک اتاق 
ش��ماره 105  ارجاع و به کالس��ه 9509980350500202 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن  1395/06/13 و س��اعت 8/30  تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرس��ی 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:8840 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)182 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/732 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100370201907 ش��ماره پرون��ده: 
9409983733200473 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 950062 نظ��ر به اینکه 
آقایان امرا... هلیلی فرزند شنبه و احسان اصغرزاده مرغملکی فرزند عبدا... 
شکایتی علیه آقایان 1- یونس القاصی 2- بهروز رضایی مبنی بر مشارکت 
در آدم ربائی و ایراد ضرب و جرح عمدی و لواط به عنف مطرح نموده اند 
که پرونده آن به کالسه 950062 این دادگاه ثبت و وقت رسیدگی برای روز 
1395/07/27 ساعت 10 صبح تعیین شده است نظر به اینکه متهمین مجهول 
المکان می باشند لذا حسب ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک 
نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می گردد و از 
متهمین مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر 
شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم 

مقتضی را اتخاذ خواهد نمود. 
م الف: 8780 شعبه 3  دادگاه کیفری یک استان اصفهان) 18 کیفری استان 

سابق( )151 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اخطاریه

3/733 ش��ماره پرونده: 9204002127000035/2 شماره بایگانی شعبه: 
9200783/2 ش��ماره ابالغی��ه: 139505102004000913 آگه��ی ابالغ 
اخطاریه ماده 101 پرونده کالس��ه 9200783 بدینوس��یله به آقای محمد 
باقری خرزوقی س��اکن اصفهان دولت آباد روس��تای خرزوق کدپستی 
8138986311 بدهکار پرونده که برابر گزارش مامور مربوطه نشانی فوق 
مورد شناسایی واقع نگردیده ابالغ می گردد که در موضوع پرونده اجرایی 
به شماره 9200035 شهرضا له: بانک کشاورزی ) شعبه شهرضا( و علیه: 
حس��نعلی خراجی و محمد باقری خورزوقی ارزیابی پالک ثبتی ش��ماره 
76/61 واقع در مهیار بخش یک ثبتی شهرضا ملکی محمد باقری خورزوقی 
مورد رهن سند رهنی شماره 32499-87/12/18 دفتر اسناد رسمی شماره 
145 شهرضا طبق درخواست بس��تانکار و توس��ط کارشناسان رسمی 
اعیانی به مبلغ 2/600/000/000 ری��ال و زمین زراعی و باغی و مرغداری 
و درختان جمعًا 83/159/800/000 ریال و ماشین آالت و تأسیسات برقی 

316/000/000 ریال ارزیابی گردیده لذا چنانچه اعتراضی به ارزیابی شده 
دارید، ظرف مدت 5 روز پس از تاریخ نش��ر این آگهی، اعتراض خود را از 
تاریخ ابالغ اخطاریه کتبًا بانضمام فیش سپرده اجرایی به مبلغ چهل میلیون 
ریال علی الحساب بابت هزینه ارزیابی مجدد به اجرای ثبت شهرضا ارسال 
دارید در غیر این صورت آگهی مزایده به مبلغ ارزیابی انجام ش��ده منتشر 
خواهد ش��د.  م الف: 9105 رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان )202 

کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

3/734 ش��ماره: 1682/93 ش 13  به موج��ب رای ش��ماره 2178 تاریخ 
93/12/5 حوزه 13 ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت 
یافته است محکوم علیه عیسی سوادکوهی فرزند حیدر شغل آزاد به نشانی 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 21/400/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 240/000 ریال بابت هزینه دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست ) 93/9/27( لغایت زمان اجرای حکم در حق محکوم له عباسعلی 
صهبا فرزند ایرج شغل کارمند به نشانی اصفهان خ 22 بهمن مجتمع اداری 
امیرکبیر سازمان فرهنگی تفریحی ش��هرداری اصفهان همراه با نیم عشر 
دولتی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر 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:8743 
شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)186 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

3/735 شماره: 565/94 به موجب رای شماره 738 تاریخ 94/7/28 حوزه 
18 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه آرش آرنگ داد فرزند مرتضی ش��غل آزاد به نش��انی مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و 
پرداخت ششصد و هشتاد هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت 
خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 94/3/31-50911/54002197 
لغایت زمان وصول در حق خواهان کورش معلمی فرزند عبدالعلی ش��غل 
آزاد به نش��انی اصفهان چهار راه شیخ صدوق س��اختمان 4 طبقه 3 واحد 
4 و نیم عشر اجرای احکام صادر و اعالم می گردد. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند و اگر 

مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:8740 ش��عبه 18 حقوقی مجتمع ش��ماره یک ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )195 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

3/736 ش��ماره: 298/94 ب��ه موجب رای ش��ماره 603 تاری��خ 93/7/28 
حوزه 25 ش��ورای ح��ل اختالف شهرس��تان اصفه��ان و رای ش��ماره 
9409970351300111-94/2/3 شعبه 13 اصفهان و رای اصالحی 806 
به تاریخ 94/10/28 که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه آقایان 1- شهرام 
نصر اصفهانی 2- حس��ن نصر اصفهانی هر دو به نشانی مجهول المکان  
محکوم علیه ردی��ف اول آقای ش��هرام نصر اصفهانی محکوم اس��ت به 
حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی 594/33 واقع در بخش 
2 ثبت اصفهان به نام خواهان آقای محمدرض��ا نوش مهر فرزند رجبعلی 

به نشانی اصفهان خیابان آیت ا... کاش��انی کوی دهقانی بن بست گلستان 
پالک 52 و محکوم علیهم ها محکوم به اخذ پروانه س��اخت بابت پالک ثبتی 
فوق الذکر و تحویل مبلغ )پالک ثبتی 594/33 ( در قبال دریافت الباقی ثمن 
معامله به مبلغ 600/000/000 ریال معادل شصت میلیون تومان و پرداخت 
مبلغ 110/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی در حق خواهان و پرداخت نیم عشر حق االجرا در حق اجرای احکام 
شوراها. 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:8731 
شعبه 25 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)259 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

3/737 ش��ماره: 896/94 به موجب رای ش��ماره 956 تاری��خ 94/11/29 
حوزه 25 شورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه آقایان 1- مجتبی کیانپور فرزند علی 2- کامران کیانپور فرزند 
فریدون هر دو به نشانی مجهول المکان محکومند متضامنًا به پرداخت مبلغ 
2/850/000 ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 310/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و هزینه نش��ر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چک 88/3/20 لغایت اجرای حکم در حق خواهان آقای جعفر 
کریمی فرزند نوروز علی به نشانی اصفهان زینبیه دارک کوی طالب پالک 
22 و پرداخت نیم عشر حق االجرا در حق اجرای احکام شورا. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 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، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 

اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:8730 ش��عبه 25 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )198 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

3/738 ش��ماره: 898/94 به موجب رای ش��ماره 1020 تاریخ 94/12/15 
حوزه 25 شورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علی��ه آقای حبیب عطائ��ی  فرزند بهمن به نش��انی مجهول المکان 
محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال ) پنج��اه میلیون ریال ( 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یکصد و شصت هزار ریال )160/000 
ریال( بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 94/10/20 که محاسبه آن بر اساس 
نرخ شاخص بانک مرکزی عهده اجرای احکام محترم شوراها است در حق 
خواهان آقای اصغر کریمی فرزند نوروز علی به نش��انی اصفهان زینبیه 
دارک کوی طالب پالک 22 و پرداخت نیم عش��ر حق االجرا در حق اجرای 
احکام ش��وراها. 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 اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایی خود را به قسمت اجرا تس��لیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف:8729 شعبه 25 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )213 کلمه، 2 کادر(

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد؛

ضرورت جذب سرمایه گذار در پروژه های 
چهارمحال و بختیاری
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ش��اید بعدا در تاریخ گفته ش��ود ک��ه ۲۰۱۶، آغازی بود 
ب��ر دوران تلفن های هوش��مند م��اژوالر. در حال حاضر 
موبایل هایی نظیر LG G5 و Moto Z عن��وان ماژوالر را 
یدک می کشند، اما آیا اعطای چنین لقبی به آنها درست 
اس��ت و در اصل ماژول پذیری را باید ب��ه ایجاد تغییرات 
اندک در موبایل توسط چند وس��یله جانبی بپنداریم یا 
همین دو موبایل به راحتی این مسئله را گوشزد می کنند 
که نباید انتظار چندان زیادی از نخس��تین گوش��ی های 

ماژوالر داشت؟
به هر حال، امس��ال در خصوص اخبار مرتبط با پروژه آرا 
مشخص ش��د که حتی خود گوگل هم تصمیم ندارد یک 

دستگاه کامال ماژوالر را ارایه دهد.
اگ��ر بخواهیم منصفانه ب��ه ماجرا نگاه کنی��م، باید گفت 
که معنا و مفهوم » موبایل م��اژوالر « هنوز به طور کامل 
 مشخص نشده اس��ت. برای مثال پروژه آرای گوگل حاال 
 به کارب��ر اجازه خواه��د داد ت��ا چند بخش غی��ر اصلی 
از دس��تگاه را تغییر دهد. این در حالی است که پیش از 
این، قرار بود کاربر همین محصول بتواند بیش��تر اجزای 
مرکزی آن را نیز دست خوش تغییر کند. اما همین حاال 
 هم، زمانی که صحبت از ماژوالر بودن یک موبایل به میان 
 می آید، بیش��تر کاربران تصور همان پ��روژه اولیه آرا را 
در ذهن خود تداعی می کنند. محصولی که می شد همه 

بخش های آن را تغییر و بهبود داد.
ب��ه ه��ر ح��ال، کارب��ران س��ال ها ب��ه دس��ت خ��ود 
کامپیوترهای شان را س��ر هم کرده و قطعه های مختلف 
آنها را نیز به روز کرده اند و چنین مسئله ای به همین دلیل 
بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. در صنعت کامپیوترهای 
ش��خصی، همین حاال هم می توانید چند قطعه مختلف 
 را که هماهنگی مناس��بی با ه��م دارند، انتخ��اب کرده 
و کامپیوتر خودتان را سر هم کنید. زمانی هم که چنین 
کاری انجام دادید، تا سال ها نیازی نیست دوباره این کار 
 را از پایه انج��ام دهید و به راحت��ی می توانید بخش های 
م��ورد نیازت��ان را ارتق��ا بخش��ید. ام��ا در ه��ر صورت 
موبایل هایی که در جیب مان جای می گیرند، پیچیده تر 
 از کامپیوترهای ش��خصی هس��تند. در واقع سخت افزار 
در فضایی بسیار محدودتر توسعه پیدا کرده و جای گرفته 
است. گوگل به همین علت مس��یر پروژه آرا را تغییر داد. 
فضای زیادی در یک موبایل وجود ندارد که گوگل بتواند 
 نوعی پردازن��ده، رم، حافظه و باتری قابل جدا ش��دن را 
به آن اضافه کند. از طرف دیگر، پس از قرار گرفتن همین 
بخش ها در بدنه یک موبایل، جای زیادی برای مانور دادن 

برای ماژول های دیگر باقی نخواهد ماند.
این جا است که سوال اساس��ی دیگری پیش می آید: آیا 
اصال یک موبایل ماژوالر توسعه پیدا می کند تا در نهایت 
حجم زباله های الکتریکی ما کاهش پیدا کند یا صرفا این 

یک سرگرمی است که می توانیم توسط آن، ویژگی های 
سفارشی شده تازه ای را به تلفن هوشمندمان بیفزاییم؟ 

 به نظر می رس��د که پ��روژه آرا، ب��ا توجه ب��ه نظریه دوم 
در حال پیش رفتن باش��د. گوی��ا گوگل به ای��ن نتیجه 
رسیده که کاربران چندان به قطعات اصلی که نیروبخش 
موبایل های ش��ان هس��تند، اهمیتی نمی دهند و بیشتر 
 مایل هس��تند ویژگی های جانبی و کاربردی بیش��تری 
به محصول خود اضافه کنند. در این میان یکی از اشخاصی 
که از ابتدای پروژه آرا ) زمانی که ایده از س��وی موتوروال 
مطرح شد (، با تیم توسعه آن رابطه نزدیکی داشته، حاال 
دیگر چندان از رویکرد جدید گوگل راضی نیس��ت. این 
شخص » دیو هیکنز « نام دارد. طراحی که برای اولین بار 
ایده موبایل های ماژوالر را مطرح کرد. هیکنز از ایده اش 
برای آینده ای می گوید ک��ه در آن، تمام بخش های یک 
 موبایل ام��کان ماژول پذیری دارند. وی ن��ام موبایلی که 
 در ذهن داشت را » فون بالکس « گذاش��ته بود. هیکنز 
در آن زمان ایده اش را بر پایه کاهش زباله های الکتریکی 
بنا کرد و گفت اگ��ر بتوانیم در زمان نی��از، از بلوک های 
مختلفی بهره گیریم، می توانیم حجم زباله های الکتریکی 
را به شکل قابل توجهی کاهش دهیم. طرح او به گونه ای 
بود که کاربران عادی هم می توانستند به راحتی محصول 
خود را به روز کنن��د. از نظر هیکنز و همچنین بس��یاری 
دیگر از کاربران، این که کاربر بتواند اجزای اصلی،  مانند: 
پردازن��ده، رم، حافظه، دوربی��ن موبایل خ��ود را تغییر 
 دهد، معن��ای اصلی ماژول پذیری اس��ت. در حال حاضر 

هیچ یک از دو موبایل به اصطالح م��اژوالری که در ابتدا 
به آن ها اشاره کردیم، این ویژگی را در اختیار کاربر قرار 
نمی دهد. ام��ا هنوز هم امید از بین نرفته و ش��رکت های 
 دیگری هس��تند که ایده گوش��ی های کامال م��اژوالر را 

در سر می پرورانند.
در ح��ال ح�اض�ر، ی�ک ش��رک�ت فن�الن���دی ب�ه ن�ام 
Circular Devices در حال توس��عه محصولی است که 
به اکوسیستم اولیه موبایل های ماژوالر شباهت بسیاری 
دارد. حاصل تالش ای��ن ش��رکت، PuzzlePhone نام 
 دارد و در وب س��ایت جمع آوری س��رمایه ایندیه گوگو، 
 تا کنون موفق به کس��ب س��رمایه ای ۱۱۶ ه��زار دالری 
شده است. Circular Devices خبر می دهد که تا پایان 
س��ال میالدی جاری، موبایل یاد ش��ده را به بازار عرضه 
می کند. این موبایل سه قسمت ماژوالر دارد که کاربر قادر 
 به تعویض آن ها است. این قس��مت ها مغز، ستون فقرات 
و قلب نام دارند. این سه بخش دربرگیرنده تراشه مجتمع، 
نمایش��گر و بات��ری هس��تند. PuzzlePhone تا حدی 
ای��ده ماژول پذیری حقیقی را دنبال کرده اس��ت. ش��ما 
می توانید در این موبایل، از پردازنده ای سریع تر استفاده 
کنید، نمایشگر را تغییر دهید و نسخه ای به موبایل خود 
بیفزایید که رزولیشن باالتری داش��ته باشد یا در نهایت 
باتری بهتری برای دستگاه خود انتخاب کنید. مدیرعامل 
 این شرکت می گوید که عمر مفید این دستگاه را ده سال 
در نظ��ر گرفت��ه و در گذر این س��ال ها، کارب��ر می تواند 
بخش های مورد نی��از خود را به روز کن��د. همین موبایل 

را با گلکسی یا آیفون خود مقایسه کنید؛ محصوالتی که 
نه تنها پس از دو الی سه سال از رده خارج می شوند بلکه 

دیگر پشتیبانی سازنده را هم از دست داده اند.
محصول بعدی Fairphone 2 است؛ موبایلی اندرویدی 

که کاربر می تواند اجزای بسیاری از آن را تغییر دهد. 
نام ش��رکت س��ازنده ای��ن موبایل ه��م فیرفون اس��ت 
و مهندس��ان ای��ن اس��تارتاپ هلندی ت��الش می کنند 
 موبایل های��ی از مناب��ع تجزیه پذیر بس��ازند ت��ا  پس از 
دور افتادن آن ها، کمترین آسیب به کره خاکی وارد شود.

بزرگ ترین مش��کل Fairphone 2، سخت افزار قدیمی 
آن و همچنی��ن عدم وج��ود ماژول ه��ای مختلف برای 
همین دستگاه از سوی سازندگان دیگر است. با این حال 
 اگر توجه کاربران بیش��تری به این دس��تگاه جلب شود، 

این مشکالت هم برطرف خواهند شد.
اما در نهایت می رس��یم به ش��رکتی چینی تحت عنوان 
Seeed Studio که دیدگاهی کامال متفاوت در خصوص 
محص��والت م��اژوالر دارد. کیتی که این ش��رکت تحت 
عن��وان RePhone ارای��ه می دهد، به هی��چ عنوان یک 
تلفن هوشمند معمولی نیست. اما در هر صورت نمایشگر 
کوچک، سیس��تم عامل متن باز و قیمت ان��دک آن، این 
محصول را ب��رای مناطقی که موبایل ه��ا معموال قیمت 
باالیی دارند و در دس��ترس نیس��تند، مناس��ب می کند. 
کیت RePhone از ۱۱ ماژول مختل��ف بهره می برد که 

بخش های مختلف موبایل را تشکیل می دهند. 
این ماژول ها شامل نمایشگر، GPS و ارتباط با شبکه های 

مخابراتی ) ماژول cellular ( هستند.
پس از بررس��ی همه م��وارد و دیدگاه ها، به س��وال اول 
بازمی گردی��م: آی��ا ۲۰۱۶، س��ال اوج گرفت��ن دوران 
موبایل های ماژوالر به حس��اب می آید؟ آی��ا باید در حد 
 LG G5 و Moto Z از ماژول پذی��ری موبایل ه��ا انتظ��ار 
داشته باشیم؟ چندان درست نیست اگر بگوییم که حاصل 
تالش شرکت های بزرگ یاد شده، اولین قدم در راه توسعه 
موبایل های ماژوالر است. اگر چنین موردی را بخواهیم به 
حساب ماژول پذیری بگذاریم، باید گفت که سال ها پیش 
PDAهای Palm چنین قابلیتی داشتند. برای مثال شما 
می توانس��تید حافظه رم Pilot 1000 و Pilot 5000 را 
توسط ماژولی مخصوص افزایش دهید. شاید بهتر باشد 
عنوان ماژوالر را به محصوالتی نظیر فیرفون یا ریفون که 
در فوق به آن ها اشاره ش��د، اختصاص دهیم. به هر حال، 
مهم نیس��ت که چه سالی را س��رآغاز چنین محصوالتی 
قرار دهیم. مهم این است که همین حاال پتانسیل مرتبط 
به آن ها وجود دارد و برخی س��ازندگان کوچک، در حال 
توس��عه فناوری هایی تاثیرگ��ذار هس��تند در حالی که 
شرکت های بزرگی نظیر گوگل، موتوروال و ال جی، خود را 

با ایده هایی کوچک سرگرم کرده اند.

آیا باالخره می توانیم گوشی های مورد عالقه مان را خودمان بسازیم؛

باید دوربین گوشی ام را عوض کنم!

 محقق��ان در پژوهش��گاه زلزل��ه در راس��تای کاه��ش 
خطر پذیری زلزله و س��ونامی در منطقه مکران تحقیقات 
خ��ود را آغاز ک��رده اند. محم��د مختاری، ریی��س مرکز 
 پیش بینی زلزله پژوهش��گاه بین المللی زلزله شناس��ی 
 و مهندس��ی زلزله گف��ت: س��واحل مکران ) سیس��تان 
 و بلوچس��تان و هرم��زگان ( به عن��وان گنجین��ه نهفته 
با قرار گرفتن در موقعیت جغرافیای��ی ویژه و برخورداری 
 از قابلیت ه��ا و ظرفیت های ف��راوان، هم این��ک با توجه 
به فرمایش��ات رهبر معظم انقالب و رییس جمهور دولت 
تدبیر و امید، از آینده ای روش��ن برای توسعه و پیشرفت 
 برخوردار هس��تند. وی افزود: کاهش خطر پذیری زلزله 
 و س��ونامی در منطق��ه مک��ران، ب��ا انج��ام مطالع��ات 
واقع گرایانه تحلی��ل خطر این دو پدی��ده طبیعی،  هدف 
اصلی تحقیقات تعریف ش��ده در پژوهش��گاه بین المللی 
زلزله شناسی و مهندسی زلزله است. مختاری اظهار کرد: 
 با توجه به خطر پذیری بس��یار باالی این بخش از کش��ور 
 و با عنایت به برنامه های توس��عه ای صنعتی و اقتصادی 
و به تب��ع آن جمعیتی دول��ت در منطقه مک��ران، انجام 
 مطالعات زلزله شناسی و بررس��ی احتمال وقوع سونامی 
 در دری��ای عم��ان ام��ری ض��روری و حیاتی محس��وب 

می شود. وی گفت:  در این راستا در فاز نخست از مطالعات 
 جامع » زون فرورانش��ی « مکران، پژوهشگاه بین المللی 
زلزله شناسی و مهندسی زلزله با داش��تن دو دهه سابقه 
در انجام این گونه مطالعات با همکاری دانش��گاه سلطان 
 GFZ ( قابوس عمان، مرکز تحقیقات عل��وم زمین آلمان
(، مرکز SEGAL، موسسه اقیانوس شناسی و هواشناسی 
پرتغال، موسس��ه تحقیقاتی لرزه نگاری NORSAR  نروژ 
و دانش��کده علوم زمین دانش��گاه یوترخ��ت هلند، جهت 
دسترس��ی به اطالعات پایه برای مدل س��ازی سونامی و 
 نیز مطالعات کاهش خطر پذیری آتی پیش��نهاد برداشت 
لرزه نگاری فعال در راستای دو پروفایل را کرده است. وی 
با اشاره به دیگر اهداف پژوهشگاه بین المللی زلزله در این 
پروژه گفت: برآورد نقاط مستعد روانگرایی و زمین لغزش 

و گسیختگی گسل، جانمایی و تعیین مناطق مستعد برای 
توسعه صنعتی آتی، بررس��ی میزان باال آمدگی احتمالی 
خش��کی در نواحی س��احلی مکران به هنگام وقوع زلزله 
بزرگ از اهداف دیگر برای  بررسی زلزله در منطقه مکران به 
شمار می روند. وی افزود: در راستای کاهش خسارت جانی 
و مالی ایجاد یک سیستم هشدار زود هنگام و نیز آموزش 

همگانی در سواحل سونامی خیز ایران از ملزومات است.

جدیدترین فهرست دانشمندان برتر علوم پزشکی کشور 
در جمع یک درصد دانشمندان پراس��تناد دنیا منتشر 
ش��د و تعداد محققان ایرانی در این فهرست به ۳۳ نفر 

افزایش پیدا کرد.
دکت��ر پی��ام کبی��ری - ریی��س مرک��ز توس��عه و 
هماهنگ��ی اطالع��ات و انتش��ارات علم��ی- اف��زود: 
کش��ور  پزش��کی  عل��وم  دانش��مندان   فهرس��ت 
 در جم��ع  ۱ درص��د دانش��مندان پراس��تناد دنی��ا
 براس����������اس نظ������������ام رتبه بن�������دی

  ESI - Essential Science Indicators   
در ماه می سال ۲۰۱۶ میالدی منتشر شده است.

وی افزود: بر اساس نتایج اخیر این نظام رتبه بندی معتبر 
بین المللی، تعداد دانشمندان برتر علوم پزشکی کشور 
که در گروه ۱ درصد دانش��مندان پراس��تناد دنیا قرار 

گرفته اند به ۳۳ نفر افزایش پیدا کرده است.
 دکت���ر پی���ام کبی���ری ب���ا اش�����اره به س���هم 
دانش��گاه های علوم پزشکی کش��ور از این دانشمندان 
گف��ت: ۱۹ نف��ر از دانش��گاه عل��وم پزش��کی ته��ران، 
 ۴ نف��ر از دانش��گاه عل��وم پزش��کی اصفه��ان، ۳ نفر از

دانش��گاه عل��وم پزش��کی تبری��ز هس��تند. کبی��ری 

اضاف��ه ک��رد: دانش��گاه های عل��وم پزش��کی ش��هید 
 بهش��تی و ش��یراز هر ک��دام دو نف��ر و دانش��گاه های

 علوم پزش��کی ایران، مش��هد و زنجان هر کدام یک نفر 
در این فهرست دارند.

 ریی��س مرک��ز توس���عه و هماهنگ���ی اطالع���ات 
 و انتش��ارات علم��ی با اش��اره ب��ه محققانی ک��ه برای 
 اولین ب��ار به ای��ن فهرس��ت راه پی��دا کردن��د، گفت: 
در رتبه بندی اخیر، دکتر شاهین آخوندزاده از دانشگاه 
 علوم پزشکی تهران، دکتر علیرضا استقامتی از دانشگاه

  عل��وم پزش��کی ته��ران، دکت��ر پروی��ن میرمی��ران 
از دانش��گاه علوم پزشکی شهید بهش��تی و دکتر مازیار 
 مرادی الک��ه از دانش��گاه علوم پزش��کی ای��ران برای

 اولین بار به جمع دانش��مندان ۱ درصد برتر پراستناد 
کشور پیوستند.

دکتر پیام کبی��ری تاکید کرد: مبنای ای��ن رتبه  بندی 
گ��ردآوری و تجزی��ه و تحلی��ل اطالعات ی��ک درصد 
 مقاالت دارای بیشترین اس��تنادات در پایگاه اطالعاتی

 ISI Web of Sciences در فاصله ده س��ال و دو ماه 
 ژانویه ۲۰۰۶ تا پایان فوری��ه ۲۰۱۶ بوده و اطالعات آن 

هر دوماه یک بار روزآمد می شود.

ایالن ماسک، مدیرعامل شرکت تسال، به خودروهایی که امکان حرکت 
در آب دارند، عالقه خاصی دارد. او در سال ۲۰۱۳ خودروی زیردریایی 
جیمز باند را که یک لوتوس اسپریت دستکاری شده است، خریداری 
کرد و گفت برای به روزرس��انی آن با یک��ی از پلتفورم های برقی خود 

برنامه هایی دارد.
پس از آن، سال گذشته دارندگان خودروی تسال مدل اس این شرکت 
متوجه یک ویژگی مخف��ی در نرم افزار این خودرو ش��دند که تصویر 
خودروی یاد ش��ده را در منوی تنظیمات به همان لوتوس زیردریایی 

تبدیل می کند.
حاال ایالن ماسک اعالم کرده است تسال مدل اس » مثل یک قایق روی 
آب شناور می شود « و چرخش چرخ هایش نیروی الزم برای جلو رفتن 

آن را فراهم می کند.
ماسک پس از انتشار ویدئویی از یک تسالی مدل اس شناور در تونلی 
آب گرفته در قزاقستان، در توئیتی نوشت: » ما به طور قطع این کار را 
توصیه نمی کنیم، اما تس��الی مدل اس آن قدر خوب روی آب شناور 
می شود که می توان برای مدتی کوتاه از آن مثل یک قایق استفاده کرد 

و با چرخش چرخ ها به جلو رفت. «
در ویدئوی مذکور مشخص نیس��ت آیا این خودرو به همان اندازه که 
 ماسک می گوید روی آب ش��ناور اس��ت یا خیر اما به طور قطع بسیار 
بهتر از خودروهایی که در همان تون��ل گیر کرده اند راه خود را از میان 

آب به جلو باز می کند و به سوی تونل می رسد.
ماسک بعدا خاطرنشان کرد تمام قس��مت های موتور و باتری تسالی 
مدل اس آب بندی شده هستن�د تا هیچ مایعی وارد آن ها نشود. با این 
حال، هیچ کس هیچ گاه به شما توصی�ه نخواه�د کرد که با خودروری 
خود، چه برقی و چه غیر برق��ی، وارد حوضچ�ه ای پ�ر از آب ش��وید. 
جدای از خطاه��ا و پیچیدگ�ی های احتمال���ی در عملک�رد خودرو، 
اغل��ب ضمانت نامه ها از جمله گارانتی تس��ال، این نوع خس��ارت ها را 

پوشش نمی دهند.
ماسک بعدها خطاب به آن دس��ته از طرفدارانش که دوست داشتند 
بدانند سرنوشت خودروی باند چه ش��ده توئیت کرد که هنوز مشغول 
 برنامه ریزی برای یک خودروی آبی خاکی اس��پرت اس��ت که بتواند 
در جاده ها نیز حرکت کند، اما معنای این حرف آن نیست که طرفداران 

تسال منتظر نسخه زیردریایی تسال باشند.
ماسک به صراحت اعالم کرده بنا به پتانس��یل محدود بازار، این صرفا 
یک پروژه جانبی خواهد بود. او در توئیت خود نوش��ت: » اگر در مورد 
خودروی جیمز باند کنجکاو هستید، هنوز مشغول برنامه ریزی برای 
تبدیل آن به یک خودروی آبی اسپرت هستم که بتواند در جاده ها نیز 
رفت و آمد کند. این فقط یک پروژه جانبی است. پتانسیل بازار این نوع 

خودرو محدود است. «
کسی چه می داند، ش��اید اگر روزی خودروهای پرنده به جایی نرسند 
و تغییرات اقلیمی نیمی از کره زمین را زیر آب ببرد، بازار خودروهای 

آبی داغ شود.

سومین دوره ماراتون برنامه نویس��ی تلفن همراه در کشور شهریورماه 
توس��ط دانش��گاه صنعتی ش��ریف برگزار می شود. دانش��گاه صنعتی 
 شریف در راس��تای برگزاری ۲ دوره ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه 
در س��ال ه��ای ۹۳ و ۹۴، س��ومین دوره ای��ن مس��ابقات را ۱۸ تا۲۰ 
شهریورماه سال جاری برگزار می کند. ثبت نام در این دوره از مسابقات 
از ۱۵ تیرم��اه در قالب تیمی ب��ه صورت رایگان آغاز می ش��ود و تا ۱۵ 
ش��هریورماه مهلت خواهد داش��ت. طبق اعالم گروه فناوری اطالعات 
دانشگاه صنعتی شریف، متقاضیان ش��رکت در مارتون برنامه نویسی 
موبای��ل، می توانند به ص��ورت اینترنتی و از طریق س��ایت اختصاصی 
مس��ابقات goo.gl/DdAAfw ثبت نام کنند. س��رفصل و محور های 
مسابقات محرمانه بوده و روز اول مسابقه در سایت برنامه، اطالع رسانی 

خواهد شد. این ماراتون در مدت زمان ۴۸ ساعت برگزار خواهد شد.

ایالن ماسک از مخفی کاری هایش در خودروی مدل اس خبر داد؛

تسال در آب شناور شد

سومین ماراتون برنامه نویسی موبایل برگزار می شود؛

کدنویسان گرد هم می آیند

اخبار

در پژوهشگاه زلزله انجام می شود؛

تحقیقات برای کاهش خطر پذیری زلزله و سونامی در مکران
جدیدترین فهرست پراستنادها منتشر شد؛

۳۳ محقق پزشک ایرانی در جمع دانشمندان برتر دنیا

نسل بعدی تویوتا پریوس با سقف خورشیدی عرضه می شود؛

خورشید به جای بنزین؛ سوخت بعدی خودروها تعیین شد
روسیه از بزرگ ترین یخ شکن اتمی جهان رونمایی کرده است؛

دو رآکتور برای ۳6 هزار تن
با نصب پنل  های خورش��یدی روی س��قف نسل 
بعدی تویوتا پریوس جهت ش��ارژ باتری  های آن، 
این خودرو پاک  و س��بزتر از گذش��ته محسوب 
خواهد ش��د. زومیت نوشت، اس��تفاده از انرژی 
 خورش��یدی، باع��ث افزای��ش ش��اخص پاک��ی 
یکی از سبزترین وسایل نقلیه یعنی تویوتا پریوس 

شده است.
این سلول ها قابلیت شارژ باتری را حتی در هنگام 
پ��ارک خ��ودرو دارد و باعث بهب��ود ده درصدی 
مصرف س��وخت با افزایش مدت زم��ان رانندگی 
در حال��ت برقی می ش��ود. تاکنون ای��ن فناوری 
 فقط برای نس��خه های ژاپن و کشورهای اروپایی 
در نظر گرفته شده، اما کوجی تویوشیما، مهندس 
ارش��د نمونه تمام الکتریک و هیبریدی پریوس 
در خصوص نسل جدید این خودرو گفت:  تویوتا 
قص��د دارد پنل ه��ای دیگری برای اس��تفاده در 
نسخه های آمریکایی ارایه کند چرا که صفحه های 
خورشیدی نصب شده بر شیش��ه تقویت شده در 

نسخه ژاپنی، نتوانسته از استاندارد سخت گیرانه تر 
آمریکا در آزمون تصادف غلطش س��ربلند بیرون 
بیاید. تویوتا هنوز نتوانس��ته به فناوری  مناسبی 
دس��ت پیدا کند که بتواند به نحوی س��لول های 
خورش��یدی فوتوولتاییک را در رزی��ن بخواباند 
که خرد ش��دن س��قف در هنگام چ��پ کردن و 
 غلطش خودرو، خطر جدی ایجاد نکند. تویوشیما 
در مراسم معرفی این خودرو در ژاپن گفت: سعی 
ما بر ارایه زودتر این مدل در بازار آمریکا است زیرا 
این نوع از شارژ  شدن توسط صفحات خورشیدی 
می تواند در ایاالتی با تابش خورش��ید بیشتری، 

مانند کالیفرنیا و آریزونا کارآمد و به صرفه باشد.
این که آیا ای��ن پنل  های خورش��یدی به صورت 
اس��تاندارد در خودرو نصب اس��ت ی��ا به صورت 
 آپشن ارایه می شوند، هنوز توس��ط تویوتا اعالم  
نش��ده اس��ت. ای��ن پنل ه��ای خورش��یدی، 
ج��دای از ش��ارژ مج��دد باتری ه��ا، در هن��گام 
ن��رژی الکتریک��ی س��ایر  توق��ف خ��ودرو، ا

اج��زا مانن��د چراغ ه��ا، شیش��ه های برق��ی 
می کنن��د. تامی��ن  را  تهوی��ه  سیس��تم  و 

این پنل ها باعث افزایش بازده خودرو تا ده درصد 
می شود و در بلندمدت کاربردهای گسترده تری 
 پیدا خواهند کرد. با کاهش قیم��ت این فناوری 
در تویوتا، تویوش��یما اظهار امی��دواری کرد که 
 این ش��رکت بتواند فناوری انرژی خورشیدی را 
به دیگر هیبریدی های خطوط تولید معرفی کند. 
مطابق مقاله ای با عنوان » گزارشی از توسعه های 
 ،Nikkei   محرمانه س��ال ۲۰۰۹ « در روزنام��ه
چندین سال اس��ت که خودروس��ازان به توسعه   
فناوری سقف خورشیدی مشغول  هستند.در سال 
۲۰۰۸، جنرال موتورز طرح خودروی هیبریدی 
مفهومی با ن��ام Saab ۹-X را با س��قف پنل  های 
خورشیدی در نمایش��گاه خودروی جنوا معرفی 
کرد، اما هیچ گاه به بازار عرضه نشد. حال تویوتا در 
این زمینه پیش قدم شده و به زودی پریوس مجهز 

به پنل های خورشیدی به بازار عرضه می شود.

کش��تی های باری روس��یه ب��ه خاط��ر موقعیت 
جغرافیایی این کشور در بس��یاری مواقع مجبور 
 هس��تند از میان یخ ه��ا راه خ��ود را ب��از کنند. 
به همین دلیل این کش��ور قص��د دارد به بهترین 
نحو با این همه آب یخ زده مواجه ش��ود. روس��یه 
به تازگی Arktika را به آب انداخته است؛ کشتی 
باری غ��ول پیک��ری ک��ه آن را » ب��زرگ ترین و 
قدرتمندترین یخ ش��کن اتمی دنیا « می خواند. 
این کش��تی مجهز به رآکتور دوگان��ه، با بیش از 
۱۷۳ متر طول و بیش از ۳۴ متر عرض، قادر است 
از میان برخی از بزرگ ترین و سخت ترین موانع 
دریاهای یخ زده مناطق شمالی نیز مسیر عریضی 
برای خود ب��از کند. گفته می ش��ود آرکتیکا قادر 

است از میان یخ هایی به قطر ۳ متر عبور کند. 
یخ ش��کن جدید روس��ی توانایی حم��ل حدود 
 ۳۶ هزار ت��ن ب��ار را دارد و برای شناس��ایی تکه 
یخ های بزرگ شناور به یک بالگرد نیز مجهز است. 
آرکتیکا تا اواخر سال ۲۰۱۷ وارد خدمت نخواهد 

ش��د، اما پس از ش��روع به کار، کشتی های حمل 
نف��ت و گاز را از طریق آب های ش��مالی تا مقصد 
 های ش��ان در منطقه آسیا اقیانوس��یه همراهی 
خواهد کرد. بااین حال همین حاال نیز فشار زیادی 

برای موفقیت این یخ شکن وجود دارد. 

برآورد ها حاکی از آن هس��تند که پروژه پش��ت 
ساخت این کشتی چیزی حدود ۱/۹ میلیارد دالر 
هزینه برداشته است. در نتیجه آرکتیکا برای آنکه 
نشان دهد س��رمایه گذاری انجام شده ارزشش را 

داشته، راه دشواری در پیش خواهد داشت.
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اخبار کوتاهاخبار

فرماندار خور و بیابانک با اش��اره به ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه 
گفت: آث��ار و فواید این ارزش اجتماع��ی ، دینی و اعتقادی بای��د در خانواده 

تبیین شود.
 علی اس��توار در كارگ��روه عف��اف و حج��اب خ��ور و بیابانک اظه��ار كرد: 
نهادینه س��ازی حجاب ، عفاف و رعایت حقوق ش��هروندی نیازمند اقدامات 

فرهنگی است.
هم چنین س��رهنگ دوم جواد فصیحی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خور و 
بیابانک با بیان اینكه مقوله گسترش ترویج و تعمیق فرهنگ حجاب و عفاف 
بیشتر مورد توجه قرار گیرد، گفت: اگر حجاب و عفاف در جامعه تقویت شود، 
الگوهای غربی وارد كشور نمی شود و به تبع آن بی حجابی هم به عنوان فرهنگ 

وارداتی در جامعه گسترش پیدا نمی كند.
برگزاری نمایشگاه عفاف وحجاب، برپایی ایستگاه مشاوره، ساماندهی وضعیت 
پوشش گردشگران بدحجاب، برگزاری كارگاه آموزشی، طرح خادمین خواهر 

افتخاری از مهم ترین مصوبات این كارگروه برای هفته حجاب و عفاف بود.

رییس اداره تبلیغات اسالمی نطنز توجه به گفتمان های دینی را از جمله مهم ترین 
برنامه های اجرایی در طول سال برش��مرد و گفت: برای غنی سازی اوقات فراغت 
جوانان در تابستان از ظرفیت و توانمندی های مبلغین و روحانیون بهره خواهیم برد. 
حجت االسالم ابوالفضل مجیدی تبار در جمع اصحاب رسانه با تبریک اول تیرماه 
سالروز تاسیس سازمان تبلیغات اسالمی، اظهار كرد: با توجه به تفاوت ماموریت های 
فرهنگی دستگاه های تحت نظارت مقام معظم رهبری، روز تبلیغات و اطالع رسانی 

فرصت ارزشمندی برای تشریح این ماموریت های خطیر است.
وی احیاكردن ارزش های دینی و فرهنگی را فلس��فه وجودی س��ازمان تبلیغات 
اسالمی قلمداد كرد و افزود: مقابله با تبلیغات سوء و تهاجم فرهنگی دشمنان، احیا 
و اشاعه معارف و فرهنگ تاریخ اسالم و رفع نیازهای فرهنگی طبقات جامعه به ویژه 

جوانان از جمله وظایف مهم سازمان تبلیغات اسالمی است.
رییس اداره تبلیغات اسالمی نطنز تصریح كرد: این اداره در راستای مباحث تشكیل 
جبهه فرهنگی، مباحث مربوط به سبک زندگی اسالمی و مسئله نفوذ كه اخیرا  از 
سوی مقام معظم رهبری مطرح  شده با اعزام سخنران در مساجد و تبیین این مسائل 
فعالیت می كند. وی س��اماندهی هیئت های مذهبی، جامعه مداحان، كانون های 
فرهنگی، ساماندهی فعالیت های تبلیغی روحانیون، ایجاد تشكل های فراگیر قرآنی 
و تالش در جهت پیوند هر چه بیشتر این مجامع با یكدیگر را  از اقدامات سازمان 
تبلیغات اسالمی برشمرد و بیان كرد: از امسال كلیه اطالعات و فعالیت های تبلیغی 
مبلغین و مبلغات و فعالیت های تش��كل های دینی اع��م از هیئت ها، كانون های 
فرهنگی، انجمن های اسالمی و مداحان از طریق سامانه سجام سامانه طوبی ثبت 

می شود.
مجیدی تبار توجه به گفتمان های دینی را ازجمله مهم ترین برنامه های اجرایی اداره 
تبلیغات اسالمی در طول سال برشمرد و خاطر نشان كرد: برای غنی سازی اوقات 
فراغت جوانان در تابستان از ظرفیت و توانمندی های مبلغین و روحانیون در طول 

این ایام بهره خواهیم برد.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا از كشف یک محموله 23 تنی برنج قاچاق به 
ارزش یک میلیارد و 100 میلیون ریال در این شهرستان خبر داد. حمید امیرخانی 
اظهار كرد: ماموران انتظامی مس��تقر در ایستگاه ایس��ت و بازرسی شهید امامی 
شهرستان شهرضا حین كنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه تریلر كشنده 

مشكوک شدند و آن را متوقف كردند.
 وی افزود: در بازرس��ی از این خودرو، 575 كیسه 40 كیلوگرمی برنج قاچاق فاقد

 هر گونه مدارک معتبر گمركی كشف ش��د. فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا 
ارزش برآورد شده این محموله را یک میلیارد و 100 میلیون ریال عنوان كرد و بیان 
داشت: در این زمینه راننده خودرو دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع 

قضایی تحویل داده شد.

معاون فرماندار آران و بیدگل در كارگروه بهداش��ت، س��المت و امنیت 
غذایی آران و بیدگل گفت: مانور مدیریت بحران در زمینه بهداش��ت و 
درمان قرار است مرداد امسال در استان اصفهان به عنوان قطب اجرای 
طرح برگزار شود و شهرستان آران و بیدگل نیز به عنوان شهرستان معین 

در این طرح انتخاب شده است.
علی محمد یوسفیان با بیان اینكه بحث سالمت جامعه یكی از دغدغه های 
اساسی و همواره از اولویت های دولت تدبیر و امید است، تصریح كرد: از 
همان ابتدای شروع فعالیت دولت، بحث طرح تحول نظام سالمت مورد 

پیگیری قرارگرفت كه  رضایت هموطنان را به همراه داشته است.
معاون فرماندار آران و بیدگل تصریح كرد: به منظور كسب رضایتمندی 
بیش��تر مردم و مقابله با كمبودهای پیش رو، همكاری مسئوالن از یک 
طرف و اس��تفاده از ظرفیت خیرین به منظور انجام پروژه های بهداشتی 
درمانی از جمله ساخت مركز فوریت های پزش��كی شهرستان و تامین 

تجهیزات از سوی دیگر باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
یوسفیان با اشاره به برنامه ملی چهارم استراتژیک كشوری كنترل ایدز 
توسط وزارت بهداشت وآموزش پزش��كی گفت: این برنامه با پنج هدف 
عمده كنترل بیماری ایدز در جمعیت عموم��ی، مصرف كنندگان مواد 
مخدر، زنان درمعرض آسیب این بیماری، مادران باردار و ابتالی نوزادان 

آن ها به ایدز و كاهش مرگ و میرناشی از ایدز تهیه شده است.
وی اظهار كرد: دراین برنامه س��هم هرس��ازمان دركنترل این بیماری و 

همچنین تحت پوشش قرار دادن گروه هدف مشخص شده است.

رییس اداره آب و فاضالب شهرستان دهاقان از افزایش 30درصدی مصرف آب در 
این شهرستان خبرداد. مهدی شمس بگی با بیان این مطلب اظهار داشت: در یک 
ماه گذشته افزایش مصرف آب در ش��هر دهاقان 30درصد بوده و چاه های منابع 

آب شهر دهاقان نیز 15درصد كاهش داشته است كه در كل 45درصد می شود.
وی با اشاره به اینكه این افزایش در یک ماه بیش از حد معمول است، اظهار داشت: 
اگر این روندادامه یابد آب دهاقان با بحران بسیار شدیدی مواجه خواهد شد. رییس 
 آبفای شهرس��تان دهاقان با بیان اینكه برای برطرف ش��دن این معضل همكاری 
همه جانبه شهروندان درخصوص مصرف بهینه آب امری ضروری است، تصریح كرد: 
از آبیاری درختان با آب آشامیدنی خودداری كنیم و الزم است درصرفه جویی این 

نعمت الهی در همه زمینه ها كوشا باشیم.

خانواده مهم ترین رکن ترویج 
فرهنگ عفاف و حجاب

 غنی سازی اوقات فراغت جوانان 
توجه ویژه ای می طلبد

کشف محموله 23 تنی برنج قاچاق 
در  شهرضا

اجرای مانور مدیریت بحران 
در آران و بیدگل

رییس اداره آب و فاضالب شهرستان دهاقان خبرداد:

افزایش 30درصدی مصرف آب 
در دهاقان

مدیر كمیته امداد امام خمینی)ره( شهرستان لنجان با اشاره به اجرای طرح توشه 
 بركت در شهرس��تان لنجان، اظهار ك��رد: در ماه مبارک رمض��ان این نهاد مقدس

 برنامه های حمایتی ویژه ای را برای كمک  به خانواده های تحت پوشش كمیته امداد 
امام خمینی)ره( شهرستان لنجان در دستور كار خود  قرارداده است  زیرا با نگاهی  
 درست به  سخنانی كه از پیامبر)ص( و بزرگان نقل  شده است و آنچه  از كالم وحی 

درک می شود، به طور قطع رمضان، ماه توجه كردن به فقراست.
وی افزود: اجرای طرح توشه بركت با شعار »هر خانواده اهل سخاوت، تامین هزینه 
یک سبد غذایی نیازمندان« با همكاري نهادها، سازمان ها و دستگاه های اجرایی، 
خیرین و مردم نیكوكار شهرستان لنجان دركلیه دفاتر و پایگاه هاي كمیته امداد، 
مراكز نیكوكاری، مس��اجد و مصلی های نماز جمعه و  بازار در س��طح شهرس��تان  
درحال اجراست و كمک های جمع آوری شده در دهه اول ماه مبارک رمضان بین 

نیازمندان این شهرستان توزیع شد.
عبدالرضا پیمان با اشاره به نقش خیران در كاهش فقر و محرومیت زدایی از جامعه، 
تصریح كرد: خی��ران و نیكوكاران هم ش��هری تا كنون 1500 س��بد كاال با ارزش 
تقریبی 60 میلیون تومان را برای حمایت از نیازمندان تحت پوشش كمیته امداد 

امام خمینی)ره( شهرستان لنجان به این نهاد اهدا كرده اند.
 وی با اش��اره به اینكه س��ه ه��زار و 850 خان��واده تح��ت حمایت كمیت��ه امداد

 امام خمینی)ره( شهرس��تان لنجان اس��ت، گفت: 1500 س��بد غذایی اهدایی از 
سوی خیرین، تنها 39درصد از خانواده های تحت پوشش را بهره مند ساخته است 
و امیدواریم با مشاركت ش��هروندان نوع دوس��ت، نیازمندان بیشتری از این توشه 

بهره مند شوند چرا كه نقش خیرین در دستگیری از نیازمندان چشمگیر است و با 
امداد گری ارتباط نزدیكی دارد.

مدیر كمیته امداد امام خمینی)ره( شهرستان لنجان یادآور شد: باید توجه داشت  

در كالم نورانی پیامبر اكرم )ص( آمده است كه نوع نگرش شما به ماه رمضان نباید 
همچون ماه های دیگر سال باشد، چراكه ماه رمضان با بركت و رحمت خاص خود 
به انسان روی می آورد و   در این باره فرموده است؛»به راستی این ماه شما همچون 
ماه های دیگر نیست، چون به شما رو كند با بركت و رحمت آید و چون از نزد شما 
برود با آمرزش گناهان برود، این ماهی اس��ت كه حسنات در آن دو چندان است، و 

اعمال خیر در آن قبول است.«
وی تاكید كرد: یكی از ثمره های روزه داری برانگیختن حس همدردی با مستمندان 
است و پیامبراكرم )ص( یكی از برنامه های س��ازنده ماه رمضان را صدقه و انفاق به 
مستمندان می داند از این رو باید گفت پرداختن به معنویات همواره خوب است، اما 

در ماه رمضان باید توجه و چرخه اصلی كار به سمت فقرا باشد.
پیمان اضافه كرد: با توجه به نام گذاری س��ال جدید از سوی مقام معظم رهبری با 
عنوان» اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل« در تالش هس��تیم تا در رس��یدگی به امور 
محرومین و نیازمندان جامعه كوشا باش��یم تا در این حوزه نیز منویات معظم له به 

خوبی اجرایی شود.
وی با اش��اره به اینكه انس��ان اگر یک قدم برای حل مش��كالت محرومین بردارد 
خداوند معادل ده ها سال عبادت را برای او می نویسد، خاطرنشان كرد: نیكوكاران و 
خیرین شهرستان لنجان می توانند با اهدای یک كیسه برنج پنج كیلویی، یک بسته 
ماكارونی، یک بسته سویا، یک بسته پنیر، یک قوطی روغن و مقداری حبوبات و یا 
پرداخت مبلغ 400 هزار ریال وجه یک سبد غذایی و یا تامین درصدی از مبلغ كل 

سبد غذایی در این طرح مشاركت نمایند.

آن سوی خبر

نگهداری 600 رأس اسب در 150 باشگاه اسب سواری گلپایگان 

مدیر جهاد كشاورزی گلپایگان با اشاره به پرورش 
آبزیان در شهرس��تان گفت: در ح��ال حاضر27 
واحد پرورش ماهی س��ردآبی ب��ا ظرفیت 280 
تن در س��ال، 25 واحد پرورش ماهی گرم آبی با 
ظرفیت 90 تن در سال، 2 واحد پرورش ماهی در 
منابع آبی با ظرفیت 55 تن در سال در شهرستان 

گلپایگان فعالیت می كنند.

حیدرعل��ی گل محم��دی ادام��ه داد: همچنین 
در حال حاضر س��ه واحد پ��رورش ماهی زینتی 
با ظرفی��ت 6 ه��زار و 600 قطعه در س��ال، یک 
 واحد تكثیر و تولید بچه ماهی قزل آال با ظرفیت

 160 هزار قطعه در سال فعالیت می كنند.
مدیر جهادكش��اورزی گلپای��گان گفت: در حال 
 حاض��ر 269 به��ره بردار زنبور عس��ل ب��ا تعداد 
16 هزار و 900 كلنی زنبور عس��ل با ظرفیت 84 

تن در سال به فعالیت مشغول هستند.
گل محمدی با بی��ان اینك��ه  50 واحد پرورش 
دام س��بک و س��نگین دارای پروانه بهره برداری 
 صنعتی در شهرستان گلپایگان فعالیت می كنند،

 اظهار كرد: در حال حاض��ر حدود 40 هزار رأس 
دام س��نگین و بالغ ب��ر 150 هزار دام س��بک با 
ظرفیت 80 تن شیر و چهار هزار تن گوشت قرمز 

در شهرستان گلپایگان فعالیت می كنند.
وی گفت: در حال حاضر تعداد 600 رأس اس��ب 
در 150 باشگاه اس��ب سواری نگهداری می شود 
كه برای ش��ركت در مس��ابقات زیبایی و كورس 

 كشوری در س��طح كش��ور رتبه های برتر كسب
 كرده اند.

مدیر جهادكشاورزی گلپایگان با اشاره به فعالیت 
واحدهای پ��رورش طیور شهرس��تان بیان كرد: 
در حال حاضر 67 واحد مرغ نیمچه گوش��تی با 
ظرفیت بالغ ب��ر یک میلی��ون و 306 هزار قطعه 
در یک دوره س��ه ماهه، 13 واحد مرغ تخم گذار 
با ظرفیت 859 ه��زار و 500 قطعه در یک دوره 
س��ه ماهه، س��ه واحد پولت تخم گذار با ظرفیت 
156 هزار قطعه در یک دوره س��ه ماهه، 2 واحد 
مرغ مادر گوش��تی با ظرفیت 53 هزار قطعه در 
یک دوره س��ه ماهه، 10 واحد مرغ مادر رنگی با 
ظرفیت 129 هزار و 400 قطعه در یک دوره سه 
ماهه، سه واحد نیمچه رنگی با ظرفیت 59 هزار 
و 600 قطعه در یک دوره س��ه ماهه و یک واحد 
بلدرچین مولد با ظرفیت 86 هزار و 750 قطعه در 
یک دوره سه ماهه و یک واحد بوقلمون گوشتی 
با ظرفیت پن��ج هزار قطعه در یک دوره س��ه ماه 

فعالیت می كنند.

نباید توقع بیجا از دولت داشت

امام جمعه اصفهان ش��امگاه دوشنبه در مراسم 
میالد امام حسن )ع( در پارک بوستان اردستان 
گفت: این امام همام انس بسیار زیادی با پیامبر 
اكرم)ص( داش��ته و رفت و آمد زیادی در منزل 

پیامبر داشتند.
 آیت اهلل س��ید یوس��ف طباطبایی نژاد ب��ا بیان 
اینكه همه ائم��ه كریم بودند ولی ب��ه فرزند اول 

حضرت علی)ع( و فاطمه)س( كریم اهل بیت )ع(
می گویند، افزود: امام حسن )ع( از همان نوجوانی 
در زمان پدر بزرگوارشان مهمانسرایی راه اندازی 

كردند و از مسافران و فقرا پذیرایی می كردند.
اینك��ه  بی��ان  ب��ا   ام��ام جمع��ه اصفه��ان 
مق��ام معظ��م رهب��ری بی��ان كردند ك��ه من 
 بیش��تر از جوان��ان بی��كار خجالت می كش��م،

 اظهار كرد: امروز باید به اقتصاد مقاومتی اهمیتی 
وی��ژه داد چراكه اقتص��اد مقاومت��ی یعنی خود 
 مردم كار كنند تا دستش��ان جلوی كس��ی دراز 

نباشد.
نماینده ولی فقیه در اس��تان اصفهان با اش��اره 
ب��ه اینك��ه نمی ش��ود توقع داش��ت ك��ه تمام 
تحصیل ك��رده ها س��ركار دولتی برون��د، افزود: 
الزم اس��ت هر كس��ی كه می تواند با راه اندازی 
كارگاه ه��ای كوچک دس��ت بی��كاری را بگیرد 
كه اگ��ر ای��ن كار را انج��ام دهد ث��واب و ارزش 
 كاروانس��رای ام��ام حس��ن مجتب��ی )ع( را 

خواهد داشت.

طباطبایی ن��ژاد با اش��اره ب��ه اینك��ه از هر پنج 
ازدواج در اس��تان اصفهان یكی ب��ه طالق منجر 
می ش��ود، افزود: یك��ی از علت های ط��الق این 
اس��ت كه ازدواج ه��ا خیابانی و اینترنتی ش��ده 
 اس��ت بنا بر این بعد از مدتی دیگر باهم س��ازش 

ندارند.
وی با بیان اینكه بیكاری ه��م برای زن هم برای 
مرد فس��اد را به همراه می آورد، گفت: درسی كه 
از امام مجتبی)ع( می توان گرفت این اس��ت كه 
نگذاریم فرزندانمان بیكار باش��ند و با راه اندازی 

كارگاه هایی آنها را مشغول كنیم.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اش��اره به اینكه 
نبای��د توقع بیج��ا از دولت داش��ت و باید كمک 
حال دولتمان باش��یم، گفت: باید ب��ه حال فقرا 
رس��یدگی ك��رد و در محله ها افراد مس��تضعف 
را شناس��ایی و كمكش��ان كنی��م چ��را كه دین 
فقط نم��از خواندن نیس��ت ، دین انس��ان بودن 
 نی��ز هس��ت و نبای��د بگذاری��م افراد س��ختی

 بكشند.

با اجرای طرح توشه برکت محقق شد؛

توزیع 1500 سبد کاال بین نیازمندان شهرستان لنجان
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غبار ضایعات س��نگ مدت هاس��ت كه بر دیوارهای سرخ 
ابیانه نشس��ته و نفس باغ های نطنز را تنگ كرده اس��ت، 
پژمردگی برگ درختان میوه این باغ شهر دیدنی ،ناشی از 
هجوم ریزگردهایی است كه نه از كش��ور همسایه بلكه از 
همین حوالی میهمان ری��ه مردمان و درختان این منطقه 

شده است.
اعتراض اهال�ی منطقه به بهره ب�رداری غیرمجاز از 

معادن
هر از گاهی مردم روستاهای اطراف نطنز اعتراض خود را 
نسبت به بهره برداری غیرمجاز از معادن منطقه كه عامل 
خس��ارات وارده به محصوالت كش��اورزی و باغی اس��ت؛ 
اعالم می كنند، گاه��ی با تجمع و باال ب��ردن پالكاردهای 
اعتراض آمی��ز و گاهی از طری��ق تریبون های رس��انه ای. 
خواس��ته باغ داران نطنز تعطیل��ی معادنی اس��ت كه در 
 اطراف این شهر ریشه دوانده و سبب بسیاری از مشكالت

 زیست محیطی منطقه شده اند.
یكی از باغ داران نطنزی می گوید: چندس��الی اس��ت كه 
بهره برداری غیرمجاز از معادن اطراف نطنز س��بب ایجاد 
مشكالت بس��یاری ش��ده كه تصاحب حقابه كشاورزان، 
افزایش گرد و غبار، ریزش قنات ها و خسارت به محصوالت 

كشاورزی از جمله این مشكالت است.
این باغ دار ادامه می دهد: مدت ها قبل از فعالیت معادن در 
مناطق اطراف نطنز در باغ های منطقه میوه های متنوع و 
رنگارنگی به بار می نشس��ت اما دیگر خبری از آن نیست، 
درختان گالبی باغ های منطقه كمجان مانند گذشته به بار 
نمی نشینند، عالوه بر این، تردد كامیون های سنگین سبب 

ریزش قنات های منطقه نیز شده است.
دولت به دنبال تعطیل کردن هیچ واحدی نیست

رییس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان اصفهان 
در واكنش به اعتراض های اهالی منطق��ه و باغ دارانی كه 
این روزها شاهد خس��ارات وارده به محصوالت باغی خود 
هستند، می گوید: در هر منطقه ای كه واحدهای صنعتی و 
تجاری به ویژه معادن فعال هستند گاهی مزاحمت هایی 
برای اهالی منطقه ایجاد می ش��ود كه مشكل معدن داران 

نطنز از جمله این مسائل است.
اسرافیل احمدیه با اش��اره به این موضوع كه برنامه دولت 
این نیست كه واحدی را تعطیل كند، ادامه می دهد: مسائل 
آزاردهنده و مشكل ساز بررسی می شود، باید پیگیری های 
الزم صورت گیرد تا مشخص شود چه مشكالتی در منطقه 

مورد نظر ایجاد شده است.
محور گردشگری ابیانه تحت تاثیر تردد بیش از حد 

وسایط نقلیه سنگین
رییس اداره محیط زیست طبیعی اداره كل حفاظت محیط 
زیس��ت اس��تان اصفهان ،ابتدا به تشریح ش��رایط منطقه 
و مناطقی كه تحت تاثی��ر فعالیت معادن ق��رار گرفته اند 

می پردازد.
بهروز ستایش می گوید: در شهرس��تان نطنز در 3 منطقه 
ش��اهد بهره برداری غیر مجاز از معادن و ایجاد مشكالت 

زیست محیطی بسیاری بوده ایم كه شامل منطقه كمجان 
در جاده روس��تای تاریخی ابیانه، منطقه اوره در نزدیكی 

روستای اوره و منطقه طرق رود است.
وی ادام��ه می دهد: این 3 محل در منطقه حفاظت ش��ده 
كركس قرار دارند و فعالیت معادن این مناطق سبب ایجاد 
مزاحمت برای روستاییان اطراف شده كه بیشترین آن در 
حال حاضر مربوط به منطقه كمجان و طرق رود است. در 
منطقه كمجان 4 معدن سنگ تراورتن قرار دارد كه از سال 
82 یا 83 فعالیت خود را در این منطقه آغاز كرده و سبب 
بروز مشكالت بس��یاری برای مناطق اطراف و روستاییان 

شده  است.
رییس اداره محیط زیست طبیعی اداره كل حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان با اشاره به این موضوع می گوید: این 
معادن به جاده روستای گردشگری و تاریخی ابیانه مشرف 
هستند و این محور گردش��گری را تحت تاثیر قرار داده و 

چشم اندازگردشگری آن را از بین برده اند.
پرونده معادن غیرمجاز در دستور کار دادگاه

وی می گوید: بیشتر تخریب ها به این دلیل است كه سازمان 
صنعت و معدن به شروط محیط زیست برای بهره برداری از 
این معادن پایبند نبوده و چندین برابر مجوزی كه ما صادر 

كرده  بودیم پروانه بهره برداری صادر كرده است. 

رییس اداره محیط زیست طبیعی اداره كل حفاظت محیط 
زیس��ت اس��تان اصفهان پیرامون پیگیری های این اداره 
كل برای توق��ف فعالیت این معادن می گوی��د: ابتدا برای 
 بهبود وضعیت معدنی اخطاریه ای صادر ش��د اما به دلیل

 بی توجهی، اكنون پرونده این معادن در مرحله رسیدگی 
در دادگاه قرار دارد و باید منتظر تعیین تكلیف بود.

وی ادامه می دهد: عبور و مرور مس��تمر چندین كامیون 
به صورت روزانه از جاده روس��تایی كه مشرف به روستای 
گردش��گری ابیانه اس��ت سبب مشكالت بس��یاری شده، 
همچنین تخریب مراتع، ایجاد گرد و غبار و س��ر و صدا از 
جمله مش��كالت دیگر فعالیت معادن در این منطقه است 

كه راهكار نهایی آن باید توقف فعالیت باشد.
ستایش خاطرنشان می كند ؛ بهس��ازی و زیرسازی جاده 
عبور و مرور كامیون ها و پرهیز از خش��كه بری و اس��تفاده 
مناس��ب از آب نیز از جمله راهكارهایی است كه می تواند 
آسیب كمتری به محیط زیست منطقه وارد كند هرچند كه 
اصلی ترین راه پایان فعالیت این معادن بدون مجوز است.

حاال باغ های گالبی نطنز كه گرد و غبار بی تدبیری بر شاخ 
و برگ های آنها نشسته در انتظار بهترین تصمیم هستند، 
شاید با اعالم پایان فعالیت معادن س��نگ در نطنز هوای 

تازه ای به ریه این درختان وارد شود.

گزارشی از فعالیت معادنی که باغ های نطنز را خشک کرده است؛

غبار سیـاه بر دیـوارهای سرخ ابیـانه 
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اخبار کوتاهخبر

وزیر بهداشت، با تاکید بر اینکه حوزه سالمت پرداختی های کامال شفافی 
دارد، گفت: در حوزه سالمت هیچ موردی از غیرقانونی بودن نداریم، اگر 

قانون ایراد دارد باید اصالح شود.
 دکتر سیدحس��ن هاش��می، در واکنش به فیش های حقوقی میلیونی 
پزشکان، افزود: نباید این موضوع درکشور دامن زده شود زیرا مردم آگاه 
بوده و این موضوعات را مسایل سیاسی می دانند، متاسفانه هر از گاهی 
این مباحث مطرح ش��ده که البته در چند روز اخیر به زشت ترین شکل 

ممکن اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: اینکه فیش حقوقی افراد را با شماره ملی و مشخصات آنها 
منتشر می کنند بدون آنکه در هیچ دادگاهی بررسی شده باشد اقدامی 
غیر اخالقی، غیر انسانی و غیراسالمی است. اگر اعتراضی وجود دارد باید 
از طریق دستگاه قضایی وارد عمل شوند در غیر این صورت این اقدامات 

پسندیده نظام نیست و اعتماد و باور مردم را کاهش می دهد.
وزیر بهداش��ت تاکید کرد: در حوزه س��المت هیچ موردی از غیرقانونی 
 بودن نداری��م اگر قان��ون ای��راد دارد باید اص��الح ش��ود، در این حوزه 
پرداختی ها کامال شفاف و روشن هستند، پزشکان و پرستاران به صورت 
طرحی به اقصی نقاط کشور اعزام ش��ده اند و با ایجاد کردن درآمد برای 

سیستم، بخشی از درآمد به عنوان کارانه به آنها باز می گردد.
هاشمی یادآور شد: میزان کارانه ها ۳۰ تا ۳۵ درصد است بدان معنا که 
اگر پزشکی ۱۰۰ میلیون تومان کار کند، حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان 
به وی باز می گردد که این در قالب حقوق نیست؛ به عنوان مثال اکنون 
حقوق یک جراح مغز و اعصاب حدود ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است 
مابقی هر آنچه دریافت می کند در قالب کارانه ای اس��ت که خود ایجاد 

کرده است.
وی افزود: اگر پزش��کی در بخش خصوصی فعالیت کند میزان کارانه ای 
که به وی تعلق می گیرد تا ۱۰۰ درصد ه��م افزایش می یابد زیرا تعرفه 
بخش خصوصی بیش از دولتی اس��ت؛ زمانی انگلیس بهترین سیس��تم 
 بهداشتی و درمانی را دارا بود، اما در برهه ای از زمان اعالم شد که سیستم 
همسان سازی اجرایی شود که شاهد بودیم کشوری که زمانی نخبگان 
آن به گروه پزشکی سرازیر می شدند اکنون انتخاب گروه پزشکی به رده 

دهم به بعد رسیده است و پزشکی آن کشور به یکباره افول پیدا کرد.
هاشمی یادآور شد: چرا حقیقت را نمی گویید در نقاط مرزی چه کسی 
حاضر اس��ت خدمات ارایه دهد؛ آیا فرزندان برخی ه��ا حاضرند به این 
مناطق بروند؟ حال این یک جانبه س��خن گفتن بدون اطالع درس��ت 

است؟دل جامعه پزشکی به چه چیزی خوش باشد.
 وزیر بهداش��ت تاکید کرد: این پزشکان اگر نباش��ند کشور را چه کسی

 می خواهد جمع کند اگر روزی این افراد کار نکنند فکر کردید چه اتفاقی 
خواهد افتاد؟ باید نگاه کرد که دنیا با این گروه از جامعه چگونه برخورد 
کرده اس��ت؛ در طول ۲۰ سال گذش��ته این رویه ایجاد ش��ده که از هر 

تریبونی در مورد پزشکان صحبت می کنند.

 روابط عمومی سازمان غذا و دارو اس��امی برخی واحدهای تولید مواد 
غذایی که به دلیل عدم دارا بودن یا جعل اس��ناد بهداشتی، غیر مجاز 

شناخته شده اند را، اعالم کرد.
 FRENCH FRIES SEASONING ادوی��ه و چاش��نی غ��ذا 
با ن��ام تجاری UBERRIMO ، س��وهان عس��لی زعفران��ی کارگاه 
 گ��ز و س��وهان آق��ای حس��ن مردانی با ن��ام تج��اری  حاج حس��ن، 
نان تولیدي آذرن��ان با نام تج��اری آذرنان و آلوچ��ه خمیری فرآوری 
 ش��ده با نام تج��اری صب��ا از جمل��ه محصوالت غی��ر مج��از و تقلبی 

هستند. 
 همچنین پیراش��کی تولیدي ش��رکت ن��ان و ش��یرینی فاطیما   تک 
طهران و نوش��ابه ان��رژي زا با ن��ام تج��اری effect، ب��ه دلیل جعل 
مس��تندات م��ورد نظ��ر اداره کل نظ��ارت و ارزیاب��ی فرآورده ه��ای 
 غذایی، آرایش��ی و بهداشتی س��ازمان غذا و دارو غیر مجاز هستند. در 
این اطالعیه به فرآورده های یخی )یخمک( تاتلی و گلشید نیز به دلیل 
 استفاده از شیرین کننده مصنوعی »آسه س��ولفام پتاسیم« به عنوان 

فرآورده های غیر مجاز و تقلبی اشاره شده است.
روابط عمومی س��ازمان غذا و دارو از افرادی که محصوالت نامبرده را 
در سطح عرضه مشاهده می کنند خواس��ت معاونت های غذا و داروی 
دانش��گاه های علوم پزشکی سراسر کشور را مطلع س��ازند تا نسبت به 
جمع آوری آن ها اقدام  نمایند. شماره تلفن ۶۶۴۰۵۵۶۹ روابط عمومی 
سازمان غذا و دارو آماده دریافت اسامی مکان های عرضه فرآورده های 

غیر مجاز است.

مصرف آنتی بیوتیک در نوزادانی که از شیر مادر تغذیه می کنند باعث 
می ش��ود آنان کمتر از نوزادان دیگر از فواید تغذیه ب��ا این ماده غذایی 

مقوی و پرخاصیت بهره مند شوند.
در این بررسی آمده اس��ت خوراندن داروهای آنتی بیوتیک به نوزادان 
هنگام تغذیه با شیر مادر یا مدت کوتاهی پس از آن، نوزاد را مستعد ابتال 

به عفونت ها و چاقی می کند. 
»کات��ری کورپال« محقق ارش��د این مطالعه از دانش��گاه هلس��ینکی 
فنالند گفت: در صورت مصرف ش��یر مادر بر خالف شیر خشک، نوزاد 
باکتری ها و ترکیب های قندی خاصی را از مادر دریافت می کند که رشد 
باکتری های روده را ارتقا می دهند. به گزارش س��اینس ورلد ریپورت، 
یافته های به دست آمده حاکی از آن است که فواید تغذیه با شیر مادر 
برای سالمت در اصل مبتنی بر چگونگی رشد باکتری های روده کودک 
است. همچنین داروهای آنتی بیوتیک تجویزی، رشد این باکتری ها را 

در روده های نوزاد مختل می کند.

واکنش وزیر بهداشت به فیش های نجومی؛

پزشکان نباشند چه کسی کشور را 
جمع می کند؟

 اسامی تجاری مواد خوراکی
 غیرمجاز و تقلبی اعالم شد

آنتی بیوتیک، فواید تغذیه با شیر مادر 
را کاهش می دهد

دریچه

نگهداشتن این مواد غذایی در داخل یخچال آسیب جدی به آن ها وارد 
می کند.

۱- موز: بنا بر گفته سازمان کانادایی تولید و بازاریابی، موز یکی از مواد 
غذایی مفید برای بدن است که باید خارج از یخچال نگهداری شود تا با 

درجه حرارت اتاق به تدریج برسد.
۲- س�یب زمینی: س��یب زمینی را باید در جای خنک، خش��ک و 
 تاریک نگهداری کرد و در یخچال نشاسته آن خیلی زود به قند تبدیل 

می شود. 
۳- پیاز: براس��اس گفته انجم��ن پیاز آمریکا، این س��بزی در صورت 
نگهداری در یخچال خراب می ش��ود و باید آن را در خارج از یخچال و 
در معرض جریان هوا نگهداری کنید، اما اگر پوست آن را می کنید در 

داخل یک ظرف در یخچال بگذارید.
۴- آواکادو: آواکادو را نیز باید خ��ارج از یخچال نگهداری کنید، زیرا 

هوای سرد مانع از رسیدن آن می شود.
 ۵- س�یر: گذاش��تن س��یر در یخچال به خرابی و فاس��د ش��دن آن 
می انجامد. در یخچ��ال ظاهر آنها تغییر نمی کن��د، اما وقتی می برید 

متوجه می شوید که فاسد شده اند.
۶- نان: نان در یخچال رطوبت خود را از دس��ت م��ی دهد و جویدن 
 آن مشکل می شود، پس بهتر اس��ت که در خارج از یخچال نگهداری 

شود.
۷- قهوه: قهوه دانه و پودر را نیز نمی توانید در یخچال نگهداری کنید. 
آنها به جای خنک، تاریک و خشک نیاز دارند. اما اگر می خواهید برای 
مدت طوالنی قهوه را نگهداری کنید، در یک کیس��ه بدون هوا بریزید 
 ودر فریزر بگذاری��د. در این صورت ب��رای یک ماه م��ی توانید ذخیره 

کنید.
۸- گوج�ه فرنگی: در یخچال م��زه گوجه فرنگی خراب می ش��ود و 

سرمای یخچال مانع از رسیدن و خوشمزگی آن می شود.
 ۹- عس�ل: نگه��داری عس��ل در یخچال باع��ث ش��کرک زدن آن 

می شود.
۱۰- هندوانه: هندوانه نبریده را داخل یخچال نگذارید، زیرا در درجه 

حرارت اتاق آنتی اکسیدان های آن حفظ می شوند.
۱۱- کدو حلوایی: کدو حلوایی را نیز نه در یخچال بلکه باید در جای 

خشک و تاریک و در جریان هوا قرار دهید.
۱۲- روغن زیتون: روغن زیتون در یخچال تند می شود، و بهتر است 

آنرا در جای خنک و تاریک نگهداری کنید.
۱۳- ریحان: ریحان در یخچال بوی خود را از دس��ت می دهد و بوی 
مواد غذایی دیگر را می گیرد. بهترین شکل نگهداری آن در آشپزخانه 

و داخل یک لیوان آب است. 
۱۴- میوه های هسته دار: میوه های هسته دار مانند کیوی، زردآلو، 
انبه، آلو، هلو مانند گوجه فرنگ��ی، در صورت نگهداری در یخچال کال 

می مانند و مواد غذایی آنها از بین می رود.
۱۵- کره ب�ادام زمینی: کره ب��ادام زمینی در ص��ورت نگهداری در 
 یخچال و در ظ��رف در باز رطوبت خود را از دس��ت می دهد و س��فت

 می شود.

نگهداری برخی از مواد غذایی 
در یخچال ممنوع است

دانستنی ها 
خبر

بانک س��لول های بنیادی خون برای پیوند مغز استخوان در 
بیمارستان سیدالشهدا )ع( اصفهان راه اندازی شد. 

این بانک با هدف جمع آوری س��لول های بنیادی برای پیوند 
به افراد مبتال به بیماری های صعب العالج مانند س��رطان و 
بیماری های ژنتیکی راه اندازی ش��د. در این بانک فقط داده 
نگهداری می ش��ود و بعد با یک آزمایش خون ساده مشخص 
می شود که HLA ساختار بافتی افراد چگونه است و هر نفر 

از نظر ژنتیکی چه ساختاری دارد.
سرپرست بیمارستان سیدالش��هدا )ع( در حاشیه این مراسم 
گفت: بانک س��لول های بنیادی کار خود را با خون گیری از 

داوطلبان و ثبت اطالعات آنها شروع کرده است.
 مه��رداد معم��ارزاده اف��زود: ماموری��ت بیمارس��تان 
سیدالش��هدا )ع( اصفهان ارایه خدمات درمان��ی به بیماران 

سرطانی  است.
 وی تاکید کرد: از س��ال گذش��ته با توس��عه فضای فیزیکی،

 راه اندازی بیمارس��تان امام رضا)ع( در کنار این مرکز و شش 
اتاق عمل جراحی جدید، تحوالتی در این بیمارس��تان ایجاد 

شده است.
وی با بیان اینکه بیمارستان سیدالشهدا)ع( اصفهان باالترین 

مصرف کننده خون در استان است، خاطرنشان کرد: این مرکز 
با ۲۰۰ بیمار تاالسمی، ۱۶۰ تخت سرطانی، ۳۵ تخت شیمی 

درمانی بیشترین مصرف کننده خون در استان است.
وی با اش��اره به وجود ۱۶۰ تخت برای بیماران سرطانی و ۳۵ 
تخت شیمی درمانی در این مجموعه درمانی، اظهار امیدواری 
کرد که بیمارستان سیدالشهدا)ع( به زودی به مرکز سطح سه 

و جامع خدمات سرطانی در کشور ارتقا یابد.
وی همچنین به راه اندازی بخش پیوند سلول های بنیادی در 
ساختمان امام رضا)ع( اشاره نمود که تا به حال ۲ مورد پیوند 
در آن انجام گرفته و خوشبختانه مورد اول با موفقیت و حال 

عمومی مساعد از بیمارستان مرخص شده است.
پیوند مغز اس�تخوان آخرین راه نج�ات بیماران 

صعب العالج
فوق تخصص بیماری های خون و آنکولوژی اطفال بیمارستان 
سیدالشهدا)ع( اصفهان با اشاره به راه اندازی بانک سلول های 
بنیادی گفت:  تا چندی پیش دس��ته ای از بیماری ها که در 
حوزه س��المت جزو بیماری های ناعالج ش��ناخته می شدند 
اکنون با پیوند مغز اس��تخوان آخرین راه نج��ات این بیماران 
از مرگ تلقی می شود.سعید یوسفیان افزود: راه اندازی بانک 

سلول های بنیادی عالوه بر اینکه باعث می شود یک بیمار، فرد 
اهدا کننده سلول بنیادی را در داخل کشور پیدا کند از خروج 

ارز از کشور نیز جلوگیری می کند.
این پزش��ک متخصص افزود: برای پیوند س��لول بنیادی نیاز 
به اهداکننده ای هس��ت که از نظر اچ ال ای )HLA( با بیمار 

تطابق داشته باشد.
وی افزود: با افزایش تعداد افراد در این بانک، شانس پیدا کردن 
افراد با HLA مشابه افزایش پیدا می کند و بیماران نیازمند با 

پیوند سلول های بنیادی نجات پیدا می کنند.
وی به تش��کیل بانک س��لول های بنیادی خون اشاره کرد و 
گفت: از سال گذشته این بانک در کشور تشکیل شده است و 
تاکنون ۸ مرکز در کشور دارای بانک سلول های بنیادی خون 

هستند که از امروز در اصفهان این طرح راه اندازی شد.
یوسفیان شرایط افراد اهدا کننده را س��ن ۱۸ تا ۵۵، تابعیت 
ایرانی، دارای سالمت جسمی، عدم س��ابقه ابتال به سرطان، 
عدم ابتال به بیماری قلبی شدید، صرع کنترل نشده و دیابت، 
عدم آلودگی به ویروس  HIV و هپاتیت عنوان و اضافه کرد: 
از امروز هر فردی که داوطلب ش��ود، اطالع��ات وی در بانک 
اصفهان ثبت می ش��ود و اگر اچ ال ای )HLA(وی با بیماری 

 تطابق داش��ت، وی برای اهدای س��لول بنیادی ف��را خوانده
 می شود.

این پزشک تاکید کرد: اهدای س��لول بنیادی هیچ عارضه ای 
برای فرد اهدا کننده به همراه ندارد و تا کنون گزارشی مبنی 

بر وجود عارضه در این کار در دنیا ثبت نشده است.
وی در تش��ریح روند کار این بانک خاطرنش��ان ک��رد: از فرد 
داوطلب ۲ سی س��ی خون نمونه گرفته می ش��ود و در ابتدا 
 نمونه خ��ون گرفته ش��ده و آزمای��ش تعیی��ن HLA انجام 
می شود. نتیجه آزمایش برای بررس��ی سازگاری با فرد بیمار 
نیازمند احتمالی استفاده خواهد ش��د و در مرحله دوم اگر از 
فرد دعوت شد، پس از انجام آزمایشات جهت بررسی سالمت 
جسمانی سلول های بنیادی خون فرد اس��تخراج و در بانک 
ذخیره می شود.پیوند مغز اس��تخوان روش درمانی جدیدی 
است، ولی به س��رعت در حال پیشرفت اس��ت، به طوری که 
در چند س��ال گذش��ته در درم��ان بس��یاری از بیماری های 
العالج مانند بیماری های آنمی آپالستیک ارثی، بیماری های 
متابولی��ک، بیماری های نق��ص ایمنی اولی��ه، بیماری های 
اتوایمی��ون، بس��یاری از بدخیمی ه��ا ناش��ی از تاالس��می، 

سیکل سل و … به کار رفته است.

در بیمارستان سیدالشهدا )ع(؛

راه اندازی نخستین بانک پیوند مغز استخوان در اصفهان

غفور راستین رییس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان 
اصفهان، در نشست خبری حوادث و فوریت های پزشکی در 
جمع خبرنگاران اظهار داشت: هدف اصلی از فعالیت های مرکز 
مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی، امدادرسانی در حوادث 

ترافیکی و غیر ترافیکی است. 
 وی ضمن اش��اره به تع��داد ماموری��ت های انجام ش��ده در 
س��ال گذش��ته به امداد نیروهای اورژانس در اقدامات  پیش 

بیمارستانی در تصادفات و غیراز آن اشاره کرد.
بیش از ۹۹ درصد امدادرسانی های هوایی از مرگ 

حتمی نجات یافتند
راستین تعداد کل ماموریت های اورژانس هوایی استان را ۸۵ 
مورد اعالم کرد و گفت: ماموری��ن اورژانس هوایی ۱۱۵ مورد 
مصدوم را به بیمارستان های استان انتقال داده اند که بیش از 
۹۹ درصد از بیمارانی که از طریق اورژانس هوایی جابجا شدند، 

از مرگ حتمی نجات یافته اند.
وی یادآور شد: علی رغم تحمیل هزینه باال، در مواقع ضروری 
از این موارد امدادرس��انی ها انجام شده است.  راستین گفت: 
 اس��تاندارد زمان امدادخواهی تا رس��یدن بر بالی��ن بیمار در 
پایگاه های ش��هری در ۸۰ درصد موارد زیر هشت دقیقه و در 
ماموریت های جاده ای ظرف کمتر از ۱۵ دقیقه اس��ت؛ وی 
زمان امداد رس��انی بر بالین بیمار در اس��تان اصفهان را ۸/۴ 
دقیقه اعالم ک��رد و گفت: در ۶۳ درصد م��وارد ظرف کمتر از 
۸ دقیقه در ماموریت های شهری و در ۸۲ درصد موارد کمتر 
از ۱۵ دقیقه میانگین زمان امداد رسانی جاده ای در استان به 

ثبت رسیده است.
راستین تعداد پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی تا پایان 
سال گذش��ته را ۱۲۴ پایگاه اعالم کرد و افزود: در کل استان 
اصفهان در ابتدای ۹۴ تعداد ۱۱۰ پایگاه اورژانس فعال داشتیم 
که تا پایان س��ال تعداد پایگاه ها به ۱۲۴ پایگاه فعال رسید و 
این پایگاه ها شامل ۶۰ پایگاه شهری، ۶۴ پایگاه جاده ای و یک 

پایگاه اورژانس هوایی است.
اختصاص باالترین رقم جذب نیروی انس�انی به 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رییس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان گفت: 
به دلیل افزایش تعداد پایگاه ها، وزارت بهداشت باالترین جذب 
نیرو را به اصفهان ارایه داد و در همین راس��تا ۲7۲ نفر شامل 
تکنسین های فوریت های پزشکی و کارشناس فوریت های 
پزشکی براساس آزمون اوایل مردادماه سال جاری استخدام 

می شوند.
به تعداد استاندارد، پایگاه اورژانس نداریم

وی با اش��اره به برخی از دالی��ل دیرکرد اورژانس بر اس��اس 
استانداردها، افزود: نخستین دلیل این است که هنوز به تعداد 

استاندارد پایگاه در اختیار نداریم.
راستین تصریح کرد: با توجه به جمعیت حدود ۲ میلیون نفری 
اصفهان باید ۴۰ پایگاه اورژانس داشته باشیم که متاسفانه ۱۰ 

پایگاه کم داریم.
وی اولین مشکل برای توسعه اورژانس استان را نداشتن فضای 

کافی مناسب در شهر عنوان کرد.
راستین بیان کرد: هنوز پایگاه هایی داریم که در کانکس و یا در 
 یک اتاق انجام وظیفه می کنند که ظرفیت این پایگاه ها تنها

 ۲ نفر است و این فضا بسیار کم است.
خط ویژه امدادرسانی در شهر اصفهان وجود ندارد

وی با بیان اینکه آدرس اش��تباه دادن امدادخواه مشکل سوم 
ما می باشد، خاطر نش��ان کرد: همراه مریض معموال استرس 
داشته و نمی تواند به درستی آدرس دقیق را اعالم کند، عالوه بر 
این اصفهان و دیگر کالنشهرهای کشور خط ویژه امدادرسانی 
ندارند تا در صورت نیاز، پلیس، هالل احم��ر و اورژانس از آن 
استفاده کنند، اکنون خطوط BRT وجود دارد ولی به علت 
توقف زیاد اتوبوس در این خط امکان استفاده آمبوالنس از این 

مسیر وجود ندارد.
بی تفاوت�ی رانن�دگان اصفهانی به ص�دای آژیر 

آمبوالنس ها
راستین مشکل فرهنگی را دیگر مسئله اصلی اورژانس اعالم 
کردو افزود: هن��وز رانندگانی وجود دارند ک��ه به صدای آژیر 
آمبوالنس بی تفاوت هس��تند. وی با بیان اینکه یکی دیگر از 
مشکالت پایگاه های کنونی ، محدودیت های فیزیکی و توزیع 
ناعادالنه پایگاه ها در سطح ش��هر اصفهان است، تصریح کرد: 
در برخی از مناطق ۴ پایگاه و در برخ��ی دیگر هیچ پایگاهی 
نداریم، که این امر نگاه ویژه شهرداری و شورای شهر اصفهان 
را می طلبد. وی خاطرنش��ان کرد: یکی دیگر از مشکالت مان 
تعداد مأموریت های هر پایگاه اس��ت، به طوری که در ش��هر 
هر پایگاه ۱۲ مأموریت را پوشش می دهد  و هر مأموریت ۱ تا 

۱/۵ساعت به طول می انجامد؛ بنابراین فرد در ماموریت های 
آخر نمی تواند کارایی الزم را داشته باشد.

راه ان�دازی سیس�تم اتوماس�یون در اورژان�س 
اصفهان تا اواخ�ر سال ج�اری

وی پیرامون برخی راهکارها برای رفع این مشکالت بیان کرد: 
با هزینه بسیار باال تا پایان سال سیستم اتاق فرمان اتوماسیون 
راه اندازی می شود، با این کار آدرس فرد در مانیتور مشخص 
شده و با یک نگاه می توان نزدیک ترین پایگاه را اعزام و توزیع 

عادالنه آمبوالنس ها را داشته باشیم.
راستین گفت: با سیستم اتوماسیون به تمامی تماس ها پاسخ 
داده می شود و دیگر نیاز نیست امدادخواه چندین بار تماس 
بگیرد، در این سیستم می توان مقصد بیمار را مشخص کرد و 

به بیمارستان مربوطه اطالع داد.
وی با بیان اینکه دومین راهکار، توسعه ناوگان آمبوالنس ها و 
مجهز شدن آنها به تکنولوژی های روز دنیاست، افزود: این یک 
طرح کشوری به شمار می رود و سهم امسال استان ۵۲ دستگاه 
بوده که تا به امروز 7 دستگاه را تحویل گرفته ایم، همچنین در 
حدود ۵۰ دستگاه موتوروالنس نیز به پایگاه ها اضافه می کنیم.

کمبود پد بالگرد در استان وجود دارد
راستین افزود: در حال حاضر متاسفانه تنها یک پد بالگرد داریم 
که آن هم در بیمارستان الزهرا)س( بوده و در برخی مواقع باید 
زمان های طالیی را از دس��ت بدهیم و س��پس بیمار را از این 

بیمارستان به بیمارستان مورد نظر منتقل کنیم.
وی تصریح کرد: پش��نهادمان این بوده که در ۳ نقطه دیگر از 
جمله بیمارستان کودکان امام حسین)ع(، محدوده بیمارستان 
غرضی و سوانح سوختگی و بیمارستان فارابی پد بالگرد تعبیه 

شود.

رییس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان:

اورژانس کم داریم،خط امداد رسانی نداریم

 میوه شاتوت بزرگ تر از توت سفید است و رنگ آن قرمز تیره 
یا ارغوانی و مزه اش ترش و ش��یرین و مطبوع است. شاتوت را 
می توان به ش��کل های متفاوتی به صورت خام، پخته و یا به 

صورت مربا مورد استفاه قرار داد.
 وجود مواد مغذی بسیار و نقش هم افزایی این مواد مغذی بر 
یکدیگر سبب شده اس��ت تا این میوه به  عنوان منبعی خوب 
برای تامین نیاز روزانه به ریزمغذی های گوناگون مورد توجه 
قرار گیرد. محققان انجمن تغذیه آمریکا، شاتوت را در مقایسه 
با ۴۰ نوع میوه تازه دیگر، به عنوان اولین میوه از نظر فعالیت 
آنتی اکسیدانی قرار داده اند که دارای فیتوکمیکال های قوی 
مانند آنتوسیانین است. آنتوسیانین رنگدانه ای است که رنگ 

سیاه شا توت از آن ناشی می شود.
شا توت خواص مفیدی برای سالمت دارد، از جمله جلوگیری 
از عفونت های دستگاه ادراری، سرطان، بیماری های وابسته به 

سن و سکته مغزی. 
شاتوت ها، گوشتی و خوشمزه هستند و دارای کالری پایینی 
بوده )در هر ۱۰۰ گرم، ۴۳ کالری( و سرشار از خواص سالمتی 

برای بدن هستند. این نوع توت حاوی منبع خوبی از ویتامین 
C و آنتی اکس��یدان باالیی اس��ت. مصرف غذاهای سرشار از 
ویتامین C مقاومت بدن را در براب��ر عوامل عفونت زا  افزایش 
داده و التهاب را از بین برده و ب��ا رادیکال های آزاد مضر برای 

بدن مبارزه می کنند.
 E و یتامین A ش��اتوت ها حاوی مقدار مناس��بی از ویتامین
هستند.شاتوت ها منبع خوبی از آهن هستند که به ندرت در 

دیگر انواع توت ها پیدا می شود.
این میوه همچنین سرشار از پتاسیم،  منگنز و منیزیم است. 
پتاسیم بخش مهمی از س��لول و مایعات بدن است که میزان 

ضربان قلب و فشار خون را کنترل می کند.
ش��اتوت دارای مقدار فراوانی ویتامی��ن B کمپلکس از گروه 

ویتامین ها و نیز ویتامین K است.
این نوع توت حاوی مقدار بسیار خوبی از ویتامین B۶، نیاسین، 
ریبوفالوین و اسیدفولیک است. این ویتامین ها دارای وظایف 
مش��ترکی بوده و به بدن در سوخت و س��از کربوهیدرات ها، 

پروتئین ها و چربی ها کمک می کنند.

خواص بی نظیر شاتوت 
 در می��ان مرکبات،لیموت��رش گنج��ی سرش��ار از 
ویتامین ها و مواد معدنی و حاوی مقدار زیادی اسید بوده 

که تقویت کننده سیستم ایمنی بدن است.
همه بخش های لیموترش قابل استفاده است واین بدان 
معناس��ت که لیمو را باید با پوس��تش در آبمیوه گیری 

انداخته تا آب آن کامل گرفته شود.
قراردادن لیمو در یخچال روش بهداش��تی اس��ت که به 
وس��یله آن قدرت درمانی آن را افزایش می دهد وبا این 
روش قدرت شفا دهندگی لیمو ترش به شکل چشم گیری 

افزایش می یابد.
منجمد کردن لیمو ترش خاصیت ضد س��رطانی به آن 

می دهد.
لیموترش سرش��ار از ویتامین ث اس��ت ، اما لیمو ترش 
ی��خ زده ۱۰ براب��ر بیش��تر حاوی م��واد معدن��ی روی، 
 پتاسیم، منیزیم، کلسیم و سه برابر حاوی ویتامین های

 ای، آ و بی می باشد.
فالونوئیدها و لیمونات های موجود در لیموی فریزشده 

منبع دفاع��ی قدرتمند و ضد انواع تومورهای س��رطانی 
است.از سوی دیگر اسید س��یتریک عنصری برای تمیز 
کردن پوست است که خانم ها به خوبی با آن آشنا هستند.

بهترین روش منجمد کردن لیمو ترش:
برخی پژوهش های علمی مهم در انگلستان، وجود حدود 

۲۲ عامل ضد سرطانی را در لیمو ثابت کرده است.
بهتر اس��ت لیموترش پس از منجمد شدن استفاده شود 
زیرا با این عملیات خ��واص دارویی و ب��ه ویژه خاصیت 
ضد سرطانی آن و تقویت سیس��تم دفاعی بدن، ۱۰ برابر 

افزایش می یابد.
لیموترش را باید خوب بش��ویید و تمیز و خشک کنید، 
سپس آن را در یخچال داخل کیسه شفافی قرار دهید تا 
کامال منجمد شود.پس از آن می توانید عصاره آن را بدون 
کندن پوس��ت آن که ۹۰ درصد ح��اوی ویتامین و مواد 

معدنی است، بگیرید.
همچنین می توان لیموترش فریز شده را مانند پنیر رنده 

و برای تزیین غذا از آن استفاده کرد.

لیموترش را یخ زده مصرف کنید
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دانستنی ها

تاریخ باس��تان، تاریخ نظامی و سیاس��ی اس��ت و تحقیق در مورد نوع 
پوش��ش و حجاب زنان این دوره، کار آس��انی نیس��ت. برای به دست 
آوردن دالیل محکم بای��د به منابع موج��ود از آن دوران اش��اره کرد. 
 برپایه متون تاریخی، در تمدن ها و ادیان پیش��ین جه��ان، به ویژه در 
سلسله های مختلف ایران باستان، در دوره ماد، هخامنشی، اشکانی و 
ساسانی، حجاب در میان زنان معمول بوده است و این حقیقت روشن 
می شود که با ورود اس��ام به ایران، حجاب وارد نشده و حجاب آنان با 
توجه به ش��رایط اقلیمی، اجتماعی، کار و پیشه، سبک و اسلوب خاص 

داشت.
 آنچ��ه بر صح��ت این ادع��ا گواه��ی دارد، نوع پوش��ش آنهاس��ت که 
 می ت��وان آن را در دوران باس��تان از روی کتیبه های ب��ه جا مانده در 
مکان های باس��تانی)نقش رس��تم، تحت جمش��ید، نقش رجب و...(، 
ظروف، تندیس ها و مجسمه های محافظت شده در موزه ها و در دوران 
بعد از اسام از طریق منابع و کتاب های معتبر مانند شاهنامه فردوسی 

که آینه تمام نمای فرهنگ ایران زمین است، مشاهده کرد.
شاهنامه، کتاب ملی و حماس��ی ایرانیان، گرچه مملو از تاریخ حماسی 
و نظامی ایرانیان باستان است، اما نحوه پوشش زنان آن دوره را نیز در 
ابیاتی بازگو می کند. با وجود آنکه ش��اهنامه بیشتر به تاریخ شاهان و 
ش��رح جهانداری ها و جهانگش��ایی های آنان توجه دارد، گوشه هایی 
از تاریخ اجتماعی ایران را نیز نش��ان می دهد و در ای��ن میان بارها به 
»پوشیده رویان« در مورد زنان ایرانی اشاره می کند و چندین بار نیز به 
حجاب »چادر« اشاراتی دارد و نشان می دهد که زنان ما از زمان های 

باستان دارای چادر بوده اند.
از شاهنامه چنین برمی آید که از ابتدای تاریخ، یعنی دوران جمشید و 

فریدون، زنان ایران »پوشیده روی« بوده اند.
زنان اشراف؛ الگویی برای سایر زنان

تندیس های به جامانده از آن دوران، فقط حجاب زنان اشرافی را نشان 
می دهد که با تطبیق آثار کتبی، سنگ نوشته ها و تندیس ها و با تدبر 
در منابع مکتوب و آثار برجای مانده از سلسله های باستانی ایرانی، در 
بررسی نحوه پوشش معلوم می شود که زنان اشرافی نه تنها حجاب خود 
را رعایت می کردند، بلکه الگویی برای زنان طبقات پایین جامعه بودند 
و آنها نیز در مجالس عمومی و در منظر مردم پوشیده بیرون می آمدند.

بعضی از منابع موجود معتقدند زنان ایرانی از چادر و روبنده اس��تفاده 
 نمی کردند، ول��ی از جل��وه گری ه��ا و نمایش ان��دام برهن��ه پرهیز 
می نمودند. نق��وش برجای مانده از س��که ها، تندیس ه��ا و نقوش به 
دست آمده از زنان نشان می دهد زنان ایران باستان حجابی نداشتند، 
 ولی پوش��یدگی موی و روی، س��نت و وجه امتیاز اش��راف به ش��مار

 می رفته است.هرودوت و استرابون نیز هر دو پوشیدگی زنان طبقات 
ممتاز ایران قدیم را امری مت��داول می دانند و آن را نوعی اش��رافیت 
به ش��مار می آورن��د و تأکید می کنند ک��ه زنان طبقات دیگ��ر از این 
در پرده ب��ودن، خود را آزاد می دانس��تند، ام��ا با توجه ب��ه اینکه واژه 
»چ��ادر«)cvatur(در زبان پهل��وی به معنی »لباس« و »پوش��ش« 
آمده، چنین برمی آید که این واژه قبل از ساس��انیان نیز کاربرد داشته 
است. البته مس��لما اگر چادر هم استفاده می ش��د، به نحو امروزی آن 

نبوده است.

حجاب قبل از اسالم

در چنین روزی

 به توپ بستن مجلس شوراي ملي
 به فرمان محمدعلي شاه قاجار 

محمدعلي شاه قاجار، از همان آغاز کار، مصمم به برانداختن مشروطیت بود، اما بهانه اي 
در دست نداشت. در جریان سوء قصدي که به وي شد، بهانه الزم را به دست آورد و آن را 
به گردن آزادي خواهان انداخت، تا اینکه سرانجام پس از ماه ها کشمکش میان مجلس 
و دربار و عدم دسترسي به نتیجه مطلوب، در روز سه شنبه دوم تیرماه 1287 ش برابر 
با 23 جمادي اول 1326 ق، هنوز آفتاب طلوع نکرده بود که قشون محمدعلي شاه به 
سوي مجلس روان شدند و راه هایي را که به مجلس منتهي مي شد، بستند. مجاهدان 
که در میدان بهارستان بودند در س��نگرهاي خود به حال آماده باش درآمدند. چون 
خبر به گوش حضرات آیات بهبهاني و طباطبایي، از رهبران روحاني مشروطه، رسید، 
از خانه بیرون آمدند و خود را به مجلس رس��انیدند تا شاید از وقوع حادثه جلوگیري 
نمایند. ناگهان مجلس شوراي ملي که هنوز مدت زیادي از بدو تشکیل آن نمي گذشت 
به دستور محمد علي شاه مستبد و توسط کلنل لیاخوف، افسر روسي به توپ بسته 
شد. در پي این حمله، نعش خونین آزادي خواهان، صحن بهارستان را پر کرد و صداي 
ناله و فریاد از هرسو به گوش مي رسید. مجاهدان نیز مردانه، تفنگ در دست گرفته و از 
خود و مجلس دفاع مي کردند. جنگ درحدود چهار ساعت به طول انجامید و سرانجام 
به نفع شاه پایان یافت. در این واقعه بیش از س��یصد تن از مجاهدان، آزادي خواهان 
و مش��روطه طلبان کش��ته و پانصد تن دیگر زخمي و تعداد زیادي بازداشت شدند. 
هم چنین انجمن ها تعطیل، روزنامه ها توقیف و مش��روطیت دو ساله ایران به پایان 

رسید. بدین ترتیب مجلس، منحل شد و دوره استبداد صغیر آغاز گشت.

امضاي قرارداد تسليم فرانسه به آلمان 
در جریان جنگ جهاني دوم 

ارتش آلمان پس از اشغال هلند، نروژ و بلژیک در ماه مه 1940، به فرانسه حمله کرد 
و پس از شکست دادن نیروهاي متحد انگلیس��ي و فرانسوي، در روز چهاردهم ژوئن 
1940م، پاریس را به تصرف درآورد. نیروهاي آلماني در مسیر پیشروي سریع خود، 
روز هفدهم ژوئن، شهرهاي مهم فرانسه را نیز تصرف کردند و در جبهه شرق، تا مرز 
سوئیس و در غرب تا ساحل اقیانوس اطلس پیش رفتند. در این هنگام، مارشال هانري 
پتن، قهرمان جنگ جهاني اول که براي رهبري فرانسه در زمان جنگ برگزیده شده 
بود، چون ادامه جنگ را بي فایده دید، در روز هفده��م ژوئن 1940م، تقاضاي ترك 
مخاصمه کرد. هیتلر بي درنگ این تقاضا را پذیرفت و این قرارداد در 22 ژوئن 1940م 
به امضا رسید. با امضاي قرارداد، ترك مخاصمه عملیات نظامي بین نیروهاي طرفین 
نیز سه روز بعد به پایان رس��ید. به موجب این قرارداد، نیروهاي آلمان، تمام مناطق 
شمالي فرانسه تا مرز سوئیس و هم چنین ایاالت غربي فرانسه در طول اقیانوس اطلس 
تا مرزهاي اسپانیا را اشغال کردند و در حدود یک سوم خاك این کشور در جنوب شرقي 
فرانسه در اختیار حکومت پتن قرار دادند. پس از آن، مارشال هانري پتن فرانسوي با 
حمایت آلمان به نخست وزیري فرانسه رسید. با این حال، ژنرال دوگل دیگر فرمانده 
نظامي فرانس��ه و این حکومت، با توجه به مرکز آن در شهر ویشي فرانسه، حکومت 
ویشي نام گرفت. دوگل با حمایت تعدادي از نیروهاي فرانسوي، در خارج از این کشور، 
دولت فرانسه آزاد را تشکیل داد، تا آن که در ماه مارس 1945م، فرانسه از اشغال آلمان 

خارج شد، دوگل به پاریس بازگشت و ریاست جمهوري فرانسه را به دست گرفت.

محاكمه»گاليلو گاليله«  دانشمند و 
منجم ایتاليایي در دادگاه تفتيش عقاید 

گالیلو گالیله فیزیکدان و ستاره شناس ایتالیایی در 15 فوریه 1564 به دنیا آمد 
و ضمن تحصیل در دانشگاه، قانون پاندول را کشف نمود و پس از فراگیري علوم 
متعدد به نجوم روي آورد. وي در سال 1632م، در رد عقاید بطلمیوس درباره 
منظومه شمسي کتابي تحت عنوان »محاوره درباره دو منظومه بزرگ جهان« 
نوشت و برخاف جریان غالب فکري مبني بر ساکن و مرکز بودن زمین، اعام 
کرد که زمین به دور خورشید مي گردد. انتشار عقاید گالیله مخالفت مقامات 
کلیس��ا را برانگیخت و اعتراضات ش��دید را علیه گالیله به وجود آورد. گالیله 
نمي توانست مخالفین خود را به وسیله تجربه و مشاهده محکوم کند، زیرا آنان 
هیچ گونه اس��تدالل غیرمذهبي را نمي پذیرفتند. براي مقامات کلیسا هر چیز 
غیر از کتاب مقدس و ارسطو بي ارزش بود و کلیسا هرگز اجازه نمي داد که یک 
فرد غیر روحاني، کتاب مقدس را مطابق میل خود تغییر دهد. سرانجام، سال 
بعد، پاپ، گالیله را ب��ه »رم« احضار کرد و نظرات��ش را کفرآمیز خواند. گالیله 
پس از بازجویی هاي همراه با اهانت، ش��کنجه، آزار و حبس، براي حفظ جان 
 خود، به انکار عقیده اش پرداخت و س��رانجام در 22 ژوئن 1633م در کلیساي 
سنت ماري همانند یک گنهکار و مجرم به محاکمه کشیده شد. دستگاه کلیسا، 
گالیله را وادار کرد که یا عقاید خویش را ان��کار کند یا با مجازات مرگ رو به رو 
شود. در نتیجه، وي به ظاهر عقاید خود را انکار کرد و از آن پس به علومي غیر 

از نجوم پرداخت.

دریچهاولين ها

 اولين سکه ها چه زمانی
 ساخته شدند؟

محاكمه مردگان در دادگاه های 
قرون وسطی

سکه عبارت است از یک تکه فلز که وزن و عیار مخصوص دارد، با 
عامت مخصوص یا مهر کسانی که آن را ضرب می کنند. اولین 
سکه ها هفت قرن قبل از میاد مس��یح توسط لیدی ها ساخته 
 ش��د.آنها قوم ثروتمند و ب��ا قدرتی بودند که در آس��یای صغیر 
می زیستند. این سکه های اولیه از جنس مخصوصی که الکتروم 

نام داشت ساخته می شدند.
الکتروم یک ترکیب طبیعی است که 75 درصد طا و 25 درصد 
نقره دارد. این سکه ها به شکل و اندازه یک لوبیا بوده اند و تقریبا 
یک پول رسمی محسوب می شدند. سپس یونانی ها هم به تقلید 
آنها از این فکر که یک پول رس��می فلزی رسمی داشته باشند 
استقبال و شروع به ساختن پول سکه ای کردند. بدین ترتیب، 
حدود صد سال بعد، بسیاری از شهرهای سرزمین بزرگ یونان و 
آسیای صغیر، در جزایر دریای اژه و سیسیل و جنوب ایتالیا برای 

خود ضرابخانه داشتند.
 اولين سکه ها در جهان توسط ليدی ها ساخته شد

سکه های طا با ارزش ترین سکه ها به حساب می آمده اند. بعد 
هم سکه های نقره ای و باالخره سکه ها مسی. ضرب سکه توسط 
یونانی ها حدود 500 سال دوام داشت. رومی ها هم این عقیده را 

پذیرفته و حدود 500 سال ضرب سکه را اجرا کردند.
بعد کم کم هنر ضرب سکه آن حدت و ش��دت خود را از دست 
داده و از سال 500 تا حدود 1400، سکه های متعلق به این دوره 
خیلی نازك بوده و قابل توج��ه نبودند، اما در قرن پانزدهم، هنر 
ضرب سکه دوباره احیا و فلز، فراوان تر ش��د و استاد کاران این 

حرفه برای قلم زدن روی سکه ها به کار گمارده شدند.
 اولی��ن س��که ه��ای انگلیس��ی قب��ل از رس��یدن روم��ی ه��ا

ضرب ش��ده بودن��د و در زمان غلب��ه »نورمنها« قری��ب هفتاد 
ضرابخانه دایر، در این کشور وجود داش��ت، اما در سال 1850 
ضرابخانه س��لطنتی، تنها ضرابخانه انحصاری و تأسیس شده از 

طرف دولت بود.

در حقیقت احضار درگذش��تگان در گذش��ته های دور، مثا در 
دادگاه های قرون وسطی، امری بسیار عادی بوده است. در قرن 
هفدهم در فرانسه، قانونی جزایی به اجرا گذاشته شد که براساس 
آن، در مورد پرونده های مربوط به خیانت به کش��ور، خودکشی 
و دوئل، می ش��د فرد را حتی در صورت مردن، به حضور دادگاه 

آورد و محاکمه کرد.
اجس��اد مختلفی در این دوران به محضر دادگاه برده می شدند 
و با حضور وکیل محاکمه می شدند. این اجساد تا زمان تکمیل 
پرون��ده و پایان جلس��ات در مح��ل دادگاه باق��ی می ماندند تا 
حکم نهایی شان صادر ش��ود. احکام صادره، حتی اگر اعدام هم 
 بود، به طرزی تحقیر آمیز و خش��ونت بار بر این اجس��اد اعمال

می شد.
در یک مورد، جیمز اول، در زمان پادش��اهی اش بر انگلس��تان، 
اجس��اد در حال تجزیه »ج��ان« )ارل گوری( و پس��رش را به 

دادگاهی در اسکاتلند آورد.
 آنها در این دادگاه به خیانت به کشور محکوم شدند.  جزای آنها 
اعدام از طریق حلق آویز کردن، کش��یدن از چهار طرف تا چهار 

تکه شدن و درنهایت به چهار میخ کشیدن تعیین شد.
در ق��رن هجده��م در دادگاه مش��ابهی در فرانس��ه، جس��د 
»هوبر پورتیه« به اته��ام دزدی و قتل محکوم ش��د تا در میدان 
اصلی شهر روی زمین کشیده شده، سپس به چوبه دار آویخته 
ش��ده و برای اینکه برای او درس��ی ش��ود، ب��ه درون چاهی از 
فضوالت انداخته شود. البته چنین اعمالی بیشتر از آن که نشان 
دهنده عدالت و گرفتن حق قربانیان یک جنایت داش��ته باشد، 

نشان از قساوت قلب قاضیان این دادگاه ها داشت.
این نح��وه برخورد فقط مخت��ص افراد عامی نب��ود، بلکه حتی 
باالترین مقام��ات دولتی هم ممکن بود ب��ه چنین دادگاه هایی 

فراخوانده شوند. 
مشهورترین مورد از این دست، متعلق است به یکی از پاپ های 

کلیسای کاتولیک به نام »پاپ فورموسوس«. 
این پاپ در سال 896 میادی از دنیا رفت. 

یک سال پس از مرگ او، پاپ بعدی یعنی »پاپ استفن ششم« 
او را متهم به سوءاس��تفاده از مقام خود کرد و دستور نبش قبر 

او را صادر کرد.
 س��پس لباس مخصوص پاپ ها را تن او کرده و جسد را در این 

وضعیت در دادگاهی مذهبی محاکمه کرد. 
زمانی ک��ه رأی ای��ن دادگاه مذهبی بر گناهکار ب��ودن او صادر 
ش��د، لباس پاپی را از تن او بیرون کرده و انگشتانش )یا آنچه از 

انگشتانش مانده بود!( را به عنوان مجازات قطع کردند. 
سپس برای تحقیرش، جس��د او را در زمین یک س��فالگر بینوا 

رها کردند.

یوتاب: 
س��ردار زن ایرانی که خواهر آریوبرزن سردار 
نامدار ارتش شاهنشاهی داریوش سوم بوده و 
درنبرد با اسکندر همراه آریوبرزن فرماندهی 
بخش��ی از ارتش را بر عهده داشته است. او در 

کوه های بختیاری راه را بر اسکندر بست.
ولی یک ایرانی راه را به اس��کندر نش��ان داد 
و او از مس��یر دیگری به ایران هج��وم آورد. از 
 او به عنوان ش��اه آتروپات��ان )آذربایجان( در

 سال های 20 قبل از میاد تا 20 پس از میاد 
نیز یادشده است. با اینهمه هم آریوبرزن و هم 
یوتاب در راه وطن کشته شدند و نامی جاوید 

از خود برجای گذاشتند.
آرتميز: 

نخس��تین و تنها زن دریاس��االر جه��ان تا به 
امروز. او به س��ال 480 پیش از میاد به مقام 
دریاساالری ارتش شاهنش��اهی خشایارشاه 
رس��ید و در نب��رد ای��ران و یون��ان ارت��ش 
شاهنشاهی ایران را از مرزهای دریایی هدایت 
می کرد. تاریخ نویسان یونان او را در زیبایی – 
برجستگی و متانت سرآمد همه زنان آن روزگار 

نامیده اند. آرتمیس نیز درست می باشد.
آتوسا: 

ملکه بی��ش از 28 کش��ور آس��یایی در زمان 
امپرات��وری داریوش. ه��رودوت پ��در تاریخ 
از وی ب��ه نام ش��هبانوی داریوش ب��زرگ یاد 
ک��رده اس��ت و آتوس��ا را چندی��ن ب��ار در 
لشکرکش��ی ه��ای داری��وش ی��اور فکری و 
 روحی داریوش دانس��ته اس��ت. چند نبرد و 

لشکر کشی مهم تاریخی ایران به گفته هرودوت به فرمان ملکه 
آتوسا صورت گرفته است.

آرتادخت: 
وزیر خزانه داری و امور مالی دولت ایران در زمان شاهنش��اهی 
اردوان چهارم اش��کانی. به گفته کتاب اشکانیان اثر دیاکونوف 
روسی خاور ش��ناس بزرگ، او مالیات ها را سامان بخشید و در 
اداره امور مالی خطایی مرتکب نشد و اقتصاد امپراتوری پارتیان 

را رونق بخشید.
آزرمی دخت: 

شاهنش��اه زن ایرانی در س��ال 631 میادی. او دختر خس��رو 
پرویز بود که پس از »گشتاسب بنده« بر چندین کشور آسیایی 
پادشاهی کرد. آذرمی دخت سی و دومین پادشاه ساسانی بود. 

این نام به معنی پیر نشدنی و همیشه جوان است.
آذرآناهيد: 

 ملکه ملک��ه ه��ای امپرات��وری ای��ران در زمان شاهنش��اهی 
شاپور یکم بنیان گذار سلسله ساس��انی. نام این ملکه بزرگ و 
اقدامات دولتی او در قلمرو ایران در کتیبه های کعبه زرتش��ت 
در اس��تان فارس بارها آمده است و او را س��تایش کرده است. 

)252 ساسانیان(

پرین: 
بانوی دانش��مند ایرانی. او دختر کیقباد بود که در س��ال 924 
یزدگردی هزاران برگ از نسخه های اوس��تا را به زبان پهلوی 
برای آیندگان از گوش��ه و کنار ممالک آریایی گردآوری نمود 
و یک بار کامل آن را نوشت و نامش در تاریخ ایران زمین برای 
همیشه ثبت گردیده است. از او چند کتاب دیگر گزارش شده 
که به احتمال زیاد در آتش س��وزی های س��پاه اسام از میان 

رفته است.
زربانو: 

 س��ردار جنگجوی ایرانی. دختر رس��تم و خواهر بانو گشسب. 
او در سوار کاری زبده بوده و در نبردها دالوری های بسیاری از 
خود نشان داده است. تاریخ نام او را جنگجویی که آزاد کننده 

زال – آذربرزین و تخوار از زندان بوده ثبت کرده است .
كاساندان: 

پس از شاهنشاه ایران او نخستین ش��خصیت قدرتمند کشور 
ایران بوده اس��ت. کاس��اندان تحت نام ملکه28 کشور آسیایی 
در کنار همسرش کوروش بزرگ حکمرانی می کرده، مورخین 

یونانی )گزنفون( از وی به نیکی و بزرگ منشی یاد کرده است.
گردآفرید: 

یکی دیگر از پهلوانان س��رزمین ای��ران. تاری��خ از او به عنوان 

دختر گژدهم یاد می کند که بالباس��ی مردانه 
با س��هراب زور آزمایی کرد. فردوسی بزرگ از 
او به نام زنی جنگجو و دلیر از سرزمین پاکان 

یاد می کند.
آریاتس: 

یکی از س��رداران مبارز هخامنش��ی ایران در 
س��ال های پیش از میاد. مورخین یونانی در 

چند جا نامی کوتاه از وی به میان آورده اند.
گردیه: 

بان��وی جنگج��وی ایران��ی. او خواه��ر بهرام 
چوبینه بود. فردوس��ی ب��زرگ از او به عنوان 
همس��ر خس��رو پروی��ز ی��اد ک��رده ک��ه در 
چند نب��رد در کنار شاهنش��اه قرار داش��ته و 
 دالوری بس��یاری از خود نش��ان داده اس��ت.

 )ساسانی 348 + شاهنامه فردوسی (
هالله: 

 پادش��اه زن ایرانی که به گفته کتاب دینی و 
تاریخی بندهش  )391 یشتها 274+1 یشتها 
2( کیانیان بر اریکه شاهنشاهی ایران نشست. 
از او به عنوان هفتمین پادشاه کیانی یاد شده 
اس��ت که نامش را »همایچه��ر آزاد« )همای 
وهمون( نیز گفته اند. او مادر داراب بود و پس 
از »وهومن سپندداتان« بر تخت شاهنشاهی 
ایران نشس��ت. وی با زیبایی تمام س��ی سال 
پادش��اه ایران ب��ود و هیچ گزارش��ی مبنی بر 
بدک��ردار ب��ودن وی و ثبت قوانین اش��تباه و 

ظالمانه از وی به ثبت نرسیده است.
پوران دخت: 

شاهنشاه ایران در زمان ساسانی. وی زنی بود 
که بر بیش از 10 کش��ور آسیایی پادش��اهی می کرد. او پس از 
اردشیر شیرویه به عنوان بیست و پنجمین پادشاه ساسانی بر 

اریکه شاهنشاهی ایران نشست و فرامانروایی نمود.
شيرین: 

شاهزاده ارمنی؛ ارمنس��تان یکی از شهرهای کوچک ایران بود 
و شاه ارمنستان زیرنظر شاهنشاه ایران. خسرو پرویز و شیرین 
حماسه ای از خود ساختند که همیشه در تاریخ ماندگار ماند. 
شیرین از خس��رو 4 فرزند به نام های نستور – شهریار – فرود 
و مردانش��ه به دنیا آورد که هر چهار فرزند وی در زندان کشته 
شدند.سپس او سر بر بالین )جس��د بی جان( خسرو نهاند و با 
خوردن زهری عشق اش به خس��رو را جاودانه ساخت و هردو 

جان باختند.
بانو گشنسب: 

دختر دیگر رس��تم – خواهر زربانوی دلیر. نام بانو گشنس��ب 
جنگج��و در برزونامه و بهمن نامه بس��یار آمده اس��ت. یکی از 
مش��هورترین حکایت های او نبرد س��ه گانه فرامرز – رستم و 
بانوگشنسب اس��ت. او منظومه ای نیز به نام خود دارد که هم 
اکنون نس��خه ای از آن در کتابخانه ملی پاریس و در کتابخانه 

ملی بریتانیا موجود است.

بانوان نامور تاریخ ایران زمین

قلعه ماركوه در رامسر قلعه مارکوه) مارکو( مربوط به دوران های تاریخی پس از اس��ام است و در 
شهرستان رامسر، شهر کتالم، مسیر جاده تارسر واقع شده و این اثر در تاریخ 
25 اسفند 1379 با شماره ثبت 3484 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت 

رسیده است.
نام این قلعه برگرفته از کوهی اس��ت که روی آن قرار دارد. در نوش��ته های 
تاریخی در قرون سه، پنج و هشت هجری قمری به وجود این قلعه اشاره شده 
که احتماال تاریخ ساخت این بنا نیز به همان قرن سه باز می گردد. زمانی که 
مردم این منطقه اسام نیاورده بودند و به آیین مهرپرستی گرایش داشتند. 
کلمه »مادر« در گویش های محلی این منطقه به ص��ورت »مار«، »َمَهر« و 
»ماهار« خوانده می ش��ود که با استناد بر اینکه بس��یاری از کلمات امروزی 
گویش محلی این منطقه که ریشه در کلمات آیین مهرپرستی دارد، می توان 
گفت که »مار« )به معنی مادر( اشاره به مهر یا میترا دارد که این نتیجه گیری 
احتمال این را می دهد که این کوه از جایگاه مقدسی در بین مردم آن دوران 
برخوردار بوده است. می توان اینگونه نیز فرض کرد که این قلعه در آغاز معبد 

یا مکانی مقدس بوده سپس قلعه شده یا حتی کاربرد دوگانه داشته است. 
در مورد زمان س��اخت این بنا نیز تاری��خ دقیقی وجود ندارد، اما با اس��تناد 
به اش��اره تاریخ نویسان به وجود این قلعه در قرن س��وم و همچنین شباهت 
ساختاری و معماری این بنا با بناهای قرن سوم هجری قمری نظیر قلعه بابک 
می توان تاریخ آن را حدس زد. در کتاب زیده التواریخ از این قلعه س��خن به 
میان آمده همچنین درکتاب جامع التواریخ خواجه رش��ید الدین فضل اهلل 

همدانی و از وقایعی که در سال 536 هجری قمری در این قلعه اتفاق افتاده 
وقلعه به تسخیر اسماعیلیان درآمد سخن به میان آمده است. 

مساحت قلعه مارکوه حدود 600 متر مربع است و از این معماری عظیم تنها 
4 حصار جانبی و برج  های پشتیبان آن باقی مانده است. مصالح به کار رفته 
در قلعه مارکوه عمدتا سنگ و ساروج و گچ اس��ت. وضع داخلی قلعه مارکوه 
از لحاظ وس��عت به نحوی است که گنجایش صد س��رباز را دارد و همگی به 
راحتی می توانند در آن س��کنی گزینند. طول ضلع شرقی آن 17/70 متر و 
قعر آن 2/30 متر و ارتفاع��ش 6/30 متر و طول ضلع غرب��ی آن 9 متر تمام 
است. ضلع شمالی با س��نگی که در امتداد آن قرار دارد به دو قسمت تقسیم 
می شود : قسمت غربی آن 14/80 متر و قس��مت شرقی آن که از سر سنگ 
جدا می گردد 15 متر اس��ت. محل قرار گیری بنا نیز طوری است که دیدی 
360 درجه را نس��بت به اطراف خود دارد. از باالی این بنا به راحتی می توان 
از شمال تا دریا، از ش��رق تا تنکابن، از غرب تارامسر و از جنوب نیز کوه های 

البرز را تحت نظر داشت.
در تعاریف مردم محلی به تونلی درون این قلعه اشاره می شود که انتهای آن 
به روستای نیاس��ته که در پایین مارکوه قرار دارد ختم میشده و در گذشته 
سربازان برای خروج یا ورود اضطراری ازآن اس��تفاده می کردند که البته با 
تحقیقات انجام شده مشخص شده که این امر صحت نداشته و چاله  موجود 
در قلعه به دلیل عدم دسترسی مس��تقیم قلعه به آب، کاربرد سردآب داشته 

و تونل نیست.



شهرداری

اخبار کوتاه خبر

اخبار

رییس مرکز فناوری های نوین شهری ش��هرداری اصفهان گفت: بر اساس 
اولویت های راهبردی برنامه اصفهان 1400 و نگاه ویژه این برنامه بر توسعه 
 پیاده مح��وری و دوچرخه، مرکز فناوری های نوین ش��هری ب��ا همکاری و

 ایده پردازی دانشگاه آزاد نجف آباد اقدام به برگزاری اولین مسابقه طراحی 
و ساخت دوچرخه های برقی در نخستین جشنواره بین المللی فناوری های 

نوین شهری اصفهان کرده است.
محمدرضا نیلفروش��ان تصریح ک��رد: امروزه در تمامی کالنش��هرهای دنیا 
نگاه ویژه ای به توس��عه شبکه حمل و نقل درون ش��هری به ویژه دوچرخه 

شده است.
نیلفروش��ان خاطرنش��ان کرد: در این راس��تا به منظور افزایش استفاده از 
این وس��یله ارزان قیمت و پاک در ش��هرها س��عی بر تولی��د دوچرخه های 
 برقی Electric bik یا Ebike شده اس��ت. وی در رابطه با موارد استفاده از 
دوچرخه های برق��ی اظهارکرد: یکی از کاربری ه��ای دوچرخه های برقی، 
کاربری های ورزشی و تفریحی  - توریستی هس��تند، لذا با توجه به جایگاه 
مهم توریستی اصفهان، این مهم به عنوان یکی از ابزارهای مهم در باال بردن 
جذابیت گردش��گری نصف جهان برای گردشگران داخلی و خارجی مطرح 
شود.وی در ادامه کاربرد دیگر این دوچرخه ها را در ترددهای روزمره شهری 
اعالم کرد و افزود: بخش عمده سفرهای درون ش��هری، سفرهای کوتاهی 
اس��ت که مابین منزل و محل کار توسط ش��هروندان صورت می گیرد و با 
 توجه به سهولت استفاده از این نوع دوچرخه ها در سفرهای درون شهری  ، 
می تواند به عنوان یک وسیله موثر برای افراد میانسال و سالمند توصیه شود.

مدیر آموزش، تش��کیالت و بهبود روش های شهرداری اصفهان از برگزاری 
برنامه» ایده ش��و« با هدف تقویت نظام مدیریت مش��ارکتی در شهرداری 
اصفهان و برقراری ارتباط با اف��راد خالق و نوآور، در حوزه عمران ش��هری 

خبر داد.
 مرتضی نصوحی اظهارکرد: پیرو توسعه نظام پیشنهادات، یکی از برنامه های 
ما اجرای برنامه های ایده شو است به این گونه که شهروندانی که عالقه مند 
به ارایه ایده های خود به صورت شفاهی و حضوری در جمع مدیران هستند، 

در این برنامه شرکت خواهند کرد.
 وی با اشاره به اینکه اولین برنامه در حوزه عمران شهری اطالع رسانی شده 
و از متقاضیان ثبت نام به عمل آورده ایم، افزود: پ��س از انجام داوری اولیه 
نسبت به ایده ها، افرادی که انتخاب می شوند می توانند در جلسات حضوری 
در جمع مدیران مرتبط با حوزه عمران به ارایه طرح و ایده خود بپردازند تا 

ایده ها مورد ارزیابی قرار گیرد.
مدیر آموزش، تشکیالت و بهبود روش های شهرداری اصفهان اضافه کرد: 
در این فرآیند ایده های برتر و قابل اجرا و خالقانه بر اساس ارزیابی می شود 

و از پیشنهادها و ایده های برتر تجلیل می شود.

رییس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه دو اصفهان گفت:  همزمان با سالروز 
میالد باس��عادت امام حس��ن مجتبی)ع( رواق آیت ا... فیاض دستجردی 

امامزاده شمس الدین)ع( قائمیه اصفهان افتتاح و به بهره برداری رسید.
حجت االسالم و المس��لمین س��ید محمدهادی روح االمینی افزود: این 
رواق پس از 10 عملیات عمرانی با مساحت 400 متر مربع و اعتباری بالغ بر 
1 میلیارد و 100 میلیون ریال که توس��ط مشارکت خیرین و مردم مومن و 
والیتمدار منطقه تامین شده احداث گردید و مورد بهره برداری قرار گرفت.

مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل شهرداری اصفهان نشست دوم از سلسله 
نشس��ت های اصفهان شناس��ی را برگزار می نماید. این نشست با موضوع 
نگرشی بر آداب و سنن مردم در ماه رمضان و با حضور دکتر محمدحسین 

ریاحی، نادرقلی نادری رارانی و رضوان پورعطار برگزار می شود.
عالقه مندان می توانند برای شرکت در این نشس��ت، روز پنج شنبه سوم 
تیرماه ساعت 18 به کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان واقع در خیابان باغ 

گلدسته، سالن همایش های کتابخانه مرکزی مراجعه کنند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: یک طرح عملیاتی ویژه برای 
متالش��ی کردن کانون های جرم و مقابله ب��ا ورود و تجمع مجرمان 

غیر بومی اجرا می شود.
س��ردار عبدالرضا آقاخانی در حاشیه جلس��ه مالقات مردمی اظهار 
داشت: در اجرای طرح امنیت اجتماعی و اخالقی که از اول خرداد ماه 
آغاز کردیم، موفقیت ه��ای خوبی را تا به امروز به دس��ت آوردیم که 
نکته قابل توجه نیز هم��کاری خوب مردم در ای��ن ماموریت ویژه با 
نیروهای انتظامی بود به طوری که به تمام اهداف از پیش تعیین شده 
دست پیدا کردیم و شاهد رضایتمندی خوب مردم از اجرای این طرح 
هستیم. وی افزود: یکی از برنامه های بسیار مهمی که برای پیشگیری 
و کاهش جرایم در دستور کار پلیس استان قرار دارد، طرح عملیاتی 
ویژه برای متالش��ی کردن کانون های جرم در سطح استان اصفهان 
اس��ت که مقدمات اجرای آن آماده ش��ده و از اول مرداد ماه به طور 

رسمی کلید می خورد.
فرمانده انتظامی استان اصفهان بیان کرد: در این زمینه تمام مناطق 
جرم خیز در شهر اصفهان و شهرس��تان های استان شناسایی شده و 
ماموران ما اشرافیت ویژه ای بر این نقاط پیدا کرده اند و با اجرایی شدن 
این طرح بنا داریم تا کانون های جرم در استان را برهم زده و از تجمع 
مجرمان در یک منطقه جلوگیری کنیم. وی با بیان اینکه مدیریت بر 
جرم باید به شکلی علمی و تخصصی انجام بگیرد تا مشکالت امنیتی، 
انتظامی و بزهکاری در سطح محالت نداشته باشیم، تصریح کرد: در 
این زمینه نیز طرح کنترل جمعیت مجرمان و اشرافیت بر تحرکات 

آنان در تمام محالت سطح استان نیز اجرا می شود.

استاندار اصفهان از صدور مجوز تأس��یس برای 4۷0 واحد صنعتی 
خب��ر داد و گف��ت: ۷۵00 واحد صنعت��ی در اس��تان اصفهان فعال 

می شود.
رسول زرگرپور در دهمین جلسه س��تاد راهبری اقتص�اد مقاومتی 
اس��تان اصفهان اظهار داشت : براس���اس گزارش ارایه ش�ده ایجاد 
توازن زنجیره م��واد اولیه موردنیاز و توس��ع�ه صنعت فوالد و م�س 
کشور برای تولید پایدار، افزای�ش صادرات ک�اال و خدمات غیر نفت�ی 
به میزان 10 میلیارد دالر در س�ال 9۵ نسب�ت به سال 94 و ارتق�ای 
رقابت پذی��ری واحدهای تولی���دی کوچ�ک و متوس���ط با ه�دف 
اف�زای�ش صادرات، از جم�له پروژه  های اولویت دار سازمان صنعت و 

معدن و تجارت است.
وی افزود: مدیری��ت هدفمند واردات در راس��تای حفظ تراز مثبت 
 تجاری، تکمی��ل طرح ه��ای صنعتی با پیش��رفت فیزیک��ی باالی

 60 درصد و تکمیل و راه اندازی 33 طرح مهم و ملی و رونق تولید و 
تعیین تکلیف ۷ هزار و ۵00  واحد تولیدی مشکل دار با هدف فعال 
کردن آن ها از دیگر پروژه ها به ش��مار می رود که در برش استانی به 

آن ها پرداخته شده است.
اس��تاندار اصفهان با بیان اینکه براساس گزارش س��ازمان صنعت، 
معدن و تجارت، یک هزار و 4۵3 پرونده طرح های نیمه تمام صنعتی 
با پیشرفت فیزیکی باالی 60 درصد بررس��ی و پایش شده، تصریح 
کرد: تاکنون مجوز تاسیس 4۷0 واحد گرفته شده است و در زمینه 
طرح های باالی 80 درصد پیش��رفت فیزیکی نی��ز 230 طرح مورد 

بررسی قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه براساس برنامه اعالم شده استان اصفهان باید در 
این مرحله ۷34 واحد نیمه فعال و غیر فعال را رونق ببخشد، بیان کرد: 
تسهیالت مورد نیاز و واگذار شده به استان برای ارایه به این واحدها 
9 هزار و ۷80 میلیارد ریال است که سهم استان نسبت به کشور در 

این فاز 6/1درصد است.
زرگرپور گفت: تاکنون 11۷ طرح که نیاز به سرمایه در گردش دارند 
و 44 طرح باالی 60 درصد پیشرفت فیزیکی مورد تایید قرار گرفته 
 و به بانک ها معرفی ش��ده اند که در صورت اجرایی شدن تسهیالت

 3 هزار و 439 نفر تثبیت اشتغال و 2 هزار و 32 نفر نیز اشتغال جدید 
ایجاد می شود.

وی با اشاره به گزارش ارایه شده به بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: 
تا کنون از تعداد 68 درخواس��ت در این بخش 63 طرح مورد تایید 
قرار گرفته اس��ت که 3۷ طرح نیازمند سرمایه درگردش و 26 طرح 
نیازمند سرمایه ثابت هس��تند که با ارایه تس��هیالت 326 اشتغال 

تثبیت و 196 اشتغال جدید ایجاد می شود.
استاندار اصفهان با بیان اینکه استان اصفهان نخسین استانی است 
که پرونده های کشاورزی را مورد بررسی قرار داده است، اظهار داشت: 
براساس آخرین آمار ثبت نام متقاضیان در سامانه تاکنون یک هزار و 
۷90 مورد، ثبت نام صنعتی و کشاورزی صورت گرفته است که ۵۵0 
طرح مربوط به بخش کش��اورزی اس��ت و یک هزار و ۵44 نیز طرح 

مورد بررسی قرار گرفته است.

افزایش چشمگیر مصرف دخانیات در اصفهان هر روز روند هشداری 
خود را از سوی کارشناسان و متخصصان حوزه سالمت به دنبال دارد 
و با توجه به این موضوع، مردم اصفهان نیز در این زمینه اقدام کردند.

به گفته بسیاری از کارشناسان، افزایش مصرف دخانیات در اصفهان 
نه تنها در بین جوانان بلکه در بین بانوان این شهر نیز روند صعودی 

به خود گرفته است.
با توجه به این موضوع، مردم شهر اصفهان نیز طی روزهای گذشته 
همانند سایر استان های کشور با امضای تومار خواستار پیوستن به 

طرح تبدیل قلیان به گلدان شدند.
این اتفاق از ابتدای »هفته بدون دخانیات« و با محوریت  بسیاری از 
استان های کشور آغاز شد و در آن، مردم با تبدیل قلیان های خود به 

گلدان، خواستار سالمتی افراد جامعه شدند.
اگرچه مصرف قلیان سابقه 400 ساله ای دارد، اما با این حال امروزه 
مصرف قلیان جزو داشته های س��نتی ما نیست، بلکه مصرف قلیان 
ابزاری در دست جوانانی است که مطالبات زیادی از جامعه پیرامون 

خود دارند و پاسخ مناسبی را از آنها دریافت نمی کنند.

 مسئول تشکل های دینی اداره تبلیغات اسالمی اصفهان در ارتباط با 
اعزام مبلغان اظهار گفت: در استان اصفهان پنج هزار و 328 مسجد 
وجود دارد و بر این اساس برای تامین امام جماعت و مبلغ این تعداد 

مسجد حدود چهار هزار امام جماعت بومی و محلی داریم.
حجت االس��الم حس��ن بابایی افزود: برای یک هزار مسجد در ایام 
تبلیغی ماه رمضان، محرم، صفر و فاطمیه امام جماعت و مبلغ تامین 
می شود.مس��ئول تش��کل های دینی اداره تبلیغات اسالمی استان 
اصفهان تاکید کرد: مبلغ و امام جماعت برای 328 مسجد باقیمانده 
نیز به دو شیوه تامین می شود که شامل اعزام روحانیون مستقر که از 
طریق سازمان تبلیغات جذب می شوند و یا اعزام  روحانیون در قالب 
طرح هجرت است. وی گفت: به طور کلی اعزام مبلغان هم از طرف 
دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم در اصفهان و نیز حوزه علمیه 

از طریق سازمان تبلیغات صورت می گیرد.
حجت االسالم بابایی بیان داشت: نقطه اوج فعالیت های تبلیغی در 
ماه رمضان اس��ت و عظمت مباحث تبلیغی در این ماه نیز در لیالی 
قدر رخ می دهد که در این سه شب از ظرفیت دل های مشتاق مردم 

حاضر در مساجد می توان به خوبی برای امور تبلیغی استفاده کرد.
وی اضافه کرد: برای ماه مبارک رمضان 9۵0 مبلغ به نقاط مختلف 
اعزام شدند که پیش از آغاز ماه مبارک با برگزاری مجمع مبلغان در 
سالن اهل بیت این افراد مورد آموزش های الزم قرار گرفتند و نکاتی 

برای آنها یادآوری شد.

شهرداری اصفهان برگزار می کند:

 نخستین مسابقه طراحی 
و ساخت دوچرخه های برقی

 تقویت نظام مدیریت مشارکتی 
در شهرداری با اجرای طرح» ایده شو «

افتتاح رواق
امامزاده شمس الدین)ع( اصفهان 

 آداب و سنن مردم اصفهان 
در ماه رمضان بررسی می شود

کانون های جرم در اصفهان
متالشی می شود

استاندار اصفهان:

 ۷۵۰۰ واحد صنعتی 
در استان فعال می شود

با حضور خودجوش مردم اصفهان صورت می گیرد؛

تبدیل قلیان به گلدان

مسئول تشکل های دینی اداره تبلیغات اسالمی خبر داد:

اعزام 9۵۰ مبلغ در ماه رمضان به 
نقاط مختلف استان اصفهان 

مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب روس��تایی اس��تان 
اصفه��ان در نشس��ت خب��ری ش��رکت آب و فاضالب 
روستایی اس��تان اصفهان گفت: تأمین آب آشامیدنی 
سالم بر اساس اس��تانداردهای تصویب  ش��ده از طرف 
وزارت نیرو یک��ی از وظایف مهم این ش��رکت اس��ت. 
محمدحس��ین قرائتی اف��زود: تمام��ی خدماتی که در 
رابطه با بحث آب و فاضالب روستایی می شود، مجموعه 
فعالیت های ش��رکت آب و فاضالب روس��تایی استان 

اصفهان را تشکیل می دهند.
 948 روستای استان تحت پوشش شرکت آبفار

مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب روس��تایی اس��تان 
اصفهان تصریح کرد: آمار روس��تاهای س��کنه اس��تان 
اصفهان یک هزار و 339 اس��ت که 948 روس��تا از این 
تعداد تحت پوش��ش ش��رکت آب و فاضالب روستایی 
اس��تان اصفهان قرار دارند که به  طور مس��تقیم از این 
شرکت برای بحث تأمین آب خود استفاده می کنند. وی 
عنوان کرد: تعدادی از روستاها تحت پوشش شرکت آب 
و فاضالب روستایی نیس��تند که خدمات بهداشتی آنها 
اعم از تحویل کلر به آبداران روستاها بر عهده شرکت آب 

و فاضالب روستایی استان اصفهان است.
قرائتی درخصوص جمعیت روس��تاهای تحت پوشش 
این ش��رکت گفت: جمعیت مردم روستاهایی که تحت 
پوشش شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان 
هستند بیش از 64۵ هزار نفر است، تمامی فعالیت های 
 ش��رکت آب و فاض��الب روس��تایی برای روس��تاهایی 

می باشدکه جمعیت آن ها بیش از 20 خانوار است.
وی تأکید کرد: ش��اخص بهره مندی از آب آش��امیدنی 
69/3درص��د اس��ت و تع��داد مناب��ع آب در کل مدار 

بهره برداری 8۷8 منبع تأمین آب است که شامل ۵31 
حلقه چاه، 93 چش��مه،3۷ قنات و 218 مورد آب های 

سطحی هستند.
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب روس��تایی اس��تان 
اصفهان درخصوص تعداد مشترکان شرکت بیان کرد: 
تعداد کل مشترکان شرکت 232 هزار مشترک هستند 
که 89 درصد از آن ها را مشترکان خانگی و 11 درصد از 

آن ها را مشترکان غیر خانگی تشکیل می دهند.
113 میلیارد تومان میزان اعتب�ار 324 پروژه در 

استان اصفهان
وی در رابطه با پروژه های این ش��رکت در سال گذشته 
خاطرنشان کرد: در سال گذش��ته تعداد 324 پروژه در 
زمینه های مختل��ف از جمله آب آش��امیدنی، اصالح و 
توسعه شبکه های آب، آب رسانی س��یار به روستاهای 
استان، 33 مجتمع آب رسانی و 4۷ پروژه تک روستایی 

شرکت آب و فاضالب، آغاز شد.
قرائتی اضافه ک��رد: اعتباری که ب��رای پروژه ها در نظر 
گرفته ش��ده بود مبلغی بالغ  بر 113 میلیارد تومان بوده 
اس��ت که این اعتبارات مصوب بوده ان��د ولی تخصیص 
اعتباراتی که محقق شد مبلغی بالغ  بر 28 میلیارد تومان 
بود. وی درباره مجتمع های روستایی گفت: مجتمع های 
روستایی، مجتمع هایی هس��تند که تعداد روستاهای 
زیادی را در بر می گیرند و اگر در مرحله بهره برداری قرار 
بگیرد از حجم طرح آب رسانی سیار به روستاها کاسته 
می شود و از این 33 مجتمع روستایی، تعداد 18 مجتمع 
روستایی را که شامل 163 روستا و جمعیت حدود 108 
هزار 681 نفری می شود، در برنامه ها پیش بینی شده که 

تا پایان سال 9۵ به بهره برداری برسند.

هزینه آب رسانی س�یار برای هر خانوار 12۰ هزار 
تومان

مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب روس��تایی اس��تان 
اصفهان در خصوص طرح آب رسانی سیار گفت: تعداد 
روستاهایی که جزو روس��تاهای طرح آب رسانی سیار 
هستند حدود 416 روس��تا در سال گذشته بود و از اول 
س��ال جاری تا پایان اردیبهشت ماه 2۷3 روستا از طرح 
آب رسانی سیار استفاده کردند. وی عنوان کرد: در سال 
گذشته حجم کل آب هایی که برای طرح آب رسانی سیار 
روستاهای استان اصفهان استفاده شد، 266 هزار و 966 
مترمکعب بود و جمعیتی که از این طرح استفاده کردند 
بیش از 82 هزار نفر بودند. قرائتی خاطر نشان کرد: با توجه 
به گستردگی وسعت اس��تان اصفهان برآورد اعتباری که 
برای آب رسانی سیار به روستاهای استان اصفهان در سال 
قبل هزینه ش��د، مبلغی بالغ  بر 3 میلیارد و 1۵0 میلیون 
تومان بود که این اعتبار برای سال جاری 3 میلیارد و ۵00 
میلیون تومان در نظر گرفته ش��ده است. وی عنوان کرد: 
تعداد تانکرهایی که در طرح آب رس��انی س��یار استفاده 
می شوند 38 ناو برای کل اس��تان است و تعداد تانکرهای 
ثابت که در روستاها نصب شده اند بیش از ۵23 تانکر است. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان 
گفت: هزینه این طرح برای هر خانوار مبلغی بالغ  بر 120 
هزار تومان و سرانه به ازای هر نفر مبلغی بالغ  بر 38 هزار 
تومان است؛ الزم به ذکر است که در این طرح شهرستان 
نائین و شهرستان اردستان بیشتر از بقیه شهرستان ها از 
آب رسانی سیار استفاده می کنند. وی تأکید کرد: بحران 
خشکسالی، کاهش تأمین آب شرب، افت شدید کیفیت 
آب در روس��تاها، تأمین آب ش��رب برای 2 میلیون رأس 
دام در استان اصفهان از مش��کالت اساسی شرکت آب و 

فاضالب روستایی استان اصفهان است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان 
درخص��وص چالش های این ش��رکت گفت: ع��دم تمایل 
همکاری مردم روس��تاهای غیرتحت پوش��ش ش��رکت، 
هزینه های سنگین آب رسانی و آب آشامیدنی در روستاها 
از جمله چالش های سنگین این شرکت است. وی تأکید 
کرد: کمبود اعتبارات به  ویژه حفظ اعتبار شبکه و اعتبارات 
م��اده 10 و 12 مدیری��ت بحران اس��تان کامل تخصیص 
داده نشده است که یقیناً ما به تخصیص کامل این اعتبار 
برای مقابله با مشکالت نیاز داریم. قرائتی در پایان تأکید 
کرد: با توجه به کاه��ش بارندگی ها و کمبود آب اگر مردم 
روستاهای استان اصفهان 10 درصد در مصرف آب زندگی 
خود صرفه جویی کنند، در شرکت آب و فاضالب روستایی 

استان اصفهان به هیچ مشکلی برنخواهیم خورد.
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معاون صنایع دس��تی اداره کل می��راث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری اصفهان با اش��اره به عرضه برخی از 
صنایع دس��تی بی کیفیت در بازار گفت: یک��ی از وظایف 
اداری معاونت صنایع دس��تی این اس��ت که ب��ر عملکرد 
کارگاه های تولیدی نظارت جدی داش��ته باشد، در واقع 
باید از لحاظ فنی و مهارتی هنرمندان صنایع دس��تی را 

سنجیده و در کارگاه ها نظارت خاص داشته باشیم.
جعفرصالحی افزود: یکی از مسائلی که به هنرمندان تاکید 
می شود کیفیت باالی صنایع دستی است، زیرا اگر کیفیت 
پایین باشد شاید به دلیل ارزان بودن فروش خوبی داشته 

باشد، اما در مدت کوتاه نه تنها کاالی خود را بلکه کل بازار 
را تحت تأثیر منفی قرار می دهد.

معاون صنایع دس��تی اداره کل می��راث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان اصفهان بیان کرد: اینکه برخی 
از تولیدکننده ها کاالی بی کیفیت تولید می کنند را کتمان 
نمی کنم، اما در حد بضاعت آن ه��ا را رصد می کنیم و اگر 
کارگاهی صنایع دستی بی کیفیت تولید کرده و کیفیت را 
تحت الش��عاع قرار دهد و بازار صنایع دستی را خراب کند 
با آن برخورد می کنیم. وی گفت: 14 تا 1۵ هزار نفر از ما 
مجوز رس��می فعالیت گرفته اند و چندی��ن کارگاه تولید 

صنایع دستی در سایر نقاط استان مشغول به کار هستند، 
بنابراین بضاعت و نیروی انس��انی معاونت صنایع دستی 
مبنی بر اینکه همه این ها را رصد کند کافی نیس��ت، مگر 

مکان هایی که به صورت رندومی بازدید می شوند.
جعفرصالحی تصریح کرد: اینکه من بگویم همه این ها را 
رصد می کنیم صحبت گزافی است، با این نیروی انسانی  
نمی شود آن ها را رصد کرد اما اگر مردم و یا هنرمندان از 
سوی تولید کننده صنایع دس��تی بی کیفیتی را مشاهده 
کردند حتما با معاونت صنایع دستی تماس بگیرند تا این 

مسئله به صورت جدی پیگیری شود.
جعفرصالحی با بیان اینکه هنرمندانی که کاالی با کیفیت 
تولی��د می کنند با برنامه های تش��ویقی در نمایش��گاه ها 
ش��رکت داده می ش��وند، گفت: برخی از م��واردی که به 
معاونت صنایع دس��تی گزارش ش��ده پارچه های قلمکار 
منطقه برخوار و میم��ه و مرتبط با قالب ه��ای قلمکاری 
بوده که سبک سنتی آن تولید نمی ش��ده و یا میناهایی 
که کیفیت طرح آن خوب نبوده اس��ت، همچنین برخی 
کارگاه های خاتم که اس��تاندارد آن باید 2 میلی متر باشد 
کمتر بوده و اینها از مواردی اس��ت که ب��ه معاونت اطالع 

داده شده است.

مدیر کل استاندارد اصفهان گفت: بنزین تولید شده در 
پاالیشگاه اصفهان ممکن است از جنبه تبخیر، تقطیر، 
فشار و درجه اشتعال استانداردهای الزم را نداشته باشد.

غالمحسین شفیعی در خصوص موضوع استاندارد بنزین 
تولید شده در پاالیش��گاه اصفهان، اظهار داشت: بنزین 
تولیده ش��ده در اصفهان از نظر کیفیت هیچ مش��کلی 
ندارد، اما از نظر کارایی زیرس��وال اس��ت که به عنوان 
مثال بنزین تولیدی بی��ش از حد اس��تاندارد تبخیر و 
همین عامل سبب سوخت شدن سریع بنزین در وسیله 

نقلیه می شود. 

وی بیان داش��ت: در حال حاض��ر 19 نمون��ه از بنزین 
اصفه��ان را در پاالیش��گاه نف��ت اصفه��ان، پخ��ش 
فرآورده ه��ای نفتی، جایگاه های س��وخت و غیره برای 
آزمایش نمون��ه برداری ک��رده ایم که هن��وز نتایج آن 

نیامده است.
مدیر کل استاندارد اصفهان ادامه داد: بنزین تولیدی در 
اصفهان از نظر کیفیت و ش��اخص سالمتی که مشکلی 
برای آلودگی هوا نداشته باشد، مش��کلی ندارد و اینکه 
گفته می ش��ود از نظر عملکردی و بررسی چند فاکتور 
ش��یمیایی دارای مش��کل اس��ت، بدان معناست که از 

جنبه تبخیر، تقطیر، فشار و درجه اشتعال ممکن است 
استانداردهای الزم را نداشته باشد.

وی اعالم کرد: در حال حاضر مشخص شده که سرعت 
تبخیر بنزین تولیدی پاالیش��گاه اصفه��ان بیش از حد 

استاندارد است.
ش��فیعی گفت: تا نتایج دقیق آزمایش 19 نمونه بنزین 

مشخص نشود، نمی توان جزئیات را مطرح کرد.
وی در پاسخ به اینکه اگر مشخص شد بنزین تولید شده 
اصفهان به گونه ای است که س��بب آسیب به خودرو یا 
در ضعی��ف ترین حالت همان زود تمام ش��دن بنزین و 
اعمال فشار مالی به صاحب خودرو را موجب می شود، 
قرار است چه اقدامی از سوی اداره کل استاندارد انجام 
بگیرد، گفت: ما تنها نتایج را ب��ه تهران اعالم می  کنیم 
اما در نهایت فرجه ای به صاحبان پاالیش��گاه نفت داده 

می شود تا اشکاالت وارده را رفع کنند.
شفیعی در پاسخ به این س��وال که آیا اقدامی در جهت 
جمع آوری بنزین ی��ا حتی پلمب بعد از محرز ش��دن 
غیراس��تاندارد بودن بنزین تولیدی خواهد شد یا خیر، 
اظهار داش��ت: م��ا تنها گ��زارش دهنده هس��تیم و در 
مصاحبه های بعدی پس از قطعی ش��دن نتایج در این 

خصوص اظهار نظر می کنیم.

معاون میراث فرهنگی اصفهان خبر داد:

اجرای برنامه های تشویقی برای تولیدکنندگان صنایع دستی با کیفیت

مدیر کل استاندارد اصفهان:

کارایی بنزین اصفهان استاندارد نیست

مدیرعامل آبفار اصفهان صرفه جویی را راه عبور از مشکالت امور آب در روستاها می داند؛

فقـط 10 درصـد
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بازیکن مازاد سپاهان پیکان سوار شد

بختیار در نقش رحمتی!

بازیکن فصل گذش��ته تیم فوتبال س��پاهان با قراردادی یک ساله به تیم 
پیکان پیوست. 

 تیم فوتبال پیکان ب��ا هدایت مجید جاللی خود را ب��رای حضور پرقدرت 
در لی��گ برتر آم��اده می کند. ای��ن تیم ب��ا آرش برهانی و به��ادر عبدی 
 قرارداد بس��ت. همچنین لئون هاراپتیان، مدافع چپ تیم ملی ارمنستان 

با قراردادی یک ساله به جمع خودروسازان پیوست.
 علی حمودی بازیکن فصل گذشته تیم فوتبال سپاهان دیگر بازیکنی است 

که با قراردادی یک ساله به جمع پیکانی ها اضافه شد.

در مورد خریدهای جدید اس��تقالل یک نکته جالب وجود دارد. پیش از 
این گفته می شد هر بازیکنی که به استقالل می آید باید مهدی رحمتی 
او را تایید کند و دروازه بان اس��تقالل نقش��ی مهم در نقل و انتقاالت تیم 
 دارد. امسال هم اگر چه این شایعات در مورد رحمتی شنیده می شود، اما 
به جز او یک بازیکن دیگر هم نقش ویژه ای در خریدهای جدید استقالل 

داشته است.
بختیار رحمانی که خودش یکی از بازیکنان جدید استقالل است، تا امروز 
و از طریق صفحه اینستاگرامش کدهای آبی پوش شدن دو بازیکن را داده 
اس��ت. او یکبار با تک کردن کاوه رضایی در یکی از پست هایش استارت 
استقاللی ش��دن او را زد و همین اتفاق در مورد آرش افشین هم رخ داد. 
 بختیاررحمانی برای تیمش درفصل نقل و انتقاالت س��نگ تمام گذاشت 
تا به همه ی��ادآوری کند دراس��تقالل م��دل علیرضا منصوریان نقش��ی 

فراترازیک بازیکن دارد.

سیری در دنیای ورزش

اعالم ترکیب نهایی کشتی گیران
 20 روز قبل از المپیک

علیرضا رضایی س��خنگوی فدراسیون کش��تی درباره زمان اعالم ترکیب 
نهایی تیم های کشتی آزاد و فرنگی برای حضور در باز های المپیک گفت: 
بر اساس استراتژی که در گذشته تعیین شده ترکیب تیم ها برای حضور در 
مسابقات جهانی، بازی های آسیایی و المپیک 15 تا20 روز قبل از مسابقات 
 رسانه ای می ش��ود و ترکیب نهایی تیم های کش��تی آزاد و فرنگی20 روز 

قبل از المپیک اعالم خواهد شد.
وی درخص��وص اینکه به نظر می رس��د تکلیف برخی از اوزان مش��خص 
است، ادامه داد: به هر صورت کشتی گیرانی که در مسابقات مختلف نتایج 
خوبی به دس��ت آوردند و شاید انتخاب شده باش��ند باید برخی مسائل از 
 جمله نظم درون اردویی، پیشرفت در تمرینات و ... را رعایت کنند و کار را 

تمام شده ندانند. 
از طرفی شاید در برخی اوزان تکلیف مشخص باشد، اما ما باید تیم را کامل 

معرفی کنیم که هنوز در چند وزن انتخاب نهایی نشده است.
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ش��اید خیلی از فوتبال دوستان، قبل از آغاز مسابقات 
ی��ورو 2016 منتظ��ر بودن��د تا م��رد اول رس��انه ای 
 فوتب��ال ای��ران را ب��ه عن��وان تهیه کنن��ده و مجری 

ویژه برنامه این مسابقات در قاب تلویزیون ببینند.
 ام��ا ب��ا آغ��از ای��ن مس��ابقات حس��اس و ج��ذاب 
رض��ا جاودانی و محمدرضا احم��دی به عنوان مجری 
برنامه  این مسابقات ظاهر شدند و عادل به جز چند بازی 
 که گزارش آنها را به عهده داش��ت، کمتر به تلویزیون

آمد.
ام�ا آیا عادل واقعا این روزه�ا فعالیتی در حوزه 

برنامه سازی برای مسابقات یورو ندارد؟!
ع��ادل فردوس��ی پور که ب��ه گفته خودش مس��ابقات 
فوتبال نقش مهمی در زندگی شخصی او دارد، با آغاز 
مسابقات یورو 2016 حضور چشمگیری در تلویزیون 
 ندارد و به جز گزارش چند بازی از جمله مس��ابقه ولز 

و انگلستان حضور کم رنگی در رسانه ملی دارد.
ب��رای  برنام��ه ای  وی��ژه  پی��ش  س��ال  دو  ک��ه   او 
 جام جهان��ی 2014 با عن��وان » بیس��ت، چهارده « 
ب��ه روی آنت��ن ب��رد و کارل��وس دون��گا کاپیت��ان و 
 سرمربی س��ابق تیم ملی برزیل را به این برنامه آورد، 
 برای مسابقات یورو 2016 حضور پر رنگی در رسانه ملی 

ندارد.
اما عادل که برای س��اخت برنامه های فوتبالی ش��وق 
بس��یاری دارد، این روزه��ا ذوق و قریحه خ��ود را در 

 چ��ه برنامه ای به اجرا 
در می آورد؟ 

ش��اید خیلی از مردم 
 و حت��ی عالقه مندان 
ب��ه فوتب��ال ب��ا این 
موضوع آش�نا نباشند 
 که عادل فردوسی پور

ب����ا آغ����از ج���ام 
ملت ه���ای اروپ�����ا 
برنام��ه ای را در ی�ک 
تلویزی��ون اینترنت��ی 
 ب��ا ن��ام » ایون��ت «

اج�����را می کن����د. 
ای��ن برنام��ه ک��ه » هت تری��ک « ن��ام دارد، همانند 
 برنام��ه ای اس��ت ک��ه عادل س��ال ها پیش ب��ا عنوان 
» مجله جام باشگاه های اروپا « به روی آنتن می فرستاد 
 و در خ��الل تصاوی��ر، ص��دا و توضیح��ات او پخ��ش 

می شد.
او که تا به امروز 9 قس��مت از » هت تریک « را برای 

این تلویزیون اینترنتی ساخته است، از تمامی روابطی 
که در طول این س��ال ها به واس��طه برنامه » نود « به 
دس��ت آورده، استفاده کرده اس��ت و در برخی از این 
قس��مت ها با اندی کول و میشل س��الگادو به عنوان 
کارش��ناس بازی ه��ای انگلس��تان و اس��پانیا صحبت 
کرده است. گروه س��ازنده » هت تریک « همان یاران 
همیشگی عادل هستند که برنامه » فوتبال 120 « را 
از ش��بکه ورزش به روی آنتن می برند و محمدحسین 
 میثاق��ی هم ع��الوه بر اج��را در ش��بکه » ورزش «، 

مجری برنامه » هت تریک « هم هست.
مدت زم��ان این برنام��ه در بیش��ترین حالت ممکن 
نزدیک به یک س��اعت و در کمترین حالت30 دقیقه 

است.
اما چرا عادل عطای برنامه سازی در تلویزیون را 

به لقایش بخشیده است؟
در اولین برنامه » بیست، چهارده « که دو سال پیش 
ب��ه تهیه کنندگی عادل فردوس��ی پ��ور به روی آنتن 
شبکه سه رفت، در اوایل برنامه عادل از حسین ذکایی 
برنامه س��از و مجری اخبار ورزش��ی شبکه سه تشکر 

ویژه ای کرد.
  ام��ا چ��را ع��ادل در آن برنامه که از تهی��ه کنندگی 
تا س��ردبیری اش به عهده خودش ب��ود از ذکایی مرد 
در سایه برنامه های فوتبالی صداوسیما تشکر ویژه ای 
ک��رد؟ حس��ین ذکایی که ش��اید به واس��طه اجرای 
بیش��تر  ورزش��ی   اخب��ار 
ب��ه عن��وان ی��ک مجری 
خبر در کش��ور ش��ناخته  
می ش��ود، س��ابقه زیادی 
در خص���وص س���اخت 
برنامه ه��ای ورزش����ی و 
فوتبال��ی را دارد، بع��د از 
این ک��ه تهی��ه کنندگ��ی 
 وی��ژه برنام��ه مس��ابقات 
را   2014 جهان��ی   ج��ام 
ب��ه ع��ادل فردوس��ی پور 
سپرد، برای مسابقات جام 
ملت ه��ای اروپا آنتن را از 
او پ��س گرفته و حتی آنها را هم ب��ه رضا جاودانی و 

محمد رضا احمدی سپرد.
چرا مدیران تلویزیون حاضر نشدند حتی برای 
افزایش مخاطبان برنامه های تلویزیون از برند 
عادل فردوسی پور برای مسابقات یورو 2016 

استفاده کنند؟

بحران مالی صداوس��یما به عنوان یک��ی از معضالت 
اصلی تلویزیون چندس��الی اس��ت که دس��ت مدیران 
 رس��انه مل��ی را در پوس��ت گ��ردو گذاش��ته اس��ت 
و موجب ش��ده که آنها س��اخت برنامه ه��ای پر زرق 
و ب��رق را از دس��تور کار خ��ارج کنن��د. اتفاقا یکی از 
مهم ترین مس��ائلی که باعث ش��ده است فردوسی پور 
مانن��د ج��ام جهانی 2014 وی��ژه برنام��ه ای را برای 
 مس��ابقات یورو ب��ه روی آنتن نب��رد، همین موضوع 

 اس��ت. در زمان ج��ام جهانی 2014 اخباری دس��ت 
به دست می چرخید که از پرداخت180 میلیون تومانی 
 صداوس��یما برای س��اخت برنامه » بیست، چهارده «

 حکای��ت می کرد. برنام��ه ای که عادل فردوس��ی پور 
با دکوری بس��یار زیبا و پوشش��ی بس��یار گس��ترده، 

مسابقات جام جهانی را به روی آنتن می برد.
 ام��ا یک��ی دیگ��ر از دالیل��ی ک��ه باعث ش��د، عادل 
ویژه برنامه یورو2016 را از شبکه سه روی آنتن نبرد، 
وجود اسپانس��رهای بس��یار زیاد این برنامه است که 
مجری��ان را مجبور می کند بارها نام این ش��رکت ها را 

به میان بیاورند.
ع��دم عالقه فردوس��ی پ��ور برای ب��ه می��ان آوردن 
ن��ام اسپانس��رها را می توان با گفت وگ��وی او با روزبه 
چش��می بازیکن اس��تقالل در برنامه » ن��ود « به یاد 
 آورد که نش��ان داد این مجری با س��ابقه تمایلی برای 
به میان آوردن نام اسپانسرهای مختلف در برنامه های 
 تلویزیون��ی ن��دارد و در مس��ابقات پیامکی برنامه 
 » نود « هم به ندرت به اسپانسرهای برنامه اشاره 

می کند.
اما همزمان با کوچ اصغر پورمحمدی از معاونت 
سیما به شبکه سه پیش بینی می شد این مدیر 
تلویزی��ون که به عنوان حامی عادل فردوس��ی 
 پور و برنامه » نود « ش��ناخته  می ش��ود، منجر 
 ب��ه حض��ور بیش��تر این مج��ری و گزارش��گر 
در شبکه سه ش��ود، اما شنیده ها حاکی از این 
است که به جز ویژه برنامه جام ملت های اروپا، 
قرار نیس��ت تهیه کنندگی ویژه برنامه  مسابقات 
المپی��ک هم به عادل فردوس��ی پور 
س��پرده ش��ود ت��ا گمان��ه زنی ها 
در م��ورد رابط��ه پورمحمدی 
و فردوس��ی پ��ور وارد فاز 

جدیدی شود.

چرا فردوسی پور با یورو 2016 در تلویزیون فعال نیست؟

عادل کجایی؟ دقیقا کجایی؟

در زمان ج�ام جهانی 2014 اخباری دس�ت 
 ب�ه دس�ت می چرخی�د ک�ه از پرداخ�ت
 180 میلیون تومانی صداوسیما برای ساخت 

برنامه » بیست، چهارده « حکایت می کرد. 
برنامه ای که عادل فردوس�ی پ�ور با دکوری 
بس�یار زیبا و پوشش�ی بس�یار گس�ترده، 
مسابقات جام جهانی را به روی آنتن می برد.

مدیریت امور پشتیبانی و تجهیزات پزشکی دانشگاه در نظر دارد 
خرید خدمات امور نگهداشت تجهیزات پزشکی تعدادی از واحدهای تابعه 
به شرح زیر را  به صورت مناقصه عمومی به متقاضیان حقوقی واجد شرایط 

واگذار نماید.
1( مراکز آموزشی درمانی چمران، کاشانی، کودکان امام حسین)ع(، امام موسی کاظم)ع(، فارابی، سید الشهداء)ع(

2( بیمارستان های  مدرس، ساعی و اشرفی خمینی شهر، گلدیس، شاهین ش��هر، حشمتیه نایین، شهید رجایی 
فریدن، بهنیا تیران و کرون، شهدای لنجان، امیرالمومنین)ع( و صاحب الزمان)عج( شهرضا، حضرت محمد )ص( 

میمه
3( شبکه بهداشت درمان شهرستان شاهین شهر و میمه

4( معاونت درمان
 متقاضیان ش��رکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیش��تر به سایت دانش��گاه علوم پزشکی اصفهان 
 poshtibani.mui.ac.ir یا سایت مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه به آدرس www.mui.ac.ir به آدرس

مراجعه و یا با شماره تلفن 37924005-031واحد کمیسیون مناقصات تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
م الف: 2819 و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل پایگاه بهداشتی درمانی رهنان
 به صورت سرجمع وابسته به مرکز بهداشت شماره دو اصفهان

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان به آدرس www.mui.ac.ir یا س��ایت مدیریت خدمات پش��تیبانی دانشگاه به آدرس 

poshtibani.mui.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایند.
 ش��ماره تلف��ن ام��ور قرارداده��ای مرک��ز بهداش��ت ش��ماره دو اصفه��ان در خص��وص توزیع 

اسناد مناقصه: 36617371-031 داخلی 248 
 ش��ماره تلف��ن ام��ور قرارداده��ای مدیری��ت ام��ور پش��تیبانی دانش��گاه در خص��وص توزی��ع

 اسناد مناقصه: 031-37924006 
 ش��ماره تلف��ن کارش��ناس مدیریت ام��ور فن��ی دانش��گاه در خصوص مس��ائل فن��ی و نظارت 

پروژه: 031-37923863 
شماره تلفن کارشناس مدیریت امور فنی دانشگاه در خصوص برآورد پروژه: 031-37923853

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
م الف: 2821 و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مرکز سالمت جامعه بهارستان 
به صورت سرجمع وابسته به مرکز بهداشت شماره دو اصفهان

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان به آدرس www.mui.ac.ir یا س��ایت مدیریت خدمات پش��تیبانی دانشگاه به آدرس 

poshtibani.mui.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایند.
شماره تلفن امور قراردادهای مرکز بهداشت ش��ماره دو اصفهان در خصوص توزیع اسناد مناقصه: 

37924006-031 داخلی 248 
شماره تلفن امور قراردادهای مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه در خصوص توزیع اسناد مناقصه: 

 031-37924006
 ش��ماره تلفن کارش��ناس مدیریت امور فنی دانش��گاه در خصوص مس��ائل فنی و نظارت پروژه: 

 031-37923863
شماره تلفن کارشناس مدیریت امور فنی دانشگاه در خصوص برآورد پروژه: 031-37923853

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
م الف: 2818 و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث س�اختمان پایگاه سالمت 
کارالدان به صورت سرجمع وابسته به مرکز بهداشت شماره دو اصفهان

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان به آدرس www.mui.ac.ir یا س��ایت مدیریت خدمات پش��تیبانی دانشگاه به آدرس 

poshtibani.mui.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایند.
شماره تلفن امور قراردادهای مرکز بهداشت ش��ماره دو اصفهان در خصوص توزیع اسناد مناقصه: 

36617371-031 داخلی 248 
شماره تلفن امور قراردادهای مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه در خصوص توزیع اسناد مناقصه: 

  031-37924006
 ش��ماره تلفن کارش��ناس مدیریت امور فنی دانش��گاه در خصوص مس��ائل فنی و نظارت پروژه: 

 031-37923863
شماره تلفن کارشناس مدیریت امور فنی دانشگاه در خصوص برآورد پروژه: 031-37923853

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
م الف: 2820 و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان
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دانستنی های جالبهایالیت

نام نیک پیراهنی است که هرگز کهنه نمی شود. 
                                                                                                                                                                  توماس ادیسون

 این بشر اس��ت که باید بداند هر عملی که می کند بذری اس��ت که در باغ وجود 
می کارد و ثمره شیرین یا تلخش به او می رسد. 

                                                                                                                                                                  مرتضی مطهری
 مرگ درس��ت از لحظه ای آغاز می ش��ود که در برابر آنچه مهم اس��ت، سکوت

 می کنی. 
                                                                                                                                                          مارتین لوترکینگ

 اشخاصی که به اجبار می کوش��ند جالب باشند بیشتر از همیش��ه نفرت انگیز
 می شوند. 

                                                                                                                                                     جبران خلیل جبران
کسی که حفظ جان را مقدم بر آزادی بداند، لیاقت آزادی را ندارد.

                                                                                                                                                          بنجامین فرانکلین
قضاوت زندگی دیگران کار من نیست، من می توانم فقط قاضی اعمال خود باشم، 

من بایستی فقط برای خود چیزی برگزینم و یا رد کنم. 
                                                                                                                                                                              هرمان هسه

اگر قصد رقابت داری، باکسی رقابت کن که از تو برتر و سرترباشد .
                                                                                                                                                                            لوئی آگاسیز

اول باید لیاقت و شایستگي حفظ، نگهداري و احترام گذاشتن به ثروت را در خود 
ایجاد نمایید، سپس به فکر ثروت اندوزی باشید.

                                                                                                                                                                               بیژن پاکزاد
بعضی ها... آنقدر به دیگران وفادارند، که به خودشان خیانت می کنند!

                                                                                                                                                     گابریل گارسیا مارکز
سعی کنید رنگین کمان هوای ابری کسی باشید. 

                                                                                                                                                                                     مایا آنجلو
کسی که زیاد سفر می کند، قصدش فرار از مبدا  است نه رسیدن به مقصود.                                 

                                                                                                                                       میگوئل د اونامونو

فقط رمانتیک ها بخوانند

بعضی از حرفا ها را  باید قبل از اینکه دیر شود بگویی ...
تو فکر می کنی که سرش شلوغ است، ولی ش��اید منتظر است تو سراغش 

را بگیری ...
 هنرمند واقعی کس��ی اس��ت که با کوچک تری��ن چیزها از لذت سرش��ار 

می شود ...
به یکدیگر دروغ نگوییم؛ آدم است، باور می کند، دل می بندد ...

کاش می شد بعضی روزها را دوبار تجربه کرد ...
اغلب آدم ها بعد از گریه تصمیماتی جدی  می گیرند ...

دلم می خواهد حداقل یک نفر باش��د که با او از همه چیز همان طور حرف 
بزنم که با خودم می زنم ...

لحظه هایی که کنار هم هس��تیم به عمرمان اضافه می کنند؛ بقیه لحظات 
به ارقام سنمان ...

بعضی آدم ها با خداحافظی تمام نمکی شوند ...
چقدر دوست داشتنی اند آدم هایی که شبیه حرف هایشان هستند ...

 هر تصمیمی م��ی گیری پ��ای آن بمان ... دو به ش��ک ب��ودن آدم را نابود
 می کند ...

بعضی وقت ها قلبت به زمان بیشتری نیاز دارد تا چیزی را که عقلت از قبل 
می دانسته بپذیرد ...

یک وقت هایی هست اسمش » وقت بودن« است؛ اگر آن که وقت بودن باید 
می بود، نبود ... دیگر روی آن حساب نکن ...

هرچه بغضت بزرگتر باشد، بهانه ترکیدنش کوچکتر است ...
یاد بگیرید روزت��ان را  با نام خ��دا و بی خیال حرف های بعضی ها ش��روع 

کنید ...
بدترین انتقامی که می توانی از کسی بگیری این است که فراموشش کنی ...

من از خ��ود نیمه ای دیده ب��ودم عاقل؛ اما ت��و، مرا با نیمه دیوانه ام آش��نا 
کردی ...

تو می توانی نیایی؛ اما من نمی توانم منتظرت نباشم ...
آن هاکه گوش شنوای خوبی هستند، از همه تنهاترند ...

هیچ وقت برای نگه داش��تن کس��ی که فرق تو را با بقیه نمی فهمد تالش 
نکن ...

تصاویر مفهومی

جواب معمای 1890معمای 1891
 خانواده اي ایلیات��ي و ع��رب در صحرایي چادر

 زده بودن��د و ب��ه چران��دن گله خود مش��غول 
 بودند. یک شب مقداري ش��یر شتر در کاسه اي 

ریخته بودند و زیر حصیر گذاشته بودند. 
از قضا آن ش��ب ماري که همان نزدیکي ها روي 
گنجي خوابیده بود گذارش به زیر حصیر افتاد و 
شیر توي کاسه را خورد و یک دانه اشرفي آورد و 

به جاي آن گذاشت.
فردا که خانواده ایلیاتي از خواب بیدار ش��دند و 
اشرفي را در کاسه ش��یر دیدند خوشحال شدند 
و شب دیگر هم در کاسه، شیر شتر ریختند و در 

همان محل شب پیش گذاشتند. 

باز هم مار آمد و ش��یر را خورد و اشرفي به جاي 
آن گذاشت و رفت.

این عمل چند بار تکرار ش��د تا اینکه مرد عرب 
ایلیات��ي گف��ت: »خوب اس��ت کمی��ن کنم و 
کسي را که اش��رفي ها را مي آورد بگیرم و تمام 
اشرفي هایش را صاحب شوم«. شب که شد مرد 
عرب کمین کرد. نیمه شب دید ماري به آنجا آمد 
مرد عرب تبر را انداخت که مار را بکش��د. تبر به 
جاي اینکه به سر مار بخورد دم مار را قطع کرد 
مار  هم فرار کرد. بعد از ساعتي که مرد عرب به 
خواب رفت مار برگشت و پسر جوان او را نیش زد. 
ایلیاتي عرب صبح که بیدار شد دید پسر جوانش 

مرده او را به خاك سپرد و از آن صحرا کوچ کرد.
بعد از مدتي قحط س��الي شد. بیشتر گوسفندها 
و حیوان��ات م��رد ع��رب مردن��د. م��رد ع��رب 
با زنش مش��ورت ک��رد و عزم کرد ک��ه برگردد 
به هم��ان صحرای��ي که مار برایش��ان اش��رفي 
مي آورد. به این امید که ش��اید ب��از هم از همان 
اش��رفي ها برایش��ان بیاورد.القص��ه ب��ه همان 
صحرا برگش��تند و مثل گذش��ته ش��یر ش��تر 
را در کاس��ه ریختن��د و در انتظار نشس��تند. تا 
 اینک��ه هم��ان م��ار آم��د ولي ش��یر نخ��ورد و 
گفت: » تا تو را پس��ر یاد آید مرا دم، نه شیر شتر 

نه دیدار عرب«.

معما ی بیس��ت و نهم :  ش��خصی یک سگ 
داشته کاله بر سر س��وار یک ماشین فولکس 
میشه که ماشین سقف نداره و با سرعت هم در 
حال رانندگی بوده و ناگهان باد کاله رو می بره 
و سگ هم به دنبال اون میره و بعد از 1 ساعت 
بر می گرده که یک چیزی تو دهنش هست . 

می تونید بگید چی؟
معما ی سی ام :  اگه دو تا هزار پا هم دیگر رو 

بغل کنند چه اتفاقی می افته ؟
معما ی سی و یک ام :  کسی می تونه بگه چرا 
پرنده ها از طرف ش��مال جغرافیایی به سمت 

جنوب پرواز می کنن ؟

جواب معما ی بیست و ششم : 
برای این که اول صدقه داده بوده  )نخند ! 

جدی دارم میگم(
جواب معما ی بیست و هفتم : 

زیاد به ذهنتون فشار نیارید چون که مثل 
همه حیوانات دیگر جنگل ،تمس��اح هم 

تصادف کرده مرده !
جواب معما ی بیست و هشتم : 

خب دیگه الزمش نداره میندازه بیرون.

نه شیر شتر نه دیدار عرب     معماهای  فیلی طنز

دل نوشته

در جهان به ۶۰۰۰ زبان تکلم می شود.
دلفین ها با یک چشم باز می خوابند .

هیچ گورخری، خط های مشابه دیگری ندارد.
چهار پنجم جانوران را حشره ها تشکیل داده اند.

چشم انسان معادل یک دوربین 1۳۵ مگاپیکسلی است.
ژاپن، پرمصرف ترین کشور جهان در زمینه انرژی است.
در ساخت دیوار بزرگ چین، آرد برنج به کار رفته است.
یک کودك ۴ ساله روزانه بیش از ۴۰۰ سوال می پرسد!
شیرها تا سن ۲ سالگی قادر به غرش کردن نمی باشند.

در هر یک گرم خاك، حدود 1۰ میلیون باکتری زندگی می کند.
به طور متوسط، هر فردی ۵ سال از عمر خودش را صرف خوردن

می کند.
سرعت خواندن از صفحه رایانه نسبت به کاغذ معمولی ۲۵ درصد 

کندتر است.
نقاش معروف »لئوناردو داوینچی« معروف ترین نقاشی خود به نام 

»لبخند مونالیزا« را نه تاریخ زد و نه امضا کرد.
فالمینگو قادر است با سرعتی حدود ۵۵ کیلومتر در ساعت پرواز   
کند. این پرنده در یک شب حدود ۶۰۰ کیلومتر مسافت را طی می کند.

کانادا یک واژه هندی به معنی روستای بزرگ می باشد.
خرگوش هاوطوطی هابدون نیازبه چرخاندن سرخودقادرند پشت 

سرخود را ببینند.
مادروهمسرگراهام بل مخترع تلفن هردوناشنوا بودند.

چیتا قادر است درحد سرعت خود گام هایی به طول ۸ متر بر دارد.
صدای اردك ها اکو ندارد.

نخستین رمانی که توسط ماشین تایپ نوشته شد رمان تام سایر 
بود.

 بچه ها بدون کشکک زانو متولد مي شوند. کشکک ها در سن ۲ تا 
۶ سالگي ظاهر مي شوند.

اگر تار عنکبوت به اندازه مغز یک مداد به هم تنیده شود می تواند 
سنگینی یک هواپیمای بویینگ بزرگ را تحمل کند.
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چهل نامه کوتاه به همسرم 

یک )روز( خانواده الك پش��ت ها تصمیم گرفتند که 
به پیک نیک بروند. از آنجا که الك پشت ها به صورت 
طبیعی در همه موارد آهس��ته عمل می کنند، هفت 

سال طول کشید تا برای سفرشان آماده شوند!
در نهایت خانواده الك پشت، خانه را برای پیدا کردن 

یک جای مناسب ترك کرد. 
در سال دوم سفرشان )باالخره( پیدایشان کردند. 

برای مدتی حدود شش ماه محوطه را تمیز کردند، و 
سبد پیک نیک را باز کردند، و مقدمات را آماده کردند. 

بعد فهمیدند که نمک نیاوردند!
پیک نیک بدون نمک ی��ک فاجعه خواهد بود، و همه 

آنها با این مورد موافق بودند. 
بعد از یک بحث طوالنی، جوان ترین الك پشت برای 

آوردن نمک از خانه انتخاب شد.

الك پشت کوچولو ناله کرد، جیغ کشید و توی الکش 
کلی باال و پایین پرید، گرچه او سریع ترین الك پشت 

بین الك پشت های کند بود!

او قبول کرد که به یک شرط برود؛ اینکه هیچ کس تا 
وقتی او برنگشته چیزی نخورد. 

خانواده قبول کردند  و الك پشت کوچولو به راه افتاد.
سه سال گذشت... و الك پشت کوچولو برنگشت. 

پنج سال ... 
شش سال ... 

س��پس درس��ال هفتم غیبت او، پیرترین الك پشت  
 که دیگر نم��ی توانس��ت به گرس��نگی ادام��ه دهد 
اعالم کرد قصد دارد غذا بخورد و ش��روع به باز کردن 

یک ساندویچ کرد.
در این هنگام الك پشت کوچولو ناگهان فریاد کنان 
 از پش��ت یک درخت بیرون پرید و گف��ت: » دیدید! 
می دونستم که منتظر نمی مونید. منم حاال نمی رم 

نمک بیارم«!!

توقع

 ایستگاه ضرب المثل

باور کن که هیچ چیز به قدر صدای خنده  آرام و شادمانه  
تو، بر ق��درت کارک��ردن و سرس��ختانه کار ک��ردن من 
نم��ی افزاید، و هیچ چی��ز همچون افس��ردگی و در خود 
فروریختگی تو مرا تحلیل نمی ب��رد، ضعیف نمی کند، و 

از پا نمی اندازد.
البته من بسیار خجل خواهم ش��د اگر تصور کنی که این 
» من « من اس��ت که می خواهد به قیمت نشاط صنعتی 
و کاذب تو، ب��ر قدرت کار خود بیفزاید، و مردس��االرانه - 
همچون بس��یاری از مردان بیمار خودپرستی ها - حتی 

شادی تو را به خاطر خویش بخواهد. 
نه... هرگز چنین تصوری نخواهی داشت. 

راهی که تا اینج��ا ، در کنار هم، آمده ای��م، خیلی چیزها 

را یقینا بر من و تو معلوم کرده اس��ت. اما این نیز، ناگزیر، 
معلوم اس��ت که برای تو - مثل من - انگیزه ای جدی تر 
و قوی تر از کاری که می کنم - نوش��تن و باز هم نوشتن 
- وج��ود ن��دارد ، و دعوت از ت��و در راه رد غ��م، با چنین 
مستمسکی ، البته دعوتی ا س��ت موجه؛ مگر آنکه تو این 

انگیزه را نپذیری...
پس باز می گویم: این بزرگترین و پردوام ترین خواهش 
من از توس��ت: مگذار غم، سراسر س��رزمین روحت را به 
تصرف خوی��ش در آورد و حتی ج��ای کوچکی برای من 
مگذارد. من به ش��ادی محتاجم، و به شادی تو، بی شک 
بیش از شادمانی خودم. حتی اگر این سخن قدری طعم 
 تل��خ خودخواهی دارد، ای��ن مقدار تلخ��ی را ، در چنین

 زمانه ای ببخش - بانوی من، بانوی بخشنده  من!
به خدایم قس��م که می دان��م چه دالیل اس��تواری برای 
 افس��رده بودن وجود دارد؛ اما این را نیز به خدایم قس��م

  می دانم ک��ه زندگ��ی، در روزگار ما، در افتادنی ا س��ت 
خیره سرانه و لجوجانه با دالیل استواری که غم در رکاب 

خود دارد.
غم بسیار مدلّل، دشمن تا بن دندان مسلح ماست.

اگر به خاطر تزکیه  روح ، قدری غمگین باید بود - که البته 
باید بود - ضرورت اس��ت که چنین غمی ، انتخاب ش��ده 

باشد نه تحمیل شده.
غصه منطق خود را دارد. ن��ه؟ علیه منطق غصه حتی اگر 

منطقی ترین منطق هاست، آستین هایت را باال بزن!
غم، محصول نوع روابطی اس��ت که در جامعه شهری ما و 
در جهان ما وجود دارد. نه؟ علیه محصول، علیه طبیعت، 
و علیه هر چیز که غم را سلطه گرانه و مستبدانه به پیش 

می راند، بر پا باش!
زمانی که اندوه به عنوان یک مهاجم بدقصد سخت جان 
می آید نه یک ش��اعر تلطیف کننده روان، حق است که 

چنین مهاجمی را به رگبار خنده ببندی...
عزیز من! 

قایق کوچک دل به دس��ت دریای پهناور اندوه مس��پار! 
الاقل بادبانی بر افراز! پارویی ب��زن، و بر خالف جهت باد، 

تقالیی کن!
سخت ترین توفان، مهمان دریاست نه صاحبخانه آن.

توفان را بگذران ...
و بدان که تن سپاری تو به افس��ردگی ، به زیان بچه های 

ماست
و به زیان همه بچه های دنیا.

آخر آنها شادی صادقانه را باید ببینند تا بشناسند...
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اخبارخبر

دس��تگاه زنده یاب با بررس��ی قبر یک قاتل اعدامی به تص��ور خانواده این 
 پس��ر که اصرار داش��تند از داخ��ل قبر صداهایی ش��نیده و خ��واب هایی 

دیده اند، خاتمه داد.
26 خرداد امسال مادریک قاتل که اعدام شده بود با مراجعه به دادسرای امور 
جنایی تهران ادعا کرد پسرش را زنده به خاک سپرده اند و خواست تا برای 

کمک به او دستور باز کردن قبر پسرش را صادر کنند.
 جوان اعدامی س��ال 88 در یک درگیری خیابانی پس��ر جوان��ی را به قتل 
رسانده بود و پس از بازداشت از سوی دادگاه کیفری استان تهران به اعدام 
محکوم شده بود که در نخستین روزهای خرداد ماه او به دار مجازات آویخته 
 شد. 25 روز از اعدام پسر جوان می گذشت و مادرش در این مدت در خواب 
 می دید که پسرش زنده اس��ت و از آنها می خواهد که کمکش کنند و این 
در حالی بود که خاله و خواهر پس��ر اعدامی زمانی که به باالی سر قبر این 

جوان رفته بودند، از داخل قبر صداهایی را شنیدند.
 خاله پسر اعدامی نیز که همراه مادرش به دادس��رای امور جنایی مراجعه 
کرده بود به بازپرس پرونده گفت: ش��ب قبل از اینکه به بهش��ت زهرا بروم 
 خواهرزاده ام را در خواب دیدم و مردی با موهای فرفری و س��یبیل دار نیز 

در کنارش ایستاده بود و درخواست کمک می کرد.
 وقتی به بهشت زهرا رفتم وباالی سرقبر خواهرزاده ام رفتم صدایی شنیدم 
و شروع به جیغ و فریاد کردم که مردم گفتند به سراغ مسئول آن بخش بروم 
و او را درجریان بگذارم و زمانی که به سراغ مس��ئول آن بخش رفتم دیدم 

همان مرد مو فرفری ای است که در خواب دیدم.
خانواده اعدامی در حالی اصرار به به نبش قبر پسرشان داشتند که پزشکی 
قانونی مرگ وی را تایید ک��رده بودند و بازپرس پرونده عنوان داش��ت که 
انسان تا مدت زمان 4 روز می تواند زنده بماند واین در حالیست که 25 روز 

از این زمان می گذرد.
 اما م��ادر وخاله پس��ر اعدامی گوش این ح��رف ها نمی دادند وپافش��اری 
 می کردند تا ای��ن که در این مرحل��ه بازپرس جنایی دس��تور داد تا تیمی 
از ماموران هالل احمر همراه دستگاه زنده یاب به باالی سر قبر پسر جوان 

بروند و موضوع را رسیدگی کنند. 
 بدین ترتی��ب تیمی از ماموران هالل احمر با دس��تگاه زن��ده یاب به باالی 
 سر قبر پسر جوان رفته و پس از تحقیقات، دس��تگاه زنده یاب هیچ نشانی 

از زنده بودن قاتل  در این قبر نداد.
بنا به این گزارش، این پرونده پس از تحقیقات فنی مختومه اعالم شد.

فرماندار خوی جزئیات قتل دختر جوان به دست پدرش در آن شهرستان 
را تشریح کرد.

حسین سیوانی اصل  فرماندار خوی  اظهار داشت: دختر جوانی روز یکشنبه 
مقابل دانشکده پرستاری این شهرستان توسط پدرش به قتل رسید.

 وی به انگی��زه پ��در از قتل دخت��ر خود اش��اره ک��رد و گفت: پ��در قاتل 
در بازجویی های پلیس��ی انگیزه خود را از قتل دخترش ش��ایعاتی عنوان 
 کرد که از سوی مردم شنیده بود و این شایعات در خصوص مسائل اخالقی 

و ناموسی بود.
سیوانی ادامه داد: این دختر جوان دیروز به دلیل شایعاتی از مسائل اخالقی 
 که توس��ط مردم برای پ��در وی بازگو ش��ده بود مورد خش��م و غضب پدر 
قرار گرفت. وی افزود: پدر این دخترجوان ظهر روز یکشنبه مقابل دانشکده 
پرستاری با ش��لیک دو گلوله وی را از پای درآورد و به دلیل اینکه پدر مانع 
رسیدن نیروهای امدادی شده بود دختر جوان به دلیل جراحت وارده جان 
باخت. فرماندار خوی با اش��اره ب��ه بزرگ نمایی و تش��ویش اذهان عمومی 
توسط برخی سایت های خبری، اظهار داشت: وقوع این چنین اتفاقاتی اگر 
چه بسیار تلخ و دردناک است ولی این اتفاقات در تمام کشورهای پیشرفته 
نیز رخ می دهد بنابراین درج ش��ایعات در خصوص این قتل در سایت های 

خبری خوشایند نیست.

 پیرمردی که در برابر مش��کالت دخترش دچار مش��کالت شدید 
روحی وروانی شده بود به طرز مش��کوکی جان خود را از دست داد. 
گل محمد ۷2ساله بود و در منطقه بلوار توس مشهد زندگی می کرد.

چندی قبل دختر جوان این پیرمرد در محل کارش دچار حادثه شد. 
دختر جوان در این حادثه سوختگی شدیدی پیدا کرد و پس از مدتی 
 از همسرش جدا ش��د. این مش��کالت کمر پدر پیر را خم کرده بود 
و او ح��رص و جوش زی��ادی می خ��ورد. گل محمد نگ��ران آینده 
دخت��رش بود و مدام اش��ک می ریخ��ت و گریه می ک��رد. پیرمرد 
۷2ساله در این وضعیت از نظر روحی و روانی مشکل پیدا کرده بود و 
 داروهای اعصاب و روان مصرف می کرد. ساعت 11صبح یکشنبه نوه 
گل محمد که خانه شان روبه روی خانه پدر بزرگ بود وارد خانه پیر 
مرد شد. حس��ین با صحنه ای وحش��تناک روبه رو شده و بالفاصله 
با نیروه��ای امدادی و پلیس تم��اس گرفت. دقایق��ی بعد ماموران 
 کالنتری کاظ��م آباد و تی��م اورژانس 115مش��هد در محل حاضر 
و با کشف جس��د حلق آویز گل محمد، پلیس مراتب را به بازپرس 
ویژه قتل اعالم کرد. به دستور قاضی حسینی جسد برای تعیین علت 
دقیق مرگ به پزشکی قانونی انتقال پیدا کرد و تحقیقات کارآگاهان 
 مب��ارزه با جرای��م جنایی پلی��س آگاهی خراس��ان رض��وی برای 

روشن شدن راز مرگ مشکوک پدر بزرگ ادامه دارد.

خانواده داغدار محسن آخرین قربانی حادثه ناگفته هایی بیان 
می کنند که شنیدش برای هر انسانی بسیار غم انگیز است.

این انفجار که در بامداد روز جمعه به وقوع پیوست به40 دقیقه 
جهمنی در پایتخت معروف شد، در ابتدا بسیاری از مسئوالن 
تقصیرات را به گ��ردن یکدیگر انداخت��ه و حاضر به پذیرش 

اشتباه و سهل انگاری نبودند.
این ماجرا تاجایی پیش��رفت که اداره گاز مقصر انفجار خط 
لوله گازرسانی منطقه شهران را عملیات مترو و برخورد بیل 
مکانیکی عنوان کرد و سپس مس��ئوالن شهری این موضوع 
 را کذب خوان��ده و گفتند که اص��ال آنجا عملی��ات عمرانی 
انجام نمی شود و حتی مردم از چندی پیش بوی گاز استشمام 

کرده و به شرکت گاز هشدار داده بودند.
مهم ترین بخش این انفج��ار قربانیان بودند، کس��انی که با 
 زبان روزه حین فعالیت عمرانی زی��ر خروارها خاک مدفون 
 ش��ده بودند، مس��ئوالن ش��هری و همین طور س��خنگوی 
آتش نش��انی در ابتدا وجود هرگونه مفقودی را انکار کردند 
ولی دیری نگذش��ت که مس��ئوالن از 2 مفقودی یاد کردند 
 که به احتمال زیاد و به خاطر س��هل انگاری ه��ا جان باخته 

بودند.
یکی از مفقودان ک��ه کارگر 23 س��اله افغانی  بود، توس��ط 
نیروی های آتش نش��انی در  بخش گودبرداری خطوط مترو 
آبشناسان در قسمت جنوب به شمال کشف شد ولی خبری از 

پیدا شدن آخرین قربانی در بخش شمالی تونل، نشد. 
 خانواده محس��ن نوروزی ) آخرین قربانی فاجعه ش��هران ( 
با حضور در باش��گاه خبرنگاران جوان،  پ��رده از راز های غم 
 انگیز برداش��تند و گفتند: م��ا امید داریم که محس��ن زنده 

باشد.
یک��ی از اقوام محس��ن م��ی گوید: مس��ئوالن ش��رکت آب 
می توانستند جلوی سرازیر ش��دن آب را به داخل تونل مترو 

بگیرند ولی معلوم نیست چرا پس از 5 ساعت این موضوع رخ 
داد، مسئوالن شرکت آب پس از آنکه گل و الی تمام بخش 

شمالی را فرا گرفت، لوله مرکزی را بستند.
 فامیل آخرین قربانی گفت: ابتدا مهندسان دستگاه آوردند که 
مشخص شود بیل مکانیکی در کدام بخش تونل بوده است که 
پس از بررسی اعالم کردند که در بخش ابتدایی تونل ) محل 
ریزش آوار ( وسیله ای وجود نداشته است ولی امروز ما پس از 
 ده ها ساعت فعالیت در داخل تونل متوجه شدیم که محسن 

در همان بخشی که مهندسان بررسی کردند، بوده است.
وی اضافه کرد: زمانی متوجه شدیم که محسن مان کجاست 
که دیگر دیر ش��ده بود، مهندس��ان مترو ش��هرداری محل 
ریزش را با خروار ها خاک پر کرده بودند و دائم به ما تس��لیت 
می گفتند ولی همچنان امید به زنده بودن محس��ن داریم، 

واقعا اگر این حادثه برای یکی از اقوام مسئوالن رخ داده بود، 
 بازهم همین طور و به همین س��ادگی رفتار می کردند، آنان 
) آتش نشانی و مس��ئوالن مترو ( حتی برای آوردن یک لوله 
برای ورود به داخل تونل و گذاشتن پمپ برای تخلیه گل و الی 
با ما همکاری نکردند و دائم ما را ب��ه صبر توصیه می کردند، 
 مگر چقدر وقت وجود دارد، شاید بتوان محسن را زنده بیرون 

آورد.
همسر محس��ن که دائم اش��ک از روی صورتش می چکید،  
 از مس��ئوالن تقاض��ا کرد ک��ه حداق��ل پیکر ش��وهرش را 
به او بازگردانند تا به آرامش برسد، میان صحبت های همسر 
محسن، یکی دیگر از اقوام شان گفت: دختر و پسر محسن را 
ببینید، آنان هر روز سراغ پدرشان را می گیرند ، چراکه محسن 

یک مرد زحمتکش و خانواده دوست بود.

قاتل اعدامی که صدایش از داخل قبر می آمد؛ 

مادر، خواستار نبش قبر شد
ناگفته های مرگ هولناک 

دختر دانشجو از زبان فرماندار خوی 

سوختگی زن جوان طالق او از شوهر نامهربانش را رقم زد؛

پدر پیر به طرز مرموزی تسلیم مرگ شد

چند دقیقه ای با خانواده محسن؛

نا گفته  هایی از آخرین قربانی حادثه شهران 

فرمانده انتظامی شهرستان چابهار از دستگیری ربایندگان 
کودک یک روزه پس از 48 س��اعت در این شهرستان خبر 

داد.
سرهنگ محمد نوربخش گفت: 26 خرداد ماه در پی اعالم 
فوریت های پلیسی110 مبنی بر مفقود شدن کودک تازه 
 متولد شده در بیمارستان امام علی چابهار بالفاصله تیمی 
از عوامل شعبه مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی بررسی 

موضوع را با حضور در محل آغاز کردند.
وی در ادامه افزود: در بررس��ی و تحقیقات اولیه ماموران، 
 مش��خص ش��د که خانمی با خوراندن آب میوه مس��موم 
به همراهان نوزاد که در بیمارستان بودند، نوزاد را می رباید 
و به سرعت با یک دستگاه سواری پراید از محل متواری که     
 با به دست آوردن این اطالعات، تحقیقات برای شناسایی 

و دستگیری متهم، وارد مرحله جدیدی می شود.
س��رهنگ محمد نوربخش از شناس��ایی خودروی متهم 
خبر داد و گف��ت: تیم های ویژه پلیس آگاهی و تجس��س 
کالنتری 11 شهرستان، آدرس مالک خودرو را تحت کنترل 
نامحسوس قرار دادند و پس از 48 ساعت خودرو را در سطح 
شهرستان شناسایی و در یک اقدام به موقع توقیف و راننده را 
نیز دستگیر کردند که برای انجام تحقیقات بیشتر به پلیس 

آگاهی منتقل شد. 
فرمانده انتظامی شهرستان چابهار ادامه داد: متهم در ابتدا 
 منکر هرگونه ربودن نوزاد ش��د ولی در مواجهه با مدارک 
و مس��تندات چاره ای جز بیان واقعیت نداشت و به ربودن 

کودک با همکاری خواهر خود اعتراف کرد.
فرمانده انتظامی شهرستان چابهار از دستگیری خواهر متهم 
که عامل اصلی ربایش بود خبر داد و گفت: متهم در اعترافات 
 خود اظهار داش��ت، روز قب��ل از ماجرا، فرزند ت��ازه متولد 
شده ام فوت کرد و از لحاظ عصبی و روانی تحت فشار بودم 
و به ناچار برای حفظ آبروی خود نزد خانواده و اقوام به فکر 
ربایش نوزاد از بیمارستان افتادم. سرهنگ محمد نوربخش 
 ادامه داد: متهم در ادامه اعترافات خود اذعان داش��ت که 
در نیمه های ش��ب بع��د از متولد ش��دن نوزاد، پرس��تار، 
همراهان بیمار را صدا زد که من به جای آن فرد رفتم و نوزاد 
را از پرستار گرفتم و بعد با برادرم تماس گرفتم که فرزندم 
متولد شده اس��ت و به بهانه این که دفترچه بیمه همراهم 

نیست به سرعت از بیمارستان خارج شدم و به منزل رفتم.

ناچار به دزدیدن نوزاد شدم

اخطار اجرایی
3/742 شماره: 320/94 به موجب رای شماره 850 تاریخ 94/5/31 حوزه 
9 شورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه 1- وحید صفرنژاد فرزند سیاوش به نشانی اصفهان چمران خیابان 
محمد طاهر کوی عباسی پ 8،  2- سعید صفرنژاد فرزند سیاوش به نشانی 
مجهول المکان محکومند به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ س��ی و پنج 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دویست و ده هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و مبلغ سیصد و بیس��ت هزار ریال بابت هزینه نشر  آگهی و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از 91/12/20 تا زمان اجرای 
حکم در حق محکوم له تعاونی اعتبار ثامن با مدیریت محمد حسین نظری 
توکلی با وکالت احمد انصاری به نشانی اصفهان دروازه شیراز ساختمان 
فراز طبقه اول واحد 5 و همچنین نیم عش��ر حق اجرا در حق اجرای احکام 
ش��ورای حل اختالف. ماده 34 قانون اجرای احکام: همی��ن که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ ش��د، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایی خود را به قسمت اجرا تس��لیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف:8721 شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )234 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

3/743 شماره: 405/94 به موجب رای شماره 650 تاریخ 94/9/10 حوزه 
26 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه امیر خیامیم به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ سی 
میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 285/000 ریال به عنوان 
خسارت دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 93/10/21 لغایت 
زمان وصول خواسته طبق نرخ ش��اخص بانک مرکزی در حق محکوم له 
کورش معلمی به نشانی اصفهان 4 راه سعادت آباد ساختمان 400 طبقه 3 
واحد 4 و پرداخت نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی ب��رای پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجرای مف��اد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:8719 شعبه 26 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )185 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

3/744 شماره: 1016/94 به موجب رای ش��ماره 1062 تاریخ 94/10/20 
حوزه 17 شورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه حمیدرضا طوطیان به نش��انی مجهول المکان محکوم اس��ت 
به پرداخت مبلغ بیس��ت و یک میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و سیصد 
و هشتاد و پنج هزار ریال هزینه دادرس��ی و پرداخت هزینه نشر آگهی تا 
اجرای کامل حکم و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ های 474975-

91/8/11 به مبلغ 3 میلیون ری��ال و 474977-91/12/11 به مبلغ 3 میلیون 
ریال و 474979-92/4/11 به مبلغ 3 میلی��ون ریال و 92/6/11-474980 
به مبلغ 3 میلیون ری��ال و 474976-92/10/11 به مبل��غ 3 میلیون ریال و 
4749978-92/2/11 به مبلغ 3 میلیون ریال و 474974-91/6/11 به مبلغ 
3 میلیون ریال لغایت اجرای حکم در حق خواهان علی رضایی به نشانی خ 
شیخ طوسی خ حکیم بن بست شهید صدوقی پالک 22 و نیم عشر حق االجرا 
در حق صندوق دادگستری. 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 تس��لیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف:8717 شعبه 17 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )240 کلمه، 3 کادر(
اجرایيه

ش��ماره    9510420350800107 اجرایی��ه: ش��ماره   3 /745
پرونده:9209980350800729 ش��ماره بایگانی شعبه:920754 بموجب 
درخواس��ت اجرای حکم مربوطه به ش��ماره و ش��ماره دادنامه مربوطه 
9209970350801616 محکوم علیه محمود بیات فرزند ماشااله به نشانی 
مجهول المکان محکوم اس��ت به پرداخت مبل��غ 96/108/181 ریال بابت 
اصل خواس��ته با احتس��اب مبلغ 1/977/000 ریال هزینه دادرسی و مبلغ 
3/459/895 ریال حق الوکاله به انضمام خس��ارت تاخی��ر تادیه از تاریخ 
سررسید چک 1389/10/26 لغایت زمان تادیه در حق محکوم له بانک مهر 
اقتصاد به نشانی پل آذر خ توحید پ 3 با وکالت اکرم آدم زاده فرزند عباس 
به نشانی خ وحید نبش حسین آباد مجتمع اداری عسگری ط 3 واحد 7 و نیم 
عشر اجرایی در حق صندوق دولت در ضمن حکم به صورت غیابی صادر 
گردیده است. محکوم علیه مکلف اس��ت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اج��را 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 باش��د چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف س��ی 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 موسسات مالی و اعتباری ایرانی 
یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث 
و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 
یک سال قبل از طرح دعوای اعس��ار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 
و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اج��رای احکام مدنی و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اج��رای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال 
به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال 
برای پرداخت دیون کافی نباش��د موجب مجازات تعزیری درجه ش��ش یا 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می ش��ود )ماده 21 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس 
از مهلت سی روز ارائه ش��ود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت 
محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توس��ط محک��وم علیه خواهد بود 
)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 8835 

شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)429 کلمه، 5 کادر(
فقدان سند مالکيت

3/748 ش��ماره صادره: 1395/43/238458 نظر به اینکه سید علی تابش 
با تسلیم دو برگ استشهاد ش��هود ش��ماره 16168-95/3/13 دفترخانه 
اصفهان، مدعی مفقود شدن سند مالکیت ششدانگ پالک شماره 4336 فرعی 
از 26 اصلی واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که در ذیل ثبت 107942 مورد 
ثبت در صفحه 56362 دفتر جلد 597 امالک تحت ش��ماره چاپی 966211 
صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند انتقال شماره 78/09/27-121534 
دفترخانه 3 اصفهان به وی انتقال یافته و اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم 
در اثر س��رقت مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده 

اس��ت. لذا مراتب به اس��تناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می ش��ود چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
نس��بت به ملک مرقوم یا وجود س��ند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تس��لیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل س��ند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرس��ید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نش��ود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
طبق مقررات خواهد شد. م الف: 9110 اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان 

اصفهان )215 کلمه، 2 کادر(
افراز

3/770 احترام��ا اعالم میدارد خان��م پریوش حیدری فرزند غالمحس��ین 
شناس��نامه ش��ماره 2963 آغاج��اری کد مل��ی 5279299618 ب��ا ارائه 
درخواس��ت وارده بش��ماره 9534047892744 مورخ��ه 1395/03/25 
درخواست افراز سهام مش��اعی خود از پالک 10641 فرعی از شماره یک 
اصلی واقع در بخش ثبتی میمه را نموده و اعالم داش��ته به احد از مالکین 
مشاعی بنام آقای رحیم محمدی فرزند عباس��قلی شناسنامه شماره 294 
ش��هرکرد دسترس��ی نداش��ته و از آدرس نامبرده نیز اطالعی ندارد لذا 
بدینوسیله اعالم میگردد عملیات افراز پالک مذکور در مورخه 95/04/01 
راس ساعت 10 صبح در محل وقوع پالک انجام میگردد فلذا چنانچه مخاطب 
یا اشخاص دیگری به موضوع معترض میباشند در وقت مقرر در محل پالک 
حاضر گردند عدم حضور مانع رس��یدگی نخواهد بود. اداره ثبت اسناد و 

امالک میمه )122 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

3/731 در خصوص پرونده کالس��ه 375/95 خواه��ان علی محمد فالحی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت امیر آقاجان زاده تقدیم نموده 
است وقت رس��یدگی برای مورخه 95/6/31 ساعت 8 صبح تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
س��جاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پ��الک57 کدپس��تی 8165756441 مجتمع ش��ورای حل اختالف 
اصفهان ش��عبه 13 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 ش��ود. م الف: 8742 شعبه 13 
حقوقی مجتمع شماره یک ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان )119 

کلمه، 1 کادر(
اخطار اجرایی

3/740 شماره: 895/94 به موجب رای شماره 980 تاریخ 92/12/9 حوزه 
25 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه آقای حمیدرضا نجفی عطاآبادی به نش��انی مجه��ول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ 8/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 31/500 
ریال بابت هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه 
قانونی و خس��ارت تاخیر تادیه در تاریخ سررسید چک 558983 به تاریخ 
1390/6/1 لغایت اجرای حکم در حق خواهان آق��ای اصغر کریمی فرزند 
نوروزعلی به نشانی اصفهان زینبیه دارک کوی طالب پالک 22 و پرداخت 
نیم عشر حق االجرا در حق اجرای احکام ش��وراها. 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 قس��مت اجرا تسلیم کند و اگر 

مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف:8727 شعبه 25 حقوقی مجتمع شماره 
دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )194 کلمه، 2 کادر(

اخطار اجرایی
3/741 شماره: 908/94 به موجب رای شماره 992 تاریخ 94/12/9 حوزه 
25 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه آقای مظاهر عطائی فرزند بهمن به نش��انی مجه��ول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال ) س��ی میلیون ریال( بابت اصل 
خواس��ته به مبلغ 150/000 ریال )یکصد و پنجاه ه��زار ریال( بابت هزینه 
دادرسی. هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواس��ت لغایت اجرای حکم در حق خواهان آقای اصغر کریمی فرزند 
نوروز علی به نشانی اصفهان زینبیه دارک کوی طالب پ 23 و پرداخت نیم 
عشر حق االجرا در حق اجرای احکام شورا. 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 مف��اد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:8726 شعبه 25 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )196 کلمه، 2 کادر(
ابالغ

ش��ماره   9510106836601587 ابالغنام��ه: ش��ماره   3 /728
پرون��ده:9509986836600120 ش��ماره بایگانی ش��عبه:950150 ابالغ 
ش��ونده حقیقی: علی مش��هدی رضا طهرانی فرزند اکبر به نشانی مجهول 
المکان – ته��ران خیاب��ان پی��روزی خ ده��م خ جوادیه پ��الک 25، تاریخ 
 حضور:1395/06/08 دو ش��نبه س��اعت: 10 ،  محل حض��ور: اصفهان-

 خ میرفندرسکی)خ میر(- حدفاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایی 
شهید قدوسی- طبقه 2 اتاق 202، علت حضور: در خصوص دعوی محبوبه 
فقانی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر 
شوید ضمنًا به پیوست نسخه ثانی دادخواست و ضمایم ارسال می گردد. 
م الف:8842 ش��عبه 6 دادگاه خانواده شهرس��تان اصفهان )مجتمع شهید 

قدوسی( )99 کلمه، 1 کادر(  

اعالم مفقودی 

اعالم مفقودی 

شناس��نامه مالکیت خودرو خودرو سواری پژو 504 مدل 
1979 به رنگ سفید به شماره پالک انتظامی 23-847 د 87 
و شماره موتور 3028332 و شماره شاسی 3028332 به نام 
سید رضا نبی اصفهانی فرزند سید عیسی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناس��نامه مالکیت خودرو مینی ب��وس بنز مدل 1356 
به رنگ نارنجی به ش��ماره پ��الک انتظام��ی 169-84 
ع 19 و ش��ماره موتور 0037712 و ش��ماره شاس��ی 
37939150400358 به نام اس��حق دیان��ت پور فرزند 

میران مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام حسن مجتبی عليه السالم:
عاقل و خردمند به كسى كه از او نصیحت و اندرز 

خواهد، خیانت نكند.
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طرز تهيه نان تخم مرغی پاکتی 

آشپزی شبکه های اجتماعی

مواد الزم:  عس��ل به میزان الزم، ماس��ت بدون چربی ۴ قاش��ق غذاخوری، پس��ته  
۲۰ عدد، روغ��ن زیتون  ب��ه می��زان الزم، تمش��ک ت��ازه ۱۵۰ گرم، ن��ان ۲ برش، 
 پودر دارچی��ن  به می��زان الزم، جوز هن��دی  به می��زان الزم، موز ۲ ع��دد کوچک،

تخم مرغ ۲ عدد بزرگ.
 ط�رز تهي�ه: تخم م��رغ، موز، ن��وک انگش��ت ج��وز هن��دی، دارچی��ن و نمک را 
در مخلوط ک��ن بریزید و تا یک دس��ت ش��وند، هم بزنی��د. آن را در ظرف��ی بریزید 
 و کن��ار بگذارید. هر ب��رش از نان را از س��مت ب��زرگ تر آن ش��کاف دهی��د و آن را 
 ب��ه حال��ت جیب ب��از کنی��د. با دس��ت ت��ا جایی ک��ه م��ی توانید تمش��ک ه��ا را 
 در نان ها قرار دهید. مراقب باش��ید تا نان ها پاره نشوند. س��پس نان ها را در ترکیب 

تخم مرغ قرار دهید تا تخم مرغ به خورد نان ها برود.
 در ای��ن می��ان، در ماهیتاب��ه ای نچس��ب روی ح��رارت متوس��ط رو ب��ه پایی��ن،

۱ قاش��ق چای خوری روغن بریزی��د و آن را با حوله کاغ��ذی در ماهیتاب��ه بمالید. 
 نیم��ی از ترکیب تخ��م م��رغ را در ماهیتاب��ه بریزی��د و یک��ی از نان های آغش��ته 
به ترکی��ب تخ��م م��رغ را روی آن ق��رار دهید تا الی��ه ای پنکی��ک مانن��د زیر آن 
 تش��کیل ش��ود. این کار را ب��رای ترکیب تخم م��رغ و ن��ان باقیمانده تک��رار کنید، 
 آن ه��ا را ب��رای 3 ت��ا ۴ دقیقه ت��ا طالیی ش��وند، از ه��ر ط��رف بپزید. ن��ان های 

تخم مرغی را با ماست سرو کنید. 
بر روی آن ها کمی پسته خرد شده، پودر دارچین و مقداری عسل بریزید.
نکته: می توانید به جای تمشک تازه از مربای تمشک نیز استفاده کنید.

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در صفحه شخصی 
اینستاگرامش خطاب به سلمان، بن سلمان و جبیر از حکام سعودی 
نوشت: در حالی که ش��ما راه خانه خدا را بر حجاج ایرانی بستید... در 
حالی که دو گروه تروریستی را با فرماندهی کنسولگری خود در اربیل، 
وارد مرزهای کردستان ایران کردید و همه آنها کشته شدند... در حالی 
که به آشکاری از تروریست های مستقر در فلوجه عراق حمایت کردید، 

فلوجه آزاد شد، چشم تکفیری ها کور شد.
 بیایید از شکس��ت خودتان در یم��ن و عراق و س��وریه درس بگیرید 

و از مسلمان کشی و کودک کشی دست بردارید.
جاهلیت هیچ نتیجه ای جز بدنامی برای شما ندارد.

جا هليت
 نتيجه ای جز بدنامی برای شما ندارد

خانه داری
 در ای��ن مطل��ب پیش��نهاداتی ب��رای ش��ما داری��م تا 
زباله هایتان را به درس��تی دس��ته بندی و جمع آوری 

کنید. 
1- سيستم های کشویی برای دفع زباله آشپزخانه

این سیس��تم کشویی فش��رده هوش��مندانه، ضایعات 
آشپزخانه آماده دفع را در خود جای می دهد، یک سطل 
زباله در زیر و یک ظرف سر دار برای پوشاندن زباله های 

بازیافتی نیز آن را تکمیل می کنند.
  2- سطل زباله های توکار در کانتر آشپزخانه

اگ��ر به دنب��ال پیش��نهادهایی ب��رای یک آش��پزخانه 
هیج��ان انگی��ز هس��تید، ای��ن ایده ه��م متف��اوت و 
هم بس��یار کارب��ردی اس��ت. این س��رپوش اس��تیل 
 براق، س��طل زبال��ه ۱۵ لیت��ری برداش��تنی را پنهان 
کرده اس��ت. این یونیت برای دفع زباله بس��یار مناسب 
اس��ت. نصب ت��راز ش��ده آن ب��ا س��طح کانتر ب��ه این 

معناس��ت که ضایعات س��بزی ها و میوه ها می توانند 
مس��تقیما از تخته برش به س��طل منتقل ش��وند. این 
نوع سطل در حفظ فضا نیز بس��یار موثر است – فضای 
 کف را اش��غال نمی کند و م��ی تواند در گوش��ه هایی 

از کابینت تان که قابل استفاده نیستند، نصب شود.
3- سلطل زباله های حلبی در آشپزخانه

این آشپزخانه با س��بک کانتری از س��طل های حلبی 
بادوام با س��بک وینتیج ب��رای جداس��ازی و نگهداری 
 زبال��ه ه��ای بازیافت��ی و غیربازیافت��ی اس��تفاده 
کرده اس��ت. افزودن س��طل هایی مانند ای��ن نمونه ها 
که با دکوراس��یون آشپزخانه شما س��ت می شوند، راه 
حلی آسان و ارزان برای دسته بندی زباله ها است. این 
حقیقت که خارج کردن این سطل ها از آشپزخانه کاری 
 آس��ان اس��ت، یعنی می توان به راحتی و به طور مداوم 

آن ها را شست.

10 ایده پوشاندن 
سطل زباله در آشپزخانه)1(

خواندنی

س�اعت یک ميليون دالری که چشم ها را 
خيره می کند

ساعت » شیشه ای « یک میلیون دالری به بازار 
عرضه ش��ده که قیمت آن ۱/۲7۵ میلیون دالر 
است، بدنه این ساعت تماما ش��فاف و از یاقوت 

کبود است.
 ) Greubel Forsey ( شرکت  گروبل فورسی
ساعت جدید خود به نام » دابل توربیلون3۰ « را 
به بازار عرضه کرده که قیمت آن ۱/۲7۵ میلیون 

دالر است، این ساعت هوشمند نیست. 
خاصیت این ساعت که توسط شرکت آمریکایی 
متخصص در صنعت س��اعت س��اخته شده این 
است که بدنه آن تماما ش��فاف و از یاقوت کبود 
است. شرکت گروبل فورس��ی نام ساعت جدید 
خود را » تاج شیش��ه ای « گذاش��ته، زیرا تمام 
اجزای داخلی آن که بالغ بر 396 قطعه اس��ت از 

بیرون و در حین کار کردن ساعت دیده می شود. 
 این ش��رکت می گوید برای س��اخت بدنه این 
س��اعت از یاقوت کبود ) س��افایر ( استفاده کرد 
 و به همین دلیل داخل این س��اعت دس��ت ساز 
از هر زاویه ای دیده می شود؛ فقط 8 عدد از این 
ساعت ساخته  شده که منحصرا در بازار آمریکا 

عرضه خواهد شد.

نجات جان انسان ها با تاتوی هوشمند
یک تاتوی هوش��مند جدی��د می تواند حس��گرهای 
 پزش��کی را ب��ه ش��کل بی س��یم درآورده و همه چیز 
از بخش اورژانس گرفته تا حت��ی میدان های جنگ را 
متحول کند. محققان توانسته اند سریع ترین مدارهای 
یکپارچه پوشیدنی و قابل کشش جهان را تولید کنند؛ 
 این پیش��رفت می تواند به یک جهان مرتبط بی س��یم 

پر سرعت منجر شود. 
این تحقیق که بودجه آن را نیروی هوایی آمریکا تامین 
 کرده، روش جدی��دی را برای انتقال بی س��یم داده ها 

با یک مدار منعطف کششی ابداع کرده است. 
این روش می تواند همه چیز از س��اعت های هوشمند 

گرفته تا سیستم های اتاق عمل را تغییر دهد. 
نکیانگ ما از دانشگاه ویسکانسین مدیسون و رهبر این 
تحقیق اظهار کرد: ما راهی را برای ادغام ترانزیستورهای 
فعال با فرکانس باال به یک مدار س��ودمند شناس��ایی 
کرده ایم که می تواند بی س��یم باشد. این پیشرفت یک 

پلت فرم برای سازندگانی اس��ت که به دنبال گسترش 
قابلیت ها و کاربردهای ابزارهای الکترونیکی پوشیدنی 
هس��تند. در یک واحد مراقبت های ویژه، سیستم های 
الکترونیکی اپیدرمال می توانند به کارکنان اجازه دهند 
 تا از راه دور و به طور بی س��یم بر بیماران نظارت کرده 

و راحتی بیشتری برای بیماران به ارمغان بیاورند. 
این سیستم ها، ابزارهای الکترونیکی هستند که مانند 
تاتوهای موقت بر روی پوس��ت می چسبند. آنچه این 
مدارهای یکپارچه کششی را قدرتمند ساخته، ساختار 
منحصربه فرد آن هاست که از سیم تلفن به هم پیچیده 
شده، الهام گرفته اند. این مدارها در اصل حاوی  دو خط 
 انتقال قدرت در هم پیچیده بس��یار کوچک هس��تند 
و به ش��کل انحناهای Sمانن��د در هم تکرار ش��ده اند.  
این ش��کل مارپیچ��ی ک��ه در دو الیه ب��ا بلوک های 
 فلزی بخش بندی ش��ده مانند یک پازل ایجاد ش��ده، 
 به خطوط انتقال اجازه می دهد تا ب��دون تاثیرگذاری 

بر عملکردشان، کشیده شوند.

توليد مو به روش چاپ 3 بعدی
در تازه ترین ن��وآوری در عرصه چاپ س��ه بعدی 

دانشمندان موفق به تولید مو شدند.
 در س��ال ه��ای اخی��ر فن��اوری چاپ س��ه بعدی 
پیش��رفت های قابل توجهی داش��ته به طوری که 
می توان محصوالت مختلفی نظیر خودرو، پوست 

انسان و حتی غذا را نیز به این روش تولید کرد. 
اما این فن��اوری درخص��وص برخی م��وارد نظیر 
مو، پش��م و سایر س��اختارهای مش��ابه ناکام بوده 
 است زیرا برای تولید آنها به روش چاپ سه بعدی 
به محاسبات زیاد و پیچیده و همچنین صرف انرژی 
 MIT زیادی نیاز است. اکنون دانشمندان دانشگاه
 در آزمایش��گاه Media Lab این دانشگاه دست 
به کار بزرگی زده و توانس��ته ان��د از تکنیک چاپ 
سه بعدی برای تولید انبوهی از ساختارهای شبیه 
مو استفاده کنند. آنها به جای استفاده از نرم افزار 

سنتی طراحی CAD برای طراحی هزاران تار مو 
) که کاری بسیار سخت و زمان بر است ( نرم افزار 
 جدیدی ارایه ک��رده اند که ب��ه آن Cilllia گفته 
می ش��ود. این نرم افزار به دانش��مندان امکان آن 
 را می ده��د که انبوه��ی از موها را که شمارش��ان 
تا هزاران تار هم می رسد تنها در عرض چند دقیقه 
 طراحی کنن��د. نکته جال��ب توجه این اس��ت که 
با استفاده از این نرم افزار می توان میزان ضخامت 
مو، درازا و تراکم س��اختاری آنه��ا را نیز به راحتی 
 تعیین ک��رد. از دیگر ویژگ��ی های ای��ن نوآوری 
می توان به امکان چاپ این موها بر روی س��طوح 
 مختل��ف خمیده یا صاف اش��اره کرد ک��ه این کار 
از طریق چاپگرهای سه بعدی ساز رایج امکانپذیر 
است. این نوآوری راه را برای تولید سطوحی همواره 
می سازد که همچون دس��ت و پای مارمولک ها از 
چسبندگی قابل توجهی به سطوح برخوردار است.

عکس نوشت

چالش » Cheerrio « مدتی است در فضای مجازی پدرها را درگیر 
کرده است.cheerio نام برند یکی از غالت مخصوص صبحانه است 
که پدرها در این چالش هرچه تعداد بیشتری از حلقه ها را روی صورت 
نوزاد خواب آلودشان بچینند، برنده اند. این چالش توسط پدری آغاز 

شد که حلقه های موردنظر را روی بینی نوزاد 3 هفته ای اش قرار داد 
و در طول چند روز یک چالش در ش��بکه ه��ای اجتماعی به راه افتاد 
و صدها عکس نوزاد در حال خواب که توس��ط پدر به چالش کشیده 

شده اند منتشر شد.

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 گرفته 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. 

 7-  ش�رکت SpaceX رویاهای کودکی ش�ما را به واقعيت 
بدل می کند

 ایالن ماس��ک ) Elon Musk ( بنیان گذار شرکت اسپیس ایکس 
در حال کار روی پروژه ای است که این امکان را فراهم می کند تا شما 

بتوانید در سفر آینده تان بر سطح ماه قدم بزنید.
توافقنامه های میان ناس��ا و اسپیس اکس این ش��رکت را به هدفش 

یعنی تحقق بخشیدن به سفرهای فضایی  نزدیک می کند.
 8- از شر سر و صدای مزاحم خالص شوید

با وج��ود هدفون ه��ای جدید ک��ه در کن��ار طراحی زیب��ا عملکرد 
خوب��ی در کاه��ش نوی��ز و س��ر و ص��دای اط��راف دارن��د، دیگر 

 همس��فر ش��دن با بچه ای ک��ه دائ��م گریه می کن��د، ناخوش��ایند 
نخواهد بود.

9-  از پارک یلو استون ) Yellowstone ( دیدن کنيد
اکنون بهترین زمان برای بازدید از یلو استون است. 

پ��روژه  بازطراحی امکانات اقامت��ی این پارک ملی دیدن��ی به پایان 
 رس��یده اس��ت و ۵ لژ جدید نیز با هزین��ه 7۰ میلیون دالر س��اخته 
 Old ش��ده اس��ت. اکنون بهترین زمان برای تماش��ای آب فش��ان

Faithful است.
 10- در شيلی به تماشای آسمان پرستاره بنشينيد

شمال ش��یلی به دلیل داش��تن آس��مانی صاف بهترین مکان برای 
تماشای آسمان و ستاره ها است. در رصدخانه ها می توانید با تلسکوپ 

به تماشای پهنه  بی کران آسمان بنشینید.
متاسفانه این صنعت گردشگری روبه رشد زیبایی طبیعی این منطقه 

را با خطراتی مواجه کرده است.
  بنابراین ممکن اس��ت سفر به این منطقه و اس��تفاده از این امکانات 

با محدودیت هایی روبه رو شود. 
پس تا دیر نشده خودتان را برای سفر به شیلی آماده کنید.

عجيب ترین چالش جهان؛ شوخی از نوع پ�درانه! آشنایی با فناوری های جدید که سفر کردن را آسان تر می کند )3(

اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان در نظر دارد وصول مطالبات 
 )معوق، مش��کوک الوصول( در سطح استان را بر اس��اس آیین نامه مالی معامالتی 
 به ش��رح اطالعات مندرج در اسناد مناقصه به موسس��ه های حقوقی واجد شرایط  

به صورت دو مرحله ای واگذار نماید.
1- نام و نشانی مناقصه گزار: 

 اصفهان – خیابان فردوس��ی  – نبش خیابان منوچه��ری – اداره کل کمیته امداد
 امام خمینی )ره( استان اصفهان - تلفن : ۰3۱-3۲۲۲۰۰96

2- زمان و محل دریافت اسناد مناقصه:
از روزچهارشنبه مورخه۱39۵/۰۴/۰۲تا حداکثر پایان وقت اداری روز شنبه  مورخه 
۱39۵/۰۴/۱۲ به آدرس اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( اس��تان اصفهان - 

حوزه معاونت اداری و مالی - اداره پشتیبانی 
3 - زمان بازگشایی پاکت ها:

 راس س��اعت۱۰ صب��ح روز دوش��نبه  مورخ��ه۱39۵/۰۴/۱۴در مح��ل اداره کل 
کمیته امداد. 

الزم به ذکر است به )پیشنهادات فاقد سپرده( اسناد مشروط، مخدوش و پیشنهادات 
واصله بعد از انقضا مهلت، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

                              هزینه هاي چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود

   آگهـی مناقصه عمومی 5 -  1395    
   ) نوبت اول (

اداره  کل  کمیته  امداد  امام  خمینی  )ره(
 استان  اصفهان
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