
رییس کمیس��یون اقتصادی ش��ورای ش��هر اصفهان در یکصد و س��ی و 
نهمین  جلس��ه علنی شورای اس��امی شهر اصفهان با اش��اره به خشکی 
زاینده رود ط��ی چند س��ال اخیر اظهار داش��ت: مس��ئوالن وزارت نیرو 
کاهش بارندگی را عامل اصل��ی این امر می دانند در حال��ی که اگر فرض 
 کنیم این علت به عن��وان یکی از عوامل کم آبی باش��د بای��د این کاهش

مص��رف  تمام��ی  ب��ه  آب  تحوی��ل  کس��ری  موج��ب  بارندگ��ی 
کنن��دگان  مص��رف  ب��ه  صرف��ا  آنک��ه  ن��ه  باش��د  کنن��دگان 
تحمی��ل  اصفه��ان  اس��تان  کش��اورزان  جمل��ه  از  نتهای��ی   ا

شود.
فتح اهلل معین با بیان اینکه به جرئت می توان گفت خشک شدن زاینده رود 
ناش��ی از ضعف مدیریت بهره ب��رداری از رودخانه زاینده رود اس��ت، ابراز 
 داش��ت: این در حالی است که متاس��فانه طی ۱۰ سال گذش��ته هر روز

مدی�ریت غیرعلمی و غیرقانونی اعمال ش��ده آثار س���وء خود را بیش��تر 
نمایان می کند.

رییس کمیس��یون اقتصادی و گردش��گ�ری شورای ش��هر اصفه�ان در 
ادام�ه با اش��اره به این که صدور مج�وزهای برداش��ت در باالدس���ت در 
حالی اس���ت که هزاران هکت�ار از اراض�ی کشاورزی استان ب�ا استف�اده 
مان�ده و موج�ب فق�ر و نابسامان�ی جم�ع کثیری از م�ردم است�ان ش�ده 
اس�ت، اب�راز داش�ت: ای�ن اق�دام ظالمان�ه، غی�رقانون�ی، غی�رمنطق�ی و 

غی�رش�رعی است.
وی همچنین با تاکید بر اینک��ه حذف طرح انتق��ال آب به فات مرکزی 

بیشتر از آنکه ناشی از بررس��ی کارشناسی باشد به دلیل جوسازی و ایجاد 
فشار بر استان بوده است، ادامه داد: در این راستا از استاندار و نمایندگان 
مردم استان در مجلس شورای اسامی تقاضا داریم درخصوص جلوگیری 
از تخصیص های جدید جدا پیگیری الزم را به عمل آورند که متاسفانه در 
 دوره گذشته مجلس شورای اسامی از سوی جمع نمایندگان استان اقدام 
قابل توجهی به عمل نیامد. امید اس��ت جمع نمایندگان اس��تان در این 
خصوص همدلی و هماهنگی داشته و این بزرگترین و اساسی ترین خواسته 

مردم استان و شهر اصفهان را پیگیری کنند.
معین در ادامه با اشاره به اینکه الزم اس��ت در خصوص تکمیل تونل سوم 
و س��اخت س��د مربوط به این تونل اقدام جدی به عمل آم��ده و در مورد 
تامین اعتبار مورد نیاز آن اقدام جدی صورت گیرد، ابراز داش��ت: در مورد 
برداش��ت های غیرمجاز و اعمال مدیریت واحد کار محدوده رودخانه گام 
جدی برداش��ته ش��ده و از تضییع بیش از پیش حقوق مردم و به عبارتی 

سرقت اموال مردم جلوگیری به عمل آید.
وی در ادامه با اشاره به اینکه شورای اسامی ش��هر اصفهان  ساالنه زمان 
زیادی را به بررسی و تصویب بودجه شهرداری اختصاص می دهد، اظهار 
داش��ت: عدول از بودجه مصوب در واقع بی توجهی به حقوق عامه مردم و 
سلیقه ای عمل کردن است که در سال های گذشته و در تفریغ بودجه های 
س��نواتی متاس��فانه عدول از بودجه مصوب به کرات مشاهده شده و هیچ 
اقدام موثری نیز از سوی شورا درخصوص جلوگیری از این قبیل اقدامات 

به عمل نیامده است.

عضو ش��ورای اس��امی ش��هر اصفهان در جلس��ه علنی امروز ش��ورای 
 اس��امی ش��هر اصفهان با اش��اره به ل��زوم ارائه پیوس��ت اقتص��ادی در

 پ��روژه های ش��هری گف��ت:  با توج��ه ب��ه کمب��ود مناب��ع در اختیار و 
همچنی��ن ل��زوم اثربخش��ی و کارآیی پ��روژه های ش��هری و ش��رایط 
 اقتصادی کش��ور، ارائه پیوس��ت اقتصادی در پروژه های شهری احساس 

می شود.
احمد علی عاملی ادامه داد: الزم است شهرداری نسبت به این مهم اقدامی 

جدی و عملیاتی انجام دهد.
وی با اش��اره به وضعیت بحران آب گفت: بحران آب و آلودگی هوا نه تنها 
در سطح شهر اصفهان بلکه در کل کشور به عنوان مهم ترین چالش ملی 

تلقی می شود.
وی اف��زود: از آن جایی که فض��ای س��بز از جمله مقوله هایی اس��ت که 
به نوعی در تش��دید مش��کل بح��ران آب و ه��م در کاه��ش آلودگی هوا 
نقش��ی دوس��ویه دارد، انتخ��اب گونه های گیاه��ی مقاوم به خش��کی و 
 متناس��ب با ش��رایط اقلیمی اصفه��ان بهتری��ن راه حل در ای��ن زمینه

 است.
 عضو شورای اسامی ش��هر اصفهان با اش��اره به اقدامات شهرداری برای 
برون رفت از این بحران تصریح کرد: بر اس��اس برنامه توسعه فضای سبز 
قرار بود که سالیانه 5 درصد از گونه چمن فعلی که دارای بیشترین میزان 

مصرف آب است، کم  و گونه های مقاوم جایگزین آن شود.

عاملی خاطرنش��ان کرد: یکی از برنامه های ش��هرداری ب��رای تامین آب 
فضای سبز، ساماندهی و بهسازی آب های سطحی روان شهری و همچنین 
اس��تفاده از پس��اب فاضاب بوده اس��ت بنابراین اقداماتی که از س��وی 

شهرداری در این زمینه صورت گرفته به شورای شهر گزارش می شود.
وی در ادامه سخنان خود با اش��اره به اینکه پدافند غیرعامل از مهم ترین 
ضروریات مدیریت شهری است، اضافه کرد: متاسفانه ما در فرآیند طراحی 
پروژه ها و امکان سنجی های مربوطه شاهد بی اهمیتی به پدافندغیرعامل 
 هس��تیم به طوری که در پ��روژه های ش��هری این موضوع م��ورد توجه 

قرار نمی گیرد.
عضو شورای اس��امی ش��هر اصفهان بیان کرد: به طور مثال اتفاقی مانند 
حادثه انفجار لوله گاز درغرب تهران این هش��دار را برای مدیریت شهری 
دارد که تحقق پدافند غیرعامل و وجود مدیریت یکپارچه شهری به منظور 
مهارک��ردن  و جلوگیری از این بح��ران ها یکی از ضروریات در کش��ور و 

مدیریت شهرهاست.
 عاملی ب��ا تاکی��د ب��ر اس��تفاده از مطالع�ات و پ��روژه ه���ای تحقیقاتی

 انج�ام ش�ده ب�ه عن�وان کاربس���ت در فعالی�ت های ج�اری شهر گفت: 
پروژه های مطالعاتی به دلیل اینکه دارای یک بازه زمان�ی اج�رایی هستند، 
الزم اس��ت نتای�ج آن در برنامه ریزی و فعالی�ت ه�ای ش��ه�ری نهادین�ه 
ش�ود چ�را ک�ه ص�رف ایج�اد مطالع�ه نمی ت�وان شه�ر را به شه�ری عل�م 

مح�ور تبدیل نمود.

تولی��د ری��ل، ای��ن کاالی اس��تراتژیک در س��ال 7۰  ب��رای اولین ب��ار در 
 ای��ران و در ذوب آهن اصفهان ب��ا  تولید ری��ل U33  ویژه خط��وط فرعي و 
س��رعت های پایین کلید خورد و افق روش��ني را پیش روی این ش��رکت ، 
برای برداش��تن گام های  بزرگ برای کمک به حم��ل و نقل ایمن و حفاظت 
 از محیط زیست ترس��یم نمود. در آن زمان تاش بسیاری صورت گرفت که

 دس��تگاه هاي مرتبط از این پروژه حمای��ت کنند تا ذوب آه��ن  بتواند ریل 
UIC 60 ویژه س��رعت های باال را نیز تولید کند که ب��ه دالیل مختلف تولید 
 ریل ب��ا وقفه مواجه ش��د. اما ریل U33  تولیدی ش��رکت در آن س��ال ها در 
 ایس��تگاه های مواد اولیه درون مجموعه  و ایس��تگاه زرین ش��هر نصب شد. 
پوالد م��ردان غی��ور  ذوب آهنی نا امید نش��دند و  ب��ا عزم راس��خ و با همت 
 مضاعف، اق��دام و عمل را ب��ه یکدیگر پیون��د زده و پروژه تولی��د ریل ملی را

 هم اکنون  به آستانه راه اندازي رس��انیدند تا نام ایران را در زمره هفدهمین 
کش��ور تولیدکننده ریل در جهان قرار دهند. در ادامه پروژه ریل، طرح تولید 
 تیرآهن بال پهن که تحولی ش��گرف را در صنعت س��اخت و س��از و ارتقای

 سازه های صنعتی و س��اختمانی رقم می زند آغاز شده و با اجراي این پروژه 
عاوه بر تکمیل سایز تیرآهن هاي س��نگین فعلي تا I500 شرایط الزم برای 
تولید تیرآهن هاي بال پهن تا س��ایز H300 نیز فراهم خواهد شد. ذوب آهن 
اصفهان از این دریچه و به همت پوالدمردان خویش باری دیگر رشد و اعتای 
ایران اسامی و پرآوازه نمودن برند شرکت را تا  آن سوی مرزها، قدرتمندتر 
از گذش��ته رقم خواهند زد. البته دولت نیز الزم اس��ت با توجه به نام گذاری 
سال جدید تحت  عنوان »اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل « با حمایت از تولید 
داخل و ممنوعیت واردات، زمینه دلگرمی و ارتقای  انگیزه کارگران و توسعه و 

شکوفایی بیش از پیش صنایع را در عرصه های گوناگون  فراهم آورد. 
 به منظ��ور آگاه��ی از کم وکی��ف  مراحل پایانی پ��روژه تولید ری��ل ملی در 
ذوب  آه��ن اصفهان با مهن��دس حمیدرضا نور محمدی مدی��ر ناحیه فوالد 
در مدیریت ارشد مهندس��ی کارخانه ، حوزه برنامه ریزي و توسعه به گفتگو 

نشستیم که مشروح آن را در ادامه می خوانید:
 مهن��دس نورمحمدی گفت: ش��رکت ت��ام ایران خ��ودرو در پ��روژه ریل با 
ذوب آهن همکاری داش��ته و به علت احجام ریالی و سقف قرار داد، همکاری 
 با ش��رکت یادش��ده در آخرین مراحل کار قطع ش��د که البت��ه این موضوع 
کوچک ترین وقفه ای در پروژه ایجاد نکرده است و انشاا... تا چند هفته دیگر 
تولید ریل مل��ی را در ذوب آهن اصفهان ش��اهد خواهیم بود. در این راس��تا 
مهندس��ین ناحیه فوالد، بهره بردار و مدیر پروژه اجرایی در داخل شرکت و 

همچنین کارشناسان ش��رکت کوتنر آلمان، مراحل اجرایی پروژه ریل را در 
دس��ت اقدام دارند. ریل ، قطعه ای استاندارد اس��ت و مطابق با مقیاس های 
تعریف شده آماده می شود و دانش فنی آن نیز تا حدودی در داخل وجود دارد. 
پروژه  تولید ریل ملی در ذوب آهن اصفهان با اتمام تست سرد در 

آستانه راه اندازي است  
وی مقایسه تست س��رد و گرم در پروژه ریل را چنین تشریح کرد: تجهیزی 
 که آماده راه ان��دازی می ش��ود، برای تس��ت هماهنگی کلیه قس��مت ها و

 مکانیزم های آن برای  تولید، ابتدا مرحله تست سرد در آن انجام می گیرد و 
در صورتی که پاسخ این مرحله از تست مثبت و مطلوب بود، تست گرم و تولید 
محصول نهایی آغاز می شود. در پروژه ریل تنها تست سرد قفسه 6 و 5 باقی 
مانده است که به نوعی می توان گفت 99 درصد از تست سرد پروژه ریل انجام 

گرفته است و پس از آن تست گرم و تولید محصول نهایی انجام می گیرد. 
 ذوب آهن  حدود 70ُ تن بر ساعت ریل تولید می کند  

مدیر ناحیه فوالد در پاسخ به این س��وال که ظرفیت تولید ریل به چه میزان 
است چنین گفت: ظرفیت تولید ریل در کارخانه مش��خص است با توجه به 
سیس��تم خنک کننده و زیر س��اخت هایی که وجود دارد ، در حدود 7۰ تن 
بر س��اعت امکان تولید ریل در ش��رکت وجود دارد. با تولید ریل در کل سال 
ظرفیت اسمی 4۰۰  هزار تن ریل مطابق اس��تانداردهای اروپایی در شرکت 
رقم خواهد خورد. با توجه به سفارش بازار اگر در طول روز 2۰ ساعت حساب 
کنیم روزی ۱4۰۰ تن ریل آماده می کنیم. معاونت فروش و بازاریابی بایستي 
مطابق با سفارش بازار نوع محصول را به بهره بردار اعام نماید تا تولید آن در 
 UIC54 برای خطوط بین شهری  و ریل  UIC60 دستور کار قرار گیرد . ریل

برای خطوط مترو تولید می شود.  
وی در بخش��ی دیگر از س��خنان خود به تولید تیرآهن بال پهن در ش��رکت 
پرداخت و گفت: هدف اصلی ذوب آهن اصفهان در حال حاضر تولید ریل است 
وسپس تولید تیرآهن بال پهن. تولید این محصول  با تاخیر یک تا دو ماهه و 
پس از  انجام تعهدات ش��رکت در خصوص پروژه ریل،آغاز می شود. برخی از 
تجهیزات مربوط به پروژه تیرآهن بال پهن مانند قفسه 5A باید نصب شود. این 
تجهیز شامل یک قفسه اصلی و یک قفس��ه رزرو است که در خط تولید برای 
پایداری بیش��تر و افزایش ظرفیت آن نصب می شود. فونداسیون این تجهیز  
نیز در دست اجراست. حمل قفسه 5A  از کشور چین هم اکنون آغاز شده  که 
   H300 پس از ورود به کشور و نصب آن در خط، تولید تیرآهن بال پهن تا سایز

نیز در ذوب آهن اصفهان محقق می گردد.

رییس کمیسیون اقتصادی و گردشگری شورای شهر اصفهان:

خشک شدن زاینده رود ناشی از ضعف مدیریت بهره برداری از رودخانه است

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان:

گونه های کم آب گیاهی جایگزین چمن های شهر شود

افق روشن پیش روی شرکت ذوب آهن؛

پروژه تولید ریل ملي ذوب آهن در آستانه راه اندازي

کلیه دستگاه ها موظفند
قاطعانه برخورد کنند
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ذوِب ذوب آهن با 
اظهارنظرهای غیرمسئوالنه

3

آیا دولت روحانی نیاز به تحول 
مدیریتی دارد؟

2

3902 شهروند اصفهانی
با سامانه 137 تماس گرفتند

12
2

طرح جامع نور در اصفهان
اجرا می شود

12

بانو علویه همایونی عمر خویش 
را وقف دین و علم الهی کرد

6

فیش هایی که اعتماد عمومی را 
نشانه رفته است

2

12

حرکات مردمی در حمایت از محیط بانان:

»من یک محیط بانم«

4

هفت هزار واحد مسکن بدون 
متقاضی در اصفهان

3

اس��تاندار اصفهان گفت: در س��ال 94، پنج هزار و 425 
پرونده قاچاق در اس��تان اصفهان تشکیل شد که نسبت 
به مدت مشابه سال قبل ۱4 درصد افزایش داشت. رسول 
زرگرپور روز گذشته در نشست خبری که به مناسبت روز 

مبارزه با قاچاق کاال و ارز برگزار شد، اظهار کرد: ۱4 سال 
قبل درس��ت در همین روز)۱2 تیر( مقام معظم رهبری 
فرمانی را صادر کردند مبنی بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز و 

از آن زمان دولت موظف شد مبارزه گسترده ای...

زرگرپور:

پارسـال بیش از 5 هزار پرونـده قاچاق
در استـان تشکیل شد

صحبت از انتش��ار 3۰۰۰ فیش حقوقی است. اگر 
از امروز تا انتخابات ریاس��ت جمهوری دهم 3۰۰ 
روز باقی مانده باشد یعنی انتشار روزانه ۱۰ فیش 
حقوقی! بازاری که تا انتخابات، برای مخالفان دولت 
رونق خواهد داشت. اما آیا منتشرکنندگان به این 
فکر کرده اند که با انتش��ار این فیش ها چه چیز را 
نشانه رفته اند؟ اگر دولت اصاحات به گفته رییس 
آن دولت هر 9 روز با یک بحران مواجه بود، امروز 
عده ای در انفعال تیم رسانه ای دولت تدبیر و امید 

تاش می کنند...

هفته گذش��ته، در فاصل��ه کمت��ر از دو روز، خبر 
ش��هادت س��ه محیط بان در اس��تان هرمزگان  و 
فارس، قلب همه مردم ایران به ویژه دوس��تداران 
محیط زیس��ت کش��ور را س��خت به درد آورد. به 
 دنب��ال آن، مقام��ات مختل��ف کش��ور، اع��م از

رییس جمهور، رییس مجلس شورای اسامی و... 
با بازماندگان این حادثه همدردی کرده و همزمان 
با آن، جمعی از هنرمندان دوستدار محیط زیست 
کش��ور از جمله کیانیان و رادان نیز نسبت به این 

حادثه ابراز تاسف کرده و همدردی خویش...
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در پی ارس��ال نامه معاون اول رییس جمهور به رهبر معظم انقالب مبنی بر 
درخواست همکاری و مشارکت همه دستگاه ها و نهادهای عمومی کشور با 
دولت در ایجاد انضباط به ویژه در امور مالی و رعایت کامل قوانین و مقررات 
و حرکت بر مدار قانون، مقام معظم رهبری به نامه دکتر جهانگیری پاس��خ 
دادند:»کلیه دستگاه ها موظفند نسبت به پرداخت های غیرمتعارف حساسیت 
نش��ان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. دفتر هم موظف است 
ضوابط مصوب دولت را در مجموعه های وابسته به خود مورد توجه و امعان 

نظر قرار دهد«.
 دکتر اس��حاق جهانگیری مع��اون اول رییس جمهور در تاری��خ 95/3/25 
با ارس��ال نامه ای به رهبر معظم انقالب اس��المی با تاکید ب��ر اینکه دولت 
یازدهم از ابت��دای اس��تقرار، اهتمام ویژه ای ب��ه ایجاد انضباط ب��ه ویژه در 
امور مال��ی و رعایت کام��ل قوانین و مق��ررات و حرکت بر مدار آن داش��ته 
اس��ت و چنین موضوع مهمی را از جمل��ه مهم تری��ن ماموریت های خود 
تلقی کرده اس��ت، به گزارش اخیر مجلس ش��ورای اس��المی درخصوص 
تحس��ین رویکرد قانون مدارانه دولت و نیز گزارش های دیوان محاس��بات 
 ک��ه حاک��ی از ای��ن ب��اور اساس��ی در دولت اس��ت، اش��اره کرده اس��ت. 
جهانگیری در بخش دیگری از این نامه یادآور ش��ده اس��ت، از اواسط سال 
گذش��ته با دریافت اطالعاتی از برخی پرداخت های غیر متعارف که هرچند 
غالبا مس��تند به تصمیمات مراجع قانونی اس��ت ولی غیر عادالنه و همراه با 
تبعیض است،  موضوع بررس��ی و مقررات محدود کننده ای پیشنهاد گردید 
که پس از بررسی و تصویب در هیئت وزیران، مقرر شد که در ضوابط اجرایی 
بودجه سال 95 ذکر شود. عالوه بر این، بندهای محدود کننده دیگری نیز که 
به شکل سخت گیرانه ای پرداخت حقوق، مزایا، پاداش و وام در دستگاه های 
اجرایی و شرکت های دولتی را ضابطه مند و محدود می کند و ذی نفعان را از 
تصمیم گیری درباره خویش به طور کامل منع می نماید در ضوابط اجرایی 

بودجه سال95 به تصویب هیئت وزیران رسید و ابالغ شد.
 معاون اول رییس جمهور همچنین در بخش پایانی نامه مذکور ضمن تاکید 
بر ضرورت اجرای بند 19 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و رویکرد اساسی 
دولت در این زمینه و با توجه به اینکه بنگاه های دولتی مانند بانک ها، بیمه ها و 
شرکت های تولیدی و صنعتی وابسته به دولت در همترازی با بنگاه های مشابه 
تحت مدیریت نهادهای عمومی هستند و ایجاد هرنوع مقررات و انضباطی باید 
شمولیت فراگیر برای همه بنگاه های مشابه داشته باشد، اهتمام و عزم جدی 
دولت برای رسیدگی و سامان بخشی و اصالح قوانین و مقررات تبعیض آمیز 
و رفع کاستی در مقررات و نیز پایان دادن به بی انضباطی ها و برخورد جدی 
با تخلفات را یادآور ش��ده و از مقام معظم رهبری درخواست کرده بود که به 
منظور حمایت از مدیران پاک دس��ت و قانع و حفظ منابع انسانی و پرهیز از 
رواج حس بی اعتمادی به نظام مدیریت کشور در میان مردم )به دلیل برخی 
کاس��تی های مزمن و دیرینه( که مغایر امنیت مل��ی و منافع عمومی جامعه 
است، رهنمودی مبنی بر لزوم همکاری و مشارکت همه دستگاه ها و نهادهای 
عمومی کشور با دولت در این مبارزه جدی و پرهیز از ترویج و اشاعه رفتارهای 

تحریک کننده و برخی فضا سازی های رسانه ای صادر فرمایند.

رس��انه های س��عودی گزارش دادند که بر اثر ازدحام حجاج در مکه مکرمه 
دست کم 18 نفر مصدوم شدند.

»حمید المالکی« سخنگوی وزارت بهداشت عربستان در مکه مکرمه گفت که 
بر اثر ازدحام جمعیت در نزدیکی یکی از هتل های این شهر در منطقه الحرم 
دست کم 18 نفر از حجاج مصدوم ش��دند. وی با اشاره به اینکه این تعداد از 
حجاج در زمان برگزاری نماز شب مصدوم شده اند اظهار داشت:  برخی از این 
افراد دچار مصدومیت سطحی شده  و به برخی حالت خفگی دست داده بود . 

این مقام سعودی از مداوای تمامی حجاج صدمه دیده خبر داد.
به دنبال این حادثه 4 بیمارستان نزدیک به مسجد الحرام در حالت آماده باش 

قرار گرفتند و 8 تیم امدادی نیز به محل اعزام شدند.
گفته می ش��ود؛گروه های درمانی از هالل احمر و اداره بهداشت با همراهی 

نیروهای پلیس عربستان در منطقه حضور پیدا کردند.

بلومبرگ اعالم کرد: مناقشه نفتی ایران و عربستان اخیرا به یکی از بزرگ ترین 
 شرکت های نفتی ژاپن رس��یده و بر سر خرید نفت از عربس��تان یا ایران در 

هیئت مدیره این شرکت مناقشات جدی به وجود آمده است.
به تازگی مناقشه نفتی ایران و عربس��تان به یکی از بزرگ ترین شرکت های 

نفتی ژاپن کشیده شده است.
به گزارش بلومبرگ، ش��رکت نفتی آیدمیتسو کوس��ان ژاپن در ماه جوالی 

بخشی از شرکت نفتی شوآ شل سکیو را از رویال داچ شل خرید.
با انجام این معامله به ارزش 1/64میلیارد دالر، 33/3درصد از حق رای این 
شرکت پاالیشگاهی به دس��ت خانواده آیدمیتسو رسید اما بخش دیگری از 
سهام این ش��رکت و در نتیجه حق تصمیم گیری آن در دست شرکت ملی 
نفت عربستان است که عربستانی ها خواهان واگذاری سهام شوآ شل از سوی 
آیدمیتسو هستند. چیزی که عربس��تانی ها را در برابر آیدمیتسو قرار داده 
است رابطه نزدیک این شرکت با ایران است. تاکوجیرو هامادا، وکیل خانواده 
آیدمیتسو اعالم کرده است ؛ ما نمی گوییم که شوآ شل فقط با ایران معامله 
کند. وی تاکید کرد با توجه به قطع روابط دیپلماتیک ایران و عربس��تان ما 
نسبت به آنچه در خاورمیانه در جریان خواهد بود اطمینان نداریم و ادغام با 
شوآ شل که پیش تر رابطه نزدیکی با عربستان داشته است،می تواند همانند 

قدم گذاشتن در میدان مین باشد.

عضو جامعه روحانیت مبارز می گوید: اصولگرایان در زمان مناسب از 
کاندیداهای خود برای انتخابات ریاست جمهوری رونمایی می کنند. 

وی گفت: ما چهره زیاد داریم. آدم های ما را که موش نخورده است.
جعفر ش��جونی در گفتگ��و ب��ا »انتخ��اب« در رابطه ب��ا احتمال 
کاندیداتوری احمدی نژاد گف��ت: ما داوری داریم به نام ش��ورای 
نگهبان. اگر سوتش بلند ش��د یا از هواکشش دود س��فید باال آمد 
و کس��ی را تایید کرد، آن وقت احمدی نژاد می تواند برود فعالیت 
کند. مردمی که از او خیر دیدند ب��ه او رای می دهند. احمدی نژاد 
برای عده ای خیر داش��ته و حاال این دولت که سر کار آمد با اقبال 
عمومی مردم روبرو شده اس��ت. واقعیت این است که سخن گفتن 
درباره کاندیداتوری احمدی نژاد خیلی زود است و فایده ای ندارد.

وی افزود: در جامع��ه، مردمی که توانس��تند بار خ��ود را در زمان 
احمدی نژاد ببندند به او رای می دهند و استقبال می کنند، مردمی 

هم که نتوانستند به جایی برسند رای نمی دهند.
شجونی در پاسخ به سوالی در رابطه با حمایت احتمالی اصولگرایان 
سنتی از روحانی اظهار کرد: برای اصولگرایان تا حاال قحط الرجال 
پیش نیامده که بخواهن��د از روحانی حمایت کنند. ما کاندیداهای 

خود را داریم، ولی در زمانش رو می کنیم .
وی تصریح کرد: ما چهره زیاد داریم. آدم های ما را که موش نخورده 
است. آقایان حداد عادل، قالیباف، جلیلی از این افراد هستند. ما این 

همه شخصیت داریم برای چه به سمت رقیب برویم.

صحبت از انتشار 3000 فیش حقوقی اس��ت. اگر از امروز 
تا انتخابات ریاس��ت جمهوری ده��م 300 روز باقی مانده 
باش��د یعنی انتش��ار روزانه 10 فیش حقوقی! بازاری که تا 
انتخابات ب��رای مخالف��ان دولت رونق خواهد داش��ت. اما 
 آیا منتش��رکنندگان به این فکر کرده اند که با انتش��ار این 

فیش ها چه چیزی را نشانه رفته اند؟
 اگر دولت اصالح��ات به گفته رییس آن، ه��ر 9 روز با یک 
بحران مواجه بود، امروز عده ای در انفعال تیم رس��انه ای 
دولت تدبیر و امید تالش می کنند دولت روحانی را هر روز 
با یک بحران مواجه کنند. درست است که پیروز ی اعتدال 
در انتخابات 92 کام ملت را ش��یرین کرد، اما تلخکامی آن 
برای برخی دلواپسان هنوز باقی اس��ت و گویا بنا دارند به 
هر قیمتی _ حتی به قیمت س��لب اعتماد عمومی از نظام 
جمهوری اسالمی _  راه شکست اعتدال را در انتخابات 96 

هموار کنند.
به نظر می رس��د قصه پرغصه فیش ه��ای حقوقی در این 
آشفته بازار رسانه ای و ش��بکه های اجتماعی از همین جا 
نشئت گرفته است. فیش حقوقی یک مدیر دولتی با مبلغی 
بیش از حد معمول منتش��ر می ش��ود. هنوز اثر سیلی اول 
باقی است که سیلی های بعدی از چپ و راست به صورت 
دولت می خورد. 50 میلیون، 30 میلیون، 17 میلیون، ... و 
230 میلیون! افکار عمومی حساس می شود. باید هم بشود. 
کارگر و کارمندی که دریافت��ی ماهانه اش به یک میلیون 
تومان نمی رس��د حق دارد از حقوق های آنچنانی مدیران 
عصبانی شود. اعتراض ها باال می گیرد. عکس فیش های 
حقوقی در گوشی های موبایل دست به دست می شود. اما 
هیچ کس از خود نمی پرسد چه شد که به یکباره این موج 
به راه افتاد؟ آیا همه این فیش ها مثل هم هستند یا برخی 
از آن ها معوقات سنوات گذشته بوده اند؟ آیا این دریافت ها 

قانونی بوده یا غیرقانونی؟ و ...
موجی که به گفته  اسماعیل دوستی انگار یک توطئه است 
که تمام دولت ها را زیر سوال می برد. وی در جلسه شورای 
شهر می گوید: این در حالی است که ما در نظام جمهوری 
اس��المی مدیران با ایمان و صادق هم کم نداریم. مدیرانی 
که حتی از دریافت حقوق قانونی ش��ان امتناع می کنند و 
سفرهای کاری ش��ان را با هزینه شخصی انجام می دهند. 
در این شرایط هر روز با نام بردن اسم یکی از مدیران تنها 
موجب خواهیم شد سلب اعتماد مردم بیشتر شود. در این 

فضا دیگر مدیری باقی نخواهد ماند.
در این میان س��خنگوی دولت، سراس��یمه به جای آن که 
افکار عمومی را روشن کند برای فرار از بدنامی عذرخواهی 
می کند اما این کار در میان افکار عموم��ی به عذر بدتر از 
گناه تعبیر می شود و دست منتشرکنندگان را برای انتشار 
فیش های دیگر بازتر می کند. هر چند نوبخت از تشکیل 
اتاق فکری خبر می دهد که در سال پایانی دولت یازدهم 

بنا دارد دولت را تحت فش��ار قرار دهد و اعالم می کند که 
از این پس باید بیش از اینها منتظر چنین فشارهایی بود.

رییس جمه��ور نیز دس��تور پیگی��ری این موض��وع را به 
معاون اولش می دهد تا با متخلفان برخورد شود. اما کدام 
متخلفان؟ کس��انی که بر مبنای قان��ون مدیریت خدمات 
کش��وری عالوه بر حق��وق، پ��اداش، مزای��ا و اضافه کاری 
دریافت کرده اند و از نظر خودشان تخلفی انجام نداده اند! 
به راستی چند نفر هس��تند که اگر بر مبنای قانون بتوانند 
حقوق چند 10 میلیون��ی دریافت کنن��د از آن صرف نظر 
خواهند ک��رد؟ از طرفی این س��وال مطرح نمی ش��ود که 
این قانون از چه زمانی ابالغ و اجرایی ش��ده اس��ت؟ چرا از 
 س��ال 1386 که این قانون در حال اجراس��ت هیچ کدام از

 دس��تگاه های نظارتی به س��راغ بررس��ی فی��ش حقوقی 
 مدی��ران نرفتن��د و به یکب��اره امروز ای��ن راز مگ��و برمال

 می شود؟
 بهمن کش��اورز، ریی��س اتحادی��ه سراس��ری کانون های 
وکالی دادگس��تری ای��ران در این زمینه اظه��ار می کند: 
اگر این دریافت ها مس��تند و مبنای قانونی داش��ته باشد 
 جای بح��ث و جدلی نخواه��د بود و تفاوتی نم��ی کند این 
پرداخت ها در دوران کدام دولت انجام شده باشد؛ چرا که 
ش��اید محمل قانونی داشته باش��د. اما اگر برای آنها مجوز 
قانونی وجود نداشته باشد باز هم این سوال مطرح می شود 
که در این مدت نسبتا طوالنی مراجع نظارتی به چه کاری 
مشغول بوده اند و به این ترتیب حقوق دریافتی مسئوالن و 
ماموران این مراجع را جزو کدام گروه از حقوق های پیش 

گفته باید طبقه بندی کرد؟
در این ماج��را به ج��ای آن که با سرچش��مه داس��تان به 
صورت منطقی رفتار ش��ود برخی از مدیران��ی هدف قرار 
 می گیرند که کوچشان از دولت به بخش خصوصی نه تنها 
حقوق هایی بیش��تر را برایش��ان به ارمغ��ان خواهد آورد 

بلکه جای خالی ش��ان ممکن اس��ت تبعات سنگین تری 
 برای دولت به همراه داشته باش��د. ماجرایی که با جنجال 
رسانه ای، تر و خش��ک را باهم خواهد س��وزاند و مدیریت 
بسیاری از مدیران الیق را نیز زیر سوال خواهد برد چرا که 
بعد از انتش��ار فیش های جنجالی وقتی نام مدیر دولتی به 
چشم می خورد و  فیش های نجومی می درخشد،این سوال 
اساسی مطرح می شود که وقتی دولت دهم چنین مجوزی 
را داده و این مس��ئله تا دولت یازدهم ادامه یافته است و از 
نظر مشی سیاس��ی تفاوت این دو دولت از زمین تا آسمان 
است و هر کدام به جناح متفاوتی تعلق دارند پس دیگر به 
چه دولتی می توان اعتماد داش��ت؟ مسئله ای که بسیاری 
از منتشرکنندگان فیش های حقوقی یا از آن غفلت کرده 
اند و یا حتی ممکن است به عمد آن را انجام داده باشند تا 
به قول اسماعیل دوس��تی توطئه ای را علیه همه دولت ها 
ترتیب دهند اما بی��ش از آن که ضرب��ه زدن به یک دولت 
خاص به حس��اب بیاید به آبروی نظام جمهوری اس��المی 
لطمه وارد خواهد کرد و در درازمدت دود آن به چشم همه 
 خواهد رفت.کمتر از یک سال تا انتخابات دوازدهمین دوره 
 ریاس��ت جمه��وری باق��ی مان��ده و طبیع��ی اس��ت که 
گروه های مختلف سیاس��ی از االن خود و فضای رسانه ای 
را برای حمای��ت از کاندیدای مورد نظرش��ان آماده کنند 
اما اقدامات این چنینی با توجه به س��وابق قبلی و سکوت 
رسانه ای برخی دلواپس��ان در قبال بسیاری از موضوعاتی 
که منافع ملی کش��ور را به خطر انداخته ب��ود بیش از آن 
که رنگ و بوی ش��فاف سازی داشته باش��د شائبه سیاسی 
کاری و حمله ب��ه دولت یازدهم را به وجود آورده اس��ت تا 
دولت را در منگنه چالش فیش های حقوقی قرار دهد و از 
آب گل آلود ماهی انتخاباتی خود را بگیرد غافل از اینکه با 
 ایجاد بی اعتمادی در مردم ممکن اس��ت باعث  قهر آنها از

 صندوق های رای شود.

پاسخ رهبر انقالب به نامه جهانگیری درباره حقوق های غیرمتعارف؛

کلیه دستگاه ها موظفند
قاطعانه برخورد کنند

ازدحام حجاج در مکه حادثه آفرید؛

باز هم
بی کفایتی آل سعود

مناقشه نفتی ایران و عربستان
به ژاپن کشید

شجونی:

آدم های ما را که موش نخورده است

اخبارخبر

واکنش

فیش هایی که اعتماد عمومی را نشانه رفته است

مع��اون پارلمانی وزیر کش��ور دولت اصالح��ات با اعالم 
حمایت از تصمیم دولت ب��رای اجرای برخی تغییرات در 
س��طح اس��تانداران، گفت: دولت تاکنون عملکرد خوبی 
داش��ته ولی به هر جهت نیازمند یک سری تغییرات برای  
پویایی و نشاط در بدنه دولت و کشور است که این تغییرات 
می تواند شامل استانداران، فرمانداران و همچنین برخی 

وزارتخانه ها باشد.
محمود میرلوح��ی درباره تغییر و تح��والت مدیریتی در 
دولت روحانی ، گفت: دولت روحانی بیشتر تمایل بر حفظ 
و ثبات مدیریتی دارد . لذا اگر تغییری در سطح مدیریتی 
صورت می گیرد می بایست علت آن را بررسی کرد تا بتوان 
یک ارزیابی دقیق از آن تغییرات داشت. مثل اینکه دولت 
در این س��طح مدیریتی نیاز به چه برنامه ه��ا و اقداماتی 
داشته، آن فرد یا نهاد چگونه در اجرای سیاست های دولت 
عمل کرده و چه کسی یا چه افرادی جایگزین افراد سابق 
شدند که در این صورت می توان جابجایی های مدیریتی 

را تحلیل و بررسی کرد.
معاون وزیر کش��ور دولت اصالحات  با اش��اره به موضوع 
تغییرات اخیر اس��تانداران، افزود: موضوع استانداران از 
جمله مس��ائل مهم و حیاتی در سیاست داخلی دولت به 
شمار می رود. به هر ترتیب در سال پایانی دولت هستیم و 
آنان در تالش هستند تا به شکلی اهداف خود را در سطح 

جامعه اجرایی کنند.

او  ادامه داد: متاسفانه در حوزه استان ها هنوز با ضعف هایی 
روبه رو هس��تیم و لذا الزم اس��ت که تغییرات��ی در این 
خصوص صورت گیرد تا اس��تانداران فعال تر ش��وند. ما 
هنوز فاصله زیادی با برخی مس��ائل مرتبط با سیاس��ت 
 داخلی مثل حقوق شهروندی داریم که باید هرچه بهتر و 

سریع تر برطرف شود.
به گفته معاون پارلمانی وزیر کشور دولت اصالحات، دولت 
تاکنون عملکرد خوبی داش��ته ولی به هر جهت نیازمند 
یک سری تغییرات برای  پویایی و نشاط در بدنه دولت و 
کشور اس��ت که این تغییرات می تواند شامل استانداران، 

فرمانداران و همچنین برخی وزارتخانه ها باشد.

عضو مجمع روحانیون مبارز گفت: م��ن هیچ اطالعی از 
فعالیت های آق��ای احمدی نژاد ندارم ام��ا اگر به صحنه 

انتخابات بیاید رقیبی برای آقای روحانی خواهد بود.
 محمد عل��ی ابطح��ی در پاس��خ به این س��وال ک��ه آیا 
اصالح طلبان در انتخابات آینده از آقای روحانی حمایت 
می کنند یا نام��زد دیگری را مد نظر دارند بیان داش��ت: 
پیش بینی من این اس��ت که آقای روحانی بدون مشکل 
در دوره آینده نیز رییس جمهور خواه��د بود. در جریان 
اصالح طلبی ش��خص دیگری جز آق��ای روحانی معرفی 

نخواهد شد.
وی افزود: اصالح طلبان به حمایت خود از آقای روحانی 
ادامه خواهن��د داد و پیش بینی می کن��م آقای روحانی 
رای خوبی  برای دوره بعدی بیاورد و قطعا رییس جمهور 

خواهد شد.
عضو مجمع روحانیون مبارز در مورد نامزد جریان رقیب 
یعنی اصولگرایان نی��ز گفت: فکر می کن��م اصولگرایان 
علیرغم اسامی که مطرح می ش��ود اگرنخواهند از آقای 
روحانی حمایت کنند جز حمای��ت از آقای احمدی نژاد 
حمایتشان از شخص دیگری مورد پذیرش قرار نمی گیرد.

وی افزود: آق��ای احمدی ن��ژاد با حمای��ت اصولگرایان 
 س��ر کار آم��د بنابرای��ن  ن��ه اصولگرای��ان م��ی توانند
 خ��ود را از آق��ای احمدی ن��ژاد ج��دا کنند و ن��ه آقای

 احم��دی نژاد خ��ود م��ی تواند عقب��ه ای غی��ر از عقبه 

اصولگرایی برای خود پیدا کند.
ابطحی تصریح کرد: پیش بینی من این است که اکثریت 
اصولگرایان ب��رای اینکه تجربه دوره احم��دی نژاد تکرار 
نشود و کارهای احمدی نژاد پای آنها نوشته نشود از آقای 
روحانی حمایت خواهند کرد و کاندیدای مستقلی معرفی 

نخواهند کرد.
این فعال سیاسی اصالح طلب در پاسخ به این سوال که با 
توجه به شرایط دولت آقای روحانی و تورم و رکود شدید و 
مشکالتی اقتصادی که دولت نتوانسته آنها را برطرف کند 
آیا آقای روحانی نس��بت به دوره قبل با ریزش آرا مواجه 
نخواهد شد گفت: این مسئله بستگی به شرایط امسال و 
اواخر دولت آقای روحانی دارد اما موضوع کاسته شدن رای 
یک موضوع و تعداد آرا، موضوع دیگری است که در مورد 
تعداد نمی توانم پیش بینی داشته باشم اما به نظرم آقای 

روحانی رییس جمهور خواهد شد.
وی در مورد آمدن و ی��ا نیامدن احمدی ن��ژاد گفت:من 
هی��چ اطالع��ی از فعالی��ت ه��ای آق��ای احم��دی نژاد 
ندارم ام��ا اگر به صحن��ه انتخاب��ات بیاید رقیب��ی برای 
آق��ای روحانی خواه��د بود ام��ا ش��رایط دوره اقتصادی 
 آقای احمدی نژاد به ش��کلی ب��ود که با ه��ر کارنامه ای

آقای روحان��ی نمره بهت��ری از احمدی نژاد م��ی آورد و 
طبیعتا آق��ای روحانی می تواند عملکرد خ��ود را با زمان 

آقای احمدی نژاد کند.

به بهانه تغییرات اخیر استانداران؛

آیا دولت روحانی نیاز به تحول مدیریتی دارد؟
ابطحی:

احمدی نژاد می تواند تنها رقیب روحانی باشد

عکس نوشتنگاه

تصویر مربوط است به منا در حج سال 1371 شمسی.
حجت االسالم والمسلمین سیدحسن خمینی، جلوی عکس و 

حسین شریعتمداری در انتهای عکس دیده می شوند.

ترکیه تالش می کند تا با بهبود روابطش با روس��یه به ایران نزدیک ش��ود و 
جایگاهش را در خاورمیانه در حال تحول، بازسازی کند. به گزارش نامه نیوز 
به نقل از فارن پالیسی، تالش ترکیه برای نزدیکی به روسیه، همان کاری که 
هفته گذشته با اسراییل انجام داد، بخش��ی از برنامه های آنکارا برای تقویت 
جایگاه این کشور در منطقه ای اس��ت که با جنگ داخلی سوریه و گسترش 

ایران شیعه همراه است.
همانند آشتی ترکیه با اس��راییل، روابط بهتر این کش��ور با روسیه می تواند 
 آغازی برای ش��روع مجدد پ��روژه های انرژی متوقف ش��ده در این کش��ور

باش��د، از پروژه های عظیم خط لول��ه گاز طبیعی تا نیروگاه هس��ته ای 20 
میلیارد دالری.

حمالت انتحاری تروریس��تی خون بار در فرودگاه آتاتورک اس��تانبول، که 
به  باور تحلیلگران از سوی داعش صورت گرفت و 44 کشته و صدها زخمی 
برجای گذاش��ت،  بر نیاز ترکیه برای بازسازی روابط ش��کننده اش با هدف 

تقویت امنیت داخلی تاکید کرد.
س��ونر کاگپات��ی، مدی��ر مرک��ز ترکی��ه ای تحقیق��ات سیاس��ت ه��ای 
خاورمیان��ه در واش��نگتن، م��ی گوی��د: معتق��دم حم��الت اس��تانبول 

نی��از ترکی��ه ب��رای ع��ادی س��ازی رواب��ط ای��ن کش��ور را افزای��ش داد.
نوامبر گذش��ته  دو جنگنده ترکیه ،  هواپیمای روس��ی که حریم هوایی این 
کشور  را در نزدیکی س��وریه  نقض کرده بود ساقط کردند و پس از این اتفاق 
روابط دو کشور تیره و تار ش��د ؛ این در حالی اس��ت که دو کشور در 2 سال 
گذش��ته با توافقنامه های انرژی چندین میلی��ارد دالری، در حال تبدیل به 

شرکای استراتژیکی بودند.
از آن زمان، محدودیت های روس��یه بر تجارت و مس��افرت به اقتصاد ترکیه 
ضربه زد و پروژه های انرژی در این کش��ور را متوقف ک��رد و ارتش ترکیه از 
شمال سوریه خارج شد، جایی که گروه تروریستی داعش بر مناطق بسیاری 

تسلط دارد.
هفته گذش��ته ام��ا ، رجب طی��ب اردوغ��ان، ریی��س جمه��ور ترکیه یک 
نام��ه عذرخواهی ب��رای والدیمی��ر پوتین، ریی��س جمهور روس��یه درباره 
س��قوط جنگن��ده این کش��ور نوش��ت و 2 روز پ��س از آن روس��یه ب��ا لغو 
محدودیت های مس��افرتی ب��ه ترکیه به این نامه پاس��خ داد. ای��ن اقدام دو 
کش��ور را در مس��یر بهبود روابط قرار داد. آن��کارا همچنین هفته گذش��ته 
پس از 6 س��ال همین رون��د را در قبال اس��راییل انج��ام داد. اردوغان صلح 

با روس��یه و اس��راییل را ب��رای همه کش��ورها )برد-ب��رد( توصی��ف کرد.
نیروی محرک پش��ت پرده فش��ارهای دیپلماتیک آنکارا اما وضعیت از هم 
پاشیده شده امنیتی در خاورمیانه و نیاز به گردهم آمدن کشورهای همفکر و 
با ثبات است که می توانند به عنوان شرکای عملی در مبارزه با عملیات های 

تروریستی در سراسر منطقه عمل کنند.
جنگ داخلی س��وریه در 5 س��ال گذش��ته، پناهگاه امنی را برای گروه های 
تروریس��تی ایجاد کرده اس��ت که بارها اه��داف نرمی را در ترکی��ه و دیگر 

کشورهای جهان از جمله اروپا هدف قرار داده اند.
این جنگ همچنین ترکیه و دیگر کشورهای اروپا و خاورمیانه را با موجی از 

آوارگان سوریه مواجه کرد.
در همین زمان، ایران از سال ها تحریم اقتصادی و انزوای بین المللی رهایی  
پیدا کرد و این موضوع به تالش های این کشور برای بازسازی رهبری خود در 

منطقه با مقابله با عربستان سعودی و اسالم سنی کمک کرد.
از  از بش��ار اس��د ریی��س جمه��ور س��وریه و همچنی��ن  ته��ران 
 گ��روه ه��ای یمن��ی ک��ه در ای��ن کش��ور علی��ه عربس��تان مب��ارزه

 می کنند حمای��ت می کند، در زمان مش��ابه، ایران تمام وق��ت درحال کار 
 برای بازس��ازی صنع��ت نف��ت و بازگرداندن آن ب��ه روزه��ای طالیی خود

با گس��ترش تولید و صادرات آن ک��ه در تقابل و چالش مس��تقیم با رهبری 
عربستان سعودی در اوپک است ،بود.

سید حسن خمینی و شریعتمداری 
در یک قاب

چرا اردوغان به دنبال بهبود روابطش با پوتین است؟
فارن پالیسی: ترکیه نمی خواهد از ایران عقب بماند



روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 1899 | یکشنبه  13  تیر 1395 | 27 رمضان   1437

 س��خنگوی ذوب آه��ن اصفه��ان، در پاس��خ ب��ه اظه��ارات 
عضو هیئت نماین��دگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی 
ته��ران، در واگذاری س��هام ذوب آهن اصفه��ان در فرابورس گفت: 
اظهارنظرهای غیرمسئوالنه افرادی که در جایگاه قانونی قرار ندارند، 

به تولید کشور کمکی نخواهد کرد.
 به گزارش خبرگ��زاری ایمن��ا، اواخر خرداد س��ال ج��اری،  بلوک

73 درصدی ذوب  آهن اصفهان شامل  پنج میلیارد و 743 میلیون و 
936 هزار و 88 سهم از سوی سازمان خصوصی سازی،  در  بازار دوم 

فرابورس ایران عرضه شد.
این میزان س��هام که به وکالت از سوی س��ازمان تامین اجتماعی و 
صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد و به قیمت پایه هر سهم 
4116ریال و ارزش کل پایه 23 هزار و 642 میلیارد و 40 میلیون و 
938 هزار و 208 ریال در فرابورس عرضه شده، بازتاب هایی از سوی 

مسئوالن به همراه داشت.
در همین راستا، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کش��اورزی تهران اعالم کرد: واگذاری س��هام ذوب آهن اصفهان 
 در فرابورس از س��وی س��ازمان خصوصی س��ازی، به عنوان یکی از

بزرگ ترین مجتمع های تولید فوالد کش��ور پی��ش از حل ماجرای 
بدهی های این شرکت، اتفاقی عجیب و خالف قانون است.

 141 م��اده  براس��اس  ک��رد:  اضاف��ه  احرامی��ان   به��ادر 
 قان��ون تج��ارت، ش��رکت ذوب آه��ن اصفه��ان اگ��ر افزای��ش
 س��رمایه نده��د، ورشکس��ته اس��ت و دفات��ر ای��ن ش��رکت،

 به خوب��ی این ماجرا را نش��ان م��ی دهد و ح��اال در ای��ن وضعیت، 
واگذاری سهام این ش��رکت و خصوصی سازی آن اساسا منع قانونی 
دارد و تخلف محس��وب می ش��ود؛ در نتیجه اول باید مشکالت این 

شرکت حل و بعد سهام آن برای واگذاری عرضه شود.
اظهارنظرهای غیرمسئوالنه، کمکی به تولید کشور نمی کند

س��خنگوی ذوب آهن اصفهان، در پاس��خ به اظه��ارات عضو هیئت 
نمایندگان ات��اق بازرگانی، صنای��ع، معادن و کش��اورزی تهران در 
واگذاری سهام ذوب آهن اصفهان در فرابورس، گفت: اظهارنظرهای 
غیرمسئوالنه افرادی که در جایگاه قانونی قرار ندارند، به تولید کشور 

کمکی نخواهد کرد.
محمدرضا کجباف اظهار داش��ت: امروز سیاس��ت ه��ا و برنامه های 
بورس و فرابورس، توسط مسئوالن ذی ربط، تبیین و اطالع رسانی 

 می شود و اشخاصی که مسئولیتی در این زمینه ندارند، بهتر است به
فعالیت ه��ای خود بپردازن��د. وی اضاف��ه کرد: براس��اس قانون هر 
ش��رکتی که بخواهد درخصوص  واگذاری س��هام خ��ود اقدام کند، 
 بورس و فرابورس براساس ش��اخص  های تعریف شده، اقدام الزم را

انجام می دهند و ذوب آهن نیز از این  امر مستثنا نیست.
 س��خنگوی ذوب آهن اصفه��ان گفت: اف��رادی که مس��ئولیتی در
 ذوب آه��ن ندارن��د و در س��ازمان ه��ای ب��ورس و فراب��ورس نیز
 تصمیم گیرنده نیس��تند، به جای ایجاد ش��بهه، تالش خود را برای

رونق بخشیدن به تولید کشور صرف کنند.
به گفته وی، ارزش سهام ذوب آهن با ارزش��یابی کارشناس رسمی 
دادگس��تری در فرابورس عرضه ش��ده و با میزان بدهی این شرکت 
همخوانی دارد و مسئله بدهی، به همه شرکت ها ارتباط پیدا می کند 

و فقط به یک شرکت مربوط نیست.
کجباف یادآور شد: تالش مسئوالن و مدیران ذوب آهن، امسال برای 
کاهش بدهی ها و رش��د تولید، متمرکز ش��ده و امروز، شرکت های 
حاضر در ب��ورس، همه اطالعات خود را ارایه می دهند و مس��ایل به 

شکلی شفاف عرضه می شود.
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خبر در شهر

اس��تاندار اصفه��ان گف��ت: هفت ه��زار مس��کن مهر در 
اس��تان اصفهان، ب��دون متقاضی اس��ت؛ همچنین 138 
هزار واح��د، آم��اده تحویل و تحویل داده ش��ده اس��ت و 
 1۵ ه��زار و ۵46 واح��د باقی مان��ده، ب��ه زودی تکمیل و

تحویل داده  می شود. 
رس��ول زرگرپور، در جلسه شورای مسکن اس��تان اظهار 
 داش��ت: مس��کن مهر، پروژه بزرگی بود که در دولت قبل،

به دالیل مختلف آغاز شد و دولت یازدهم نیز آن را به عنوان 
پروژه اولویت دار خود معرفی نک��رد؛ ولی اعالم کرد که به 

تکمیل و تحویل آن به متقاضیان متعهد است.
استانداراصفهان، با بیان اینکه شهرداران و سایر مدیران باید 
تالش کنند قانون را درخصوص مسکن مهر موسع، تفسیر 
نمایند، گفت: عدم تکمی��ل این پروژه، ب��ه عنوان معضل 
استان تلقی می شود و همه باید دست به دست هم بدهند 

که هر چه سریع تر تکمیل گردد و مشکالت برطرف شود.
زرگرپ��ور ب��ه بی��ان مش��کالت ای��ن ط��رح پرداخ��ت 
و گفت: متقاضیان مس��کن مه��ر، عموما از ق��درت مالی 
 محدودی برخوردار هس��تند و به همین دلیل، با مش��کل

مواجه ش��ده اند و انبوه س��ازان نیز با توجه به اینکه عدد و 
ارقام، براساس منطق تنظیم نشده و همچنین حجم باالی 
آن، در فشار هستند و دستگاه های اجرایی نیز برای اجرا و 
آماده سازی خدمات روبنایی و زیربنایی، در فشار هستند. 
زرگرپور، تعداد کل مسکن مهر استان را 161 هزار مسکن 
خواند و گفت: هفت هزار مسکن مهر، بدون متقاضی است؛ 
138 هزار مس��کن، آماده تحویل و تحویل داده شده است 
 و 1۵ ه��زار و ۵46 واحد، باق��ی مان��ده و امیدواریم که در

چند م��اه آینده، کل واحده��ای باقی مان��ده، تکمیل و به 
متقاضیان تحویل داده شود.

وزیر امور اقتص��ادی و دارایی، پرداخت تس��هیالت ب��ه مدیران و 
کارکنان برخی سازمان ها و شرکت های دولتی را در راستای رعایت 
 ضواب��ط اجرایی قانون بودجه س��ال 139۵ کل کش��ور، غیرمجاز

اعالم ک��رد.  بر اس��اس ابالغیه »عل��ی طیب نیا« به س��ازمان ها و 
شرکت های یادشده، اعطای هرگونه تسهیالت رفاهی به مدیران و 
کارکنان این دستگاه های دولتی، پس از تاریخ ابالغ ضوابط اجرایی 
بودجه سال 9۵، غیرمجاز و مقررات قبلی در این زمینه فاقد اعتبار 
است. همچنین، خرید هرگونه خودرو س��واری داخلی و خارجی، 
به کارگیری نیروی انسانی جدید، پرداخت پاداش، احداث، خرید 
یا اجاره ساختمان های جدید اداری، به ترتیب موضوع مواد 24، 9، 
11 و 29 قانون بودجه 9۵، از دیگر مواردی هس��تند که بر اساس 
ابالغ جدید وزیر امور اقتصادی و دارایی، غیرمجاز اعالم ش��ده اند. 
 دس��تگاه های یادش��ده همچنین موظفند برای برقراری حقوق و

فوق العاده شغل مدیران و کارکنان موضوع ماده 31 قانون بودجه 
سال 139۵، مصوبه شورای حقوق و دستمزد را اخذ کنند.

سازمان های خصوصی سازی، حسابرسی و فروش امالک تملیکی، 
شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران، شرکت سرمایه گذاری های 
خارجی ایران و بانک های سپه، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، 
توسعه صادرات ایران، رفاه کارگران، توسعه تعاون و پست بانک و 
نیز بیمه مرکزی ایران و شرکت سهامی بیمه ایران، مشمول رعایت 

ابالغیه جدید وزیر امور اقتصادی و دارایی هستند.

پیرو درج خبر »استعفا یا برکناری« در شماره 1898 تاریخ 12 تیر 
139۵ بدینوسیله روتیتر خبر مزبور که به دلیل ایرادات فنی به شکل 
دیگری درج شده بود، به »تغییرات در شبکه بانکی« اصالح می شود.

با رسیدن به فصل تابستان و هفته آخر ماه مبارک رمضان، قیمت 
برخی اقالم خوراک��ی در بازار اصفهان، بار دیگ��ر با افزایش مواجه 
شد. بیشترین نوس��انات رو به باال، در قیمت مرغ گرم اتفاق افتاده 
 و در برخی شهرها، قیمت این محصول تا 7 هزار و 700 تومان نیز

رش��د یافته اس��ت؛ با این حال، قیمت مرغ گرم در بازارهای کوثر 
اصفهان، 6 هزار و 9۵0 تومان اعالم ش��د. قیم��ت مرغ در حالی به  
تدریج رو به افزایش نهاده که مرغ��داران، قیمت های فعلی را برای 
صنعت مرغداری کشور، زیان آور توصیف کرده و معتقدند در صورت 
تثبیت قیمت در سطح کنونی، بس��یاری از مرغداران، به تعطیلی 

واحدهای خود اقدام خواهند کرد.

استاندار اصفهان اعالم کرد:

 هفت هزار واحد مسکن
بدون متقاضی در اصفهان

ممنوعیت پرداخت وام 
به مدیران بانک ها

افزایش قیمت اقالم پروتئینی 
در بازار اصفهان

 خبر ترخیص 6۵ ه��زار تن ش��کر از بن��در ام��ام و واردات بیش از
 200 هزار تن ش��کر تا پایان تیر ماه اعالم ش��د ت��ا واردکنندگان با

نقشه ای حساب شده، به آرزوی خود برسند و دولت را پس از مدت ها، 
وادار به واردات شکر کنند؛ بدین ترتیب، صنایع قند که در لبه پرتگاه 
ورشکستگی قرار داش��تند، طعم تلخ واردات را نیز به ظرفیت اندک 

تولید خود اضافه کردند.
به گزارش خبرنگار صاحب نیوز، خبر کوتاه بود؛ نهم تیرماه، مدیرعامل 
یک کارخانه قند در گفت وگو با فارس، ازکمبود شکر سفید در بازار 

خبر می دهد که باعث شده قیمت ها به مرز3 هزار تومان برسد.
همان روز، دبیر انجمن صنفی صنایع ش��یرینی و ش��کالت نیز در 
مصاحبه تفصیلی، خبر مشابهی را اعالم کرده و ازتعطیلی بسیاری 

از کارخانجات شیرینی و شکالت، به دلیل نبود شکر، خبر می دهد.
 »عدم عرضه شکر سفید در بورس«، خبر دیگری بود که این دو نفر

به طور گسترده اعالم کردند.
واکنش به این خبر عجیب، آنقدر وسیع بود که در اصفهان، با وجودی 
که اتحادی��ه صنف و ش��یرینی، از کاه��ش 30تا۵0درصدی تولید 
شیرینی به دلیل عدم اقبال مردم خبر داده بود، شهروندان اصفهانی، 
برای خرید ش��کر هجوم بردند و در نهایت، قیم��ت ها در اصفهان تا 
3200تومان به ازای هر کیلو شکر افزایش یافت و این در حالی بود که 
اغلب واحدهای تولیدی، از نبود شکر خبر می دادند یا موجودی خود 

را به طمع افزایش قیمت، پنهان کرده بودند.
پنج ش��نبه هفته گذش��ته، توزیع گس��ترده ش��کر به نرخ دولتی و 
2300تومان در هر کیلو، در بازارهای روز کوثر در اصفهان آغاز شد تا 

مردم دوباره خود را برای خرید آماده کنند.
همان روز،نهم تیر ماه، مع��اون بازرگانی داخلی ش��رکت بازرگانی 
 دولتی ایران، از موجودی مناسب ذخایر شکر کشور خبر داد و گفت:

هیچ گونه محدودیت و مشکلی در زمینه تامین شکر مورد نیاز صنف 
و صنعت وجود ندارد. 

در روز یاد شده، خبر ترخیص 6۵ هزار تن شکر از بندر امام و واردات 
بیش از 200 هزار تن شکر تا پایان تیر ماه اعالم شد تا واردکنندگان 
 با نقشه ای حس��اب ش��ده به آرزوی خود برس��ند و دولت را پس از

مدت ها، وادار به واردات شکر کنند.
بدین ترتیب، صنایع قند که در لبه پرتگاه ورشکستگی قرار داشتند، 

طعم تلخ واردات را نیز به ظرفیت اندک تولید خود اضافه کردند.
یک دروغ بزرگ

قحطی یکباره ش��کر در بازار، آنقدر عجیب بود که به دروغ شباهت 
داشت.

اواخر س��ال گذش��ته، علیرضا اش��رف،رییس هیئت مدیره انجمن 
 صنفی کارخانه های قند و شکر، به فود پرس اعالم می کند که این

کارخانه ها در سال 94، رکورددار تولید قندو شکر بوده اند؛ اما بازار 
فروش، با توجه به وضعیت نامناسبی که داشته، با رکود همراه بوده 
است. همان زمان، دبیر انجمن صنایع قند و شکر اعالم می کند که 
»مصرف شکر، با رکود حاکم بر صنایع، کاهش یافته و بخشی از شکر 

تولیدی، در کارخانه ها انبار شده است.«
بهمن دانایی، همچنین از تولید بی سابقه چغندر  قند در سال گذشته 
خبر می دهد که در مقایسه با هشت سال گذش��ته، بی سابقه بوده 

است.
رییس انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر نیز اعالم می کند که 

 حدود 600 تا 700 هزار تن ش��کر، به دلیل رکود حاکم بر این بازار،
در انبارهای صنایع قند و شکر مانده و به فروش نرفته است.

خرداد سال جاری، در یکی از جلسه های علنی شورای اسالمی شهر 
اصفهان، خبر ورشکس��تگی کارخانه قند نقش جهان پرده برداری 
می شود؛ کارخانه ای که در حال حاضر و پس از تعدیل نیرو، به دلیل 
وجود رکود و عدم توان فروش محصوالت��ش با800نیرو و ظرفیت 
حدود30درصد، مشغول به کار بوده و از آنجایی که حدود60درصد 
سهام این کارخانه، به نام شهرداری اصفهان است، برای فروش اموال 
و پرداخت بخشی از بدهی میلیاردی خود به بانک ها، از شورای شهر 

اصفهان کسب تکلیف کرده است.
حال چه شده که پس از گذشت چندماه، ناگهان انبار کارخانه ها، از 
قند و شکر خالی می ش��ود و فریاد وانفسای کارخانه های شکالت و 
شیرینی، گوش فلک را کر می کند که شکر نیست و به راستی، عرضه 

شکر سفید در بورس مختل می شود؟
خیانت بزرگ!

تا اواخر دهه70 و اوایل دهه80 نیز هنوز اوقات صنعت قند و شکر، تلخ 
نشده بود.کارخانه ها با چغندرکاران و مزارع نیشکر عقد قرارداد بسته 
و حتی سموم و بذرهای مورد نیاز آنها را نیز تامین کرده و سرانجام به 
قیمتی مناسب، چغندرقند را خریداری و شکرخام، شکر سفید و در 

نهایت قند تولید می کردند.
امروز، همان گونه که در ابتدای گزارش نیز نقل شد، مدیرعامل یک 
کاخانه قند، از نبود و عدم واردات شکر سفید، اظهار نگرانی می کند؛ 

چرا که چرخ کارخانه اش با شکر وارداتی می چرخد.
ماجرا، اسفناک تر از این حرف هاست و حتی کارخانه های تولید شکر 

نیز با شکر خام وارداتی کار می کنند.

رانت، دالرهای نفتی و این روزها ارز مبادالتی، باعث شده تا واردات 
 ش��کر، عرصه را بر کش��اورزان و صنعتگران تنگ کند. ماجرایی که

چند روز اخیر اتفاق افتاد، حکایت تلخ اواس��ط دهه 80 و بازگشت 
س��لطان ش��کر را تداعی می کند. واردات بی رویه و انحصاری بودن 
آن، باعث شد تا میزان تولید چغندر در کش��ور که در سال 8۵، رقم 
6 میلیون و 600 هزار تن بود، در س��ا ل های 87 و 88، به کمتر از 2 

میلیون تن برسد.
در سال های 8۵ تا 92، میزان واردات شکر، بیش از یک میلیون تن 
بود و حتی در یکی از این س��ال ها، 2 میلیون تن شکر به کشور وارد 
 شد؛ این در حالی اس��ت که چغندرقند نیاز چندانی به آب نداشته و

عالوه بر آن، به حفظ کیفیت خاک برای کاش��ت س��ایر محصوالت 
کمک می کند. عدم حمایت از این صنعت، باعث شد تا کارخانه ها نیز 
به کشاورزان بی محلی کنند و این چنین شد که کشت پیاز، جایگزین 
چغندرقند در اصفهان شد. به تازگی، روابط عمومی جهاد کشاورزی 
استان اصفهان اعالم کرده است که زمین های زیر کشت چغندر قند 
در سال زراعی جاری در اس��تان اصفهان، به 1۵0 هکتار رسیده که 
این رقم، حدود س��ه برابرسال قبل اس��ت؛ این در حالی است که در 
دهه گذشته، سطح زیر کشت این محصول در اصفهان، حداقل 4یا۵ 
برابر این میزان بود. فعاالن این بخش اعالم کرده اند که صنعت قند و 
 شکر، از نظر ماشین آالت و خط تولید، ظرفیت های تولیدی الزم را

در اختیار دارد تا به خودکفایی در این بخش منجر ش��ود. به معنای 
دیگر، کش��ور، ظرفیت تولید چغندر قند و شکر از نیش��کر را دارد و 
می تواند بیش از نیاز داخل نیز تولید کند؛ اما مش��کل اصلی، بحث 
قیمت تمام ش��ده، قیمت های تعرفه ای، کش��ش بازار و رانت های 

وارداتی است.

در پی عرضه بلوک 73 درصدی ذوب آهن اصفهان در فرابورس؛

ذوِب ذوب آهن، با اظهارنظرهای غیرمسئوالنه

رانت خواران و وارد کنندگان، بازار را در دست گرفتند؛

بازگشت سلطان شکر

پسر اسطوره فوتبال ایران که اواخر سال 93 از شرکت بازرگانی دولتی، در 
قبال رهن یک ملک، برنج و شکر نس��یه خریده بود، با گذشت یک سال و 
نیم، 2۵ میلیارد تومان پول دولت را پس نداده و اخیرا هم با تنظیم شکایتی 

در دادگاه، خواستار ابطال سند رهنی شده است.
 ب��ه گ��زارش تس��نیم، ش��رکت بازرگان��ی دولت��ی ای��ران، در اواخ��ر
  س��ال 93، اق��دام ب��ه ف��روش ترهین��ی برن��ج ب��ه بی��ش از

11  ش��رکت ب��ه ارزش 108 میلی��ارد توم��ان کرد ک��ه قرار ب��ود طی 
م��دت س��ه ماهه بازپرداخت ش��ود؛ ول��ی پ��س از چندین ب��ار تمدید 
س��ه ماهه چک ه��ا و ب��ه اج��را گذاش��تن امالک رهن��ی، هن��وز بخش 
عم��ده این پول ه��ا به دول��ت بازپس داده نش��ده اس��ت و با احتس��اب 
خس��ارت تاخیر تادیه و 2 درص��د کارم��زد قانونی، می��زان طلب دولت 
 باب��ت ف��روش برن��ج، در ح��ال حاض��ر بی��ش از 120 میلی��ارد تومان

است.
س��ازمان بازرسی کل کش��ور، مهر ماه س��ال 94 در نامه ای به مدیرعامل 
شرکت بازرگانی دولتی، ضمن اشاره به وصول نشدن چک های بدون تاریخ، 
خواستار ارایه مستندات قانونی فروش مدت دار )نسیه(، مستندات قانونی 
دریافت چک بدون تاریخ و همچنین اصل اسناد ترهین و نظریه کارشناس 

دادگستری در این خصوص شده بود. 
دیوان محاسبات کشور نیز اواسط مهرماه پارسال، در نامه ای به مدیرعامل 
شرکت بازرگانی دولتی، در خصوص فروش اعتباری برنج در اواخر سال 93 
در قبال اخذ وثیقه ملکی و چک، اعالم کرد طی بررسی های صورت گرفته، 
نه تنها اکثر چک های دریافتی برگش��ت خورده،بلک��ه هیچ کدام از مبالغ 

فروش اعتباری نیز به حیطه وصول در نیامده است.
یکی از ش��رکت های خریدار برنج به نام »ر.س.ا« متعلق به »م.پ«، پسر 
یکی از اسطوره های فوتبال ایران است که بیش از 2۵ میلیارد تومان برنج و 
مقادیری شکر در سال 93 از شرکت بازرگانی دولتی ایران خریداری کرده؛ 
ولی با گذشت حدود یک سال و نیم، هنوز اقدام به بازپرداخت پول برنج و 

شکر نکرده است.
بر اساس اسنادی که در اختیار هست، مالک این شرکت، سال گذشته عالوه 
بر عدم ایفاء به موقع تعهدات خود و عدم پرداخت به موقع مطالبات دولت 
و پس از چندین دوره تمدید پرداخت و استمهال از شرکت، با مراجعه به 
تنی چند از نماین��دگان مجلس، توصیه نامه ای برای دادن مهلت ش��ش 
ماهه گرفت و مدیران شرکت نیز برخالف الزام آور نبودن سفارش ها، شش 
ماه به وی مهلت دادند. وی همچنین اواخر آذرماه سال گذشته، با مکاتبه 
با یکی از وزرا، خواستار مهلت یکساله برای بازپرداخت بدهی اش شد که 
البته آقای وزیر، در نامه خود به شرکت بازرگانی دولتی، اعطاء مهلت را به 
پرداخت نقدی بخشی از بدهی، مشروط ساخته بودند که به این نامه هم 
 توجهی نشد. شرکت بازرگانی دولتی، پس از چندین بار تاخیر در اخذ پول
 بیت المال، باالخره در سال جاری، ملک ترهین شده از سوی این شرکت را

به اجرا گذاشت تا شاید به پول بیت المال  برسد.
 »الف« نوش��ت: ملکی که ش��رکت ر.س.ا متعلق به م.پ، به عنوان رهن،

در قبال خرید برنج ها به ش��رکت بازرگانی دولتی معرفی کرده، مش��کل 
دار اس��ت و مالک ای��ن ملک که از بس��تگان درج��ه یک م.پ اس��ت، از 
ش��رکت بازرگانی دولتی ش��کایت کرده و خواس��تار ابطال س��ند رهنی 

ش��ده اس��ت. با همه این تفاس��یر )عدم بازپرداخت 2۵ میلی��ارد تومان 
پول دولت در یک س��ال و نیم گذشته، س��ود قابل توجهی که از این پول 
نصیب خریدار ش��ده و بروز مش��کل قانونی برای بازپس گیری این پول از 
 ناحیه دولت(، آقای م.پ و پ��درش، اخیرا در نامه ای ب��ه رییس جمهور،

با ط��رح این ادعا ک��ه در این معامله دچار زیان ش��ده اس��ت، خواس��تار 
مهلت 4 س��اله ب��رای پازپرداخ��ت اصل بدهی )بدون س��ود( و س��االنه 
مبل��غ ۵ میلیارد تومان ش��دند که یک��ی از معاون های ریی��س جمهور، 
 در هامش ای��ن نامه ب��ه مدیرعام��ل ش��رکت بازرگانی دولتی نوش��ت: 

»مساعدت شود.«

پسر اسطوره فوتبال ایران، ۲۵میلیارد تومان پول برنج دولت را پس نداد؛

از بازار مسکن چه خبر؟سودی که به جیب »م.پ« رفت!
ب��ازار معامالت آپارتمان ه��ای مصرفی، ای��ن روزها 
ش��اهد افزایش فایل های متنوع پیشنهادی فروش 
ملک به سمت تقاضای مسکن است.  با خروج بخش 
 چش��مگیری از آپارتمان های نوس��از از ب��ازار اجاره 
مس��کن، این واحدها به بازار تقاضا معرفی شده اند تا 
همزمان با افزایش حجم معامالت در فصل تابستان، 

مالکان این آپارتمان ها موفق به فروش آنها شوند.
این در حالی است که امسال تحت تاثیر افزایش سقف 
وام خرید مس��کن و قرار گرفتن در پایان دوره رکود، 
مراجعه متقاضیان مصرفی هم به بنگاه های مسکن 
بیشتر شده و این دسته از متقاضیان، با انگیزه و توان 
مالی بهتری نسبت به سال گذشته، برای خرید واحد 

مد نظرشان مصمم هستند.
از سوی دیگر، کاهش نرخ سود سپرده های بانکی و به 
تبع آن، کاهش نرخ سود تسهیالت خرید مسکن هم 
انگیزه خرید را در متقاضی��ان آپارتمان تقویت کرده 
است؛ همچنین س��ازندگان واحدهای مسکونی که 
پیش از ای��ن موفق به ف��روش آپارتمان های خود در 
بازار رکودی مسکن نش��ده بودند، امسال تحت تاثیر 
استقبال بیش��تر متقاضیان مصرفی، این واحدها را 
وارد بازار مسکن کرده اند. به نظر می رسد سازندگان 
قصد دارند همزمان با قرار گرفتن در پایان دوره رکود و 

سپس شروع رونق طی ماه های آتی، نقدینگی الزم را 
برای شروع پروژه های جدید ساختمانی تامین کنند.

هم  اکن��ون تعداد چش��مگیری از فایل ه��ای فروش 
آپارتمان های نوساز و چند س��ال ساخت، در هر یک 
 از بنگاه ه��ای مس��کن مناطق مختلف ش��هر تهران

یافت می ش��ود که عمده ای��ن واحده��ا، مخاطبان 
 مناس��بی در س��مت تقاض��ای مصرفی دارن��د؛ این

در حالی اس��ت که ب��ازار خرید و ف��روش واحدهای 
لوکس، همچن��ان در حالت رکودی به س��ر می برد و 
برخالف ب��ازار تقاضای مصرفی که رف��ت و آمدهای 
بیشتری را این روزها شاهد اس��ت، بازاری کم رونق 

محسوب می شود.
کارشناسان بازار مسکن، به متقاضیان خرید و فروش 
واحدهای مصرفی توصی��ه می کنند هم اکنون زمان 
مناس��بی برای خرید و فروش آپارتمان های مصرفی 
است؛ چراکه هم عرضه واحدها به نحو مناسبی صورت 
پذیرفته و هم تعداد قابل توجهی متقاضی مصمم به 
خرید در بنگاه ها یافت می ش��ود. به اعتقاد آنها، این 
حجم از عرضه و تقاضای مسکن مصرفی، با پیشروی 
در فصل تابستان به طور قطع تقویت خواهد شد و طی 
روزها و ماه های آینده، شاهد وضعیت بهتری در بازار 

ملک خواهیم بود.

yusefian.zayanderoud@gmail.com 

اصالحیه
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خبر

خبراخبار کوتاه

بررس��ی اطالعات جدید آب و هوایی نشان می دهد گرمای جهانی، موجب 
کاهش شدید جمعیت پنگوئن های »آدلی« در قطب جنوب شده  است.

»مگان س��یمینو«، یکی از محققان ای��ن مطالعه از دانش��گاه »دالویر« در 
آمریکا گفت: تنها طی دهه های اخیر بود که مشخص شد کاهش جمعیت 
پنگوئن های آدلی، با گرمای هوا مرتبط اس��ت؛ همچنین با توجه به اینکه 
بسیاری از مناطق قطب جنوب با گرمای شدید روبرو شده اند، امید زیادی 

برای حفظ این گونه جانور وجود ندارد.
این گونه جانور، بر خالف پنگوئن های امپراتور، در خشکی تخم می گذارند 
و طی میلیون ها س��ال گذش��ته ک��ه یخچال ه��ای طبیعی آب ش��ده اند، 
فضای مناس��بی برای تخم گذاری آن ه��ا بوجود آمده اس��ت؛ اما تغییرات 
آب و ه��وا به نقط��ه اوج خود رس��یده و عامل گرم��ا در س��ال های آینده، 
می توان��د روند کاهش جمعی��ت این گونه جانور را تش��دید کن��د. در این 
مطالعه، محققان آمریکای��ی برای فهم چگونگی تاثیرگ��ذاری آب و هوا بر 
جمعیت آتی این نوع پرنده، به بررس��ی تعداد آن ها، اطالع��ات مربوط به 
دما و تصاویر ماهواره ای از مناطق پوش��یده از یخ و ع��اری از یخ پرداختند؛ 
 همچنین این گ��روه تحقیقاتی، در ط��ول فصل پ��رورش جوجه پنگوئن،

در فاصله سال های 1981 تا 2010، روی الگوهای آب و هوایی غیر معمول 
تمرکز کردند. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که تا سال 2060، حدود 
30 درص��د کلونی های پنگوئن، جمعی��ت خود را از دس��ت می دهند و در 

مجموع، حدود نیمی از جمعیت پنگوئن ها تا سال 2099 از بین می روند.

نیروهای یگان حفاظت محیط زیس��ت پارک ملی توران شاهرود، موفق 
شدند از یک یوزپلنگ آسیایی تصویربرداری کنند.

محیط بان، یوسف یوسفی و حس��ین فعال پور، از نیروهای یگان محیط 
زیست پارک ملی توران، حین گشت و کنترل در منطقه، با یک یوزپلنگ 
آسیایی مواجه شده و موفق ش��دند از این گونه ارزشمند، تصویر برداری 

کنند.
یوزپلنگ آس��یایی که با عنوان »یوز ایرانی« نیز ش��ناخته می شود، یک 
زیرگونه به شّدت در معرض خطر انقراض از یوزپلنگ است که اکنون، تنها 

حدود ۴0 تا ۷0 تن از آن در ایران یافت می شود.
این جانور در مناطق بیابانی در سطح منطقه زندگی می کرد و سال هاست 
 که نس��ل آن در معرض ناب��ودی کلی ق��رار دارد. ای��ران از دهه 19۷0،

 به عن��وان تنه��ا زیس��تگاه یوزپلنگ های آس��یایی ش��ناخته ش��ده و 
به همین دلیل تنها بازمانده های یوزپلنگ آسیایی با عنوان یوز ایرانی نیز 

شناخته می شوند.

مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست گفت: با افزایش 
ایستگاه های پایش هوا، امکان س��نجش ذرات معلق در دورافتاده ترین 

شهرستان های کشور فراهم شده است.
ش��ینا انصاری، با اش��اره به این که یک��ی از اقدامات زیربنایی س��ازمان 
حفاظت محیط زیس��ت، س��نجش و پایش آالینده های محیطی است، 
افزود: یک��ی از حقوق اصلی و آش��کار م��ردم، اط��الع از وضعیت کیفی 
هوایی اس��ت که در آن تنفس می کنند؛ بر این اس��اس، از رسالت های 
س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت، افزایش و گس��ترش ایس��تگاه های 
پایش کیفی هوا در سراس��ر کش��ور اس��ت. وی ب��ا بیان این ک��ه اندازه 
گیری پارامت��ر ذرات معلق، اع��م از ذرات کمتر از 10 میک��رون و کمتر 
 از دو و نیم میکرون بس��یار ضرورت دارد، اظهار داش��ت: بررس��ی روند
در جایگزین��ی  و  تغیی��ر  از  کالنش��هرها،  در  ه��ا   آالین��ده 

آالینده های شاخص گازی، به ویژه گاز منواکسید کربن در اوایل دهه 80 
در کالنشهر تهران به آالینده ذرات معلق حکایت دارد؛ همچنین با توجه 
به وجود معضل گرد و غبار در کشور، سنجش و پایش ذرات معلق در 25 
استان در معرض، از اولویت های سازمان حفاظت محیط زیست بوده است.
 انص��اری اف��زود : در س��ال 93، 50 آناالی��زر ذرات معل��ق، کمت��ر از

دو ونیم میک��رون با اولویت اس��تان های درمعرض ریزگ��رد، خریداری 
 و به شهرس��تان ه��ای این اس��تان ه��ا اختصاص یاف��ت و اکن��ون ما

می توانیم در شهرستان های دره شهر، سرابله و مهران در ایالم، کوهدشت 
و الیگودرز در لرستان، هیرمند در سیستان و بلوچستان، سقز و مریوان در 
کردستان، گچساران در کهکیلویه و بویر احمد، گناوه در بوشهر، میبد در 
یزد، قصر شیرین، پاوه و کنگاور در کرمانشاه و بسیاری از شهرستان های 
کشور، اطالعات غلظتی ذرات معلق را به طور س��اعتی دراختیار داشته 

باشیم و به مردم اطالع رسانی کنیم.
مدیرکل دفت��ر پایش فراگیر س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت، درباره 
تاثیر چند برابر ب��ودن ذرات معلق بیش��تر از حد اس��تاندارد در جامعه 
گفت: دسترس��ی به اطالعات ایس��تگاه های پایش ه��وا در مناطق گرد 
و غباری و مقایس��ه با اس��تانداردها و حدود مجاز، از حقوق اصلی مردم 
است و از برنامه های در دس��ت اقدام س��ازمان محیط زیست این است 
که با افزایش تعداد آناالیزرها و ایس��تگاه های پایش هوا، سطح و دامنه 
 اطالعات، افزایش پیدا کند و از طریق س��امانه جامع نرم افزاری، امکان

اطالع رسانی مس��تمر به مردم در همه نقاط کش��ور فراهم شود. وی با 
تاکید بر این که خروجی س��نجش و پایش، باید به تصمیمات مدیریتی 
 مناس��ب برای کنترل و کاه��ش آالینده ها منجر ش��ود، درب��اره نحوه

اطالع رس��انی فعلی کیفیت هوا گف��ت: درحال حاضر ش��اخص کیفی 
 هوا، به صورت 2۴ س��اعته، با اولویت هشت کالنش��هر و مراکز استان ها

اعالم می ش��ود و در ش��رایط هش��دار و اضطرار، اطالعات غلظتی تمام 
شهرستان ها، به صورت ساعتی اطالع رسانی می شود.  

گرمای جهانی؛ عامل کاهش جمعیت 
پنگوئن های آدلی

تصویربرداری از یک یوزپلنگ 
آسیایی، در پارک ملی توران

آالینده های هوا، در دورافتاده ترین 
نقاط کشور پایش می شوند هفته گذشته، در فاصله کمتر از دو روز، خبر شهادت سه 

محیط بان در استان هرمزگان و فارس، قلب همه مردم 
ایران به ویژه دوستداران محیط زیست کشور را سخت 

به درد آورد.
 ب��ه دنب��ال آن، مقام��ات مختل��ف کش��ور، اع��م از

رییس جمه��ور، رییس مجلس ش��ورای اس��المی و... 
با بازمان��دگان این حادث��ه همدردی ک��رده و همزمان 
با آن، جمع��ی از هنرمندان دوس��تدار محیط زیس��ت 
کش��ور از جمل��ه کیانی��ان و رادان نی��ز نس��بت ب��ه 
این حادثه ابراز تاس��ف ک��رده و هم��دردی خویش را 
 با خانواده این ش��هدا و جامعه محیط زیس��تی کش��ور

اعالم کردند.
از سوی دیگر مردم نیز به ش��کل های مختلف، درصدد 
 هم��دردی خود ب��ا خان��واده این ش��هدا برآمدن��د و با

قرار دادن طرح های گرافیت و کاریکاتورهای مربوط به 
محیط بانان بر روی پروفایل خود و گذاشتن پست های 
متعدد در صفحه های ش��خصی خود، تاثر خود را از این 
حادثه نشان دادند و خواس��تار توجه مسئولین کشور به 

وضعیت و مشکالت محیط بانان شدند.
از جمله حرکات خودجوش مردمی به منظور حمایت از 
محیط بانان، تشکیل »کمپین اصالح قوانین در حمایت 
از محیط بانان« اس��ت که طی هفته اخیر، در قالب یک 
گروه تلگرامی، به ابتکار یکی از شهروندان ایجاد شد و به 

سرعت مورد استقبال مردم قرار گرفت.
 عبدالحمی��د ش��بیری، مؤس��س کمپی��ن اص��الح 
قوانین در حمای��ت از محیط بان��ان، با اش��اره به اینکه 
این کمپین یک کار دلی اس��ت و بخاطر کش��ته شدن 
محیط بانان مظلوم به طور خودجوش ش��کل گرفت، به 
ایس��نا می گوید: هدف ما از ایجاد این کمپین تلگرامی، 
حذف خالءهای قانونی در زمینه حمایت از محیط بانان 
است؛ آنها وضعیت معیشتی نامناسب و حقوق حداقلی 
دارند و از عدم استخدام رسمی رنج می برند و ما در این 

کمپین، به دنبال تغییر این وضعیت هستیم.
این فعال ح��وزه محیط زیس��ت اظهار می کن��د: قطعا 
محیط بان��ی ک��ه 10، 12 س��اعت از ش��بانه روز را در 
محیط های صعب العبوری مثل کوه و دشت و بیابان به سر 
می برد، شایسته حقوق بیش��تراز این است؛ چه برسد به 
اینکه با این وضعیت معیشتی و سختی کار و ساعت های 
 طوالنی خدم��ت، با هج��وم ش��کارچیان غیرمجاز نیز

مواجه شود. 
هدف ما از راه اندازی کمپین اص��الح قوانین در حمایت 

از محیط بان��ان این اس��ت که صدای م��ردم را به گوش 
مس��ئولین برس��انیم و اعالم کنیم که جامع��ه ما، تنها  
در رابطه ها فیش های حقوقی حس��اس نیس��تند؛ بلکه 
درمقابل امور مهمی چون محیط زیست و محیط بان نیز 

حساسیت ویژه دارند.
وی تاکید می کند: ای��ن کمپین به هیچ وجه سیاس��ی 
نیست؛ بلکه از سر دلس��وزی برای محیط زیست کشور 
برپا شده است. دنبال آن هس��تیم که وضعیت قانونی و 
معیش��تی محیط بانان بهبود یابد و به منظور حمایت از 
جان محیط بانان، تجهیزاتی مث��ل جلیقه ضدگلوله در 
اختیار آنها ق��رار گیرد. محیط بانان نبای��د به جرم دفاع 
از محیط زیست جان خود را از دس��ت داده یا در زندان 

باشند.
مؤس��س کمپی��ن اص��الح قوانی��ن در حمای��ت از 
محیط بان��ان، با اش��اره ب��ه اینک��ه اقش��ار و گروه های 
س��نی مختلف، در این کمپی��ن به منظ��ور حمایت از 
محیط بان��ان اع��الم آمادگ��ی کرده ان��د، می گوی��د: 
از بازنشس��ته محی��ط زیس��ت و محیط بان��ی ت��ا 
 نوج��وان مقطع پنج��م ابتدای��ی، اعضای ای��ن کمپین 

هستند. 
همچنی��ن هنرمندان��ی مث��ل کیوم��رث پوراحم��د، 
کارگ��ردان س��ینما؛ رضا کیانی��ان و رض��ا ایران منش، 
هنرپیش��ه های س��ینما و تلویزی��ون؛ مس��عود اعرابی، 

نویس��نده و محق��ق؛  مه��ران ملکوت��ی، صداب��ردار 
س��ینما؛ حمیدرض��ا تفرش��ی، تهی��ه کنن��ده؛ محمد 
 فرش��ته نژاد، آهنگس��از و جمعی دیگر، به این کمپین 

پیوستند.
عالوه بر این، کمپین »من یک محیطبانم« نیز به محل 
تجمع و اعت��راض گروهی از ش��هروندان تبدیل ش��ده 
که به دنبال تغییر وضعیت محیط بانان کش��ور هستند 
؛ش��هروندانی که س��عی دارند ضمن همدردی با حادثه 
اخیر به شهادت رس��یدن محیط بانان، درخواست های 

خود را مبنی بر ضرورت وضعیت این گروه اعالم کنند.
روشن است که حساس��یت و پیگیری موضوعات کالن 
کشور از سوی مردم، باعث می ش��ود موضوعات محیط 
زیستی از جمله »حمایت از محیط بانان«، به یک مطالبه 
ملی تبدیل شود؛ موضوعی که در نشست اخیر سمن های 
محیط زیستی کش��ور با معصومه ابتکار، رییس سازمان 

حفاظت محیط زیست، مورد تاکید او نیز قرار گرفت.
ابت��کار، در جری��ان این نشس��ت درخواس��ت کرد که 
س��من ها و رس��انه ها، مانع خام��وش ش��دن »جریان 
اجتماعی توجه ب��ه محیط بانان« ش��وند و اجازه ندهند 
 وعده ه��ا در ح��د حرف باق��ی بمان��د؛ بلکه هم��گان با

بهره گیری از تمام ظرفیت فکری و جسمی خود و با ارایه 
بهترین توانمندی ها، به مس��ئولیت خطیر خود در این 

حوزه عمل کنند.  

عکس روز) شفاف ترین آب های جهان(

 مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست، از کاهش ۴0 درصدی حریق در 
مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست در سال جاری خبر داد.

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست، از تشکیل ساختار اجرایی برای 
اطفای حریق در مناطق چهارگانه استان های کشور خبر داد و افزود: با اقدامات خوب صورت گرفته، توانستیم 
میزان حریق در مناطق تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست را از 6۷00 هکتار در سال 93، با کاهش 50 
درصدی، به 3۴00 هکتار در سال 9۴ برسانیم که تعدادی از این اقدامات به شرح زیر است: تشکیل ستاد راهبری 
اطفای حریق در کشور و ستاد واکنش سریع در استان ها، برگزاری مانورهای اطفای حریق در اکثر استان هایی 
که سابقه حریق دارند، تهیه تجهیزات انفرادی اطفای حریق برای محیط بانان و راه اندازی ایستگاه های سیار و 
پایش مناطقی که سابقه حریق دارند. علی تیموری اعالم کرد: میزان حریق در مناطق تحت حفاظت سازمان 
حفاظت محیط زیست، از 6۷00 هکتار در سال 93، با کاهش 50 درصدی، به 3۴00 هکتار در سال 9۴ رسید.

وی با اشاره به این که هم اکنون، 2۷8 منطقه شامل پارک ملی، منطقه حفاظت شده، منطقه شکار ممنوع و اثر 
طبیعی ملی، با وسعت 1۷/5 میلیون هکتار که دارای پوشش گیاهی، تنوع زیستی و جانوری مناسبی هستند، 
تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست است، گفت: با هماهنگی صورت گرفته، هم اکنون در 1۴ استان 
کش��ور، بالگرد برای اطفای حریق و انتقال نیروهای عملیاتی مستقر شده اس��ت که این اقدام، موجب کاهش 
چش��مگیر زمان حضور نیروهای عملیاتی برای اطفای حریق شده است؛ به ش��کلی که به طور مثال در برخی 
استان ها توانستیم این زمان را به 15 دقیقه برسانیم که این خود، رکوردی برای حضور نیروهای اطفای حریق 

در مناطق صعب العبور کشور است.
مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت ش��کار و صید س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت، با بیان اینک��ه در 3 ماهه 
نخست سال جاری، 39 مورد حریق در 10 استان کشور داش��تیم، افزود: بر این اساس، 232 هکتار از مناطق 

 تحت حفاظت س��ازمان محیط زیست طعمه حریق شد که در مقایسه با س��ال گذشته، با کاهش ۴0 درصدی
مواجه بودیم که این امر نشان دهنده اقدامات موثر سازمان در مدیریت حریق مناطق چهارگانه است.

در ۳ ماهه نخست سال جاری، با ۳۹ فقره حریق در ۱۰ استان کشور مواجه بودیم
 وی با تاکید بر این که هدفگذاری امس��ال، کاهش 20 درصدی حریق در مناطق تحت حفاظت اس��ت، افزود:

در صورت تحقق این امر، میزان حریق در مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان محیط زیست، نسبت به سال 
93 حدود ۷0 درصد کاهش می یابد؛ از سوی دیگر، با توجه به حساسیت رییس سازمان حفاظت محیط زیست، 

پیشگیری، پایش و اطفای حریق در مناطق تحت حفاظت، از مالک های ارزیابی مدیران کل استانی است.
۲۳۴ هکتار از مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست، امسال طعمه حریق شد

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست به پوشش گیاهی مناطق در سال 
جاری اشاره کرد و گفت: با توجه به حجم بارندگی ها پوش��ش گیاهی در مناطق ۴ گانه سازمان محیط زیست 
امسال بسیار خوب است و همین امر موجب می ش��ود که در گرمای تابستان با افزایش حریق مواجه باشیم که 

امیدواریم با همکاری خوب گردشگران بتوانیم به هدفگذاری امسال برسیم.
وی از همکاری خوب دستگاه های اجرایی خصوصا وزارت دفاع و سازمان هوا فضای سپاه، سازمان مدیرت بحران، 
استانداران، جوامع محلی و تشکل های مردم نهاد برای مشارکت در اطفای حریق مناطق تحت حفاظت محیط 
زیست تقدیر کرد و گفت: در عین حال انتظار داریم گردشگران در صورت روشن کردن آتش در مناطق تحت 
حفاظت حتما از خاموش کردن کامل آن پیش از ترک محل اطمینان حاصل کنند. همچنین در صورت مشاهده 

هرگونه حریق در مناطق تحت حفاظت شده به اولین پاسگاه اطالع دهند.

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار ؛

کاهش ۴۰ درصدی حریق، در مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست

حرکات مردمی در حمایت از محیط بانان:

»من یک محیط بانم«
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معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی 
گفت: آزمون استخدام 16 هزار نفر در وزارت بهداشت مهر یا حداکثر آبان 

امسال)سال 95( برگزار می شود.
علی صدرالسادات افزود: بر اساس مصوبه سازمان مدیریت و برنامه ریزی، 
وزارت بهداشت امسال اجازه استخدام 16 هزار و 200نفر نیروی جدید را 

دارد که از این تعداد حدود 11 هزار نفر کادر پرستاری هستند.
وی گفت: آزمون استخدامی وزارت بهداشت با مجوز سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی و به صورت متمرکز توس��ط سازمان سنجش آموزش کشور 
که جزو سازمان های تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است، برگزار 
می شود و البته هر یک از دانشگاه های علوم پزشکی به صورت غیر متمرکز 

فراخوان و ظرفیت استخدامی خود را اعالم می کنند.
معاون وزیر بهداشت اضافه کرد: فراخوان استخدام وزارت بهداشت برای 
دانشگاه های علوم پزش��کی، بیمارس��تان های دولتی و شبکه بهداشت 
و درمان کش��وری به زودی اعالم می ش��ود و پس از فراخوان داوطلبان 
استخدام در وزارت بهداشت، آزمون استخدامی مهر یا آبان امسال)سال 

95( برگزار می شود.
صدرالس��ادات اضافه کرد: وزارت بهداش��ت س��الیانه حدود دو هزار نفر 
بازنشسته دارد که بخشی از حدود 16 هزار نفر استخدامی جدید امسال، 
جایگزین نیروهای بازنشسته می ش��وند و بخشی نیز برای تامین نیروی 

مورد نیاز بیمارستان های تازه تاسیس است.
وی گفت: وزارت بهداشت سال 94 نیز هفت هزار نیروی جدیدبه صورت 
پیمانی در دانش��گاه های علوم پزش��کی و خدمات بهداش��تی-درمانی 

استخدام کرد.
وزارت بهداش��ت،درمان و آموزش پزش��کی هم اکنون حدود 430 هزار 
نفر نیرو دارد که به گفته وزیر بهداش��ت حدود 100 هزار نفر آنها با این 
وزارتخانه رابطه استخدامی ندارند و حقوق آنها به جای اینکه از ردیف های 
بودجه دولتی تامین شود از محل درآمد اختصاصی بیمارستان ها پرداخت 
می ش��ود، به همین علت هر س��ال در آزمون های اس��تخدامی تعدادی 
از نیروهای ای��ن وزارتخانه تغییر وضعیت می ش��وند. وزارت بهداش��ت، 

همچنین با کمبود حدود 100 هزار نفر نیروی پرستار مواجه است.

رئیس ستاد فوریت های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: 
دستگاه های اجرایی با برنامه ریزی و آگاهی سازی مردم می توانند 

نقش موثری در کاهش آسیب های اجتماعی داشته باشند.
 حسین اسدبیگی، اظهارکرد: در حال حاضر فعالیت ها و اقدامات 
مختلفی از سوی بهزیستی، وزارت کش��ور و دستگاه های مرتبط 
جهت کاهش آسیب های اجتماعی صورت گرفته است، اما اینکه 
انتظار داشته باشیم آسیب های اجتماعی به طور کلی از بین برود 

قابل قبول نیست.
 وی افزود: باید برنامه ریزی ها به گونه ای باشد که آموزش هایی از 
ابتدا بر روی کودکان انجام ش��ود و آگاهی های الزم به آن ها داده 
ش��ود که این آموزش ها می توان��د اثرگذاری زیادی در راس��تای 

کاهش آسیب های اجتماعی داشته باشد.
اس��دبیگی اضافه ک��رد: آموزش و پ��رورش در راس��تای کاهش 
آس��یب های اجتماعی با آگاهی س��ازی به دانش آموزان می تواند 
نقش موثری را ایفا کند که این نقش محقق نخواهد شد مگر زمانی 

که آموزش و پرورش از ظرفیت خود استفاده کند.
وی خاطرنش��ان کرد: با توجه به اینکه آموزش و پرورش وظایف 
گسترده ای را بر عهده دارد می تواند بخش��ی از بودجه خود را به 
آموزش در ح��وزه جلوگیری از آس��یب های اجتماعی اختصاص 

ندهد.
رئیس ستاد فوریت های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره 
به اینکه برنامه ریزی ها باید در راس��تای پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی ص��ورت گی��رد، تصریح ک��رد: برنامه ری��زی در حوزه 
پیشگیری، اثرگذاری بیشتری را خواهد داشت تا نسبت به زمانی 
که پس از به وجود آمدن آسیب های اجتماعی بخواهیم به دنبال 

راه حل برای جبران آن باشیم.
اسدبیگی ادامه داد: در ارتباط با حوزه آسیب های اجتماعی افرادی 
باید تربیت شوند و دفترهای پیشگیری از آسیب های اجتماعی که 
در آموزش و پرورش مستقر هس��تند نیز  فعالیت خود را افزایش 

دهند.
وی تاکید کرد: اگر اقدامات الزم در حوزه آس��یب های اجتماعی 
صورت نگیرد شاهد آسیب هایی از جمله طالق، اعتیاد و مشکالت 

اجتماعی مهمی در جامعه خواهیم بود.
اسد بیگی یاد آورش��د: افزایش مطالعه واقدامات فرهنگی و نگاه 
عمیق ب��ه آینده می تواند به پیش��رفت جامعه و تحق��ق مبارزه با 

آسیب های اجتماعی کمک کند.
رئیس س��تاد فوریت های اجتماعی س��ازمان بهزیستی کشور در 
پایان گفت: با برگزاری کنسرت و سرمایه گذاری در بخش نشاط 
و سرگرمی می توانیم در جهت ارتقای س��المت جامعه و کاهش 

آسیب های اجتماعی گام های موثری برداریم.

معاون توسعه وزارت بهداشت؛

برگزاری آزمون استخدام 16 هزار 
نفر در وزارت بهداشت در آبان ماه

رئیس ستاد فوریت های اجتماعی سازمان بهزیستی:

 دستگاه های اجرایی نقش موثری در 
کاهش آسیب های اجتماعی دارند

همه کودکان ح��ق دارند از ش��راط خوب زندگ��ی برخوردار 
باشند، حق دارند بازی کنند، آموزش ببینند تا شرایط مناسب 
ش��کوفایی توانایی ها و رش��د جس��می و معنوی و اخالقی و 

اجتماعی آنها فراهم شود.
پدیده ناگوار »کودکان خیابانی« تمامی ابعاد و جوانب روند رشد 
مادی و معنوی هر کودک را تسخیر می کند و می توان آن را یک 
معضل دانست. معضلی که اگر از اهمیت تبعات و نتایج نامطلوبی 
که در نسل های آینده می تواند باقی بگذارد غافل شویم، عالوه بر 
اینکه شاهد جامعه آماری باالیی از قربانیان خاموش این پدیده 
ناگوار خواهیم بود،  بلکه از داشتن جامعه و آینده ای مطلوب و 

آرمانی بدور خواهیم ماند.
بی شک اندیشه مطالعه و بررسی کودکان خیابانی در سال های 
گذشته اذهان کارشناسان مس��ائل اجتماعی را مشغول کرده 

است.
کودکان فقیر دارای خانواده یا ب��دون خانواده که در خیابان ها 
زندگی می کنند، بخشی از جامعه بشری هستند که پرداختن 

به آن، جلوگیری از شروع آسیب های اجتماعی است.
آگاهی جامعه نسبت به پدیده کودک خیابانی امری الزم است، 
چرا که موج کودکان خیابانی بزودی از حالت کودکی خارج و 
تبدیل به جوان خیابانی ش��ده و جوان خیابانی به مانند بمب 
است. کودک خیابانی به عنوان گروهی از کودکان جامعه است 
که با توجه به شرایط خاص سنی خود در حال گذراندن دوران 

بلوغ و بحران هستند.
این کودکان نیازمند حمایت جدی بیشتر والدین هستند، اما 
از آنجا که به دالیل گوناگون از حمایت والدین محروم بوده اند 
در خیابان ها رها ش��ده و آمادگ��ی الزم برای کس��ب هر نوع 

آسیب پذیری را دارند.
کار کردن کودکان و افزایش ابتال به بزهکاری

علی اکبر نخعی معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد 
امام خمینی )ره( خراس��ان جنوبی اظهار کرد: کودکان کار به 
همه کودکان زیر 18 س��ال که به منظور کس��ب درآمد برای 
تامین معاش خود و ی��ا خانواده در خیابان مش��غول به کارند 
گفته می شوند. وی با بیان اینکه این کودکان به دو گروه تقسیم 
می ش��وند، افزود: گروه اول کودکانی که کمتر از 15 سال سن 
داش��ته و کار می کنند که طبق قانون کار، کارکردن برای این 
افراد ممنوع است و گروه دوم کودکان 15-18 سال که براساس 
قانون کار می توانند طبق ش��رایط خاص »ساعت کمتر و کار 

سبک« کار کنند.
معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد امام خمینی )ره( 
خراسان جنوبی اظهار کرد: در هر جامعه بسته به آسیب های 
اجتماعی، فرهنگ رایج در خانواده ها، تعداد فرزندان، وضعیت 
اقتصادی خانواده ه��ا، وضعیت اقتصادی جامع��ه و مهاجرت 

می تواند دراین موضوع تاثیرگذار باشد.
نخعی با بیان اینکه کار کردن کودکان افزایش ابتال به بزهکاری 
را به دنبال دارد، ادامه داد: کودکان کار با توجه به اینکه ساعت 
زیادی از طول روز را درخیابان به س��ربرد، سرپرستی درستی 

نشده درمعرض انواع آسیب ها قرار دارند.
وی بیان کرد: متاسفانه از این کودکان با توجه به نیازی که دارند، 

انواع بهره کشی صورت می گیرد که از جمله در مشاغل کاذب در 
راستای توزیع مواد مخدر، تکدی گری، سرقت و یا مشارکت در 

سرقت استفاده می شوند.
معاون حمایت و س��المت خانواده کمیته امداد امام خمینی 
)ره( خراسان جنوبی گفت: کودکان کار چون از توان ضعیفی 
برخوردار هستند در معرض سوء استفاده های جسمی و جنسی 
قرار می گیرند و در معرض آسیب های فیزیکی از قبیل خشونت، 

تعرض، تصادف نیز قرار دارند.
نخعی تصریح کرد: ک��ودکان خیابانی کودکانی هس��تند که 
قس��مت اعظم وقت و زندگی خود را درخیابان سپری کرده و 

هیچ ارتباطی با خانواده ندارند.
وی بیان کرد: براس��اس قانون درصورتی که احراز ش��ود علت 
حضور این افراد در خیابان ناش��ی از فقر اس��ت، کمیته امداد 
وضعیت خانواده ها را بررسی کرده و درصورت احراز نیازمندی 

از خدمات مستمر یا غیر مستمر برخوردار می شوند.
معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد امام خمینی )ره( 
خراسان جنوبی افزود: کودکان کار مشکالتی از قبیل برهم زدن 
بعضی از قوانین، رواج تکدی گری و ارائه چهره زش��ت از فقر و 
وضعیت اجتماعی س��رقت از عابران و اتومبیل ها، جریحه دار 
کردن افکار عمومی، ناکارآمد کردن سیس��تم های حمایتی و 

اجتماعی جامعه را به همراه دارند.
وی با بیان اینکه برای جذب و شناس��ایی ک��ودکان بازمانده 
از تحصیل بای��د کاری جمعی را طرح ریزی کرد، یادآور ش��د: 
دراین خصوص سازمان ها و دس��تگاه هایی همچون آموزش و 
پرورش، فرمانداری ها، سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام)ره( 

می توانند کمک کنند.
غفلت از مسئله کودکان انحرافات اجتماعی را باز تولید 

خواهد کرد
علیرضا موهبی معاون امور اجتماعی بهزیستی خراسان جنوبی 
گفت: موض��وع ک��ودکان کار به عن��وان یک��ی از پدیده های 

آسیب زای اجتماعی، خود معلول عوامل بیشماری است از جمله 
عامل بیولوژیکی مانند »عقب ماندگی های ذهنی، معلولیت های 
جسمی، حرکتی« عامل خانواده به عنوان مثال، ازدواج ناموفق، 
روش های نادرست تربیتی، فقر اقتصادی، اذیت و آزار کودکان، 
وجود خانواده از هم گسیخته و نابس��امان، بیسوادی و فقدان  
مهارت والدگیری، فقدان حمایت های عاطفی از کودکان،  وجود 
تبعیض، عامل اقتصادی و اجتماعی در سطح کالن مانند »تضاد 
و شکاف طبقاتی در جامعه، فقدان یا ضعف نهادهای حمایتی، 
مهاجرت، حاشیه نشینی«، حوادث طبیعی مانند »جنگ،  بروز 

خشکسالی، سیل«.
وی افزود: به طور کلی برخی از عوامل مرتب��ط بر بروز پدیده 
کودکان کار و پیامدهای آن شامل؛ ناکامی خانوادگی، جنگ، 
ش��کاف طبقاتی و فقر اقتصادی، حوادث و س��وانح طبیعی یا 
انسانی، سوء استفاده توسط بزرگساالن، مهاجرت، شهر نشینی 

و تراکم بیش از حد، فرهنگ پذیری و اعتیاد است.
معاون امور اجتماعی بهزیستی خراسان جنوبی، گفت: شرایط 
خاص کودکان کار به گونه ای است که بی توجهی و غفلت نسبت 
به این مسئله میزان معضالت و آسیب های اجتماعی را در آینده 
افزایش می دهد، چرا که با این که کودکان کار به خودی خود 
مجرم و بزهکار نیستند، اما شرایط زندگی آنها از جمله دوری از 
نهادهای اجتماعی، آموزشی و حمایتی به گونه ای است که آنها 
را به مستعدترین و در دسترس ترین افراد برای انواع انحرافات 

اجتماعی تبدیل می کند.
امید اس��ت که با توجه به اهمیت این موضوع دست در دست 
یکدیگر بگذاریم و همگی همانند مددکاران و آموزش��گرانی 
 باش��یم که در ح��د بضاع��ت خ��ود بتوانی��م به ط��ور فعال 
به ترغیب اعتمادس��ازی، افزایش اعتماد به نفس و حمایت از 
کودکان خیابانی کمک ک��رد و در جهت توانمند ش��دن آنها 
بکوشیم تا در آینده بزرگساالنی مورد پذیرش جامعه و دارای 

منزلت اجتماعی دارا باشیم.

تحدید حدود اختصاصی
4/145 ش��ماره صادره:1395/04/242374چ��ون تمام��ی شش��دانگ 
قطعه زمی��ن مزروعی پالک ش��ماره 6 فرع��ی از 140- اصل��ی واقع در 
کش��ه بخش 11 ثبت نطنز که طب��ق س��وابق و پرونده ثبت��ی و به موجب 
1395 و  /03 رای ش��ماره 139560302033000281 م��ورخ 30/
139560302033000282 مورخ 1395/03/30هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
نطنز بالمناصفه در س��هم آقای محمد کمیلی فرزند مه��دی و خانم طاهره 
 فقیهی فرزند مصطفی برقرار گردیده اس��ت و به نامش��ان در جریان ثبت 
می باش��د در جریان ثبت اس��ت و  عملی��ات تحدید ح��دود قانونی آن به 
عمل نیامده اس��ت. اینک بنا به دستور قس��مت اخیر ماده 15 قانون ثبت و 
طبق تقاضای نامب��رده تحدید حدود پ��الک مرقوم در روز ش��نبه مورخ 
1395/05/16  ساعت 9 صبح در محل ش��روع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد.تاریخ انتشار:1394/04/13  م الف:153 عباسعلی عمرانی رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک نطنز )186 کلمه، 2 کادر(
اعالم بهاء ثمنیه اعیانی

4/93 ش��ماره صادره: 1395/02/241655 ورثه مرحومه فاطمه سهرابی 
انارکی فرزند محمد حس��ن احترامًا چون آقای ابوالحس��ن موسی کاظمی 
فرزند سید محمد به موجب تقاضای وارده به شماره 94020564484529 
مورخ 1395/2/4 درخواس��ت حذف بهاء ثمنیه اعیانی 14 سهم از 72 سهم 
شش��دانگ پالک 3013 اصلی واقع در بخش 2 حوزه ثبت نایین را از س��ند 
مالکیت خود نموده است و کارشناس رسمی دادگستری به موجب گزارش 
ش��ماره 187/2/1 مورخه 95/3/29 بهاء ثمنیه اعیانی 14 سهم از 72 سهم 
ششدانگ پالک مذکور را 753/500 ریال اعالم نموده است و متقاضی آقای 
ابوالحسن موسی کاظمی مبلغ فوق الذکر را در حساب سپرده اشخاص این 
اداره تودیع نموده لذا در اجرای تبص��ره یک ماده 105 آئین نامه اصالحی 
قانون ثبت و به موجب این آگهی به ش��ما )ورثه مرحومه فاطمه س��هرابی 
انارکی( اعالم می گردد که از تاریخ انتشار این آگهی چنانچه مدعی تضییع 
حق خود می باشید ظرف مدت یک ماه به دادگاه صالحه مراجعه و گواهی 
طرح دعوی به این اداره ارائه نمائید در غی��ر این صورت بهاء ثمنیه اعیانی 
از اسناد مالکیت صادره مورد درخواست فوق حذف می گردد. م الف: 99 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نائین )188 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/98 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 327/95 خواهان رس��ول صادقی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت صفرعلی لکی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخه 95/6/3 ساعت 6 عصر تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در خیابان سجاد – اول 
خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 
کدپس��تی 8165756441 مجتمع ش��ورای حل اختالف اصفهان شعبه 20 
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 شود. م الف: 9919 ش��عبه 20 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )116 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/99 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 608/95 خواه��ان عظی��م کریمی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- صنایع کاشی نگار به مدیریت 
حمیدرضا الجوردی 2- زینب بابائی نیا تقدیم نموده اس��ت وقت رسیدگی 

ب��رای مورخ��ه 95/6/6 س��اعت 8/30  تعیین گردیده اس��ت ب��ا توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در خیابان سجاد – اول 
خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 
کدپس��تی 8165756441 مجتمع ش��ورای حل اختالف اصفهان ش��عبه 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 شود. 
م الف: 9887 ش��عبه 6 حقوقی مجتمع ش��ماره یک ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )125 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/101 در خصوص پرونده کالسه 288/95 خواهان سعید قادری با وکالت 
خانم الهام ابوالحسنی دادخواس��تی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت مهدی 
رضا روزبهانی دره ساری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 
95/6/6 ساعت 4 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در خیابان س��جاد – اول خیابان ارباب 
– روبروی مدرس��ه نیلی  پور– جنب س��اختمان صبا – پالک57 کدپستی 
8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 42 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.

در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. 

م الف: 9892 ش��عبه 42 حقوقی مجتمع ش��ماره یک ش��ورای حل اختالف 
شهرستان اصفهان )125 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
4/101 در خصوص پرونده کالس��ه 635/95 خواهان هوش��نگ فتح پور 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه 10/000/000 ریال خرید یک قطعه زمین به 
طرفیت محمد آقازری- اصغر کاش��ی- مرتضی مطاع تقدیم نموده اس��ت 
وقت رسیدگی برای مورخ 95/6/6  س��اعت 11/30 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 

و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:9899 ش��عبه 33 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )119 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/102 در خصوص پرونده کالس��ه 224/95 خواهان عدن��ان جوزدانی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال موضوع یک فقره چک 
به طرفیت آقای شهرام اسماعیلی فرد تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
روز شنبه مورخ 95/6/6 س��اعت 4 عصر تعیین گردیده است لذا با عنایت 
به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان  مستنداً به ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای 
حل اختالف اصفهان شعبه 18 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید.در صورت عدم حضور در وقت رس��یدگی ابالغ قانونی تلقی 

شده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 
م الف: 9801 ش��عبه 18 حقوقی مجتمع ش��ماره یک ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )133 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
4/103 ش��ماره درخواس��ت: 9510466836100004 ش��ماره پرون��ده: 
9509986836100402 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 950453  خواهان آقای 
مصطفی علیرضائی علویجه فرزند اکبر  دادخواس��تی به طرفیت  خوانده  
خانم معصومه مرادی فرزند فریدون به خواسته صدور گواهی عدم امکان 
س��ازش تقدیم دادگاه های خانواده شهرس��تان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهار باغ باال  خ میر مجتمع قضائی ش��هید قدوسی طبقه چهارم ارجاع و 
به کالسه پرونده 950453 ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن  1395/06/06  
ساعت 10 صبح تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده  و 
درخواست خواهان  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  پس از نشر 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 

گردند. م الف:9933 شعبه اول دادگاه خانواده اصفهان)166 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/104 در خصوص پرونده کالس��ه 941598 خواهان محمد امین مردانی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت بابک ندائی فر فرزند جبار تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای  روز دوش��نبه مورخ 95/6/8  ساعت 12 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف:9805 شعبه 12 
حقوقی مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان )115 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/105 ش��ماره درخواس��ت: 9510466836100003 ش��ماره پرون��ده: 
9409986836100428 شماره بایگانی ش��عبه: 941000  خواهان فاطمه 
مهدیان مارانی دادخواستی به طرفیت  س��ید علیرضا مرتضوی کهنگی به 
خواسته طالق تقدیم دادگاه های خانواده شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهار باغ باال  خ میر مجتمع قضائی ش��هید قدوسی طبقه چهارم ارجاع و 
به کالسه پرونده 941000 ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن  1395/06/08  
ساعت 9/30 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده  و 
درخواست خواهان  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  پس از نشر 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 

گردند. م الف:9929 شعبه اول دادگاه خانواده اصفهان)157 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/106 در خص��وص پرونده کالس��ه 326/95 خواهان رس��ول صادقی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت بهرام موسوی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخه 95/6/13 س��اعت 6 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در خیابان سجاد – اول 
خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 
کدپس��تی 8165756441 مجتمع ش��ورای حل اختالف اصفهان شعبه 26 

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 شود. م الف: 9884 ش��عبه 26 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )115 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/107 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100351203720 ش��ماره پرون��ده: 
9409980351201258 شماره بایگانی ش��عبه: 941409  خواهان/ شاکی 
اسماعیل اله دادی سمندگانی دادخواس��تی به طرفیت  خوانده/ متهم علی 
کیامهر به خواس��ته مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه بابت ... و 
مطالبه خسارت دادرس��ی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 12 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 120  ارجاع و به کالسه 
9409980351201258 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/06/14 و 
ساعت 10 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:9940 ش��عبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان 

اصفهان )181 کلمه، 2 کادر(
ابالغ 

4/108 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100368401272 ش��ماره پرون��ده: 
9209980351000101 ش��ماره بایگانی شعبه: 940504  تجدیدنظر خواه 
محمدرضا عارفیان با وکالت آقای صدرالدین اکبری به طرفیت تجدیدنظر 
خوانده بهرام نیازی نسبت به دادنامه شماره 2185-92/12/25 شعبه دهم 
دادگاه عمومی حقوقی اصفهان تجدید نظر خواهی نموده که جهت رسیدگی 
به ش��عبه 4 دادگاه تجدیدنظر اس��تان اصفهان واقع در اصفهان – خیابان 
چهارباغ باال- چهارراه نظر- مجتمع دادگاه های تجدیدنظر استان اصفهان 
ارجاع و به کالسه 9209980351000101 ثبت گردیده و نشانی تجدیدنظر 
خوانده را در این مرحله مجهول المکان اعالم نموده که وقت رس��یدگی آن 
1395/06/23 و س��اعت 10 تعیین شده اس��ت. لذا به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست تجدید نظر خواه 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 کثیر االنتشار آگهی می شود تا تجدیدنظر خوانده 
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:9850 شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان 

اصفهان )182 کلمه، 2 کادر(

این یک قصه نیست!
پدیده ناگوار »کودکان خیابانی«؛

اعالم مفقودی 
شناس��نامه مالکیت خ��ودرو وانت نیس��ان- آبی-  مدل 
1364 به ش��ماره پالک انتظامی 73-989 س 27 و شماره 
موتور 142317 و شماره شاس��ی 015432 به نام محسن 
پور حاتمی فرزند حسین مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
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همایش ویژه گرامیداشت و تجلیل از بانو علویه همایونی، در 
فروردین ماه 95، از سوی سازمان فرهنگی  تفریحی شهرداری 

اصفهان، در کتابخانه مرکزی اصفهان برگزار شد. 
 ب��ه گ��زارش ایمن��ا، زینت الس��ادات علوی��ه همایون��ی،

 در س��ال 1296، در خانواده ای محترم به دنی��ا آمدند که از 
لحاظ مادی و معنوی در حد متوس��ط و از سادات حسینی 

 به شمار می رفتند.  
به جرئت می توان گف��ت حضور زنان تحصی��ل کرده در آن 
دوران، نش��ان دهن��ده اس��تعداد زن ایرانی ب��رای  پیمودن 
 مدارج عالی��ه عل��م و معرفت به وی��ژه علوم دینی اس��ت و

بانو علویه همایونی با طی کردن این  مراحل، توانست به یکی 
از شاخص ترین چهره ها در این عرصه تبدیل شود. 

بدون ش��ک از مهم ترین ویژگی های ش��اخص وی که نقش 
بی بدیلی در تبدیل  چهره ایشان به یک چهره شاخص داشته، 

دوران زندگی این بانوی گرامی در محضر بانو امین است. 
در واقع به گفته بسیاری، بانو علویه همایونی، از برجسته ترین 
ش��اگردان بانو امین و در واقع  بازوی ایشان به شمار می رفته  
 و این موضوع، ش��خصیت ایش��ان را بیش از پیش، ممتاز و

شایان توجه  ساخته است. 
بانو همایونی از 16 سالگی ) از سال 1313 یا 1314( تا سال 
1361 که بانو امین از دنیا رفت،  خدمت استاد خویش بوده و 

از محضر ایشان کسب فیوضات می کرد .  
ایشان نزد بانو امین، مقدمات حوزوی را خواند و بعد در منزل، 

معلم گرفت و اسرارالحکم  سبزواری را شروع کرده و بعد در 
رشته حکمت و فلسفه بیشتر فعالیت نمود. 

ایده تأس��یس مدرس��ه ای برای بانوان که در آن علوم دینی 
تدریس شود)یعنی همان حوزه علمیه  بانوان(، بعد از تجربه 
تحصیل در تهران، به ذهن بانو همایونی رسید. او این ایده را 
با استادش بانو امین  در میان گذاشت. ایدۀ تاسیس مدرسه 
علوم دینی بان��وان، با ایده تاس��یس دبیرس��تانی دخترانه 

که معلم  مرد نداش��ته باش��د، به 
هم پیوند خورد.  بانو امین با ورقه 
اجتهاد خود، برای هر دو مدرسه 
مجوز گرفت. مجوز مدرسه دینی 
بانوان، ب��ا عنوان  جواز تاس��یس 
کالس قرآن و رس��اله صادر شد. 
این نام به این دلیل بود که تا پیش 
از این، مدرس��ه ای با  این ماهیت 

سابقه نداشت .
آثار بانو علویه همایونی

از نمون��ه کتاب های ای��ن عالمه 
می ت��وان ب��ه ترجم��ه اربعی��ن 

الهاش��میه بانوی ایرانی، ترجمه اسراراالیات  صدرالمتألهین 
شیرازی، زن مظهر خالقیت اهلل در دو جلد، عشق ذوی القربی 
در وصف حضرت  فاطمه)س(، نسیم والیت ترجمه و توضیح 
چهل حدیث در فضایل و مناقب امیرالمومنین)ع( و  زندگانی 

بانوی ایرانی اشاره کرد . 
وی با وجود کهولت س��ن و بیماری، در مس��یر تعلیم و تعلم 
مفاهیم قرآن کریم مش��غول فعالیت بود و ای��ن موضوع، از 

ویژگی های جالب شخصیت وی به شمار می رفت. 
تجلیل از چهره ماندگار شهر اصفهان

همای��ش »بانو همایونی، آراس��ته ب��ه علم امین« از س��وی 
سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، روز  چهارشنبه 
25 فروردین، با حض��ور چهره های مطرح اس��تان اصفهان 
 و همچنی��ن نماین��ده ولی فقی��ه و  ام��ام جمع��ه اصفهان

برگزار گردی��د.  دکتر مهدی جمالی نژاد، ش��هردار اصفهان، 
تجلیل از نخبگان علمی و فرهنگی را عامل مهمی در توسعه 
 گفتمان دانش محور عنوان می کند و می افزاید: هدف اصلی 
همایش »همایونی، آراسته به علم امین«  که به منظور تجلیل 
از بانو علویه همایونی، شاگرد برجسته بانو مجتهده امین)ره( 
 انجام شد، شناخت  این بانوان و هویت بخشی به زنان جامعه

است. 
وی در خصوص برگزاری مراس��م بزرگداش��ت ای��ن بانوی 
برجسته، تصریح می کند: مراس��م بزرگداشت ایشان،  با این 
اهداف برگزار شد: تجلیل از مقام واالی علمی و اخالقی این 
بانوی وارسته، نقش بس��یار مهم و تاثیرگذار ایشان  در حوزه 
آموزش و ترویج علوم و معارف اسالمی به ویژه در میان بانوان. 

علی اکب��ر بقای��ی، مدیرعامل س��ازمان فرهنگ��ی تفریحی 
ش��هرداری اصفهان، ضم��ن اب��راز خرس��ندی از برگزاری 
ویژه برنامه تجلی��ل از بانو علوی��ه همایونی، اظهار داش��ت: 
سازمان فرهنگی تفریحی ش��هرداری، تجلیل  از چهره های 
شاخص عرصه علم و حکمت را گسترش داده و این حرکت 
فرهنگی س��ازمان، به منظور  تجلیل از چهره های فرهیخته 
شهر در دس��تور کار قرار گرفته 
 اس��ت.  وی خاطرنش��ان ک��رد:

بدون شک امروز، توجه به بزرگان 
عرصه علم و ادب و تجلیل از این 
چهره ه��ای  فرهنگ��ی، یکی از 
مهم ترین نیازه��ای جامعه علم 
و ادب به ش��مار می رود و توجه 
به آنها می توان��د زمینه  گرایش 
بیش��تر جوانان و نوجوانان را به 
 عل��م و فرهنگ اس��المی فراهم 
بان��و  اس��ت  کند.  گفتن��ی 
زینت الس��ادات علویه همایونی، 
از عالمان جهان تش��یع و از ش��اگردان بانو امی��ن اصفهانی، 
 صبح روز پنجشنبه 10 تیرماه، بر اثر بیماری و کهولت سن،

دار فانی را وداع گفت.
روحش شاد و یادش گرامی باد!
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در شهرجشنواره

موسیقی فیلم و سریال

به مناسبت درگذشت بانو علویه همایونی؛

بانو علویه همایونی، عمر خویش را وقف دین و علم الهی کرد

کنس��رت موس��یقی ژاوان، 24 و 25 تیرماه در هنرس��رای 
خورش��ید برگزار م��ی ش��ود.  امیررضا قضایی، سرپرس��ت 
گروه موس��یقی ژاوان اس��ت؛ همچنین علیرض��ا عبدالهی، 
نوازنده ویلون س��ل؛ رامتین کجباف، نوازن��ده درامز؛ دانیال 
پورکرمعلی، نوازنده گیتاربیس؛ امیر امیرحس��ینی، نوازنده  
طبال و س��ازهای کوبه ای؛ محمد روس��تایی، نوازنده کاخن 
و تومبا؛ آرم��ان مهروان، نوازن��ده گیت��ار الکترونیک؛ پاکان 
 پاکدامن، نوازنده گیتار و امیررضا قضایی، نوازنده عود خواهند 

بود.
نش��انی ب��ه  بلی��ت  خری��د  ب��رای  من��دان،   عالق��ه 

navayemehr.ir مراجعه نمایند. کنسرت موسیقی ژوان، 
در روزهای 24 و 25 تیرماه، در هنرسرای خورشید، واقع در 
 پل چمران، ابتدای خیابان کاوه، جنب ش��هرداری منطقه 7 

برگزار می شود.

تازه ترین اثر س��ینمایی رضا عطاران با ن��ام »دراکوال«، در 
سینما قدس اصفهان به روی پرده رفت.

 فیل��م س��ینمایی دراک��وال، س��ومین تجرب��ه کارگردانی
رضا عطاران، فیلمی پر بازیگر اس��ت و عطاران، در انتخاب 
بازیگران این فیلم، دست به ترکیب بندی تازه ای زده است. 
ویشکا آسایش، لوون هفتوان، سیامک انصاری، ژاله صامتی، 
لیال بلوکات، امید روحان��ی، محمود نظرعلی��ان، نیما راد، 
عباس محبوب، صادق حس��نی، فروغ لس��انی، فریده گل 
محمدی، محمد عدالت زاده، ژیال دائی، علی مهربانی، محمود 
بیاتی، علی درویش، سپیده جمالزاده و بازیگران خردسال، 
 س��وگل محرابی و آرش دوس��ت محمدی، در فیلم دراکوال

بازی می کنند.
در خالصه داس��تان »دراکوال« چنین آمده است: )باصدای 
آهسته( الو... سالم قربان... خوبین... آقا منو دزدیدن... بله... 
نمی شناسمشون... نخیر، سرکاری چیه... من چه می دونم 
چرا گوشیمو نگرفته... 3۸ سال، س��نمو چرا می پرسین؟...

نمی دونم کجا... ش��ما بای��د پیدام کنین...آقا من گوش��یم 
آیفونه... ردیاب داره... نمی ش��ه پیدام کرد؟... آقا اومد... من 

قطع می کنم... .
دراکوال که از 9 تیرماه در سراسر کشور اکران شده، در سینما 

قدس و سپاهان اصفهان به روی پرده رفته است.

دوازدهمی��ن جش��نواره مطبوع��ات ک��ودک و نوجوان، 
نامزدهای دریافت جایزه بخش »تیتر و خبر« را اعالم کرد.

 هیئت داوران بخش »تیتر«، 1542 اثر رسیده به دبیرخانه 
را بررس��ی و پنج تیتر را به عن��وان نام��زد دریافت جایزه 

انتخاب کرد.
 ب��ر همی��ن اس��اس، نوش��ین باب��ازاده ب��رای تیت��ر

»من ژست می گیرم تو عکس بگیر« و بهاره جاللوند برای 
 تیتر »دخت��ری که با یک پا، به س��مت موفقیت می دود«،

هر دو از نشریه همشهری بچه ها، نیلوفر نیک بنیاد برای تیتر 
»من یک پدربزرگ دوازده ساله ام!« از نشریه کوله پشتی، 
میثم اکبرزاده ب��رای تیتر »آقای کاله قرمزی، پس��رخاله 
باش!«  از نشریه پیشگامان و عباس تربن برای تیتر »حکایت 
همچنان چاقی« از نش��ریه دوچرخه، به عنوان نامزدهای 

دریافت بخش تیتر معرفی شدند.
هیئ��ت داوران بخش »خبر« نی��ز از می��ان 1465 اثر که 
داوری شد، پنج اثر جواد مهجور برای خبر »معلم فداکار« 
از نش��ریه پوپک، نس��ترن فتحی ب��رای خبر »انیش��تن و 
 فراتر از آن« از نشریه کوله پش��تی،  فریبا خانی برای خبر

»دی��وار 47، دیواری ب��رای فرش��ته ها« و آی��دا ابوترابی 
ب��رای خب��ر »ای��ن نوج��وان، برن��ده ی نوب��ل« ه��ر دو 
 از نش��ریه دوچرخ��ه و زهرا زارعی س��منگان ب��رای خبر

»پادشاهی که با اسکایپ مملکت داری می کند« از نشریه  
انتظار نوجوان، نامزد دریافت جایزه شدند.

آثار ارس��ال ش��ده ب��ه دبیرخانه ای��ن جش��نواره، در 10 
بخش »تیتر و خب��ر«، »س��رمقاله، مقاله و یادداش��ت«، 
 »گفت وگو«، »گزارش«، »داس��تان«، »شعر«، »عکس«،

»گرافیک مطبوعاتی«، »آثار مخاطبان« و »انتخاب نشریه 
برتر از نگاه مخاطبان« توسط هیئت داوران بررسی شد.

برگزی��دگان دوازدهمین جش��نواره مطبوع��ات کودک و 
نوجوان، روز 2۸ تیر، در مراس��می در تهران جوایز خود را 

دریافت می کنند.

با فرا رسیدن عید فطر، س��الن های تهران با اجرای 20 کنسرت از 
سوی خوانندگان موسیقی پاپ و سنتی جانی تازه می گیرند.

علیرضا قربانی به تور کنس��رت های دخت پری وار ادامه می دهد 
و س��ه اجرای دیگر در تهران خواهد داشت و کیخسرو پورناظری، 
 حسام الدین س��راج و ش��هرداد روحانی هم برای مخاطبان خود

به اجرای برنامه می پردازند.
از احسان خواجه امیری تا بابک جهانبخش:12 خواننده 

پاپ، بازار کنسرت را داغ می کنند
 خوانن��دگان موس��یقی پ��اپ ه��م در اج��رای کنس��رت پررنگ

ظاهر شده اند و در بس��یاری از ش��ب های تیر و مرداد، برنامه ای 
 برای عالقمندان به این نوع موس��یقی وج��ود دارد. در این میان،

احس��ان خواجه امیری، در تعطی��الت عید فطر در س��الن میالد 
نمایش��گاه بین المللی، پنج ش��نبه و جمعه همین هفته، در چهار 
س��انس به اجرای برنام��ه خواه��د پرداخت. همچنین ب��ه همراه 
احس��ان خواجه امیری، 11 خوانن��ده دیگر ه��م در روزهای بعد 
 از عی��د فط��ر روی صحنه می رون��د و ب��رای مردم م��ی خوانند.

سینا حجازی، محسن یگانه، مازیار فالحی و فرزاد فرزین از خواننده 
هایی هستند که در سالن میالد، نمایشگاه برنامه دارند.

از ناصر چشم آذر تا کیخس�رو پورناظری:هشت گروه 
کالسیک و سنتی روی صحنه می روند

در میان خوانندگان س��نتی و پاپ، تنوع بیش��تر است. کیخسرو 
پورناظری و علیرضا قربانی در تاالر وح��دت برنامه اجرا می کنند 
و شهرداد روحانی در فرهنگسرای نیاوران. بیشتر اجراهای سنتی 
و کالسیک در تاالر وحدت است و با توجه به کیفیت باالی صدای 
این سالن، انتظار می رود اجراهای خوبی در این سالن شکل بگیرد.

قیمت بلیت کنسرت ها: از 25 تا 180 هزار تومان
 نکته  ای که در این میان ب��ه جز نام خوانندگان��ی که روی صحنه

می روند،جلب توجه می کند، قیمت بلیت کنس��رت هاس��ت که 
نبود تعادل چشمگیری در میانشان به چشم می خورد.پایین ترین 
رقم بلیتی که می شود با آن به یک کنس��رت رفت، مبلغ 25هزار 
تومان برای کنسرت گروه حس��نخانی در تاالر وحدت و بیشترین 
رقم آن برای کنسرت روزبه نعمت اللهی، در سالن میالد نمایشگاه 

بین المللی است.

حدود40 درصد از تصویربرداری سریال »علی البدل« انجام شده 
است و کار تدوین و صداگذاری همزمان ادامه دارد.

مجموعه تلویزیونی »علی البدل« به کارگردانی س��یروس مقدم، 
همچنان در روس��تای ورکانه، روستای اش��تران، لوکیشن خانه 
خان ها، حمام، کوچه باغ ها و منازل قدیمی روستا تصویربرداری 

می شود.
تهیه کننده این س��ریال با اعالم این خبر گفت: سیما خضرآبادی 
 و علی استادی به این مجموعه اضافه ش��دند و این روزها در خانه

خان ها و محوطه روستا، گروه مشغول به کار هستند و پیش بینی 
می شود پس از چند روز کار، مجددا با تغییر لوکیشن به روستای 

ورکانه و روستای شورین باز گردیم.
الهام غفوری افزود: تدوین، توسط خشایار موحدیان و سعید سیاح 
همزمان با تصویربرداری آغاز شده و سیدمحمودرضا موسوی نژاد 

کار صداگذاری پروژه را انجام می دهد.
 تهی��ه کنن��ده چهارگان��ه پایتخ��ت ادام��ه داد: تا ام��روز حدود

چهل درصدکار پیش رفته و تم��ام بازیگران اصلی جلوی دوربین 
رفته اند وسیما خضرآبادی نیز با نقشی متفاوت، از اواخر قسمت 
دوم به قص��ه اضافه می ش��ود و البته براس��اس فیلمنامه، ممکن 
 است بازیگران دیگری به ما بپیوندند. این مجموعه تلویزیونی که

قرار اس��ت در لوکیشنی خاص با دکورس��ازی در فضایی متفاوت 
روایت شود، قصه ای مفرح و طنز دارد که می تواند روایتی متفاوت 
باشد از طنز تلویزیونی، به قلم محسن تنابنده وخشایار الوند. همه 
سریال علی البدل، درحوالی شهر همدان تولید خواهد شد و روایت 
قصه در ناکجاآبادی اتفاق می افتد. در خالصه داستان این سریال 
آمده: من »علی البدل« هستم. فرعی، رزرو و جانشین عضو اصلی، 
حرف نزنم می گویند اللی؛ حرف بزنم، می گویند حق رای نداری. 
خالصه هم هستم، هم نیستم. این خالصه ای است از آنچه سیروس 

مقدم درباره سریال جدیدش می گوید.
بازیگران این س��ریال عبارتند از: مهدی هاش��می، مهدی فخیم 
 زاده، احمد مهرانفر، حس��ین محب اهری، هادی کاظمی، هومن

حاج عبدالهی، محمود جعفری، عزت اهلل رمضانی فر، بهرام افشاری، 
فروغ قجابگلی، هدیه آزاده، مهسا باقری، فرشته گلچین،آرزو نبوت، 

میثم چگینی و محسن تنابنده.

24 و 25 تیرماه صورت می گیرد:

اجرای گروه موسیقی ژاوان
در هنرسرای خورشید

اکران فیلم جدید؛

»دراکوال« به اصفهان آمد!
نامزدهای بخش »تیتر و خبر« 
جشنواره مطبوعات کودک، 

شناخته شدند

20 کنسرت موسیقی در انتظار عالقمندان؛

ستاره های پاپ و سنتی
به دیدار مردم می روند

به کارگردانی سیروس مقدم؛

سریال »علی البدل« 
به نیمه رسید 

در می��ان عکس ه��ای مرب��وط 
ب��ه کاره��ای عروس��کی 
قدیمی مرضیه برومند، 
ع��الوه ب��ر چهره های��ی 
همچون حمی��د جبلی، 
فاطم��ه معتمدآریا، ایرج 
طهماسب و مرحوم کامبیز 

صمیم��ی 

مفخ��م، می ت��وان رد و نش��انی از بازیگ��ر پ��ر کار ای��ن روزهای 
تلویزی��ون ه��م گرف��ت؛ حس��ن پورش��یرازی. پورش��یرازی، 
روزگاری از فع��االن ح��وزه آث��ار عروس��کی ب��ود؛ در قال��ب 
عروس��ک گردانی و صداپیش��گی و حتی کارگردانی. مثال هایش 
می ش��ود مجموعه های��ی مانند مدرس��ه موش ها، عط��ر و گالب 
بپاش��ید، چاق و الغ��ر و... . او در س��ریال »س��مندون« هم عالوه 
 ب��ر ط��راح صحن��ه و برنامه ری��ز، دس��تیار اول ناص��ر هاش��می

بوده است. پورشیرازی، طی دوره ای، از بازیگران پرکار عرصه تئاتر 
هم بود؛ اما بعد رخت س��فر بربس��ت و به تلویزیون و سریال هایش 
کوچ کرد. به احتم��ال قریب به یقین، از س��ر دغدغه معیش��ت و 
گذران زندگی. فعالیت هایش هم در س��ینما، به چند اثر مشخص 
و کارگردان هایی معدود و خاص، محدود شده است. عالقه مندان 
هنر هفتم، بیشتر او را با بازی در فیلم های اخیر داریوش مهرجویی 
 همچ��ون مهمان مام��ان، س��نتوری و چ��ه خوبه که برگش��تی

به خاطر دارند.
متمرکز بر قاب جادویی

کارنامه تلویزیون��ی این بازیگر کهنه کار، بیش و کم، پربار اس��ت و 
 وزین. دوستداران قاب جادویی، هنوز نقش آفرینی های متفاوت و

به یاد ماندن��ی او را در س��ریال هایی همچون »نرگ��س« در قالب 
شخصیت شوکت، »س��فر سبز« در ش��مایل کاراکتر فتاح و »مرد 
رنگرز« مختارنام��ه در حافظه خ��ود دارند. به این فهرس��ت باید 

مجموعه هایی همچون »آرایش��گاه زیبا« و »مس��افر ری« را هم 
منضم کرد. پورشیرازی، حداقل در چند سال اخیر، همه فعالیت های 
بازیگری خود را بر حضور در سریال های تلویزیونی متمرکز کرده 
است. مجموعه های نمایشی آسمان من، تنهایی لیال، کیمیا و حاال 
برادر، از جمله سریال هایی است که در دو سال اخیر با بازی او روی 
آنتن رفته. او همچنین در س��ریال س��رزمین کهن به ایفای نقش 
پرداخته که البته هنوز در نوبت پخش قرار دارد. به نظر می رس��د 
پورشیرازی در سال های اخیر، کیفیت را فدای کمیت کرده است و 
به نوعی خود را در آثار نمایشی تلویزیون تکرار می کند؛ به تعبیری 

دیگر: پرکاری، فرصت تمرکز و گزیده کاری را از او گرفته است.
برادر؛  همان همیشگی

پورش��یرازی، در س��ریال برادر ه��م در قالب یک تاج��ر متدین و 
خوش��نام، کاراکتری تکراری را به نمایش می گذارد؛ باز هم تاکید 
می ش��ود که گویا پرکاری، فرصت و حوصله تمرکز را روی نقش و 
 پرداخت مناسب،  از او سلب کرده است. تجربه نشان داده که وی،

هر گاه مجال و زمان کافی در اختیار داش��ته، توانسته شخصیتی 
متفاوت را بیافریند و نقشی ماندگار به نام خود ثبت کند. نشانه  های 
این ادعا می شود فیلم مهمان مامان و س��نتوری، هر دو متعلق به 
فیلمساز جریان س��ازی چون مهرجویی. پورشیرازی در دو سریال 
اخیرش، کیمیا و برادر، حرف تازه  ای برای گفتن ندارد و چیز تازه ای  

برای مخاطبان قاب کوچک رو نمی کند.

همیشه بازیگرانی در سینما و تلویزیون هستند که به عنوان بازیگر 
نقش مکمل، باعث موفقیت یک فیلم یا سریال می شوند و حضورشان 
باعث بهتر شدن روابط شخصیت اصلی با داستان می شود و در دنیا 
هم چنین بازیگرانی زیادند؛ جو پیشی، اد هریس، مورگان فریمن و 

خیلی های دیگر. 
در ایران هم مه��ران رجبی، س��یروس ابراهیم زاده، ف��رخ نعمتی و 
خیلی های دیگر در این طیف می گنجند. رض��ا توکلی نیز جزو این 
گروه بازیگران توانمند است که هیچ وقت خودش را محدود به ایفای 

نقش خاصی نکرده است.
رضا توکلی، بازیگر خوش نقش و توانایی بوده که متخصص بازی در 
سریال های تلویزیونی است. در سریال »دارا و ندار« تبدیل به یک داماد 
فرصت طلب شد. در مجموعه پنج کیلومتر تا بهشت، تبدیل به یک 

کارآگاه زبردست پلیس شد.
توکلی س��ابقه کارگردانی هم دارد و فیلم ترسناک تریلر سگ های 
پوش��الی را ساخته اس��ت. او در س��ه دهه فعالیتش با اغلب بزرگان 
سینما و تلویزیون نظیر مس��عود جعفری جوزانی، شهریار بحرانی، 
علی شاه حاتمی، بهروز افخمی، علیرضا افخمی، سیروس الوند و رضا 

میرکریمی همکاری داشته است.
ش�ما به عنوان یکی از مهم ترین بازیگران نقش های مکمل 
سریال های تلویزیونی شناخته می ش�وید. این نوع نقش ها 

برایتان چه جذابیت هایی دارد؟
برای من نقش خوب و متفاوت بازی کردن، چه نقش اول باشد و چه 
نقش مکمل، مهم اس��ت. بازیگر مکمل وقتی کنار یک بازیگر نقش 
اصلی قرار می گیرد، وظیفه دارد مثل ی��ک پل ارتباطی بین بازیگر، 
تماشاگر و درام داستان عمل کند و اگر این گونه نباشد و نتواند کارش 
را درس��ت انجام بدهد، هم بازی خودش بد می شود و هم روی بازی 

نقش مقابلش تاثیر منفی خواهد گذاشت. در خیلی از کارها، با بزرگان 
بازیگری همکاری داشتم و بعد از خاتمه فیلمبرداری، از تعامل و کمک 
من در بازی تش��کر کرده اند و این برای من خیلی ارزش��مند است. 

همیشه دوست دارم نقش های کوچک را بزرگ، بازی کنم.
این دو سه س�ال اخیر با بازی در س�ریال هایی مثل کیمیا ، 
زیرزمین و س�ریال برادر ک�ه درحال پخش اس�ت، در قالب 
نقش های منفی و خاکس�تری بازی کرده اید. آیا به این نوع 

نقش ها عالقه دارید؟
 نقش های منفی و خاکستری مثل ش��خصیت تورج سریال کیمیا،

در طول داستان سریال، فراز و نش��یب زیادی دارد. تورج آدمی 
بی احساس، دارای دنائت وخوی پستی است وحس تنفر مخاطب 
را برانگیخته می ک��رد. در زمان پخش س��ریال، خیلی ها از این 
ش��خصیت بدش��ان آمد و فکر می کنم در کارم موف��ق بودم که 
توانستم اینچنین مخاطب را تحت تاثیر قراربدهم و من را در قالب 
این شخصیت س��اواکی باور کرده بود. در سریال روزهای انتظار 
هم، نقش یک پاس��بان قدرت طلب و سودجو را بازی کردم که با 
زد و بند به تیمس��اری می رسد و از خاکس��تری هم گذشته بود 
وآدمی منفی بود. در مورد سریال زیرزمین که اشاره کردید، هنوز 
هم بعد از س��ال ها، موقعی که دوباره بازپخش می شود، مخاطب 
 دارد. موقعی ک��ه کیمیا را بازی ک��ردم، جواد افش��ار هم به من

تاکید می کرد توانایی هایی در من دیده ک��ه می توانم به راحتی 
نقش دش��وار و چند الیه منفی تورج را بازی کنم. سال ها بود که 

نقش مثبت بازی می کردم و دیدم این نقش ه��ا نان و آبی ندارد 
و بنابراین فکر کردم بهتراس��ت این س��ال ها بیشتر نقش منفی 
 بازی کنم تا وضعم هم تغییر کند! )باخنده(. ازش��وخی گذشته

تالش کردم از نقش های مثبت تا حدی فاصله بگیرم. جواد افشار 
بعد از بازی موفق من در کیمیا، دوباره از من خواست که در برادر 

هم برایش نقش منفی بازی کنم .

چهره ها

pedriyan.zayanderoud@gmail.com

با رضا توکلی، بازیگر مجموعه  تلویزیونی »برادر«

هیچ گاه کم فروشی نکرده ام، رند و قالتاق کم در جامعه نداریم!

وی ب�ا وج�ود کهولت س�ن و 
بیماری، در مسیر تعلیم و تعلم 
مفاهی�م قرآن کریم مش�غول 
فعالیت بود و ای�ن موضوع، از 
ویژگی های جالب ش�خصیت 

وی به شمار می رفت. 

نگاهی به کارنامه حسن پورشیرازی در تلویزیون؛

بازیگری سهل گزین اما نکته بین!
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خبراخبار کوتاه

مدیرعامل آبفای چهارمحال و بختیاری خبر داد:

 اختصاص۸۲ میلیارد تومان 
اعتبار به طرح  های آبرسانی

۴ گروه استهالل ماه شوال را 
رصد می کنند

فرماندار مطرح کرد:

آمادگی شهرکرد برای اسکان 
مسافران تابستانی

 استان کوچک چهارمحال و بختیاری با تولید ساالنه ۲۲ هزارتن 
بادام توانسته رتبه اول کش��ور در تولید بادام را کسب کند و هم 
اکنون بخش قابل توجه��ی از صادرات این محص��ول را به خود 

اختصاص دهد.
استان چهارمحال و بختیاری یک استان سردسیر در رشته کوه 
زاگرس است که به علت داشتن شرایط آب و هوایی خاص و آب 

کافی زمینه توسعه در حوزه کشاورزی را دارد.
هم اکنون استان چهارمحال و بختیاری توانسته در تولید بسیاری 
از محصوالت باغی رتبه برتر کش��ور را کسب کند که مهم ترین 

آن ها بادام، گردو و هلو است.
درخت بادام به واسطه مقاومت بسیار باال و بازدهی مطلوب در این 
استان در بسیاری از مناطق استان کاشته شده و باغات بادام در 

استان چهارمحال و بختیاری توسعه یافته است.
یکی از مهم ترین نقاط استان چهارمحال و بختیاری در تولید بادام 
منطقه سامان اس��ت که هم آب باکیفیت و هم خاک حاصلخیز 
برای کاش��ت درخت بادام دارد. همچنین در شهرستان بن نیز 
باغات درخت بادام توسعه یافته و یکی از مناطق دیگر استان در 

تولید بادام است.
بادام استان چهارمحال و بختیاری در ارقام بادام ربیع، بادام سفید، 

بادام سنگی و... تولید می شود.
در حالی از کش��ور چین بادام وارد کش��ور می ش��ود و باقیمت 
پایین عرضه می ش��ود که بادام این استان توانسته به کشورهای 
مختلف جهان صادر شودیکی از کارشناسان حوزه کشاورزی در 
گفت وگو با مهر اظهار داشت: استان چهارمحال و بختیاری یکی 
از استان های برتر در تولید محصوالت باغی کشور به شمار می رود.

افشین مقدس عنوان کرد: شرایط آب و هوایی و خنک این استان 
موجب شده بهره گیری از سموم ش��یمیایی برای مبارزه با آفات 
درختان در مقایسه با نقاط گرمسیر که پشه و حشرات بسیار زیاد 
اس��ت، کاهش پیدا کند. وی تصریح کرد: بهره گیری از کودهای 
دامی سبب کاهش  استفاده از کودهای شیمیایی شده که این امر 

موجب شده محصوالت باغی تولیدی این استان ارگانیک باشد.
این محقق حوزه کشاورزی بیان کرد: یکی از مهم ترین محصوالت 
باغی تولیدی این استان که دارای کیفیت باالی جهانی است، بادام 

است که این محصول توانسته صادراتی شود.
این کارشناس کشاورزی تأکید کرد: باید زمینه توسعه باغات دیم 

بادام در این استان فراهم و از این ظرفیت استفاده شود.

تولید بادام در شهرستان سامان موجب اشتغال بسیاری از جوانان 
منطقه شده است

یکی از باغداران شهرس��تان س��امان که در تولید بادام فعالیت 
می کند اظهار داش��ت: یک��ی از درخت��ان میوه که در اس��تان 
چهارمحال و بختیاری به واسطه شرایط آب و هوایی بازده خوبی 

دارد، بادام است.
امیر م��رادی ادامه داد: ب��ادام نیاز آب��ی کمی دارد و با ش��رایط 

سردسیری استان سازگار است و تولید باالیی دارد.
وی اظهار داشت: تولید بادام در شهرستان سامان موجب اشتغال 

بسیاری از جوانان منطقه شده است.
وی تأکید کرد:زمینه برای توسعه تولید بادام در استان وجود دارد 

و می توان از این ظرفیت برای اشتغال در استان استفاده کرد.
هم اکن��ون اس��تان چهارمحال و بختی��اری در حالی توانس��ته 
رتبه اول تولید ب��ادام در کش��ور را به خود اختص��اص دهد که 
شهرس��تان س��امان چهارمحال و بختیاری بیش��ترین میزان 
ب��ادام این اس��تان را تولی��د می کندمدیرکل جهاد کش��اورزی 
اس��تان چهارمحال و بختی��اری در ای��ن زمینه گفت: س��االنه 
۱۹ ال��ی ۲۲ هزار ت��ن ب��ادام در چهارمحال و بختی��اری تولید 
می ش��ود. وی ادام��ه داد: اراضی بادام اس��تان ۱۵ ه��زار و ۸۴۸ 

هکتار اس��ت ک��ه ۱۱ ه��زار و۵۸۳ هکت��ار آن بارور هس��تند.
ذبیح اهلل غریب تصریح کرد: متغیر بودن میزان تولید به شرایط 
هوای��ی ابتدای س��ال بس��تگی دارد ک��ه در بس��یاری از مواقع 
شکوفه های درختان بادام در ابتدای سال به علت افت دما دچار 
سرمازدگی می شوند. مدیرکل جهاد کشاورزی استان چهارمحال 
و بختیاری تأکید کرد: هم اکنون اس��تان چهارمحال و بختیاری 
توانسته رتبه اول تولید بادام در کشور به خود اختصاص دهد که 
شهرستان سامان چهارمحال و بختیاری بیشتر میزان بادام این 
اس��تان را تولید می کند. ذبیح اهلل غریب ادامه داد: تولیدات بادام 
استان ۲۰۰ میلیون دالر ارزش اقتصادی دارد که باید در مسیر 

رفع مشکالت صادرات آن گام برداشت.
مدیرکل جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: 
در راستای توسعه باغات بادام و افزایش میزان تولید در واحد سطح 

اتاق فکر بادام در استان راه اندازی شده است.
ذبیح اهلل غریب با اش��اره به اینکه یکی از مهم ترین مشکالتی که 
موجب کاهش در تولید بادام می شود سرمازدگی درختان بادام 
در ابتدای سال است، ادامه داد: بهره گیری از درختان دیگر برای 
کاش��ت مهم ترین اقدام در این راستا اس��ت که در این زمینه به 

باغداران اطالع رسانی شده است.

مدیرعامل آبفای چهارمحال و بختیاری گفت: بهره برداری از ۲ طرح 
انتقال آب بن � بروجن و آبرسانی به سد باباحیدر جزء شاخص ترین 

طرح های شرکت آب و فاضالب استان محسوب می شود.
قدرت اهلل بیگلری افزود: در راس��تای تکمیل این ۲ طرح ۸۲ میلیارد 

تومان از اعتبارات فاینانس کشور به استان اختصاص یافته است.
مدیرعامل آبفای چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه استان ۸ درصد 
آب کشور را تأمین می کند، بیان کرد: استان با یک درصد از مساحت 
کل کشور بیش از ۸ درصد آب کش��ور را تأمین می کند و سرچشمه 
۳ رود بزرگ دز، کارون و زاینده رود اس��ت اما متأس��فانه بسیاری از 
روستاهای استان با تانکر آبرسانی می شوند، ۱7۰ روستا در استان با 

بیش از ۸۰ هزار نفر جمعیت باید آبرسانی شوند.
 بیگلری با اش��اره ب��ه تع��داد چاه ه��ای فع��ال و غیرفعال اس��تان 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۳۴ حلقه چاه آب فعال و ۴۸ حلقه 

آب خشک در استان وجود دارد.
وی با اش��اره به خطوط انتقال آب و فاضالب در اس��تان گفت: طول 
خطوط انتقال فاضالب ۸۵ کیلومتر و طول ش��بکه های جمع آوری 
فاضالب بی��ش از هزار و 6۰ کیلومتر می باش��د، طول خطوط انتقال 
آب استان بیش از ۳۳۰ کیلومتر است و بیش از ۱6۰۰ کیلومتر شبکه 
توزیع آب در سطح استان وجود دارد. مدیرعامل آبفای چهارمحال و 
بختیاری تصریح کرد: برای شبکه های جمع آوری فاضالب در استان 
در حال حاضر 7 طرح نیمه تکمیل در دست بررسی است که ۳۰ تا ۸۵ 
درصد پیشرفت دارند، در صورت تکمیل این طرح ها به طور میانگین 

روزانه ۴۰ هزار متر مکعب ظرفیت تصفیه خانه ها افزایش می یابد.

رئیس ستاد استهالل چهارمحال و بختیاری گفت: ۴ گروه 6 نفره برای 
روئیت ماه شوال به مناطق مختلف استان اعزام می شوند.

مرتضی احمدی با بیان اینکه این گروه ها در ۴ نقطه اس��تان مستقر 
می شوند، افزود: گروه آسمان شب در شهرکرد، گروه شهدای گمنام 
در بروجن، گروه سپهرنجوم در سورشجان و یک گروه در شهرستان 

اردل مستقر می شود. 
رئیس س��تاد اس��تهالل چهارمحال و بختیاری خاطر نش��ان کرد: 
گروه ها از س��اعت ۱7 عصر روز سه ش��نبه ۱۵ تیرم��اه در ارتفاعات 
مناسب شهرستان ها مستقر می ش��وند و تا پایان غروب آفتاب رصد 
ماه را ادامه می دهند تا ماه ش��وال را روئیت کنند. احمدی بیان کرد: 
 پیش بینی ستاد استهالل ماه این است که چهار شنبه ۱6 تیرماه روز

 عید سعید فطر اعالم شود.

مس��ئول مرکز فرهنگی هنری شماره دو ش��هرکرد گفت: طرح 
»س��فره خانه کتاب« در راستای  توس��عه کتابخوانی در کانون 
پرورش فکری ک��ودکان و نوجوانان ش��ماره دو ش��هرکرد اجرا 

می شود.

سمیه ویسی با تاکید بر افزایش سرانه امانت کتاب و عمق بخشی 
به خوانده های اعضا در این طرح، اظهار کرد: این طرح طی س��ه 
ماهه تابس��تان برای ۴۰ نفر از اعضای گروههای سنی )ب و ج( 

انجام خواهد شد.

وی افزود: این طرح در دو مرحله اجرا می ش��ود ک��ه در مرحله 
اول اعضاء کتاب را مطالعه و هربار قس��متی ازکتاب را نقاش��ی، 

خالصه نویسی و کتاب سازی می  کنند.
ویسی خاطرنشان کرد: در مرحله دوم  موارد ذکرشده را درقسمت 
های طراحی شده فرم پرمی کنند، در نهایت نیز اطالعات خواسته 

شده از آن ها در فرمی که شبیه سفره است، درج می شود.

فرماندار شهرس��تان ش��هرکرد گفت: تمهیدات الزم برای اسکان 
مسافران تابستانی در این شهرستان انجام شده است.

حمید ملک پور اظهار کرد: تمهیدات الزم برای اس��کان مس��افران 
تابستانی در این شهرستان انجام شده و شهرستان شهرکرد از آب و 

هوای خوبی در این فصل برخوردار است.
فرماندار شهرستان شهرکرد با اشاره به آمادگی این شهرستان برای 
اس��کان مس��افران گفت: با توجه به آغاز فصل تابستان و تعطیالت 
پایانی ماه مبارک رمضان اقدامات الزم برای اسکان مسافران در این 

شهرستان انجام شده است. 
وی با اشاره به ظرفیت گردشگری شهرستان شهرکرد و اهمیت ارائه 
خدمات مطلوب و ارزنده به مس��افران در شهرستان شهرکرد بیان 
داشت: در این راستا باید مراکز خرید و فروشگاه های زنجیره ای در 
این شهرستان ساماندهی شوند و برای این امر همکاری دستگاه های 
اجرایی الزم و ضروری اس��ت. ملک پور افزود: س��تاد خدمات سفر 
شهرستان شهرکرد برای استقبال از مسافران و گردشگران در فصل 
تابس��تان از آمادگی کامل برخوردار اس��ت و باید خدمات خوبی به 

مسافران و گردشگران در این شهرستان ارائه شود. 
وی با اش��اره به اینکه در ایام تعطیالت عید سعید فطر بیش از یک 
میلیون مسافر در شهرستان شهرکرد اسکان یافتند ادامه داد: این 
شهرستان از نقاط گردشگری و آب و هوایی بسیار خوبی برخوردار 
است و ساالنه گردشگران و مسافران زیادی به این شهرستان سفر 

می کنند.
فرماندار شهرستان ش��هرکرد گفت: با توجه به تعطیالت پایانی ماه 
مبارک رمضان، اقالم پرمصرف و مورد نیاز گردشگران و مسافران به 
اندازه مورد نیاز موجود است و اکیپ های بازرسان بهداشتی باید بر 
روند توزیع و عرضه مواد غذایی در این شهرستان نظارت الزم را داشته 
باشند. وی عنوان کرد: شهرستان شهرکرد دارای نقاط گردشگری، 
سیاحتی و زیارتی زیادی بوده و توسعه زیرساخت های گردشگری 

از برنامه های اولویت دار در سال جاری در این شهرستان است.

تولید محصولی ارگانیک در بام ایران؛

تولید ۲۲هزارتن بادام درچهارمحال و بختیاری

ابالغ وقت رسیدگی
4/109 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100350703553 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350701179 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 941311  خواهان ایوب 
لطفی نجف آبادی دادخواستی به طرفیت  خوانده محمد فروتن به خواسته 
مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی 
 به شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان- 
خ چه��ار ب��اغ ب��اال – خ ش��هید نیکبخ��ت- س��اختمان دادگس��تری کل 
اس��تان اصفه��ان- طبق��ه 3 ات��اق ش��ماره 311  ارج��اع و ب��ه کالس��ه 
9409980350701179 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن  1395/06/24 
و س��اعت 8 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان ب��ودن خوانده و 
درخواست خواهان  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  پس از نشر 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:9868 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )175 

کلمه، 2 کادر(
احضار متهم 

4/110 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100367500261 ش��ماره پرون��ده: 
9009980363801944 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 901674 ب��ه موجب 
واخواهی وکیل تسخیری متهم علی نور صبحی فرزند علی اکبر در پرونده 
کالسه 9009980363801944 به اتهام حمل و نگهداری 78 گرم شیشه و 
نگهداری بیست و دو عدد پایپ تقاضای واخواهی نموده که وقت رسیدگی 
برای مورخ��ه 1395/06/27 س��اعت 10 تعیین گردیده اس��ت با عنایت به 
مجهول المکان بودن و عدم دسترس��ی به متهم و در اجرای مقررات مواد 
344 و 345 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری 
مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در 
دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات 
رسیدگی به عمل خواهد آمد. م الف:9924 ش��عبه 4 دادگاه انقالب اسالمی 

اصفهان )124 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/111 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 3/95 خواه��ان مهی��ن نیرومند 
دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت پیمان محمدی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخه 95/6/29 س��اعت 8/30  تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 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 ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف: 9843 شعبه 13 
حقوقی مجتمع شماره یک ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان )116 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/112 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 572/95 خواه��ان عل��ی دهقانی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه اج��اره بها به طرفیت هدایت اله خدابخش��ی 
تقدیم نموده اس��ت وقت رس��یدگی برای مورخه 95/6/29 س��اعت 9/30  
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این 
ش��عبه واقع در خیابان س��جاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرس��ه 

نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع 
ش��ورای حل اختالف اصفهان ش��عبه 13 ش��ورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
 حضور وقت رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 9922 ش��عبه 13 حقوقی مجتمع ش��ماره یک ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )118 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/113 در خص��وص پرونده کالس��ه 541/95 خواه��ان تعاونی اعتباری 
ثامن االئمه به نمایندگی محمد حسین نظری و توکلی و مهردادی با وکالت 
عصاچی دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت مهری قاسمی و رسول 
ابراهیم زاده و محمود صفائی کیا تقدیم نموده اس��ت وقت رسیدگی برای 
مورخه 95/6/31 ساعت 9/30  تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در خیابان س��جاد – اول خیابان 
ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 
8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 13 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.

در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف: 9842 شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )138 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/114 ش��ماره درخواس��ت: 9510460370700001 ش��ماره پرون��ده: 
9409983759500056 کالس��ه پرونده 940550 ت 22 وقت رس��یدگی: 
1395/07/04 ساعت 10 صبح، تجدیدنظر خواه: حسین ارشادی فرزند علی 
ساکن شاهین شهر خیابان مخابرات فرعی 13 غربی نیم فرعی یک شمالی 
پالک 12، تجدیدنظر خوانده: یاسر عاملی به نشانی مجهول المکان، تجدید 
نظر خواسته: تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 940250 مورخه 
1394/3/31 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شاهین شهر، تجدید نظر خواه 
دادخواستی تس��لیم دادگاه های تجدیدنظر استان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 22 دادگاه تجدید نظر اس��تان اصفهان ارجاع گردیده و 
وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن تجدید نظر خوانده به 
درخواست تجدیدنظر خواه و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار محلی آگهی 
می شود تا تجدیدنظر خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی حضور به 
هم رساند. م الف: 9923 ش��عبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان )180 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/115 در خص��وص پرونده کالس��ه 348/95 خواهان رس��ول صادقی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه طرفیت صادق عزیزی لرستانی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 95/7/4 ساعت 5/30 عصر تعیین گردیده 
اس��ت لذا با عنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان  
مس��تنداً به ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از رسیدگی به این ش��عبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان 
ارباب – روبروی مدرس��ه نیلی  پور– جنب س��اختمان صب��ا – پالک57 
کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان شعبه 23 مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور در 
 وقت رسیدگی ابالغ قانونی تلقی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 
م الف: 9906 ش��عبه 23 حقوقی مجتمع ش��ماره یک ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )122 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
4/115 در خص��وص پرونده کالس��ه 347/95 خواهان رس��ول صادقی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه طرفیت مهدی حیدری گاونانی تقدیم نموده 
است وقت رس��یدگی برای مورخ 95/7/4 س��اعت 5 عصر تعیین گردیده 
اس��ت لذا با عنایت ب��ه  مجهول الم��کان ب��ودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواهان  مس��تنداً به ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید 
 منتشر تا خوانده قبل از رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان سجاد –

 اول خیاب��ان ارب��اب – روبروی مدرس��ه نیلی  پ��ور– جنب س��اختمان 
صب��ا – پ��الک57 کدپس��تی 8165756441 ش��ورای ح��ل اخت��الف 
اصفه��ان ش��عبه 23 مراجع��ه و نس��خه ثان��ی دادخواس��ت و ضمائ��م 
را اخ��ذ نمای��د.در ص��ورت ع��دم حض��ور در وق��ت رس��یدگی 
 اب��الغ قانون��ی تلق��ی ش��ده و تصمی��م مقتض��ی اتخ��اذ خواهد ش��د. 
م الف: 9905 ش��عبه 23 حقوقی مجتمع ش��ماره یک ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )122 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/116 ش��ماره ابالغی��ه: 9510106836902012 ش��ماره پرون��ده: 
9509986836900240 شماره بایگانی ش��عبه: 950271  خواهان/ شاکی 
مهری ابراهیمی زفره  دادخواس��تی ب��ه طرفیت  خوان��ده/ متهم قربانعلی 
افراسیابی ثانی گرمجان به خواس��ته طالق به درخواست زوجه و مطالبه 
خسارت دادرسی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 9 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان) مجتمع شهید 
قدوسی( واقع در اصفهان- خ میرفندرس��کی) خ میر(- حد فاصل چهارباغ 
باال و پل میر- مجتمع قضایی ش��هید قدوس��ی- طبقه 1- اتاق 102 ارجاع 
و ب��ه کالس��ه 9509986836900240 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن  
1395/07/17 و ساعت 11 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 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 
رس��یدگی حاضر گردد. م الف:9939 ش��عبه 9 دادگاه خانواده شهرستان 

اصفهان)180 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/117 ش��ماره ابالغی��ه: 9510106836902057 ش��ماره پرون��ده: 
9409986836900711 شماره بایگانی ش��عبه: 941457  خواهان/ شاکی 
اعظم محمدی کمال آبادی  دادخواس��تی به طرفیت  خوان��ده/ متهم احمد 
فرهادیان به خواس��ته مطالبه مهریه و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و 
مطالبه خسارت دادرس��ی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
 نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 9 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان

) مجتمع شهید قدوس��ی( واقع در اصفهان- خ میرفندرسکی) خ میر(- حد 
فاصل چهارب��اغ باال و پل می��ر- مجتمع قضایی ش��هید قدوس��ی- طبقه 
1- اتاق 102 ارج��اع و به کالس��ه 9409986836900711 ثبت گردیده که 
 وقت رسیدگی آن  1395/07/17 و س��اعت 8/30 تعیین شده است. 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 انقالب در امور 
مدنی و دس��تور دادگاه مراتب ی��ک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار 
 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 نس��خه دوم دادخواست 
 و ضمائ��م را دریاف��ت و در وق��ت مق��رر ف��وق جهت رس��یدگی حاضر

 گردد. م الف:9938 شعبه 9 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان)183 کلمه، 
2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
4/118 ش��ماره ابالغی��ه: 9510106836402948 ش��ماره پرون��ده: 
9409986836400836 شماره بایگانی ش��عبه: 941729  خواهان/ شاکی 
فاطمه همتیان سورکی  دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم علی زمانی به 
خواسته طالق به درخواست زوجه و مطالبه خسارت دادرسی  تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 4 دادگاه 
 خانواده شهرس��تان اصفهان) مجتمع شهید قدوس��ی( واقع در اصفهان- 
خ میرفندرسکی) خ میر(- حد فاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایی 
شهید قدوسی- طبقه 3- اتاق 302 ارجاع و به کالسه 9409986836400836 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/07/18 و ساعت 11/30 تعیین شده 
اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ 
ش��اکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوب��ت در یکی از جراید 
کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده/ متهم  پس از نشر 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:9925 ش��عبه 4 دادگاه خانواده شهرس��تان اصفهان) مجتمع شهید 

قدوسی( )181 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/119 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100352403355 ش��ماره پرون��ده: 
9409980352401060 شماره بایگانی ش��عبه: 941161  خواهان/ شاکی 
سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان  دادخواستی به طرفیت  خوانده/ 
متهم یوسف رحیمی الکه به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه 
خسارت دادرسی و مطالبه وجه چک  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رس��یدگی ب��ه ش��عبه 24 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید نیکبخت- 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 352  ارجاع 
و ب��ه کالس��ه 9409980352401060 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن  
1395/07/24 و ساعت 8/30 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 کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود 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:9861 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)182 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/120 ش��ماره درخواس��ت: 9510100376701999 ش��ماره پرون��ده: 
9409980365101257 کالس��ه پرونده 950376 تجدیدنظر 27 اصفهان 
وقت رس��یدگی: 1395/07/25 س��اعت 9 صبح، تجدیدنظر خواه: اسمعیل 
باقری فرزند محمد جهانش��اه ایرجی زاده، تجدیدنظ��ر خوانده: علیرضا 
افصحی فرزند میرغفار به نش��انی مجهول المکان، تجدید نظر خواس��ته: 
نسبت به دادنامه شماره 9409970354401628 شعبه 118 دادگاه کیفری 
دو شهرستان اصفهان با توجه به مجهول المکان بودن تجدیدنظر خوانده و 
حسب درخواست تجدیدنظر خواه و به دستور دادگاه برابر ماده 344 قانون 
آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
ملی یا محلی آگهی می ش��ود تا تجدیدنظر خوانده در وقت مقرر در جلسه 
 دادرس��ی دادگاه حاضر گردد و اال دادگاه تصمیم مقتض��ی اتخاذ خواهد 
نمود. م الف: 9854 شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان )120 کلمه، 

1 کادر(

اجرای طرح »سفره خانه کتاب« 
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هفته گذشته گوگل نام نسخه بعدی سیستم عامل اندروید 
را اعالم ک��رد؛ اندروی��د Nougat ی��ا با آهنگی آش��ناتر، 
اندروید نوقا، نام نس��خه  بعدی اندروید اس��ت ام��ا به نظر 
می رسد این نس��خه از اندروید کام ایرانیان را بسیار بیشتر 
از توسعه دهندگانش ش��یرین کرده است، چرا که بسیاری 
از اخبار منتش��ر ش��ده در این رابطه، نوقا را یک ش��یرینی 
سنتی ایرانی خوانده و افتخار این نام را به نام ایرانیان ثبت 

می کنند، در حالی که چنین نیست.
زومیت نوشت؛ گوگل ساعاتی پیش نام نسخه بعدی اندروید 
را مشخص کرد. نسخه بعدی اندروید که پیش از این با نام 
اندروید N شناخته می شد، حال نام اصلی خود را پیدا کرده 
است و از این پس باید از این نس��خه با عنوان اندروید نوقا 

یاد کنیم.
گوگل اطالعات بیشتری را در این خصوص ارائه ن�ک�رده، به 
طوری که حتی مشخ�ص نیس�ت آی�ا ای�ن نسخ�ه هفت�م 
اندروی�د خواه�د بود یا خی�ر، حال آن که شماری از اخب�ار 
نیز به قطعی���ت این نس��خ�ه را ب�ا ن�ام اندروی���د ۷ نوق�ا 

خطاب ک�رده اند.
نگاهی به توییت های منتشر شده پس از مشخص شدن نام 
اصلی نسخه بعدی اندروید نش��ان از این دارد که بسیاری 
از کاربران از انتخاب چنین نامی آن چن��ان که باید راضی 
نیستند و سایر گزینه های موجود برای نام گذاری اندروید 

N طرفداران بیشتری داشته است.
اما موضوعی که در ادامه بررسی خواهیم کرد، نه ویژگی های 
اندروید نوقاست و نه بررسی احتماالت در مورد تاریخ انتشار 
نسخه نهایی. انتشار خبر مربوط به تعیین نام نهایی اندروید، 
برخالف گذشته، موجی عظیم را در وب فارسی و مخصوصا 
شبکه های اجتماعی نظیر تلگرام به راه انداخت، به طوری 
که برای چند ساعت سایر موضوعات مهم روز رنگ باختند و 
تب و تاب ایرانیان برای معرفی این نسخه بیشتر از کارمندان 

گوگل بود.
اما دلیل این میزان توجه به نس��خه جدید از سیستم عامل 
اندروید  گوگل چیس��ت؟ پاس��خ در نام انتخاب شده برای 

اندروید نهفته است.
نوقا یک��ی از ش��یرینی های س��نتی تبریز، مرکز اس��تان 
آذربایجان ش��رقی اس��ت اما تبریز تنها نقط��ه ای از جهان 

نیست که این شیرینی با همین نام در آن مرسوم است.
سوال اصلی چرایی انتخاب این نام توسط گوگل برای نسخه 

بعدی اندروید است.
متاسفانه همچون همیشه ش��اهد این موضوع هستیم که 
سواالتی این چنین در سطحی نگری موجود در شبکه های 
اجتماعی و وب فارسی گم شده و اغلب کاربران با سری باال 
و غروری حاصل از انتخاب نام نس��خه بعدی سیستم عامل 
اندروید با نام یک شیرینی ایرانی، تنها به کپی کردن محتوا 

می پردازند.

اما نوقا چیس��ت؟ برای آشنایی با این ش��یرینی که نسخه 
ایرانی اش مملو از آجیل و تکه های بیس��کویت مانندی در 

طرفین است، جستجویی در گوگل، کافی است.
البته بهتر است برای اطمینان از صحت اطالعات دریافتی 
تنها به ویکی پدیا اکتفا نکنیم، چراکه شاید منبع کشف نوقا 
به حوالی بوشهر ختم ش��ود همچنین ویکی پدیا به راحتی 

قابل تغییر است.
در ویکی پدی��ا و بس��یاری از وب س��ایت های مرتب��ط ب��ا 
ش��یرینی پزی، نوقا یک شیرینی منتس��ب به جنوب اروپا 
نام گرفته است، به طوری که شواهد تاریخی مربوط به قرن 
۱۵ وجود این ش��یرینی در ایتالیا را تایید می کند، هرچند 
اولین دستورالعمل پخت این شیرینی مربوط به قرن ۱۶ و 

کشور فرانسه است.
البته ش��ماری از وب س��ایت ها نیز به وجود این ش��یرینی 
خوشمزه در منطقه خاورمیانه اشاره کرده اند، هرچند تعلق 
آن به یک ملت خاص همچون بسیاری از حقایق تاریخی در 

هاله ای از ابهام قرار دارد.
نکته جالب در مورد انواع دستور تهیه نوقا، قرار گرفتن گز، 
دیگر شیرینی س��نتی ایرانی و متعلق به اصفهان، در کنار 

دستور پخت نوقاست.

اما بهتر اس��ت نگاهی نیز به ریش��ه نام این شیرینی داشته 
باش��یم. ریش��ه نوقا یا Nougat در زبان اکسیتان که یکی 
 Panis Nucatus از زبان های رومی تبار اس��ت، به عبارت

می رسد که به معنی نان آجیلی است.
البته در ش��ماری از وب سایت های ش��یرینی پزی نیز واژه 
 Nux gatum برگرفته از لغت کهن فرانس��وی Nougat

بیان شده است.
براس��اس اطالعات موجود، Nux Gatum در فرانس��ه به 

معنای کیک آجیلی است.
با این اوصاف به نظر می رس��د نوقا یک شیرینی اختصاصی 
ایرانی نیست و در بس��یاری  از نقاط جهان چنین شیرینی 
وجود دارد، پس گ��وگل نام یک ش��یرنی ایران��ی را برای 
 نسخه بعدی سیستم عامل خود انتخاب نکرده است و تنها

این شیرینی مانند سایر نقاط دنیا در ایران نیز با همین نام 
وجود دارد.

در س��ال های اخیر با گس��ترش ش��بکه های اجتماعی در 
کشورمان شاهد انتشار بس��یار زیاد  انواع شایعات هستیم 
که متاسفانه حس کنجکاوی خواننده ایرانی را برای تحقیق 
برنمی انگیزد و همین موضوع به جا افتادن چنین شایعاتی 

دامن می زند.

آیا پای گز اصفهان به شرکت گوگل باز شده است؟!

اندروید نام ایرانی گرفت

به نقل از پایگاه خبری بلومب��رگ و صحبت های 
هاشم یکه زارع مدیرعامل شرکت ایران خودرو به 
عنوان طرف قرارداد دولت ایران با شرکت ال جی، 
گفت وگوهای��ی بر س��ر همکاری مش��ترک برای 
تولید خودروهای برقی صورت گرفته و مدیرعامل 
ایران خودرو اعالم کرده است که تا پاییز سال 9۵ 

قراردادی در این زمینه بسته خواهد شد.
به گزارش دیجیاتو، هدف ش��رکت ایران خودرو 
تولید حدود ۶0 هزار خودروی الکتریکی تا س��ال 
2030 است. در واقع نقش شرکت ال جی در بخش 
توسعه زیرساخت و تولید باتری و دیگر بخش های 
مهم و متفاوتی که در ساخت این گونه خودروها به 

کار می رود، خواهد بود.
در هر صورت تولید خودروهای برقی با چالش های 
متفاوتی به نس��بت خودروهای احت��راق داخلی 
روبه روس��ت. هر چند خودروه��ای برقی از طرح 
ساده تری برخوردارند و پلتفورم ساده تری نسبت 

به نمونه های بنزین سوز دارند.
حال باید دید که ش��رکت ایران خودرو به دنبال 
تولید در چه کالسی اس��ت. میزان دوام و مسئله 
خدمات پس از فروش هم می تواند چالشی دیگر 
برای ایران خودرو باشد. ش��رکت ال جی در حال 

حاضر باتری های شرکت های بزرگ خودروسازی 
همچون شورولت، فولکس واگن، رنو وخودروهای 
دیگر را تولی��د می کند و قصد دارد ب��ا ایجاد خط 
تولید جدیدی در کشور مجارستان برای بیش از 

230 هزار خودرو باتری تولید کند.
رقبای ش��رکت ال جی در این زمینه پاناس��ونیک 
و سامس��ونگ هس��تند که برای رقبای مطرحی 
همچون ب��ی ام و و تس��ال باتری تولی��د می کنند. 
ش��ورولت بولت و بی ام و i3 از نمونه های خوب در 
کالس خودروهای شهری هستند که توانسته اند 
به درس��تی مفهوم یک خودروی برقی برای تردد 
درون شهری را به مشتریان برس��انند و باید دید 
که آینده نگ��ری ایران خ��ودرو در زمین��ه تولید 
خودروهای برقی به چه صورتی پیش خواهد رفت.

باید توجه ایران خودرو به آینده صنعت خودرو و 
تالش برای تولید و طراحی خودروهای برقی را به 

فال نیک گرفت.
همکاری این خودروساز با شرکت معتبری نظیر 
LG به جای شرکت های ناشناخته و ضعیف چینی 
نیز دومی��ن نکته مثبت این خبر اس��ت اما خوب 
اس��ت بدانید که تاکنون ارزان ترین خودروهای 
تولید انبوه برقی از برندهای نیسان لیف، شورولت 

ولت و شورولت بولت حداقل حدود 30 هزار دالر 
قیمت داشته اند.

بنابراین اگر قرار به تبدیل این رقم به تومان باشد، 
بعید اس��ت قیمت یک خ��ودروی  هاچ بک درون 
ش��هری مدرن با فناوری روز جهان کمتر از ۱00 

میلیون تومان تمام شود.
حال اگر معضالت مربوط به بومی سازی و نیروی 
کار ارزان در ایران و مس��ائلی از این دس��ت را نیز 
اضافه کنیم بازهم رس��یدن به رقم ه��ای کمتر از 
۷0 میلیون تومان با توجه به سطح و قیمت فعلی 
فناوری باتری های لیتیوم یون بسیار بعید به نظر 

می رسد.
بنابرای��ن خودروه��ای برق��ی با توجه به س��طح 
درآمد عموم مردم ایران هنوز وسایل نقلیه ارزان 
قیمتی نیستند و ایران خودرو علی رغم لزوم برای 
سرمایه گذاری و تحقیق و توس��ع�ه در این ام�ر، 
اساسا نمی تواند معج�زه ای را در قیم�ت گ�ذاری 
 LG انجام دهد. این مس��ئله نه تنها ش��امل ح�ال
بل�که شامل حال سایر خودروه�ای برق�ی ابتکاری 
موجود در کش��ور نی�ز می ش�ود ک�ه در سال های 
اخیر توس��ط تیم های دانش��جویی یا تحقیقاتی 

مستقل توسعه یافته اند.

محققان دانش��گاه تهران در تحقیقات آزمایشگاهی 
خود موفق به ساخت غشاهای نانوساختاری شده اند 
که کارآیی باالیی در جداس��ازی گازه��ا از جمله گاز 
هلیم برای توس��عه صنایع جداسازی دارد. به گزارش 
خبرگزاری مهر به نقل از س��تاد ویژه توسعه فناوری 
نانو، امروزه جداس��ازی گازها به یک��ی از دغدغه های 
اصلی برای محیط زیس��ت و صنای��ع مختلف تبدیل 
شده اس��ت. یکی از مقرون به صرفه ترین فرآیندهای 
جداس��ازی گازها، فرآیندهای غش��ایی اس��ت ولی 
می��زان بازده��ی و انتخاب پذی��ری غش��اها یکی از 
مس��ائل مهم در این فرآیندها به ش��مار م��ی رود که 
نیازمند دستیابی به سیس��تم های جدید است. الهه 
احمدی فیجان��ی، محقق طرح با بی��ان اینکه در این 
کار تحقیقاتی سعی شده غش��اهایی جدید با بازدهی 
باالتر برای  جداسازی گازها تهیه ش��ود، اظهار کرد: 
امروزه با توجه ب��ه تنوع کاربری غش��اهای پلیمری، 
تهیه  غشاهای جداس��ازی گاز با انتخاب خالقانه اجزا 
از اهمیت وی��ژه ای برخوردار اس��ت؛ بر این اس��اس، 
 )PVDF( » ماتریس پلیمری »پلی وینیلیدین فلوراید
به دلیل ویژگی ه��ای ذاتی این پلیمر در س��ازگاری 
بهتر با دیگر اجزای فرموالس��یون انتخاب شده است. 
وی افزود: به عالوه، با بهره گیری از نانوذرات اکس��ید 

فلزی گس��تره  وس��یعی از غش��اهای مناس��ب  برای  
جداسازی مخلوط های گازی مختلف تهیه شده است. 
احمدی فیجانی اظهار داش��ت: با دستیابی به روشی 
بهینه برای اصالح ش��یمیایی پلیمر »پلی وینیلیدین 
فلورای��د«، امکان دس��ت یابی به غش��ای پلیمری بر 
پایه  چارچوب ه��ای آلی- فلزی آمی��ن دار با کارآیی 
 باال  ب��رای  جداس��ازی مخلوط ه��ای گازی از جمله 
گاز متان / دی اکس��ید کربن)CO2/CH4( و... میسر 
شد. وی درباره  مراحل ساخت غشای نانوساختار افزود: 
پس از انتخاب پلیمر پلی وینیلیدین فلوراید به عنوان 
پایه  پلیمری، اصالح ش��یمیایی و آنالیز دقیق پلیمر 
پل��ی وینیلیدین فلوراید از طریق واکنش ش��یمیایی 
در محیط بازی انجام ش��د؛ س��پس س��نتز و اصالح 
ش��یمیایی چارچوب های آلی- فلزی نانوساختار در 
حالل مورد استفاده به وسیله  روش التراسونیک انجام 
ش��ده و پلیمر اصلی طی چند مرحله به این مخلوط 
اضافه و به خوبی حل شد و مخلوط یکنواختی به دست 
آمد. وی ادام��ه داد: نهایتا بع��د از گاز زدایی، مخلوط 
حاصله روی یک صفحه  شیش��ه ای با ضخامت معین 
فیلم غشا تشکیل شد؛ غشاهای نانوساختار سنتز شده 
 ،)SEM( به کمک میکروس��کوپ الکترونی روبش��ی
گرماسنجی پویش��ی تفاضلی )DSC(، آزمون پراش 

اشعه  ایکس )XRD(، آنالیز وزنی حرارتی )TGA( مورد 
آنالیز و بررس��ی قرار گرفت. این محقق خاطر نش��ان 
کرد: همچنین نفوذپذیری گازهای خالص غش��اهای 
تهیه شده با اس��تفاده از روش فشار متغیر/حجم ثابت 
ارزیابی شد. دکتر حسین مهدوی و دکتر احمد توسلی 
-اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران- و الهه احمدی 
فیجانی – دانشجوی مقطع دکترای این دانشگاه- در 
انجام این طرح همکاری داش��ته اند. نتایج این کار در 
 Industrial & Engineering Chemistry  مجله
Research )جلد ۵۴، سال 20۱۵، صفحات ۱2۱2۴ 

تا ۱2۱3۴( به چاپ رسیده است.

 براس��اس مطالعات��ی ک��ه توس��ط ژورن��ال Science انجام
 ش��ده اس��ت، به نظر می رس��د که س��رانجام ممنوعیت های 
اعمال ش��ده در خصوص CFC ها مفید واقع ش��ده و الیه ازن 
در حال ترمیم شدن اس��ت. زومیت به نقل از مجله نیویورک 
تایمز نوش��ت؛ الیه ازن زمین در حال ترمیم اس��ت. در حالی 
که پژوهش��گران سال هاس��ت که در حال مش��اهده بازگشت 
 Science الیه ازن هس��تند، مطالع��ات جدی��د در ژورن��ال
نشان دهنده آن اس��ت که ممنوعیت اعمال شده در خصوص 
اس��تفاده از کلروفلوئوروکربن ها کارس��از واقع ش��ده اس��ت. 
در حالی که پیش��رفت های ب��ه وجود آم��ده در این خصوص 
واقعا امیدوارکننده اس��ت اما با این ح��ال در مطالعات صورت 
گرفته، ترمیم کامل الیه ازن تا اواس��ط ق��رن حاضر، به وقوع 
نخواهد پیوس��ت. دکتر س��وزان س��لیمان، دانش��مند حوزه 
ش��یمی جو، می گوید: الی��ه ازن را همانند ی��ک بیمار تصور 
کنید. در ابت��دا وضعیت آن رو ب��ه وخامت بود ک��ه البته  این 
 روند متوقف ش��د، اما با این حال در حالت بدی قرار داش��ت.

 در حقیقت، سال گذشته، در طول فصل اوج تخریب الیه ازن 
در اواخر فصل تابستان و در اوایل فصل پاییز، ابعاد این سوراخ 
به بزرگترین میزان خود رسیده بود. اکنون یک نشانه امیدوار 
کننده تر این اس��ت که این مطالعه نش��ان می دهد  مساحت 
سوراخ الیه ازن که در واقع بیشتر شبیه به یک نقطه باریک بر 
فراز قطب جنوب و همچنین قطب ش��مال و برخی از مناطق 
در عرض های جغرافیایی میانی است، در حال حاضر در حدود 
3/88 میلیون کیلومترمربع )۱/۵میلیون مایل مربع( نس��بت 
به مساحت آن در س��ال 2000،کوچک تر شده است. در سال 
2009 دانشمندان ناسا با انجام یک شبیه سازی، حوادثی را که 
در صورت اجرا نشدن معاهده س��ال ۱98۷ پروتکل مونترال 
مبنی بر منع استفاده از CFC در سراسر سیاره، ممکن بود رخ 
دهد، به تصویر کشیدند. با توجه به این پژوهش، تا دهه 20۵0 
چیزی از الیه ازن باقی نمی ماند و تنها تابش ۱0 دقیقه ای آفتاب 
تابستان نیویورک می توانس��ت منجر به بروز آفتاب سوختگی 

چشمگیری شود.

س��ازمان فضایی اروپ��ا، Rosetta را ۱2 س��ال پی��ش به فضا 
پرتاب کرد و این فضاپیما که  از س��ال 20۱۴ ت��ا کنون به دور 
»Churyumov-Gerasimenko« 67 ی��اP دنبال��ه دار 
  می چرخی��ده اس��ت  ق��رار اس��ت در تاری��خ 30 س��پتامبر

 )9 مه��ر(، با یک س��قوط کنترل ش��ده ب��ر س��طح دنباله دار 
خود، به ماموریتش پای��ان دهد. دلیل اصلی ای��ن کار به گفته 
دیجیاتو، دور ش��دن بیش از ح��د 67P  از خورش��ید و حرکت 
آن به سمت س��یاره مشتری اس��ت که سبب ش��ده صفحات 
خورشیدی این فضاپیما دیگر توان تولید انرژی الزم برای فعالیت 
 آن را نداش��ته باش��ند. ضمن این که عمر ب��االی آن نیز  باعث 
می شود توان به پایان رساندن این سفر طوالنی را نداشته باشد. 
Rosetta در طول این ۱2 سال چندین بار تاریخ ساز شده است؛ 
این فضاپیما اولین نمونه از نوع خود است که توانسته به دور یک 
 )Philae( دنباله دار گردش کند.عالوه براین،  سفینه متصل به آن
نیز توانست اولین بار در نوامبر 20۱۴ بر سطح 67P فرود بیاید، 
اگرچه ب��ه دلیل فرود نیام��دن در مکان از پیش تعیین ش��ده، 
Philae بعد از 2 روز فعالیت، به خاطر قرار گرفتن در سایه و اتمام 
ش��ارژ، از کار افتاد. با این که قرار است سقوط کنترل شده روی 
دنباله دار، پایان کار Rosetta باشد، اما دانشمندان می خواهند 
از همین واقعه نیز تا حد ممکن برای دریافت اطالعات بیش��تر 
بهره ببرند. به عبارتی قرار است Rosetta تا قبل از برخورد کامل 
 تا حد ممکن ماموریت ناتمام Philae را به انجام برساند. با همه

 این ها، نزدیک کردن تدریجی این فضاپیم��ا با توجه به ابعاد و 
فاصله اش تا زمین، بسیار دش��وارتر و پیچیده تر از تالش قبلی 
اس��ت. قرار اس��ت در طی ۶ هفته انتهای��ی، Rosetta گردش 
حلزونی خود را برای نزدیک ش��دن به 67P آغاز نماید و در این 
مدت به ثبت تصاویر با رزولوشن باال از سطح دنباله دار و ارسال 
 Rosetta آن به زمین بپردازد. با آن که در روز 8 مهر ماموریت
به پایان خواهد رس��ید، اما کار تیم محققان آن تازه آغاز خواهد 
ش��د، چرا که آنها باید بررس��ی و آنالیز داده های به دست آمده 
 در طی این ماموریت ۱2 ساله را ش��روع کنند. این پروسه خود 

می تواند چندین سال به طول بینجامد.

ممنوعیت استفاده از CFC ها جواب داد؛

حال اُزن رو به بهبودی است
9 مهر سازمان فضایی اروپا فرمان خود را صادر می کند؛

خداحافظ  ُرزتا 

خبرخبر

ال جی برای تولید خودروهای برقی با ایران خودرو قرارداد می بندد؛

ایران هم تا 2030 شاید خودروی برقی تولید کند
با فناوری نانو توسط محققان کشور انجام شد؛

گازها  تصفیه  می شوند

هم پایه و هم بلندگو در یک محصول؛

طراحی زیبا و خالقانه چوبی
آیا اچ تی سی از فیس بوک پیشی گرفته است؟

استیم گزارش می دهد
لحظه به لحظه با کاوشگر ناسا؛

»جونو« وارد میدان مغناطیسی مشتری شد
هیچ کدام از ما انتظار زیادی از اسپیکر تلفن های 
هوش��مند خود نداریم، چرا که این بلندگوهای 
مینیات��وری نمی توانند کیفیت بس��یار باالیی را 

فراهم کنند.
بس��یاری ب��رای ح��ل ای��ن مش��کل به س��راغ 
اس��پیکرهای بلوتوث یا هدفون ه��ا می روند اما 
راهکاری که Trobla ارائه می دهد با همه این ها 
 متفاوت اس��ت. درون بدنه چوبی این اس��پیکر

 هیچ گونه قطعه الکترونیکی یا چیزی مشابه آن 
به کار نرفته است.

بنابراین نیاز ب��ه هیچ منبع تامی��ن نیرویی هم 
ندارید، چ��را ک��ه در عم��ل هی��چ کاری انجام 
نمی دهد. پس کارکرد آن ب��رای ارتقای کیفیت 
صدای خروجی موبایل ها چگونه اس��ت؟ پاسخ 
در طراحی این بلندگوها نهفته اس��ت. س��اختار 
آکوس��تیک Trobla ط��وری طراحی ش��ده که 
می توان��د عالوه ب��ر تقویت ص��دای بلندگوهای 
موبایل هوش��مند ش��ما، کیفیت آن را نیز تا حد 
زیادی طبیعی تر کن��د. Trobla این کار را بدون 
نیاز به باتری و ش��ارژر و به بهتری��ن نحو ممکن 

انجام می ده��د. بدن��ه Trobla از چوب درخت 
گردو و افرا ساخته ش��ده و می تواند پذیرای اکثر 
تلفن های هوش��مند پرچمدار موج��ود در بازار 
باشد. ضمن این که امکان سفارش این محصول 
برای یک تلفن هوش��مند خاص نیز وجود دارد. 
ظاهر و جنس منحصر به فرد این بلندگوی خاص 
می تواند عالوه بر کارآی��ی جالبش، زینت بخش 
میز کار یا اتاق خواب شما نیز باشد. البته برای در 
اختیار داشتن این محصول باید 99 دالر هزینه 

پرداخت کنید.

حدودا س��ه ماه از عرضه هدس��ت های واقعیت 
مجازی آکیلس ریفت و اچ تی س��ی وایو در بازار 

می گذرد.
با وج��ود این که ش��رکت های س��ازنده از پیش 
فروش باالی این دستگاه ها و استقبال مردم خبر 
دادند اما همچنان ش��اهد هیچ گونه اطالعاتی از 
 ارقام فروخته شده دو هدس��ت واقعیت مجازی

 نام برده نیستیم. اکنون اطالعات جالبی از میزان 
مصرف بازیکن ها به دس��ت رس��یده که پیروزی 
احتمالی اچ تی سی به فیسبوک را نشان می دهد.

بر اساس گزارش های سخت افزاری که استیم از 
می 20۱۶ ]اردیبهشت-خرداد[ منتشر کرده، ۶۶ 
درصد از جامعه واقعیت مجازی این س��رویس از 

اچ تی سی وایو استفاده کرده اند.
بزرگی این رق��م را زمانی می توانی��م بهتر درک 
 Oculus Rift کنیم که بدانی��م این عدد ب��رای
CV1 و Oculus Rift DK2 ب��ه ترتی��ب ۱9/۵و 

۱3/9درصد است.
البته با وجود این که همین آمار می تواند استقبال 
مردم یا ش��اید بهتر باش��د بگویی��م بازیکن ها از 

هدس��ت های واقعیت مجازی را نشان دهد، ولی 
باید دو نکت�ه خیلی مه�م را در نظر بگیرید؛ یکی 
این که این گ�زارش از اس��تیم به دست رسیده 
اس��ت و امکان دارد دارندگان کم��ی از آکیلس 
 Oculus ریفت به این سرویس سر زده و بیشتر با

Home سرگرم باشند.
نکته دوم هم این جاس��ت که این اطالعات تنها 
مربوط به ماه می هستند و با سی روز نمی توانیم 
برنده این ماراتون را مشخص کنیم. در هر صورت 
تا چن��د روز دیگ��ر اطالعات س��خت افزاری ماه 
ژوئن اس��تیم انتش��ار می ش��ود و آن زمان بهتر 

نتیجه گیری خواهیم کرد.
 ول��ی ب��ا توج��ه ب��ه آن ک��ه اس��تیم می��ان 
پی س��ی بازها از محبوبی��ت باالی��ی برخوردار 
اس��ت، همچنان می توانیم نگاه وی��ژه ای به آمار 
داش��ته باش��یم. بد نیس��ت بدانید چن��د وقت 
پیش اخباری به دست رس��ید که نشان می داد 
 ش��رکت فیس��بوک ب��ا عقب نش��ینی، دوب��اره

امکان انجام بازی ه��ای آکیلس ریف��ت را روی 
اچ تی سی وایو فراهم کرده است.

کاوش��گر »جونو« ب��ا ورود ب��ه میدان مغناطیس��ی 
مش��تری رس��ما فاز ورود به مدار این س��یاره را آغاز 
کرد.کاوش��گر جونو که به آژانس فضان��وردی آمریکا 
تعلق دارد هم اکنون در بخش��ی از اتمس��فر مشتری 
موس��وم به »مگنتوس��فر« قرار دارد. اینجا منطقه ای 
اس��ت که حرکات ذرات موج��ود در فض��ای اطراف 
مش��تری توس��ط س��اختارهای درونی این س��یاره 
کنترل می ش��ود. اس��کات بولت��ون دانش��مند تراز 
اول ماموری��ت جونو گفت: م��ا از مرزهای مش��تری 
 عب��ور ک��رده و با س��رعت ب��ه ای��ن س��یاره نزدیک

 می شویم و در حال حاضر نیز مشغول جمع آوری داده 
های ارزش��مندی هستیم. کاوش��گر جونو تا چند روز 
دیگر وارد مدار مشتری خواهد شد تا به مدت یک سال 
کار خود را در این س��یاره آغاز کند. اندازه گیری های 
دقیق درباره اتمسفر مشتری و تهیه نقشه سه بعدی از 
آن از جمله مهم ترین بخش های این ماموریت به شمار 
 می آید. ناسا اعالم کرده که طی ساعت های گذشته، 
سیس��تم ه��ای پیچی��ده و بس��یار حس��اس ارزیاب 
در بدن��ه ای��ن کاوش��گر موف��ق ب��ه شناس��ایی 
تغییرات��ی در ذرات و می��دان ه��ای مغناطیس��ی 

اطراف جونو ش��ده اند و ای��ن درحالی ب��وده که این 
 کاوش��گر از محیط��ی متاث��ر از بادهای خورش��یدی

 بی��ن س��یاره ای وارد میدان مغناطیس��ی مش��تری 
می شده اس��ت. کاوش��گر جونو س��فر خود به سوی 
مش��تری را ۵ س��ال پیش آغاز کرد و در م��اه ژانویه 
به فاصله ح��دود 800 میلیون کیلومتری خورش��ید 
 نیز رس��ید که در ن��وع خود ی��ک رکورد محس��وب 
می شود. تالش برای درک ماهیت مش��تری از دیگر 
برنامه های کاوش��گر جونو در ای��ن ماموریت تاریخی 

خواهد بود.
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خبراخبار

صبح قرآنی در نگین کویر ایران

 آغاز آبیاری قطره ای باغ هاي 
گل محمدي و رز تیران و کرون

لزوم ترویج فرهنگ مشاوره
 قبل از ازدواج

خوانساربرخوارشهرضا

علت اصلی مشکل آب، در استفاده مردم از 
پمپ های آب است

ایمان تنها سالحی است که نفوذ فرهنگی 
را با شکست مواجه می کند

طرح ترافیکی گلزار شهدای 
گلپایگان تدوین می شود

اجازه
 انتقال آب نخواهیم داد

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرضا:

قرائت قرآن 
نخستین هنر اسالمی است

کاهش بارندگی، گسترش ش��هر و برداشت بی رویه منابع 
آب، افزایش مصرف بخش کشاورزی و شور شدن آب های 
زیرزمینی،  از مهم ترین مش��کالتی است که حیات آران و 

بیدگل را تهدید می کند.
منابع آب آران و بیدگل بر آب های زیرزمینی متکی است. 
آب شرب شهر از ۲۴ حلقه چاه عمیق تامین می شود. ۱۰ 
حلقه از این چاه ها با دبی متوس��ط ۱3/8 لیتر در ثانیه در 
جاده  قدیم آران و بیدگل به کاشان، ۶ حلقه با دبی متوسط 
9/5 لیتر در ثانیه در دشت اقبالیه، ۲ حلقه با دبی متوسط 
۱۴/۶ لیتر در ثانیه در جاده  جدید آران و بیدگل به کاشان 
و ۶ حلقه با دبی متوسط ۲۰ لیتر در ثانیه در دشت حسن 
آباد در جاده  ابوزیدآباد قرار دارد. سطح ایستایی در حدود 
۷۰ متر و عمق متوس��ط چاه ه��ا ۱8۰ متر اس��ت. تعداد 
چاه های شهرستان اخیرا به ۲۷ حلقه افزایش یافته است 
که هر کدام ۱۰ تا ۱5 لیتر در ثانی��ه آبدهی دارد. دبی این 
 چاه ها به خاطر خشکسالی به طور متوسط ۱۰ لیتر کاهش 
داشته اس��ت. آران و بیدگل فاقد آب سطحی دائمی است 

و در حال حاضر از آب زاینده رود نیز بهره مند می شود.
آران و بیدگل و مشکل منابع آبی

میزان بارش های شهرستان در سال آبی جاری )از مهر 9۴ 
تا پایان شهریور 95( ۷۲/۲ میلیمتر بوده که در مقایسه با 
مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد و نسبت به میزان بارش ها 
در بلند مدت ۴۰ درصد کاهش نشان می دهد. کشاورزی 
آران و بیدگل در گذش��ته رونق زیادی داش��ته اس��ت، به 
طوری که معیش��ت مردم با کش��اورزی تامین می شد. در 
سالیان اخیر با جدی شدن موضوع  منابع آب و شور شدن 
آب بسیاری از دشت های شهرس��تان، کشاورزی نیز افول 
کرد. در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد منابع آب کشاورزی 

شهرستان شور و دارای امالح نمکی است.
بر اثر برداشت های بی رویه به خاطر توسعه  مناطق شهری 
و کمبود ش��دید بارندگی در دهه های اخی��ر، بیش از ۶۰ 
متر از س��طح آب های زیرزمینی شهرس��تان کاسته شده 
 اس��ت. پیش بینی می ش��ود در صورت ادامه  روند فعلی،

 شور شدن و آلودگی آب های شهرس��تان اجتناب ناپذیر 
باش��د. هم اکنون جریان آب زیرزمین��ی در حوضه  آبخیز 
 کاش��ان از کوهس��تان به ط��رف کاش��ان و آران و بیدگل 
می باشد که در سال های اخیر این جریان معکوس شده و 
آب شور از دریاچه نمک به سوی آران و بیدگل و کاشان به 
راه افتاده است. بر اس��اس پیش بینی های اخیر عمر مفید 
آبخوان دش��ت کاش��ان و آران و بیدگل حداکثر ۲۰ سال 

است.
با توجه به کاهش متوس��ط سالیانه ۶۰ س��انتیمتری آب 
س��فره های زیرزمینی که معادل 35 میلی��ون متر مکعب 
است، در حال حاضر انتقال آب زاینده روز یکی از مهم ترین 
منابع تامین آب شهرس��تان های کاش��ان و آران و بیدگل 
است و اگر حتی به مدت ۲۴ ساعت، اختاللی در انتقال آب 
زاینده رود رخ دهد، مشکالتی جدی برای این شهرستان ها 

ایجاد خواهد شد.
معماری خانه ها و افزایش مصرف آب

 گذش��ته از تغیی��ر الگ��وی بارندگ��ی، تغیی��ر الگ��وی 
ساخت و ساز از جمله عوامل افزایش استفاده از منابع آبی 
است. در س��اخت و س��ازهای کنونی از بادگیر، دیوارهای 
خشتی، سرداب سقف کاه گلی و سقف گنبدی شکل و سایر 
تمهیداتی که در گذشته برای کاهش گرمای ساختمان ها 

موثر بود، خبری نیست.
در خانه سازی کنونی بتن و آجر برای ساخت و ساز به کار 

می رود که با انتقال گرما موجب باال رفتن مصرف آب و برق 
برای سرمایش محیط می شود. 

نیاز به بازنگری در بخش کشاورزی
هم اکن��ون ۱۴ ه��زار و 5۰۰ هکتار از اراضی شهرس��تان 
زیر کشت اس��ت که برای آبیاری آن، س��االنه حدود ۱۶3 
میلی��ون مترمکع��ب آب از ۲۴5 حلق��ه چاه اس��تحصال 
می شود. بر اس��اس آمار، 9۰ درصد از منابع آب شهرستان 
در بخش کشاورزی مصرف می شود که میزان بازدهی آن 
حدود 3۰ درصد است. ضمن این که مصرف بهینه  آب در 
بخش کشاورزی در کشور هشت صدم و در آران و بیدگل 
۱/3درصد عنوان می ش��ود. از این رو استفاده از روش های 
نوین آبیاری، تغییر الگوی کش��ت و شناس��ایی منابع آب 
در دسترس، از جمله راه هایی اس��ت که می تواند عالوه بر 
باال بردن میزان  بهره وری کش��اورزی، از هدر رفتن منابع 
آبی جلوگی��ری کند. در یکی دو س��ال اخی��ر وزارت نیرو 
برای حفاظ��ت از منابع آب طرح هایی را برای اس��تفاده از 
روش های آبیاری نوین در دس��تور کار قرار داده است. به 
عالوه جلوگیری از حفر چاه ه��ای غیرمجاز از راهکارهای 
مهم مدیریت مصرف آب در منطقه است. تعیین تکلیف این 
چاه ها و نصب کنتورهای هوشمند چاه های آب کشاورزی 
از جمله مسائل مطرح برای جلوگیری از هدر رفت آب در 

این بخش است.
توسعه کش��ت گلخانه ای، ایجاد صنایع تبدیلی در بخش 
کشاورزی، نوسازی و مکانیزاسیون کشاورزی شهرستان، 
ارائه آموزش های الزم به بهره برداران و تغییر الگوی کشت 
و تبدیل اراضی زراعی به باغی از جمله رویکردهایی است 
که در س��ال های اخیر برای افزایش بهره وری کشاورزی 

شهرستان مورد توجه قرار گرفته است.

ش��هردار منطق��ه ۲ ش��هرداری گلپایگان گف��ت: تقویت 
المان های نوری در مس��یرهای اصلی، بهس��ازی حاشیه 
 بل��وار دانش��گاه و ... از ام��وری اس��ت که در دس��تور کار 

قرار دارد.
ولی اهلل کفایتی  اظهار کرد: ترمیم و اصالح جداول تخریب 
 ش��ده، الیروبی انهار و نص��ب پل های عرض��ی برای دفع 
آب های س��طحی، نظافت و تس��طیح زمین های منطقه، 
جمع آوری نخاله های س��اختمانی ، خاک ریزی و رفیوژ 
میانی بل��وار مدرس، نام گ��ذاری برخی از معاب��ر اصلی و 
فرعی و ... بخش��ی از فعالیت های انجام شده در منطقه ۲ 

شهرداری گلپایگان است.
وی ادام��ه داد: تدوین ط��رح ترافیکی برای گلزار ش��هدا 
و آرامس��تان قاض��ی زاهد، تقوی��ت المان ه��ای نوری در 
مسیرهای اصلی، بهسازی حاش��یه بلوار دانشگاه، تعیین 
وضعیت حاشیه بلوار پاس��داران و... از اموری است که در 

دستور کار قرار دارد.
شهردار منطقه ۲ شهرداری گلپایگان گفت: طرح ترافیکی 
و هندسی در مجاورت مسجد فاطمیه را اجرا خواهیم کرد، 
هم چنین نرده کشی کانال آبرس��انی امور آب را نیز انجام 

خواهیم داد. 

نماینده مردم شهرستان سمیرم در مجلس شورای اسالمی 
گفت: شهرستان سمیرم آنگونه که شایسته بوده پیشرفت 
نکرده اس��ت و مسئوالن باید از پش��ت میز های خود بلند 
شوند و انقالبی عمل کنند و اگر نمی توانند باید کنار بروند 

تا افراد توانمند جایگزین شوند.
اصغر سلیمی  که به عنوان سخنران روز قدس در بین مردم 
سخنرانی می کرد با انتقاد شدید از انتقال آب شهرستان ها 
و اس��تان های همجوار گفت: با توجه به خشکسالی شدید 
در سمیرم اجازه انتقال آب به هیچ استان یا شهرستانی را 
نخواهیم داد. وی به وضعیت خشکسالی شدید در سمیرم 
اشاره کرد و گفت: در حال حاضر در بخش وردشت برخی 
روس��تاها با نبود آب آش��امیدنی روبرو هس��تند و این در 
صورتی اس��ت که آب این منطقه به شهرس��تان همجوار 
انتقال داده می شود. سلیمی با اشاره به وضعیت مدیریت 
شهری در سمیرم گفت: مدیریت ش��هری باید در سمیرم 
بهبود یابد و همه با هم برای پیشرفت تالش کنیم تا بتوانیم 
خدمت گزار مردم باشیم. نماینده مردم سمیرم گفت: باید 
از فکر استخدام های دولتی بیرون بیاییم زیرا سمیرم دارای 
ظرفیت باالی گردشگری است و می توان با استفاده از این 

ظرفیت برای همه جوانان اشتغال پایدار ایجاد کرد.

 مردم آران و بیدگل چند س��الی اس��ت شایس��ته سعادتی 
وصف ناشدنی شده اند، سعادتی که همواره مردمش از آن به 

عنوان نیکی و مایه آرامش خود نقل می کنند. 
برگزاری آیین سنتی- مذهبی جزء خوانی که در نگین کویر 
ایران و در ح��رم فرزند بالفصل امام علی )ع( پس از س��حر و 
اقامه نماز صبح با حضور پر ش��ور مردم آران و بیدگل برگزار 
می شود نه تنها موجب آرامش مردم شده است، بلکه نوید یک 

روز خوب کاری را برای مردم شهر به همراه دارد.
م��ردم آران و بی��دگل از ابتدای س��حر و پ��س از حضور در 
مجالس قرآنی با حضور در حرم مطهر امامزاده محمد هالل 
 بن علی )ع( خ��ود را برای برگزاری آیین ج��زء خوانی آماده 

می کنند.
یکی از خادمان افتخ��اری حرم امامزاده ه��الل اظهار کرد: 
خادمان افتخاری ح��رم این امام��زاده به همراه مش��تاقان 
و زائ��ران، در ابت��دای نیمه ش��ب ضم��ن خوان��دن زیارت 
 فعالیت خ��ود را ب��رای برگ��زاری آیین جزء خوانی ش��روع 

می کنند.
علیرضا گلزاده افزود: با توجه به پخش آیین جزء خوانی آران 
و بیدگل در چندین شبکه سراسری همه خادمان و برخی از 
دوستداران تالش زیادی برای برگزاری هر چه بهتر و زیباتر 

این آیین دارند.
وی اظه��ار ک��رد: از ن��کات جال��ب توج��ه در برگ��زاری و 
آماده ش��دن برای حضور در آی��ن آیین حضور ک��ودکان و 
نونهاالن در س��اعات اولیه ش��ب به عش��ق قرآن خواندن در 
 حرم امامزاده اس��ت که به بار معنوی و احساس��ی این آیین 

می افزاید.
ابوالفضل رزاق که از جانبازان ۷۰ درصد جنگ تحمیلی آران 
و بیدگل است، با وجود س��ختی، مسافتی نسبتا طوالنی را با 
ویلچر طی می کند تا خود را به آیین جزء خوانی قرآن برساند، 
گفت: آنچه موجب شده که چندین س��ال در ماه رمضان هر 
روز صبح در این مراسم باشکوه شرکت کنم آرامشی است که 

پس از برگزاری این آیین در من ایجاد می شود.
علی عابدی یکی دیگر از ش��رکت کنندگان در این مراس��م 
گفت: با وجود اینکه حضور در مراس��م قرآن خوانی موجب 
شده تا شب ها کم تر استراحت کنم اما انگیزه و نشاط کاری ام 
نه تنها با وجود خس��تگی ناش��ی از بی خوابی کم نشده بلکه 

بیشتر هم شده است.
علی عرفانیان که دانش آموز پایه س��وم است نیزگفت: روزها 
و در اوقات بیکاری تابستان در منزل استراحت می کنم و در 
انتظار نیمه شب می مانم تا در آیین جزء خوانی شرکت کنم.

وی افزود: عشق به قرآن موجب شده که شب ها از ساعت یک 
بامداد به همراه خانواده در حرم امامزاده حضور داشته باشم 
و در رحل چینی به خادمین کمک و در آیین جزء خوانی نیز 

شرکت کنم. 
شرکت در این مراسم  موجب ش��ده تا در کالس های دائمی 
قرآن نیز ش��رکت کنم و این ام��ر تاثیر خوبی ه��م بر درس 

خواندنم داشته است.
مدیر اجرایی ح��رم محمد هالل بن علی )ع( گفت: امس��ال 
هفتمین دوره آیین جزء خوانی هم زمان با آغاز ماه رمضان در 

حرم این امامزاده شروع شد.
س��ید جواد تکیه افزود: این آیی��ن روزانه ب��ا حضور حدود 
۱۰۰۰ نف��ر از م��ردم آران و بی��دگل و ش��هرهای همجوار 
پ��س از اقام��ه نماز صب��ح ب��ا حض��ور قاری��ان بین المللی 
 کش��ور ن��وای ش��یرین کالم وح��ی را در ش��هر طنین انداز 

می کند.
آیین ج��زء خوان��ی ق��رآن کری��م در حرم مطه��ر حضرت 
محمد هالل بن علی )ع( به عنوان ش��اخصی برای برگزاری 
فعالیت های جزء خوانی قرآن در کش��ور شناخته شده و این 
موضوع لزوم برگزاری هر چه باش��کوه تر این آیین را بیشتر 

می کند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تیران و کرون گفت: پروژه 
آبیاری قطره ای در تیران و کرون آغاز می شود.

محس��ن ح��اج عابدی با اش��اره ب��ه اینک��ه پ��روژه آبیاری 
قط��ره ای در روس��تای قلعه موس��ی خ��ان آغاز می ش��ود، 
اظهار کرد: این ط��رح در  س��طح ۱۲ هکتار ب��رای  آبیاری 
 گل محم��دی و رز در روس��تای قلع��ه موس��ی خ��ان اجرا 

می شود.
وی با بی��ان اینکه برای اجرای این پروژه ب��ه اعتباری بالغ بر 
۱5۶۰ میلیون ریال نیاز اس��ت، اضافه کرد: آبیاری قطره ای 
 س��بب باال رفتن راندم��ان آبیاری، اس��تفاده بهین��ه و موثر 
مصرف آب، سهولت انجام عملیات زراعی، محدود شدن رشد 
و تکثیر علف های هرز، تسهیل در تامین کود و مواد شیمیایی 

برای گیاهان می شود.

امام جمعه شهرضا گفت: باید فرهنگ مشاوره قبل از ازدواج در جامعه نهادینه 
شود زیرا بنیان مستحکم ازدواج و تش��کیل خانواده نیازمند استفاده از تجارب 

کارشناسی و تخصصی است.
حجت االس��الم س��یف اهلل یعقوبی در خطبه ه��ای نماز جمعه ای��ن هفته این 
شهرستان اظهار کرد: استفاده از نظر مشاوران مجرب که در مراکز مشاوره قانونی 
فعالیت می کنند تاثیر به سزایی در موفقیت زوجین در انتخاب همسر مناسب و 

آغاز یک زندگی موفق و با نشاط دارد.
وی اضافه کرد: باید فرهنگ انجام این گونه مشاوره ها در جامعه نهادینه شود زیرا 
زوجین قصد انجام کار مهمی دارند که این اقدام نیازمند کسب مهارت و دانش 

الزم است و این مسئله تنها با انجام مشاوره های تخصصی ممکن خواهد بود.
امام جمعه شهرضا گفت: عشق های خیابانی و زودگذر منجر به ازدواج های سست 
و بی بنیادی می شود که فرجام نهایی آن ها طالق و شکست است بنابراین باید 

والدین در تمامی مراحل ازدواج بر روند امور نظارت داشته باشند.
یعقوب��ی گفت: جوان��ان و افرادی ک��ه قص��د ازدواج دارند باید قب��ل از ازدواج 
ویژگی های همسر خود را به درستی بررسی و با معیارهای دینی و عقلی در این 
خصوص مطابقت دهند؛ هماهنگی فک��ری و فرهنگی بین زوجین از مهم ترین 
عوامل یک ازدواج موفق است، زوجین باید نیازها و اعتقادات فکری و فرهنگی 
خود را قبل از ازدواج بررس��ی کنند. وی اضافه کرد: امروزه اشتغال و ازدواج  از 
مهم ترین مسائل جامعه است که رسیدگی به آنها نیازمند همکاری و مشارکت 
مردم و دولت است و اگر این  معضالت حل ش��ود ما جامعه ای متدین و شاداب 

خواهیم داشت.

طی روزهای گذشته شهروندان شهرستان برخوار با مشکل قطعی، افت فشار و 
پایین بودن کیفیت آب مواجه بوده اند.

مس��ئول ش��بکه آبفای شهرس��تان برخوار در خصوص پایین ب��ودن کیفیت 
و بوی نامطبوع آب ش��رب شهرس��تان گف��ت: با توج��ه به اینکه شهرس��تان 
برخوار از منابع آبی چندانی برخوردار نیس��ت و تامین آب این شهرس��تان نیز 
از طریق ش��بکه آبرس��انی اس��تان اصفهان صورت می گیرد، مجبور هس��تیم 
در مواقعی که ب��ا کمبود آب ش��رب مواج��ه هس��تیم  از منابع آب��ی محلی و 
چاه ه��ای مورد تایید ش��بکه بهداش��ت و درمان ب��رای تامین کمب��ود آب در 
 ش��بکه آبرس��انی اس��تفاده کنیم؛ به ای��ن ترتیب طبیعی اس��ت ک��ه طعم و
  مزه آب مطلوب نباش��د، اما شهروندان از بهداش��ت آب اطمینان خاطر داشته

 باشند.
رییس اداره آب و فاضالب برخوار در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از مشکالتی که 
در شهرستان با آن مواجه هستیم، استفاده از پمپ های مستقیم در شبکه آب 
است و اگر شهروندان از این پمپ ها استفاده نمی کردند ما هرگز با مشکل کمبود 

آب در شهرستان مواجه نمی شدیم. 
استفاده از این پمپ های فشارآب چه به لحاظ قانونی و چه از نظر شرعی، جایز 

نیست.
عل��ی قیص��ری در پای��ان عن��وان ک��رد: ه��م اکن��ون مش��کلی در ش��بکه 
آبرس��انی شهرس��تان وجود ندارد و مش��کل کمبود فش��ار آب در ش��هرهای 
 زمان آباد، ش��اپورآباد و محس��ن آباد حل ش��ده و ب��ه حالت نرم��ال در آمده 

است.

حجت االسالم رسول خواجه کریمی در خطبه های نماز جمعه این هفته خوانسار 
با اشاره به تاثیر توبه بر پاک ش��دن گناهان اظهار کرد: کوچک و حقیر دانستن 
گناهان صغیره خود مستوجب عذاب است و همان گونه که باید از گناهان کبیره 

پرهیز کرد باید از گناهان صغیره نیز پرهیز شود.
امام جمعه خوانسار با اشاره به مواضع انقالب اس��المی در برابر قدس و مسئله 
فلسطین گفت: روز قدس از ارکان اصلی اندیش��ه انقالب اسالمی است و رژیم 
صهیونیستی به اسم حکومت حضرت سلیمان به دنبال تصرف قدس است و از 
آنجایی که تنها پیامبری که پیش از پیامبر اس��الم دارای حکومت جهانی بوده 
است حضرت سلیمان است ، صهیونیست ها برای احیای این حکومت، به دنبال 

تسلط بر قدس هستند.
وی افزود: مسجداالقصی نماد حاکمیت حضرت سلیمان به عنوان نبی خداست 

و قدس مرکز اندیشه حاکمیت دینی بوده است.
امام جمعه خوانس��ار گفت: ام��ام )ره( بر مبنای این تفکر که مس��تضعفان باید 
 در برابر مس��تکبران ایس��تادگی کنند اس��اس حکومت جهانی اسالم را مطرح 
کرده اند و موضوعی که برای حاکمیت اسالم برآن تاکید کرده اند مسئله قدس 
اس��ت. وی در ادامه با اش��اره به مس��ئله دغدغه رهبر انقالب در خصوص نفوذ 
فرهنگی اظهار کرد: رهبر انقالب طی س��ال های متمادی بر مس��ئله فرهنگ 
تاکید کرده  و بارها به نقشه دشمن برای تسلط بر نخبگان جهان اسالم و تخریب 

فرهنگ اسالمی اشاره کرده اند.
وی افزود: ایمان تنها سالحی است که نفوذ فرهنگی را دچار شکست می کند و 

نباید در برابر نفوذ فرهنگی دچار سستی و ضعف شویم.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرضا گفت: قرآن کریم 
باعث تحوالت زیادی در جهان اسالم شده است.  ابداع هنرهای 
زیادی به برکت وجود قرآن انجام شده و  قرائت قرآن نخستین 

هنر اسالمی است که به تبع نزول قرآن ایجاد شده است.
 محمدعلی جعف��ری در »محفل انس با ق��رآن کریم« که در 
آستان سیده خاتون ش��هرضا برگزار شد، عنوان داشت: قرآن 
سرچشمه پاک الهی اس��ت و هر یک از ما وظیفه داریم بنا بر 

استعداد و ظرفیتی که داریم از آن استفاده کنیم.
وی اظهار داشت: ماه مبارک رمضان فرصت مناسبی است که 
افراد آموخته های خود را  از مع��ارف قرآنی  افزایش دهند و با 
حضور در این  محافل انگی��زه فراگیری دانش  قرآن را در خود 

افزایش دهند.
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرضا ادامه داد: خداوند 
در قرآن کریم فرموده اس��ت ک��ه قرآن را نازل ک��رده و از آن 
حفاظت می کن��د و  یکی از بهترین راه ه��ای حفاظت از قرآن 
برگزاری جلسات قرآنی است تا آن کار الهی به دست بندگان 
هم انجام شود. جعفری بیان کرد: قرآن کریم دارای یک ظاهر 
و چندین باطن اس��ت، درک باطن قرآن بنا بر علم و ظرفیت 
افراد متفاوت است. وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار 
داشت: اگر بخواهیم محصولی را در بین مردم رواج دهیم باید 
زیبایی های آن را عرضه کنیم و یا  آن را در قالبی زیبا به مردم 
 عرضه کنیم. رییس اداره فرهنگ و ارش��اد اس��المی شهرضا 
تاکید کرد: قرآن بس��ته معن��وی خداوند خطاب به اش��رف 
مخلوقات اس��ت و از این جهت باید در بهترین قالب ها عرضه 
شود،  از این روهنر قرائت قرآن به عنوان اولین هنر اسالمی در 
بین مسلمانان ایجاد ش��د و پس از هنر خوشنویسی به عنوان 
دومین هنر اس��المی برای کتابت قرآن به وجود آمد. جعفری 
اظهار داش��ت: در روایات آمده اس��ت که کفار قریش پنبه در 
گوش می کردند تا صوت قرآن را نشنوند، این مسئله به دلیل 
زیبایی صوت قرآن بود که همراه با مضامین الهی آن بر دل ها 

اثر می کرد.
محمدرضا حق شناس، قاری بین المللی قرآن و مسئول مرکز 
قرآن و عترت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز در این جلسه 
عنوان داش��ت: والدین نقش موثری در تربیت دینی فرزندان 
خود دارند. وی اضافه کرد: پدر و مادر باید به عنوان نخستین 
و اصلی ترین الگوهای رفتاری فرزن��دان، ملزم به ادای اعمال 
دینی باش��ند و واجبات و اعمال مذهب��ی را در خانه در برابر 
دیدگان فرزندان انجام دهند تا آن ها نیز نسبت به این مسئله 

عالقه مند شوند.

مشکل منابع آبی شهرستان جدی است؛

مرگ آران و بیدگـل نزدیک است؟
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طبق تحقیقات علمی، خوردن مداوم مواد خوراکی و غذاهای کنس��رو ش��ده، 
موجب افزای��ش قرارگی��ری در معرض BPA می ش��ود که می توان��د به بروز 
 بیماری قلبی، دیاب��ت و بیماری های دیگر منجر ش��ود. مطالعه جدید محققان

دانش��گاه های »اس��تنفورد« و »جان هاپکینز«، ارتباط بین خ��وردن غذاهای 
کنسروش��ده و افزایش قرارگیری در معرض ماده ش��یمیایی مرتب��ط با دیابت، 
بیماری قلبی-عروقی و س��ایر مش��کات س��امت را تایید می کن��د. محققان 
این مطالعه، ۷۶۶۹ ش��رکت کننده ۶ س��ال به باال را با اطاعات مربوط به رژیم 
 غذایی ۲۴ س��اعته و غلظت BPA موجود در ادرارشان، از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸

مورد بررسی قرار داده و دریافتند بین مصرف بیشتر غذاهای کنسروشده و غلظت 
BPA باالتر، ارتباط مستقیمی وجود دارد. به گفته جنیفر هارتل، سرپرست تیم 
تحقیق، »با خوردن سه قوطی کنس��رو هلو یا یک قوطی سوپ قارچ، در معرض 

بیشتر BPA قرار می گیریم.«
طبق این مطالعه، مشخص شد مصرف یک قوطی ماده خوراکی کنسروشده، با 
افزایش ۲۴ درصدی غلظت BPA و مصرف دو قوطی یا بیشتر غذای کنسروشده، 
با ۵۴ درصد غلظت بیش��تر BPA در ادرار مرتبط اس��ت. BPA، روکش داخل 
قوطی های غذای کنسروشده و درب آنهاست. همچنین در این مطالعه، مشخص 
شد غذاهای متفاوت، دارای مقادیر مختلف غلظت BPA هستند و انواع خاصی از 

مواد خوراکی کنسروشده، با غلظت باالتر BPA در ادرار مرتبط هستند.

مطالعه اخیر نش��ان می دهد کاهش کالری های مصرفی می تواند طول عمر را 
افزایش دهد. محققان آکادمی علوم چین عنوان می کنند خوردن بیش از حد، 
 پیامدهایی نظیر چاقی، دیابت و بیماری قلبی برای س��امت به همراه دارد که

می تواند منج��ر به کوتاه ش��دن عمر ش��ود. مطالع��ات دیگر هم نش��ان داده 
 اند که مح��دود کردن مصرف کال��ری به کمت��ر از حد نرمال، ممکن اس��ت به
 طوالنی شدن عمر منجر ش��ود. در این مطالعه حیوانی، تیم تحقیق، موش ها را

به مدت یکسال، در قالب چهار گروه رژیم غذایی تقسیم بندی کردند: کم چرب؛ 
کم چرب با محدودیت کالری؛ پرچرب و پرچرب با محدودیت کالری.

سپس محققان، برای بررس��ی تاثیرات متابولیک بر نمونه های خون و ادرار، از 
شیوه »آنالیز رزونانس مغناطیسی هسته ای« استفاده کردند. محققان دریافتند 
محدودیت کالری، بی��ش از میزان مصرف چربی در رژی��م غذایی، بر پیامدهای 
 متابولیک تاثیر دارد. موش های گروه رژیم غذایی دارای کالری باالتر، در مقایسه با

موش های دارای رژیم غذایی با محدودیت کالری، دارای فشار اکسایشی افزایش 
یافته، متابولیس��م لیپید مختل ش��ده، متابولیت های متوقف شده گلیکولیز و 
میکروبیوم های تغییریافته روده بودند. به گفته محققان، محدودیت کالری همراه 
با تغذیه مناس��ب، به افزایش طول عمر کمک کرده و شروع اختاالت مرتبط با 
 افزایش س��ن را که با کاهش گونه های اکسیژن واکنش��ی در بدن همراه است،

به تاخیر می اندازد.

ماس��ک های مو، برای بهب��ود وضعیت موها گزینه های بس��یار مناس��بی 
 هس��تند؛ اما اکث��ر آنه��ا گ��ران قیم��ت ب��وده و هزینه زی��ادی ب��رای ما 

در بر دارند.  
تنها جایگزین این ماس��ک موهای پرهزینه موجود در بازار، ماسک موهای 

دست ساز خانگی هستند.
برای س��امت موهای ش��ما، تعدادی از ماس��ک های خانگی را که بس��یار 
 س��اده بوده و به راحت��ی از مواد موجود در من��زل تهیه می ش��وند، برایتان 

فراهم آورده ایم:
ماسک موی خانگی، برای رفع خشکی مو؛

ماسک موی نرم کننده  عسل و روغن نارگیل
مواد الزم:

1 قاشق غذاخوری روغن نارگیل
1 قاشق غذاخوری عسل

1 قاشق غذاخوری آب لیمو
۲ قاشق غذاخوری شیر بسته شده ) دلمه شده(، اختیاری

چند قطره گاب
چند قطره از نرم کننده  دلخواه، اختیاری

البته میزان مواد، با توجه به اندازه  موهای شما متغیر است.
روش تهیه:

1- تمامی مواد را در یک کاسه ترکیب کرده و خوب به هم بزنید.
2- نرم کننده را روی موهای خود بزنید، بگذارید برای حدود 1۰ دقیقه بماند 

و سپس با آب بشویید.

مواد الزم
1/۴ پیمانه شیر نارگیل

۲ قاشق غذاخوری عسل
E 1 کپسول ویتامین

چند قطره گاب
چند قطره گلیسیرین

چند قطره نرم کننده ی دلخواه، اختیاری
روش تهیه

1- تمامی مواد را در یک کاس��ه ترکیب کرده و سپس روی موهای 
 خود بزنید؛ کپس��ول ویتامین E را باز کرده و تمامی مواد را ترکیب 

کنید.
2- روی موها را با یک کاه پاستیکی بپوشانید و بگذارید برای 1۵ 

دقیقه بماند.
3- با آب گرم موهای خود را بشویید.

مصرف کنسرو غذاها، منجر به 
مشکالت قلبی و دیابت می شود

افزایش طول عمر،
 با مصرف غذاهای کم کالری

چگونه ماسک مو درست کنیم؟

ماسک موی
 نرم کننده   شیرنارگیل

پیام سالمت

خبر

کم��ردرد ، مش��کلی ش��ایع اس��ت ک��ه هم��ه اف��راد، 
 حداق��ل یکب��ار آن را در ط��ول زندگ��ی ش��ان تجربه
 می کنند و می توان��د روی کار، زندگ��ی و فعالیت های

تفریحی تان تاثیر بگذارد. اکثر اف��راد مبتا به کمردرد، 
ب��ه دلیل ع��ادات ب��د روزان��ه مانن��د ن��وع خوابیدن و 
نشس��تن، ب��ه ای��ن درد دچار م��ی ش��وند. درخصوص 
 دالی��ل و راه ه��ای درم��ان و پیش��گیری، ب��ا ی��ک

فوق تخصص به گفت و گو نشسته ایم .
دکتر نوید ابواالحرار، فلوش��یپ فوق  تخصصی درد بیان 
کرد: کمر انسان، مجموعه ای از مهره ها، دیسک، مفاصل 
، تاندول ها و لیگامان هاست. این ساختار باعث می شود 
که ستون مهره ها، وزن و نیروی وارد شده بر بدن را به پا 
 ها و سپس زمین منتقل کند. این ساختار، در حین قوی و

پیچی��ده ب��ودن، ظرای��ف و آس��یب هایی ه��م ممکن 
اس��ت ببیند؛ مراقب��ت ناصحی��ح از این قس��مت مهم 
 از بدن، خط��رات جبران ناپذی��ری را به هم��راه دارد و
 ممکن اس��ت س��تون مهره ها، مفصل ها، تان��دون ها و

هر قسمت دیگر، دچار آسیب های جدی شوند.
 وی در ادام��ه متذک��ر ش��د: آن چی��زی ک��ه م��ردم،

آن را تنه��ا عام��ل کم��ردرد م��ی دانند، دیس��ک کمر 
اس��ت؛ در صورتی که دیس��ک کمر، یک س��وم از علل 
 کمر درد اس��ت و یک س��وم دیگر، آس��یب های اطراف

ستون مهره ها و مابقی آس��یب های تاندون ها، مفاصل، 
لیگامان ها و... است. همه این قسمت ها نقش مساوی در 

علل کمر درد دارند.
هنگامی ک��ه یک نیروی مضاع��ف، به ط��ور ناگهانی به 
ب��دن وارد ش��ود، اولی��ن ناحی��ه ای ک��ه در مع��رض 
آس��یب قرار می گیرد، کمر اس��ت. اگر کم��ر درد فقط 
 در ناحی��ه کمر ایجاد ش��ده و به بخش ه��ای دیگر بدن

س��رایت نکند، علت آن درگی��ری مهره ه��ا، تاندون ها 
 و مفاصل اس��ت؛ ام��ا اگر کم��ردرد با درد لگن، باس��ن،

ران ها، پشت پا و مچ پا همراه باشد، ماهیچه ها و عصب 
هایی تحت فشار و آسیب هس��تند که در مجاورت بافت 
ها قرار دارند. این متخصص چنین هشدار داد که افرادی 
که صاف نمی نش��ینند و نمی ایستند، افرادی که فعالیت 
بدنی ندارند، افرادی که اضافه وزن دارند، فشار زیادی را 

به کمر خود وارد می کنند.
افتادن و تص��ادف کردن نیز یکی از عوامل خطر اس��ت. 
برخی از علل ارثی کمردرد، مانند س��فت شدن مهره ها، 

نوعی بیماری آرتریت است که بر ستون فقرات 
اثر دارد.

وی در خصوص پیش��گیری از کم��ردرد بیان 
کرد: انج��ام ورزش های با تم��اس پایین مثل 
شنا، پیاده روی و دوچرخه س��واری، با افزایش 
میزان تناسب و توان، می توانند در کاهش ابتا 
به کمردرد مفید باشند. تقویت عضات شکم، 
میزان ابتا ب��ه کمردرد و درم��وارد وجود کمر 
درد، شدت آن را کاهش می دهد. افرادی که کار 
آنها مستلزم بلند کردن اجسام سنگین است یا 
ورزشکارانی که با وزنه سر و کار دارند، باید حتماً 
از کمربندهای پهن محافظ کمر استفاده کنند.

وی در ادام��ه به عن��وان توصیه گف��ت: هرگز 
از کف��ش ه��ای پاش��نه بلن��د، ب��رای م��دت 
 طوالنی اس��تفاده نکنید؛ در هنگام ایس��تادن
 طوالن��ی م��دت، ه��ر از گاه��ی ب��ه روی یک

تکیه گاه یا دیوار تکیه کنید تا از فش��ار بر روی 
کمر کاسته شود؛ هم تش��ک های خیلی نرم و 
هم تشک های سفت، سبب کمردرد می شوند؛ 

لذا از تشک مناسب اس��تفاده نمایید؛ هرگز اجسامی را 
 که برای شما س��نگین هس��تند، بلند نکنید؛ در هنگام
 بلند ک��ردن اجس��ام، کم��ر باید عم��ود بر زمی��ن و نه

خم شده به جلو باشد؛ اجسام را باید در حالی که نزدیک 
بدن شما هستند، با زانوها بلند کنید.

ابواالح��رار، در رابط��ه با درم��ان کمردرد اظه��ار کرد: 
 از درمان ه��ای موثر در کم��ر درد، راه رفت��ن در آب یا

به اصطاح، آب درمانی است؛ چرا که آب، بخصوص آب 
گرم، باعث می ش��ود ماهیچه هایی که در اطراف ستون 
مهره ها هستند و دچار اسپاسم و انقباض شده اند، مشکل 

و دردشان رفع شوند.
 نکته ش��ایان ذکر این اس��ت که هنگامی ک��ه در آب راه
 م��ی روی��م، نی��روی کمت��ری ب��ه س��تون مه��ره ها
 وارد م��ی ش��ود و م��ی دانی��م ک��ه راه رفت��ن، در آب

سخت تر اس��ت. این دو عامل باعث تقویت عضات کمر 
شده و تقویت ماهیچه ها باعث می شود فشار کمتری به 

ستون مهره ها وارد شود.
اس��تفاده از کمپرس گرم و س��رد، باعث تس��کین درد 
می شود؛ اما این درمان، باعث رفع کمردرد حاد نمی شود. 
ورزش مناس��ب می تواند کمر درد مزمن را آرام کند؛ اما 

برای درد حاد مناسب نیست.
ش��ما باید یاد بگیرید که بدون وارد آمدن کوچک ترین 
فشاری بر کمرتان، چگونه یک جسم را بلند کنید، فشار 
داده و ه��ل دهید. نوع خوابی��دن و ورزش کردن خود را 

تغییر دهید تا به کاهش کمر درد کمک کنید.
این متخصص، به کارمن��دان و افرادی که دائما پش��ت 
میز می نش��ینند، توصیه می کنند هر از گاهی، از جای 
خود برخیزند و نرمش هایی را انجام دهند که در تصویر 

مشاهده می کنید.

چرا کمردرد می گیریم؟! 

پشت میز نشین ها مراقب باشند! 
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سالم بخورید، سالمت باشید 
تغذیه مناسب، از مهم ترین روش های حفظ سالمتی و کمتر کردن امکان ابتال به بیماری های مختلف است.

همه ما از نقش ابروها در تکمیل زیبایی صورت بس��یار شنیده 
و هزاران راه تقویتی و ترمیمی برای زیبات��ر ماندن این بخش 
از صورتمان انجام داده ایم؛ اما تنها پرپش��ت و یکدس��ت شدن 
ابروها نیست که شکل صورتتان را تغییر می دهد؛ بلکه اشتباه 
نکردن در اصاح و آرایش آنها هم شرط است؛ اما این اشتباهات 

چیست؟
به عن��وان اولین نکت��ه باید بدانید که نقاش��ی ک��ردن ابروها 
با ان��واع مدادهای آرایش��ی که ظاه��ری غیرطبیع��ی به آنها 
می بخش��د و کش��یدن انواع خطوط در باال و پایی��ن آن برای 
کلفت و کش��یده تر نش��ان دادن ش��ان، از اش��تباهات رایج و 
آرایش��ی غیرحرفه ای اس��ت. از طرفی، کوتاه ک��ردن بیش از 
اندازه امتداد ابروهاس��ت که در ترکیب چش��م و ابروها، شکل 
نازیبایی به صورت ش��ما می بخش��د. ش��ما می توانی��د برای 
تعیین طول مناس��ب ابروی خ��ود، فاصله ما بین لب��ه بینی تا 
قس��مت انتهای چش��م های خود را اندازه بگیرید و در نهایت، 
 امتداد طول آن را متناس��ب ص��ورت و به ویژه چش��م هایتان

در نظ��ر بگیرید. از اش��تباهات دیگر ما، آرایش و ش��انه کردن 
ابروها در ابتدای کار اس��ت. با این روش، ابروهای ش��ما بعد از 
اتمام آرایش، شکل و ظاهر دلخواهتان را نخواهد داشت؛ پس 

بهتر است در آخرین مرحله، دس��تی به ابروهای خود بکشید. 
از طرفی تاش نکنید که دو ابرو را کاما یک ش��کل درآورید؛ 
این غیرممکن است و تنها آنها را از ش��کل طبیعی خود خارج 
می کنید. ش��انه زدن و مرتب و پر کردن فضاهای خالی با سایه 
ابرو به رنگ موی ابروهایتان، به شما در داشتن صورتی مرتب 
و زیبا کمک ویژه ای خواهد کرد. از همه مهم تر، اشتباه نکنید و 
کار اصاح ابروهایتان را به دست کاردان بسپارید؛ چون در غیر 
 این صورت تا مدت ها، برای پر کردن خرابکاری خود مقابل آینه،

دس��ت به دامن انواع مدادهای آرایش��ی خواهید بود؛ به عاوه 
اینکه در مواقعی که آرایش نش��ده اند، ظاهری بسیار نامرتب و 

بدشکل خواهد داشت.

دکتر سید موید علویان، فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد، 
با بیان اینکه کبد، نقش مهمی در ذخیره سازی و سوخت وساز 
چربی بر عهده دارد، گفت: کبد چ��رب طبیعی، حاوی کمتر از 
حدود پنج گرم چرب��ی در 1۰۰ گرم وزن خود ب��وده که از این 
می��زان، 1۴ درصد تری گلیس��رید، ۶۴ درصد فس��فولیپید، ۸ 
درصد کلسترول و 1۴ درصد اسید چرب اس��ت؛ بنابراین باید 
توجه کرد که در حالت کبد چ��رب، میزان چربی در کبد، بیش 
از ۵ در صد وزن کبد اس��ت که در این وضعی��ت، بیش از نیمی 
از چربی ها را تری گلیس��یرید تش��کیل می ده��د. وی بیماری 
کبد چرب را ش��ایع در جامعه دانس��ت و افزود: در اکثر موارد، 
چاقی، اختال در چربی های خون و ک��م تحرکی، از علل کبد 
چرب اس��ت؛ اما موارد دیگری نیز در بروز کب��د چرب موثرند؛ 
مانن��د: بیماری دیابت، مصرف مش��روبات الکلی، ب��د غذایی و 
س��وء تغذیه، مصرف برخی داروها مانند داروهای ضدتش��نج 
و بیماری های مزم��ن. از طرفی کبد، نقش مهمی در س��وخت 
وس��از و شکس��تن چربی ها در بدن دارد؛ حال آنکه در صورت 
 بروز اختال در آن، چربی در کبد رس��وب کرده و موجب ایجاد

کبد چرب می شود. در عین حال، تجمع چربی در کبد، نتیجه 
اختال در یکی از چرخه های گردش��ی بین سلول های کبد و 

بافت های چربی خواه��د بود. علویان ادام��ه داد: در واقع  چهار 
چرخه به صورت جداگانه و یا با هم، در ایجاد کبد چرب موثرند که 
عبارتند از: افزایش تحویل اسیدهای چرب آزاد به کبد، افزایش 
تولید اس��یدهای چرب آزاد در کبد، کاهش بتااکسیداس��یون 
 .VLDL اس��یدهای چرب در کب��د و  کاهش تولید و ترش��ح
امروزه دلیل اهمیت قائل شدن برای کبد چرب، تاثیر آن در بروز 
استئاتوهپاتیت یا همان هپاتیت ناش��ی از چربی و بروز فیبروز 
در کبد و پیشرفت به سمت بیماری مزمن کبدی است. از علل  
بیماری های همراه با کبد چرب از دیدگاه ایش��ان، می توان به 
این موارد  اش��اره کرد: مصرف الکل، چاقی، دیابت قندی و باال 
بودن چربی های خون، عمل جراحی روده و کاهش سریع وزن، 
س��وء جذب پروتئین و کالری، بیماری های التهابی کبد مانند 
هپاتیت سی، کبد چرب حاملگی، مسمومیت با مواد سمی مانند 
تتراکلریدکربن، تری کبرواتیلن، فس��فر و فیالوریدین، مصرف 
برخی داروها مانند تتراسیکلین، اس��ید والپروئیک،آمیودارون 

و ترکیبات کورتن دار.
چاقی و کبد چرب

علویان با بیان اینکه کبد چرب در افراد چاق شایع است، گفت: 
در اکثر مطالعات انجام شده، بین ۶۰ تا 1۰۰ درصد بیماران مبتا 

به کبد چرب، چاق بوده اند. عواملی چون عدم تحرک جسمانی، 
توسعه تکنولوژی، زندگی ماشینی، شهرگرایی و مصرف بی رویه 
مواد غذایی چرب، موجب ش��ده اند تا ش��یوع چاقی روزبه روز 
بیشتر شود؛ البته بر اساس قد و سن افراد، می توان وزن ایده آل 
آنها را از جدول بررسی کرد و نسبت وزن به قد و اندازه دور کمر 
نیز در این زمینه کمک کننده است. هنگامی که انرژی)کالری( 
ورودی، بیش از حد مصرفی باشد، کالری اضافه در بافت چربی 
ذخیره می شود؛ حال اگر این حالت طوالنی مدت باشد، چاقی 
حاصل خواهد شد. رییس شبکه هپاتیت کشور ادامه داد: افراد 
چاق نسبت به افراد دارای وزن طبیعی، به بو یا مزه غذا، به میزان 
بیشتری پاسخ می دهند. حال باید توجه داشت که زیاد خوردن، 
یک علت مهم در چاقی است؛ ولی تنها علت نیست؛ بلکه عوامل 
دیگری نظیر تاثیرات محیطی، فرهنگی و ژنتیکی، همگی در بروز 
چاقی دخالت دارند؛ حتی چاقی تنه ای یعنی با شکم برجسته، 
در افرادی که نمایه توده بدنی )BMI( طبیعی دارند و اندام های 
آنها چاق نیست، با خطر جدی ابتا به کبد چرب غیر الکلی همراه 
است. باید توجه داشت که برخی روش های سریع کاهش وزن، 
مانند جراحی یا رژیم های بسیار سخت، می تواند سبب تشدید 

کبد چرب و بیماری کبد شود.

لطفا با ابروهایتان شوخی نکنید! 
رییس شبکه هپاتیت کشور پاسخ داد:

چرا کبد، »چرب« می شود؟

 سرخ و کباب کردن یا پخت زیاد، باعث از بین رفتن بیشتر ویتامین ها و 
مواد معدنی مفید غذا می شود. از مصرف قس��مت های سوخته غذا )ته دیگ 
سوخته، کباب سوخته و...( خودداری کنید. س��وخته ها، امکان ابتا به انواع 

سرطان ها را در شما بیشتر می کنند.

- نمکدان سر س��فره نگذارید! هنگام طبخ غذا نیز از نمک یددار تصفیه 
شده استفاده کنید.

- الزم نیست سبزی قورمه سبزی را تا حد سیاه شدن سرخ کنید؛ این کار 
باعث از بین رفتن بیشتر ویتامین های موجود در سبزی می شود. تفت دادن 
سبزیجات، گزینه بهتر و سامت تری است. از روغن های مخصوص سرخ کردن 

استفاده کنید.
- حتما پوست مرغ را قبل از طبخ جدا کنید. یکی از پرکلسترول ترین مواد 

غذایی که به افزایش چربی بد خون می انجامد، پوست مرغ است.

- اگر به دیابت مبتا نیستید، س��عی کنید شیرینی های طبیعی )خرما، 
کشمش، عسل و...( را همراه چای و نوشیدنی های گرم و سرد روزانه تان مصرف 

کنید.
- با نوشیدن نوشیدنی همراه غذا، ممکن اس��ت دچار سوزش سر معده
بعد از غذا شوید. نوشیدنی های همراه غذا را محدود کنید و با فاصله بنوشید.

- تحقیقات جدید تغذیه نشان می دهد هر چه بیشتر به سمت استفاده از 
سبزیجات و حبوبات در رژیم غذایی بروید، طول عمر بیشتری خواهید داشت؛ 
پس تا می توانید اس��تفاده از س��بزیجات تازه و حبوبات پخته شده را به رژیم 

غذایی تان اضافه کنید.

- حتما به تاریخ انقضای مواد غذایی کنس��روی دق��ت کنید. یک گرم از
سم بوتولیسم در کنسرو فاسد شده، برای کشتن چند هزار انسان کافی است!
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خبرنگاه

خروج انگلیس از اتحادی��ه اروپا و کاه��ش ارزش پوند، خبری 
نیست که صنعت گردشگری فرانسه را خوشحال کند.

»لوکال« نوش��ت: با تنزل چش��مگیر ارزش پوند پس از خروج 
انگلیس از اتحادیه اروپا، فرانس��ه که مقصد محبوب انگلیسی ها 
بود، تبدیل به کشوری گران می ش��ود و طبیعتا سفر مردم این 
کشور به سرزمین »ایفل« و »ورسای« کاهش پیدا خواهد کرد.

 روز جمعه ارزش پوند نس��بت به یورو که پیش از همه پرس��ی 
 جدا ش��دن از اتحادیه اروپا 1/40ب��ود، به 1/19ی��ورو کاهش 
پیدا کرد. برخی از تحلیل گران معتقدند این ارقام پس از مدتی 
با هم برابر خواهند شد. ش��رایط جدید به گفته یک کارشناس 
گردشگری، یک رخداد دوسویه است؛ از یک طرف گردشگران 
فرانسوی بیش��تری جذب انگلیس می ش��وند و از سوی دیگر، 
فرانسه برای انگلیسی ها تبدیل به مقصدی گران می شود و سفر 

آن ها به فرانسه کاهش پیدا می کند.
البته ای��ن اوضاع چندان هم ب��ه نفع انگلیس��ی ها نخواهد بود؛ 
بسیاری از انگلیسی هایی که راهی فرانسه شده اند و درآمدشان 
از طریق سفر هموطنان شان به فرانسه تامین می شود، مسلما از 
تغییرات جدید متضرر خواهند شد. چه این زمینه شغلی به اجازه 
دادن اقامتگاه مرتبط باشد و چه برگزاری تور، درآمد بسیاری از 

انگلیسی های مقیم فرانسه به این تصمیم جدید وابسته است.
براساس گزارش وب سایت »ایزی وویج«، چهار میلیون فرانسوی 
در س��ال تعطیالت خود را در انگلستان سپری می کنند، این در 
حالی اس��ت که این رقم در مورد انگلیس��ی ها 1۲ میلیون نفر 
است. »بریکسیت« گردشگری مناطق مورد عالقه انگلیسی ها 
از جمله غرب فرانسه و کشورهای نورماندی را در معرض خطر 

قرار می دهد.
گردش��گران انگلیس��ی خیلی زودتر از آنچه تصور می ش��ود به 
خروج کشورش��ان از اتحادی��ه اروپا و کاهش ارزش پول ش��ان 
واکنش نش��ان دادند؛ ی��ک روز پس از اعالم نتایج همه پرس��ی 
در روز ۲4 ژوئن، فرانس��ه که صدرنشین فهرست جست وجو در 
سایت گردشگری تعطیالت اروپایی »کایاک« بود، این رتبه را به 
هلند واگذار کرد. میزان جست وجوی هلند در این سایت 1۶1 
درصد افزایش پیدا کرده اس��ت. پس از هلند، جمهوری چک و 
سوئد با بیشترین استقبال روبرو شدند. یک روز پس از مشخص 
ش��دن نتیجه رفراندوم اخیر در انگلستان، جست وجوی آنالین 
 برای پروازهای فرانس��ه به مقصد انگلیس 1۳0 درصد افزایش 
پیدا کرد. گردش��گران دیگر کش��ورهای اروپایی هم به همین 
میزان برای سفر به انگلیس مش��تاق هستند؛ آمارهای به دست 
آمده از س��ایت »کایاک« نش��ان می دهد در روزهای ۲4 و ۲۵ 
ژوئن، تعداد جست وجوی پروازهای انگلیسی توسط آلمانی ها ۸۶ 
درصد بیشتر شده است. این رقم در مورد گردشگران اسپانیایی 

10۲ درصد و در مورد فنالندی ها 114 درصد بوده است.

 مقامات ری��اض قص��د دارند ت��ا برای س��رپوش گذاش��تن بر
 ناتوانی های خود در اجرای مناس��ک حج از وسایل الکترونیک 
برای کنترل زائران استفاده کنند. این دستبندها ضد آب بوده و 
به سامانه جی پی اس متصل هستند و در آن اطالعات شخصی 

زائر و سوابق پزشکی او ذخیره شده است.
همچنین دولت س��عودی بیش از ۸00 دوربین مداربس��ته در 
محوطه  کعبه نصب کرده اس��ت. این دوربین های جدید به یک 
مرکز کنترل واحد متصل هستند که حرکات زائران را به هنگام 

انجام مناسک حج تحت نظر خواهند داشت.
این تصمیمات در حالی اتخاذ می ش��ود که در اثر سهل انگاری 
و سوءمدیریت مقامات س��عودی طی مراسم حج سال گذشته، 
حدود ۲۳00 زائر در فاجعه منا کش��ته ش��دند.  البته  مقامات 
ریاض آمار رس��می قربانیان فاجعه منا در حج س��ال گذشته را 
۷00 نفر اعالم کرده اند و همچنان اصرار بر صحت این آمار دارند. 
فاجعه منا در مناسک حج پارسال خون بارترین حادثه در تاریخ 
برگزاری مراسم حج بوده است.دولت سعودی پس از وقوع این 
فاجعه  عظیم  از سوی کشورهایی که اتباع آنها در جریان فاجعه 
منا جان باختند، برای رسیدگی تحت فشار قرار گرفت.شاهزاده 
»محمدبن نایف« وزیر کش��ور عربستان سعودی که سرپرستی 
کمیته حج عربس��تان را  نیز بر عه��ده دارد، اندکی پس از وقوع 
فاجعه  منا در تاریخ ۲ مهر 1۳94، خواس��تار تحقیق و انتش��ار 
گزارشی درباره  این فاجعه شد. اما این گزارش، با گذشت بیش از 

9 ماه هنوز منتشر نشده است.
دولت سعودی پس از فاجعه  سال گذشته،  متهم به سوء مدیریت 
شده است و کشورهایی که شهروندان آنها در جریان فاجعه منا 
جان باخته اند خواستار رسیدگی دقیق به علت حادثه و تضمین 
دولت س��عودی برای عدم تکرار چنین فجایعی هستند. در این 

فاجعه ،  بیش از 400 زائر ایرانی جان باختند.
مذاکرات مقامات ایرانی و س��عودی برای حض��ور زائران ایرانی 
در حج امسال با کارش��کنی و مانع تراشی سعودی ها به شکست 
انجامید و حج تمتع امس��ال بدون حضور زائ��ران ایرانی برگزار 

خواهد شد.

سال هاست بر سر ارائه آمار گردشگران ورودی و داخلی 
مناقش��اتی وجود دارد چنانکه چگونگی محاسبه تعداد 
 گردش��گران طی س��ال های گذش��ته رون��د طوالنی از 
گمرک ه��ا و مب��ادی ورودی و نف��ر – س��فر گرفته تا 
نفر – ش��ب – اقامت را پش��ت سر گذاش��ته و همچنان 
نتوانسته است  به فرمول یا معادله ای صحیح برای تعداد 

گردشگران دست یابد.
 اندازه گیری آمار در گردشگری از آن جهت اهمیت دارد 
که از یک س��و میزان اهمیت و تاثیر گردشگری در یک 
ناحیه یا منطقه مقصد گردش��گری را ارزیابی می کند و 
از دیگر سو به اندازه گیری سهم گردشگری در کمک به 
اقتصاد و جامعه می پردازد. همچنین از طریق دسترسی 
ب��ه آمارهای صحی��ح می ت��وان برنامه ریزی و توس��عه 
زیرس��اخت های گردش��گری را دقیق تر انجام داد و به 
بهبود نظام بازاریابی و گسترش فعالیت های گردشگری 

کمک کرد.
 در نهای��ت می توان گف��ت؛ آمارهای گردش��گری برای 
س��نجش ارزش، میزان و حجم تقاضای گردش��گری در 
س��طوح مختلف مقاصد جهانی و ملی گرفته تا س��طح 

فردی ضرورت دارد.
 ای��ن درحال��ی اس��ت ک��ه هن��وز نتوانس��ته ای��م 
 س��از و کار مش��خصی ب��رای آم��ار ارائ��ه دهی��م. 
»سعید امیریان «کارش��ناس ارشد برنامه ریزی توریسم 
دراین باره ب��ه خبرن��گار CHN می گوی��د: »آماری که 
درح��ال حاضر توس��ط س��ازمان میراث و گردش��گری 
درخصوص گردش��گری داخل��ی ارائه می ش��ود معتبر 
نیس��ت و مبنای آماری ندارد. تنها آم��اری که در حوزه 
گردشگری داخلی قابل اتکاست طرح های آماری است 
که توسط مرکز آمار ایران منتشر می ش��ود. این آمارها 
نیز به صورت فصلی ارائه می ش��ود و عموما ش��امل یک 
 یا دو فصل در س��ال اس��ت. مرکز آمار ای��ران هم هنوز

نتوانسته است  یک آمار منسجم س��الیانه از گردشگری 
داخلی ارائه دهد«.

 به گفته او، روش آمارگیری فصلی که توس��ط مرکز آمار 
ایران انجام می شود از طریق نمونه گیری خانوار هاست 
که به طور مثال نمونه ای ۵ ه��زار نفره از خانوارهای کل 
کش��ور را انتخاب می کنند و پ��س از مراجعه و پرکردن 
فرم هایی به جمع بندی درخصوص انجام سفر در کشور 

دست می یابند.
معتبرترین آماری که در کشور منتشر می شود از طریق 

این مرکز است و سایر آمارها غیر قابل استناد است.
 به گ��زارش CHN، ب��ا وجود نیاز آش��کار ب��ه داده های 
آماری، یکی از بح��ث هایی که مطرح می ش��ود میزان 
 انطب��اق و همخوانی داده های گردآوری ش��ده توس��ط 

س��ازمان ها با نی��از کاربران اس��ت. گ��ردآوری آماری 
گردشگری توسط سازمان ها در کنار سنجش گردشگری، 
روش ها و فرآیندهایی را برای گردآوری، تلفیق و تحلیل 

آمارهای گردشگری فراهم ساخته است.
 امیریان همچنین به آمار گردشگران ورودی اشاره کرد 
و گفت: »از آنجایی که آمار گردشگران ورودی از طریق 
مبادی ورودی در نظر گرفته می ش��ود و توس��ط نیروی 
انتظامی ثبت می شود و سپس در اختیار سازمان میراث و 
گردشگری قرار داده می شود ، آمار نسبتا معتبرتری است 
اما این مهم که چه تعداد ازاین افراد گردش��گر هستند و 
چه تعداد با اهداف دیگری غیر از گردشگری وارد کشور 
می شوند، قابل ارزیابی نیس��ت، اما آمار معتبری از نظر 

تعداد ورودی های کشور است«.
 با این وجود یکی از برداش��ت های نادرس��ت این است 
 که تص��ور م��ی ش��ود  داده های آم��اری گردش��گری 
گردآوری شده توسط س��ازمان ها منبع کامل، معتبر و 
اصلی دس��تیابی به اطالعات اس��ت. از دیگر سو مشکل 
دیگر داده های آماری گردش��گری موضوع تاخیر زمانی 
 در تولید، ارائه و انتشار آنهاس��ت. بر این اساس می توان

گفت، داده ه��ای آماری از نظر زمانی با ش��رایط موجود 
فاصله دارند.

 در واقع بیش��تر آمارهای گردش��گری بر سنجش تعداد 

گردشگران وارده تاکید دارد، تعداد سفرها، میزان اقامت 
شبانه گردش��گران، صرف هزینه های گردشگر و مانند 
اینها بیش��تر به صورت کلی یا تقس��یم ب��ه مقوله هایی 
همچون س��فر تفریحی یا سفر کس��ب و کار نشان داده 

می شود.
 عالوه براین، بیش��تر منابع آماری انتشار یافته بر اساس 
روش های مختلف نمونه گیری گردآوری شده اند و نتایج 

حاصله تعمیم یافته است.
این درحالی اس��ت که گردش��گران جمعیت های گذرا 
و بس��یار س��یاری هس��تند که رویه های نمون��ه گیری 
 آماری را با مش��کالت عدی��ده ای  روبه رو می س��ازند.

 در عین ح��ال متغیر هایی مانند آب و ه��وا می تواند در 
شرایط پاسخگویی تاثیرگذار باشد. 

با این وجود، آمار در حوزه گردش��گری اهمیت بسزایی 
دارد چراکه بیش��تر تصمیمات و برنامه ری��زی ها بر این 

اساس انجام می شود.
اما این نکته نیز نباید فراموش شود که گردشگری توسط 
دولت و فعاالن بخش گردشگری به روش های گوناگون 
مورد س��نجش و ارزیابی قرار می گیرد و روش شناختی 
سازمان های آمارملی در گردآوری داده های گردشگری 
از جمله مشکالتی اس��ت که با احتیاط می توان درستی 

آن را تایید کرد.

آینده مبهم گردشگری فرانسه 
پس از »بریکسیت«

دستبند  الکترونیکی حاجیان  را 
کنترل می کند

آمارهای گردشگری که مبنای آماری ندارند
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گردشگری

مدیرعامل انجمن دفاتر خدمات مس��افرت هوایی و 
جهانگردی معتقد است انفجار در ترکیه موجب کاهش 
موقتی مسافران می شود اما گردشگران ایرانی معموال 

مقصدی را جایگزین ترکیه نمی کنند.
محمدحسن کرمانی مدیرعامل انجمن دفاتر خدمات 
مسافرتی، هوایی و جهانگردی گفت: در این موضوع 
که ترکیه ب��ه لحاظ جذب گردش��گر امکانات زیادی 
 دارد جای ش��کی نیس��ت، ترکیه روی این مس��ائل 
سال ها کار کرده و موفق هم بوده اما اغتشاشاتی که 
در این کشور رخ داده باعث تنزل گردشگر شده است 
و این اتفاق برای هر جامعه دیگری هم  تنزل گردشگر 
را در پی خواهد داش��ت چون صنعت گردش��گری از 
جمله صنایعی است که با روح و جسم افراد سر و کار 
دارد. وی گفت: ما نظام آم��اری منظمی از اینکه چه 
 میزان از تعداد گردش��گران ایرانی که به ترکیه سفر

 می کردند تنزل پیدا ک��رده نداریم  و پیش بینی ها بر 
اساس تجربه ها ، شنیده ها و منطق است که  کاهش 

گردشگر را نشان می دهد .
وی درب��اره انفجارهایی ک��ه در روزه��ای اخیر رخ 
داده اس��ت گفت: اتفاقاتی مانند انفجار در فرودگاه 

اس��تانبول مقطعی و کوتاه اس��ت  و به علت شرایط 
امنیتی موجود در زمان کوتاهی مسافران این کشور 
کمتر می شوند. کرمانی ادامه داد: همیشه توصیه ما 
به گردش��گران ایرانی که می خواهند به ترکیه سفر 
کنند این است که از درگیری های سیاسی، تجمع ها 
و مکان های��ی که افراد زیادی حض��ور دارند، فاصله 

بگیرند چون  احتمال انفجار و خطر زیاد است.
کرمانی بیان کرد: دولت اگر سیاستی در رابطه با سفر 
به ترکیه داشته باشد باید اعالم کند؛ این سیاست ها 
یا به صورت ارشادی یا عادی ابالغ می شود اما هنوز 

چنین ابالغی صورت نگرفته است.
وی درب��اره جایگزی��ن ک��ردن مقصد دیگ��ری به 
جای ترکیه برای مس��افران ایرانی گفت: جایگزین 
کردن یک مقصد دیگر دارای ش��رایطی است و باید 
بازاری متناس��ب با بازار ترکیه پیدا ک��رد تا با ذائقه 
گردشگران ایرانی یکی باشد. مس��افت کم ترکیه با 
ایران ، تشابهات فرهنگی، دسترسی به بازار و قیمت 
مناسب همه از  مزیت های سفر به ترکیه است. اکنون  
کدام مقصد را می شناسید که همه این ویژگی ها را  
یکجا داشته باشد! یکی از مسائل و مشکالت، گرفتن 

ویزاس��ت اما ترکیه نیازی به ویزا ندارد. ویزا مانعی 
است که به خاطر آن  نمی توان به همه جا سفر کرد 
جایی مثل مالزی هم مدت پرواز و هم هزینه زیادی 
دارد پس نمی تواند جایگزین ترکیه شود. وی درباره 
بازار سفر به دبی نیز گفت: دبی هم مشکل ویزا  دارد و  
همچنین به لحاظ وسعت و تنوع، ظرفیت های ترکیه 
را ندارد و  قرار نیست همه گردشگرانی که به ترکیه 

می روند از مقصدی مانند دبی هم استقبال کنند!

 MasterCard and ب�����ه گ��������زارش
CrescentRating ام��ارات، عم��ان و دیگ��ر 
 کش��ورهای عض��و منطق��ه ش��ورای همکاری 
خلی��ج فارس ت��ا س��ال ۲0۲۳ ش��اهد افزایش 
گردشگری حالل به اتکای س��فر مسلمانان در 

ایام ماه رمضان خواهند بود.
در این گزارش با اش��اره به خنک ش��دن هوا در 
ماه های رمضان طی سال های آینده که از ۲0۲۳ 
صورت می گی��رد، آمده اس��ت که کش��ورهای 
منطقه خلی��ج فارس به مقصد برتر کش��ورهای 
گرم ترمس��لمان مبدل می ش��وند و کشورهای 
اس��المی دیگر همانند اردن، مص��ر، مراکش و 

تونس نیز از این شرایط بهره مند خواهند شد.
این گزارش همچنین یادآور شده است که مالزی 
تا س��ال ۲0۲۶ همچنان به عن��وان مقصد برتر 
مسلمانان در ماه های رمضان آینده جایگاه خود 

را حفظ خواهد کرد.
Crescen�  »فاضل بهاردی��ن« مدیر موسس��ه

tRating & HalalTrip دراظهارات��ی پیرامون 
همین مس��ئله گفته اس��ت: »سفرمس��لمانان 

درم��اه رمض��ان واقعیتی اس��ت ک��ه می تواند 
و  گردش��گری  مقصده��ای  بازاریاب��ی  در 
مقام��ات  اس��تراتژیک  برنامه ری��زی  نی��ز 
 گردشگری کش��ورهای اس��المی نقش موثری

 داشته باشد. گردش��گری حالل به عنوان یکی 
از بخش هایی که س��ریع ترین میزان رشد را در 
 صنع��ت گردش��گری جه��ان دارد فرصت های

  قاب��ل توجه��ی را نی��ز ب��ه هم��راه دارد. 
همین امر سبب افزایش کش��ورها و دولت هایی 
ش��ده که تالش در جذب گردش��گران مسلمان 
به کش��ورهای خود دارند«.  ای��ن تحقیقات که 
براساس تجزیه و تحلیل داده های حاصله  از ۵0 
مقصد جهانی  به دس��ت آمده برسه فاکتور مهم 
یعنی میانگی��ن دما، مدت زمان روز و ش��اخص 
جهانی س��فرهای مس��لمانان در ۲01۶  استوار 

بوده است.
ش��ش عام��ل مه��م ک��ه درافزای��ش تع��داد 
س��فر مس��لمانان طی م��اه رمضان موث��ر بوده 
 اس��ت  افزای��ش ش��مار زائ��ران خانه خ��دا به 
عربس��تان س��عودی ، افزای��ش س��فرهای 

تج��اری، تمایل ب��ه گذران��دن اوق��ات فراغت 
با خان��واده درماه رمض��ان، تجرب��ه رمضان در 
محیط ه��ای طبیع��ی و فضاه��ای فرهنگ��ی 
مختل��ف ، افزایش تمای��ل به برگزاری مراس��م 
 عید ب��ه همراه  خان��واده و ش��رایط آب وهوایی

 در اوق��ات ماه رمضان می باش��د که ب��ه عنوان   
 مهم تری��ن فاکتوره��ای م��ورد بررس��ی ،بیان 

شده اند.

برج برت یا برج ناقوس، یکی از منحصر به فرد ترین ساختمان های شهر پرت است که بازدید ازآن را بسیار توصیه می کنیم. این برج درواقع به عنوان نمادی برای  این شهر تبدیل شده و توریست های زیادی از بلندای آن رودخانه سوآن و شهر را تماشا کرده اند. بازدید از ساعت 10 صبح و با هزینه 14 دالری امکان پذیر است.

برج ناقوس

واکنش گردشگران ایرانی به حوادث ترکیه؛

آیامقصد دیگری جایگزین می شود؟
نتایج بررسی ها نشان می دهد؛

افزایش گردشگری حالل در ماه رمضان
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معاون عمران ش��هری ش��هرداری اصفهان گف��ت: عملی��ات اجرایی احداث 
پارکینگ و خیابان فرشادی تا پایان سال 95  تکمیل می شود.

ایرج مظف��ر اظهارکرد: عملی��ات اجرایی پروژه پارکینگ و خیابان فرش��ادی 
به منظور کاهش بار ترافیکی خیابان های آمادگاه و هش��ت بهشت به تازگی 
آغاز شده است. وی مدت زمان اجرای این طرح را 8 ماهه عنوان کرد و افزود: 
در صدد هستیم تا این طرح تا پایان س��ال تکمیل شود.معاون عمران شهری 
ش��هرداری اصفهان تصریح کرد: خیابان فرشادی به طول 375 متر حدفاصل 
خیابان استانداری تا خیابان باغ گلدس��ته و به موازات خیابان آمادگاه احداث 
می شود. مظفر خاطرنشان کرد: پارکینگ فرشادی نیز در یک طبقه با ظرفیت 
پارک 240 خودرو اج��را می ش��ود. وی اظهارکرد: 29 میلی��ارد تومان برای 

آزادسازی و احداث پارکینگ و خیابان فرشادی اختصاص داده شده است.

مدیرمنطقه 7 شهرداری اصفهان گفت: تقاطع غیرهمسطح 25 آبان تاکنون 
 93 درصد پیشرفت داشته است. علی اصغرشاطوری اظهار کرد: پروژه تقاطع 
غیر همسطح 25 آبان یکی از تقاطع های مهم حلقه دوم حفاظتي شهر اصفهان 
به شمار می رود که تاکنون 93 درصد پیشرفت داش��ته است. وی با اشاره به 
اینکه بزرگترین دهانه این پروژه 64 متر است که بزرگترین دهانه در پل های 
شهری محسوب می شود، افزود: این پل به طول حدود 572 متر و عرض 17 
متر ش��امل 2 باند و 2 محور ایمنی پیاده رو اس��ت. مدیر منطقه 7 شهرداری 
اصفهان عنوان کرد: با اجرای کامل پل و چهارراه همسطح زیر آن شاهد تسهیل 

در عبور و مرور و کاهش ترافیک و آلودگی هوا خواهیم بود. 

مدیر منطقه 11 شهرداری اصفهان گفت: بوستان شهید اشرفی اصفهانی با اعتبار 
14 میلیارد ریال احداث می شود. رس��الت اظهارکرد: به منظور ایجاد نشاط در 
بین شهروندان و کاهش آلودگی هوا بوستان شهید اشرفی اصفهانی در منطقه 
11 احداث می شود. وی افزود: این بوس��تان در مجاورت  خیابان شهید اشرفی 
اصفهانی با اعتبار 14میلیارد ریال در دست اجراس��ت و تا نیمه اول سال آینده 
تکمیل می شود.   مدیر منطقه 11 شهرداری اصفهان هزینه تملک این پروژه را 
50 میلیارد ریال عنوان کرد و ادامه داد: تملک بوستان شهید اشرفی اصفهانی با 

اعتبار 50 میلیارد ریال تاکنون 30 درصد پیشرفت داشته است.

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان:

احداث خیابان و پارکینگ فرشادی 
تا پايان سال 95 تکمیل می شود

مدير منطقه 7 شهرداری اصفهان خبر داد:

پیشرفت 93 درصدی پروژه تقاطع 
غیرهمسطح 25 آبان

مدير منطقه 11 شهرداری اصفهان:

احداث بوستان شهید اشرفی اصفهانی 
نیمه اول سال آينده تکمیل می شود

اس��تاندار اصفهان گفت: در س��ال 94، پنج هزار و 425 
پرونده قاچاق در استان اصفهان تشکیل شد که نسبت به 

مدت مشابه سال قبل 14 درصد افزایش داشت.
رس��ول زرگرپور روز گذش��ته در نشس��ت خبری که به 
 مناس��بت روز مب��ارزه با قاچ��اق کاال و ارز برگزار ش��د،

 اظهار کرد: 14 سال قبل درست در همین روز) 12 تیر( 
مقام معظم رهبری فرمانی را صادر کردند مبنی بر مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز و از آن زمان دولت موظف ش��د مبارزه 
گس��ترده ای را علیه قاچاق کاال و ارز در دس��تور کار قرار 
دهد. همان طور که رهب��ری فرمودند قاچاق کاال یک بال 
برای کشور است و برای اقتصاد کش��ور یک درد و از نظر 

شرعی هم حرام قطعی است.
وی افزود: به منظور مبارزه با قاچاق کاال و ارز یک ستاد با 
عنوان کمیسیون برنامه ریزی و هماهنگی نظارت بر کاال 
و مبارزه با قاچاق کاال و ارز در کش��ور و اس��تان اصفهان 
تشکیل شده است که حدود 20 دستگاه عضو این ستاد 

هستند.
استاندار اصفهان بابیان اینکه اقتصاد کشور مصرفی و وارد 
محور است، گفت: اگر اقتصاد کشور این گونه باشد، با اصل 
اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد. یک نظام بهره وری باید 
در کشور داشته باشیم که متاس��فانه نداریم و شاهد یک 
اقتصاد غیر رقابتی هس��تیم. زرگرپور تصریح کرد: هیچ 
شفافیتی در گردش مالی کشور وجود ندارد ازاین رو یارانه 
را به برخی کاالها اختصاص داده ای��م که به دلیل همین 
اختصاص یارانه، بس��یاری از این کاالها قاچاق می شوند. 
البته به نظر می رسد یک مدیریت یکپارچه باید در گمرک 
کشور وجود داشته باش��د که آن را هم نداریم. وی اضافه 
کرد: یکی از عواملی که سبب افزایش قاچاق کاال می شود 
آمار باالی بیکاری در مناطق مرزی کش��ور است که باید 

یک راهکار صحیح برای حل این مشکل اندیشیده شود.
اس��تاندار اصفه��ان اظه��ار ک��رد: موظ��ف ش��ده ایم 
ی��ک برنام��ه راهب��ردی پنج س��اله را ب��رای مب��ارزه با 
قاچ��اق کاال و ارز تهی��ه کنیم ک��ه تعیی��ن اولویت های 
 کاالی��ی از اص��ول ای��ن برنام��ه راهب��ردی هس��تند. 
زرگرپور گفت: کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز هفت 
کارگروه دارد که این کارگروه ها به شکل تخصصی عمل 
می کنند. از جمله این کارگروه ها، کارگروه مبارزه با فلزات 
گران بها و سنگ های قیمتی اس��ت که نظارت ویژه ای بر 

قاچاق فلزات و سنگ های قیمتی می کند.
وی به دیگر کارگروه های تخصصی اش��اره کرد و افزود: 
کارگروه مقابله با عرض��ه فرآورده های نفت��ی، کارگروه 
حقوقی- قضایی و کارگروه فرهنگ��ی و تبلیغات از دیگر 

کارگروه های مهم کمیس��یون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
هستند.

اس��تاندار اصفهان بابیان اینکه در س��ال 94 در اصفهان 
78 جلسه در ارتباط با مبارزه با قاچاق کاال و ارز تشکیل 
شده اس��ت، گفت: در مجموع این جلسات 457 مصوبه 
داشته ایم که 347 مصوبه آن اجرایی شده و 110 مصوبه 

نیز در حال پیگیری است.
زرگرپور ادام��ه داد: با توجه ب��ه نوع کاالهای��ی که وارد 
اس��تان اصفه��ان می ش��ود، چن��د بس��ته کاالی��ی را 
طراح��ی کرده ای��م. یک��ی از این بس��ته ها بس��ته ویژه 
مبارزه ب��ا  فرآورده ه��ای نفت��ی یارانه ای اس��ت که در 
 این بس��ته بیش از 400 پرونده بررس��ی ش��ده اس��ت. 
یکی دیگر از این بسته ها بسته کاالیی گروه نساجی است 
که با توجه به اینکه یک چهارم صنایع اصفهان را صنایع 
نساجی تش��کیل می دهند، قاچاق کاالهای نساجی نیز 
در اس��تان زیاد انجام می ش��ود که در این خصوص یک 
راهبرد کالن و 33 برنامه اجرایی ب��رای  مبارزه با قاچاق 
کاالهای نساجی طراحی شده است. وی افزود: یکی دیگر 
 از این بسته های ویژه، بس��ته ویژه کاالهای دخانی است.

س��یگار  ن��خ  میلی��ارد   55 س��الیانه  کش��ور  در   
 مص��رف می ش��ود ک��ه بس��یار نگ��ران کننده اس��ت.

 از این تع��داد حدود 3/8میلیارد نخ س��یگار در اس��تان 
 اصفهان به مصرف می رسد که بس��یاری از این سیگارها

 به صورت قاچاق وارد می شود.
وی��ژه  بس��ته  اظه��ار ک��رد:  اصفه��ان  اس��تاندار 
اس��ت.  ش��ده  طراح��ی  نی��ز  هم��راه   گوش��ی 
بسیاری از کاالهایی که در استان اصفهان قاچاق می شود 
مربوط به گوشی همراه است و یک عزم جدی برای مبارزه 

با قاچاق گوشی های همراه در اصفهان وجود دارد.
زرگرپور تصریح کرد: در سال 94 بیش از پنج هزار و 425 
پرونده قاچاق در اس��تان اصفهان تشکیل شده است که 
چهار ه��زار و 500 مورد از این پرونده ها را ناجا تش��کیل 
داده است و  نسبت به سال 93 تعداد پرونده های تشکیل 

شده در استان اصفهان 14 درصد افزایش داشته است.
وی در همین خصوص گف��ت: ارزش ریالی این پرونده ها 
780 میلیارد ریال اس��ت که بخش��ی از پرونده ها برائت 

می خورد.
استاندار اصفهان به برخی از کاالهای کشف شده قاچاق 
در اس��تان اصفهان اش��اره کرد و افزود: در سال 94 یک 
 هزار و 500 تن برنج قاچاق کش��ف و ضبط ش��ده است. 
همچنین بیش از 280 هزار لیتر سوخت قاچاق در سال 

94 کشف و ضبط شد.
زرگرپ��ور به دیگ��ر کاالهای کش��ف ش��ده قاچ��اق در 
س��ال 94 اش��اره کرد و گفت: برای مثال لوازم آرایش��ی 
و بهداش��تی ک��ه در س��ال 94 کش��ف و ضبط ش��دند، 
420 ه��زار قل��م ب��وده اس��ت ک��ه متاس��فانه قاچ��اق 

ل��وازم آرایش��ی و بهداش��تی، مش��کالت بهداش��تی 
 زی��ادی را برای مص��رف کنن��دگان به وجود م��ی آورد.

همچنین ش��ش هزار و 600 بطر مشروبات الکلی و 210 
تن پرتقال و نارنگی قاچاق نیز در سال 94 کشف و ضبط 
ش��د.  وی خاطرنشان کرد: خوش��بختانه پارسال، 9 باند 
س��ازمان یافته قاچاق کاال متالشی ش��د و در این رابطه 
بیش از چهار هزار و 800 نفر دس��تگیر ش��دند که البته 
هیچ یک از افراد دستگیر ش��ده کارکنان دولت نبوده اند. 
استاندار اصفهان به عملکرد کارگروه حقوقی و قضایی در 
استان اصفهان اشاره کرد و گفت: 20 پرونده مهم را این 
کارگروه مورد بررسی قرار داده است که در این خصوص 

206 دادنامه برائت نیز بررسی شده است.
زرگرپور با بیان اینکه دو کار خیلی بزرگ و مهم در حال 
انجام است که در مبارزه با قاچاق کاال و ارز بسیار تاثیرگذار 
می باشد، افزود: یک سیستم آنالین با عنوان »پنجره واحد 
امور گمرکی« راه اندازی شده اس��ت که با راه اندازی این 
سیستم آنالین، سیستم کاغذی از گمرک حذف می شود. 
بر این اساس تمام عملیاتی که در گمرک انجام می شود 
الکترونیکی شده که  خوش��بختانه از اول تیرماه سیستم 
کاغذی در گمرکات کش��ور حذف ش��ده اس��ت وبدین 
 ترتیب جلوی بسیاری از موارد فساد در قاچاق کاال و ارز 

گرفته می شود.
وی ادامه داد: همچنین یک سامانه مرتبط با نظارت جامع 
سیستم هوشمند بر حمل ونقل کشور راه اندازی شده است  
که این سامانه بر  هر کامیونی که واردات را انجام می دهد، 
ونیز بر تخلیه بار آن نظارت کامل دارد و درنتیجه ارتقای 

ضریب نفوذ بارنامه افزایش پیدا می کند.
اس��تاندار اصفه��ان بابی��ان اینک��ه در اس��تان اصفهان 
خوشبختانه قاچاق ارز نداشته ایم، اضافه کرد: در استان 
 اصفه��ان تنها با پدیده ش��وم قاچاق کاال روبرو هس��تیم

 که متاس��فانه 39 قلم کاال را در بر می گیرد. نکته مهمی 
که وجود دارد این است که کشفیات کاالهای قاچاق نباید 
به هیچ وجه وارد بازار تولید ش��ود. البته این نکته را هم 
باید اضافه کنیم که گوش��ی تلفن همراه، برنج، پوشاک و 
سوخت بیشترین کاالهایی هستند که در استان اصفهان 

قاچاق می شوند.
زرگرپور خاطرنشان کرد: در استان اصفهان چهار گلوگاه 
مهم برای جلوگی��ری از قاچاق کاال وج��ود دارد که این 
گلوگاه ها در شهرس��تان های ش��هرضا، فریدن و سمیرم 
وجود دارند که برای مثال گلوگاهی که در فریدن است، 
در مبارزه با قاچاق اسلحه که در آن ناحیه انجام می شود، 

فعالیت می کند.
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هفته گذشته؛

3902 شهروند اصفهانی با سامانه 137 
تماس گرفتند

مديرعامل سازمان زيباسازی شهرداری اصفهان:

طرح جامع نور در اصفهان اجرا می شود

در یک هفته گذش��ته 3ه��زار و 902 تماس با 
س��امانه 137 ش��هرداری اصفهان برقرار شده 
اس��ت که منجر به ثبت 2247 پیام در سامانه 
الکترونیک��ی این مرکز و ارس��ال ب��ه مناطق و 

سازمان های مرتبط شده است.
 بر اس��اس اعالم اداره ارتباط��ات مردمی 137 
ش��هرداری اصفهان، کارکنان واح��د بازخورد 
س��امانه 137 نیز ی��ک ه��زار و 787 تماس با 
شهروندانی که مش��کالت مربوط به شهرداری 
را با این سامانه مطرح کرده بودند، برقرار کردند 
تا از نحوه پیگیری مش��کالت مطرح ش��ده آنها 
کسب اطالع نموده و یا اطالع رسانی های الزم 

را انجام دهند.
بر اس��اس این گزارش، 1655 م��ورد از تماس 
ش��هروندان نی��ز در خصوص اطالع رس��انی یا 

مشاوره بوده است.
این گزارش حاکی اس��ت که در این مدت 327 
مورد از تماس های ش��هروندان ک��ه برای  رفع 
خطر بوده، پیگیری و هماهنگی الزم به صورت 

فوری با واحدهای مرب��وط در مناطق 15 گانه 
ش��هرداری اصفهان انجام شده اس��ت. در این 
گزارش آمده است که از نظر موضوعی بیشترین 
پیام های ضبط ش��ده با موضوعات جمع آوری 
زباله، در خواست برای کنترل آبیاری در فضای 
سبز، رفع خطر درختان در حال سقوط، ساخت 
و ساز بدون مجوز، نامطلوب بودن نظافت، عدم 
جمع آوری به موق��ع بازیافت، رفع س��د معبر 
واحدهای صنفی و ترکیدگی تاسیسات فضای 

سبز بوده است.
در هفته گذشته بیش��ترین تماس ها با سامانه 
137 ش��هرداری اصفهان از س��وی شهروندان 
منطقه 8 اصفهان با برق��راری 308 تماس بوده 

است.
 ش��هروندان اصفهانی م��ی توانن��د در تمامی 
س��اعات ش��بانه روز ب��ا 137 تم��اس گرفته و 
موضوعات خود را در حوزه وظایف ش��هرداری 
مطرح نماین��د تا مورد رس��یدگی مس��ئوالن 

مربوطه قرار گیرد.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان 
گفت: امس��ال طرح جامع نور در اصفهان اجرا 
 م��ی ش��ود و مراح��ل قانون��ی آن در ح��ال

 سپری شدن است .
مهدی بقایی ب��ا اعالم ای��ن خبر س��ال 95 را 
س��رآغاز تحول در زیباس��ازی ش��هر اصفهان 
دانس��ت و تصریح کرد: پروژه های زیباس��ازی 
شهری که  شهروندان در س��ال گذشته شاهد 
 بودن��د، در حقیق��ت پیش��خوان و ویتری��ن

  فعالیت های این سازمان با محوریت خالقیت 
بود.

 وی تاکید کرد: بودجه زیباسازی شهر اصفهان 
با 32 میلی��ارد تومان درس��ال جاری،  رش��د 
 100 درصدی نس��بت به سال گذشته را تجربه 

می کند.
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان 
این نوید را به شهروندان اصفهانی داد که امسال 
نورپردازی و نقاشی های دیواری در شهر شتاب 
بیشتری می گیرد، ظرافت های بعضی از نمادها 
تکمیل می شود و شهروندان به طور مستمر با 

پروژه های زیباسازی در شهر رو به رو خواهند 
شد. وی ادامه داد: طرح جامع نور نیز در اصفهان 
اجرا می شود که در این راستا مراحل قانونی آن 

در حال سپری شدن است.
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان 
اظهارکرد: از آنجایی که پیرایش مقدم بر آرایش 
شهری است، امسال س��تاد پیرایش شهری در 
اصفهان تش��کیل می ش��ود و دبیرخانه آن در 
س��ازمان زیباسازی ش��هرداری اصفهان شکل 

می گیرد. 

زرگرپور:

پارسـال بیش از 5 هزار پرونـده قاچاق در استـان تشکیل شد

امینی با اشاره به مس��ئله فیش های حقوقی مدیران، تصریح کرد: مردم حق دارند 
بدانند که چه کس��انی به مردم خدمت می کنند و چه کسانی بیت المال را به تاراج 

می برند.
به گ��زارش صاحب نی��وز، رض��ا امینی صب��ح دی��روز در  یکصد و س��ی و نهمین 
جلس��ه علنی  ش��ورای اس��المی  ش��هر اصفهان، با اش��اره ب��ه راهپیمای��ی  روز 
گذش��ته مردم اصفه��ان در روز ق��دس، اظه��ار ک��رد:  روز جمعه  م��ردم بصیر و 
موقعیت ش��ناس اصفه��ان در حمای��ت از مردم فلس��طین فری��اد آزادی خواهی 

س��ردادند. امین��ی ادام��ه داد: ای��ن حرک��ت عظی��م  مردم��ی  در کت��اب تاریخ 
انقالب برگ زرین��ی را بر ج��ای گذاش��ت همچنین در ای��ن  روز ش��اهد  حضور 
 تعداد زیادی  از جوان��ان بودیم که یأس و نابودی دش��منان را به دنب��ال می آورد. 
وی عنوان کرد: چندین سال اس��ت که برنامه هایی موثر و مستمر توسط اداره کل 
زندان ها و ستاد دیه  زندانیان جرایم غیر عمد  تحت عنوان برنامه یک شهر ضیافت 
در حال انجام است، این قبیل برنامه ها کمک زیادی  به خانواده زندانیان جرایم غیر 

عمد داشته و سبب آزادی آنها را فراهم کرده است.
امینی با اشاره به مسئله فیش های حقوقی مدیران، تصریح کرد:  امروز این مسئله  
 به یک چالش جدی  تبدیل و باعث ش��ده   فضای ویژه ای  در کش��ور حاکم ش��ود.

وی ادامه داد: مردم حق دارند  بدانند که چه کسانی به مردم خدمت می کنند و چه 
کسانی  بیت المال را به تاراج می برند.

رییس ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان تصریح کرد: یکی از مس��ائل دیگری که  
 امروزه در رس��انه ها  در حال بیان است، حق الجلس��ات اعضای شورای شهر بوده، 
حق الجلسه  ای که اعضای شورای شهر براس��اس قانون دریافت می کنند، میزان 
سقف آن 60 ساعت در ماه  اس��ت که حداکثر دریافتی براین مبنا  حدود 3میلیون 
و 300 هزار تومان  است. وی افزود: اعضای ش��ورای شهر  با حضور  در شورای شهر  
درآمدهایی  را که قبال  از راه کسب و کار خود به دست می آوردند رها کرده و امروز با 

حقوقی کمتر در شورای شهر در حال خدمت به شهروندان هستند.

عضو ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان گفت: در حال حاض��ر هیچ یک از 
مسئوالن گوششان بدهکار نیس��ت، امیدوارم که صدای ما به معاون اول 

رییس جمهور برسد.
به گزارش فارس ، عباس حاج رسولیها صبح دیروز در جلسه علنی شورای 
اس��المی ش��هر اصفهان ضمن تقدیر از حضور پرش��ور مردم اصفهان در 
راهپیمای��ی روز جهانی ق��دس اظهار کرد: این مراس��م ب��ه خوبی برگزار 
 ش��د و جا دارد از همه دس��تگاه های مرتبط به خصوص آتش نشانی برای 

خنک کردن راهپیمایان تقدیر شود.
وی با اشاره به موضوع بیکاری و اهمیت اشتغال جوانان افزود: مقام معظم 
رهبری در سخنان خود صراحتا به موضوع بیکاری جوانان اشاره فرمودند، 
امروز بحث اش��تغال و بیکاری اولویت اول رس��یدگی اس��ت و در اقتصاد 

مقاومتی باید به دنبال رفع مشکل بیکاری بود.
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: از دولت بابت کنترل نسبی نرخ 
تورم تش��کر می کنیم اما دولت توجه خود را تنها به کنترل تورم معطوف 
نکند چراکه نرخ بیکاری از کنترل خارج شده و کماکان رو به افزایش است؛ 
بیکاری ها منجر به طالق شده و برخی سرپرستان خانوار به دلیل بدهی های 

اندک زیر یک میلیون تومان به زندان می افتند.
وی تاکید کرد: مش��کالت بی��کاری در اوایل انقالب نیز وجود داش��ت اما 

اس��تانداری اصفهان با تش��کیل س��تادی تصمیمات اجرای��ی خوبی را با 
معرفی لیس��انس ها و فوق لیس��انس ها به ادارات و س��ایر دس��تگاه های 
 اجرای��ی اتخاذ ک��رد ک��ه در همین م��وارد افرادی مس��تعد ب��ه مقاطع

باالی مدیریتی در س��طح کالن کش��ور راه پیدا  کردند و از آن ها استفاده 
بهینه  شد.

حاج رسولیها عنوان داشت: اصفهان از نظر اقتصادی شهری خاص محسوب 
شده و بیشترین سهم را در صنعت و اقتصاد کشور دارد که به همین نسبت 
با بیشترین لطمه و آس��یب در مقاطع رکود مواجه می ش��ود، همان گونه 
 که در حال حاض��ر با رک��ود و تعطیلی کارخانجات مواجه ش��ده اس��ت.

 استاندار اصفهان فکری به حال بیکاری جوانان کند چراکه وضعیت موجود 
قابل تحمل نیست.

حاج رسولیها با اشاره به عدم توجه مسئوالن به موضوعات و درخواست های 
شوراهای اسالمی شهرها تاکید کرد: در یکی از دوره های گذشته شورای 
اسالمی شهر اصفهان وقتی رییس این ش��ورا صحبت خاصی می کرد فورا 
از طرف معاونت ریاست جمهوری تماس گرفته می شد و موضوعات مورد 
پیگیری قرار می گرفت ولی در حال حاضر هیچ یک از مسئوالن گوششان 
 بدهکار نیس��ت، امیدوارم که ص��دای ما به مع��اون اول ریی��س جمهور 

برسد!

ريیس شورای اسالمی شهر اصفها ن خبر داد:

حق الجلسه قانونی 3 میلیون و 300 هزار تومانی، اعضای شورای شهر
عضو شورای شهر اصفهان:

گوش هیچ يک از مسئوالن بدهکار نیست

مدير امور اجتماعی و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان خبرداد:

5 نمازخانه مشارکتی در مدارس مناطق محروم 
شهر در حال ساخت است

مدیر ام��ور اجتماعی و مش��ارکت های مردمی 
ش��هرداری اصفهان گفت: امس��ال 5 نمازخانه 
مش��ارکتی ب��ا مش��ارکت اداره کل آم��وزش و 
 پرورش در مدارس مناطق محروم شهر احداث 

می شود.
مس��عود مهدویان فر تاکی��د کرد: ب��ا توجه به 
اینکه یکی از دس��تورات قرآن��ی در ماه مبارک 
رمضان پیش��ی گرفتن مومن��ان از یکدیگر در 
کارهای خیرخواهانه اس��ت، اصفهان به عنوان 
 پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اس��المی در این 
فعالیت های خیرخواهانه بسیار فعال عمل کرده 
که گواه این ادعا تعداد خیریه های فعال ش��هر 

اصفهان است.
وی اظهارکرد: ش��هرداری اصفهان هم پیرو این 
دس��تور قرآنی در امر فعالیت های مشارکتی و 
خیرخواهانه پیشگام است و اقدامات متعددی را 

در این رابطه انجام داده است.
مدیر ام��ور اجتماعی و مش��ارکت های مردمی 
ش��هرداری اصفهان ب��ا بیان اینکه ش��هرداری 

اصفهان همه ساله در عمران و نوسازی مساجد 
اقدامات چش��مگیری انجام می دهد تا مظاهر 
شهر اسالمی اصفهان زیبا و توسعه یافته باشد، 
خاطرنشان کرد: شهرداری اصفهان همچنین در 
کمک کردن به مراک��ز فرهنگی در قالب کمیته 
مشارکت با مراکز فرهنگی اقدامات خوبی انجام 

داده است.
وی یادآور ش��د: امسال ش��هرداری اصفهان به 
منظور مشارکت با موسسات قرآنی، یک میلیارد 
تومان برای رونق فعالیت های موسسات قرآنی 

کمک کرده است.
مهدویان فر با اش��اره به اینکه مناطق محروم از 
اهداف ش��هرداری اصفهان است و همواره مورد 
توجه مدیریت شهر اصفهان قرار می گیرد، گفت: 
س��اخت نمازخانه در مدارس مناطق محروم از 
دیگر اقدامات شهرداری اصفهان است به طوری 
که امسال 5 نمازخانه مشارکتی با مشارکت اداره 
کل آموزش و پرورش در مدارس مناطق محروم 

شهر احداث می شود.
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کیمیای تکواندوی ایران با شگردی 
جدید به ریو می رود

 عجیب ترین 
تیم های لیگ در دوران آماده سازی

س��رمربی تیم ملی تکواندوی بانوان گفت: بعد از کس��ب سهمیه 
المپیک به دنبال تغییر اس��تراتژی مبارزه کیمیا علیزاده هستیم 
و خوشبختانه در مس��ابقات یونان تاثیرات مثبت این مسئله را نیز 

دیدیم.
مهرو کمرانی اظهار داشت: بعد از کسب سهمیه المپیک به دنبال آن 
هستیم که به نوعی استراتژی مبارزه کیمیا علیزاده را تغییر بدهیم 
تا او بتواند با پای راست نیز بهتر کار کند و به نتیجه بهتری برسد. 
خوشبختانه علیزاده در مسابقات یونان با اینکه به صورت کامل از 
بند مصدومیت رهایی نیافته بود، موفق شد بسیاری از امتیازاتش 

را با پای راست به دست بیاورد.
وی ادامه داد: تمرینات به خوبی پیش می رود و نگرانی خاصی در 
اردوها نداریم. کسب مدال طالی مسابقات یونان هم از لحاظ روحی 
به علیزاده کمک زیادی کرده و از این جهت نیز شرایط ایده آل است. 
تمام تالش مان را می کنیم تا او در مدت باقیمانده تا شروع المپیک 
به آمادگی مناسبی برسد تا در ریو شاهد مبارزات خوبی از او باشیم.

سرمربی تیم ملی تکواندوی بانوان درخصوص بازدید وزیر ورزش 
و جوانان از اردوی تیم ملی گفت: وزی��ر ما را غافلگیر کرد. باالخره 
این حضورها باعث دلگرمی بچه ها می شود و از لحاظ روحی واقعاً 

تاثیرگذار است.

در شرایطی که اکثر تیم های لیگ برتری در پی برگزاری اردوهای 
 تدارکاتی خ��ود در کش��ورهای خارجی و یا ش��هر ه��ای خوش

  آب و هوای کشورمان هس��تند، دو تیم هنوز کادر خود را تکمیل 
نکرده اند.

دیگر باید عادت کنیم قبل از شروع رقابت های لیگ برتر چند تیم 
به دلیل مشکالت اداری و مالی از سایر تیم ها عقب بیفتند و نتوانند 
برنامه های آماده سازی شان قبل از شروع فصل را به درستی پیش 

ببرند.
 امسال نیز این قضیه برای دو تیم نفت تهران و صبای قم تکرار شده 
و مشخص نیس��ت این دو تیم با چه میزان آمادگی جسمانی وارد 

مسابقات لیگ برتر شانزدهم می شوند.
 سفر به خارج از کشور

در شرایطی که نسبت به سال های گذش��ته، درصد تیم هایی که 
اردوهای پیش فصل خود را در خارج از کش��ور برگ��زار می کنند 
کاهش یافته اما همچنان هستند تیم هایی که کمپ های خارجی 
را ترجیح می دهند. در حال حاضر 3 تیم پرس��پولیس، گسترش 
فوالد وماشین س��ازی از ایران خارج ش��ده و اردوهای خود را در 
اوکراین، ترکیه و گرجس��تان برگزار کرده اند. همچنین چند تیم 
دیگر از جمله استقالل، س��پاهان و پدیده نیز به اردوهای خارجی 

می روند. در عین حال اکثر تیم ها در داخل کشور اردو زده اند.
 تیم هایی که اردوی داخلی را ترجیح دادند

تیم هایی مثل فوالد خوزستان، استقالل خوزستان، صنعت نفت 
آبادان، ذوب آهن، تراکتورس��ازی و ... تصمیم به برگزاری اردو در 
داخل کش��ور گرفته اند. البته تیم س��پاهان نیز اولین اردوی خود 
 را در ش��هرکرد برگزار کرد و احتماال چند روز دیگ��ر برای برپایی 

اردوی دوم به ترکیه سفر می کند.
 مربیان این تیم ها ترجیح دادند به ج��ای هزینه های میلیونی در 
خارج از کشور در مناطق خوش آب و هوای داخل کشور اردو بزنند 

و تیم خود را آماده شروع مسابقات کنند.
 بالتکلیف ها

در این بی��ن دو تیم نفت ته��ران و صبای قم همچن��ان بالتکلیف 
هس��تند. نفت تهران اگرچه بعد از کش و قوس های فراوان مالک 
خود را شناخت و با تمدید قرارداد اکثر بازیکنان فصل قبل تاحدی 
 سروس��امان گرفته اما هنوز س��رمربی خ��ود را انتخ��اب نکرده و 

برنامه ای نیز برای آماده سازی ندارد.
 از سوی مسئوالن باشگاه فقط اعالم ش��ده یک اردوی سرعین در 
دستور کارشان قرار دارد که هنوز زمان برگزاری این اردو مشخص 

نیست.
 از سوی دیگر باشگاه صبای قم هنوز مدیران جدید خود را نشناخته 
و قرارداد بازیکنانش نیز فسخ ش��ده است. در این شرایط مشخص 

نیست چه سرنوشتی در انتظار نماینده قم در لیگ برتر است.

حاشیه روز ریو 2016

پخش ورزش از تلویزیون

تالش دوو میدانی کاران ایران
 برای المپیکی شدن

آسمان خراش های ایران 
به دنبال جواز حضور در ریو

9 نف��ر از نماین��دگان دو و میدانی ای��ران در رقابت ه��ای داخلی 
قزاقستان شرکت می کنند تا ش��انس خود را برای کسب سهمیه 

المپیک امتحان کنند.
هفته گذش��ته کاروان دو و میدانی ایران در جام کازانف قزاقستان 
شرکت کرد که مهمترین دس��تاورد آن، کسب سهمیه پرش طول 

المپیک به وسیله محمد ارزنده بود.
پس از پایان این مسابقات، با تشخیص سازمان تیم های ملی، چند 
نفر از ورزش��کاران در قزاقس��تان باقی ماندند تا یک هفته بعد در 

رقابت های دیگری که در این کشور برگزار می شود شرکت کنند.
محمد صمیمی، محمد ارزنده، س��بحان طاهرخانی، رضا قاسمی، 
علی خدیور، سجاد هاش��می، مصطفی ابراهیمی، کیوان قنبرزاده 
و محمدحسین وظیفه دوست، 9 ورزشکاری هستند که به همراه 
ایگور پاکلی��ن و حامد احمد پور به عنوان مرب��ی در این تورنمنت 
شرکت می کنند. البته از این جمع محمد ارزنده المپیکی شده است 
اما برای کسب آمادگی بیشتر در این رقابت ها شرکت می کند. رضا 
قاسمی نیز سهمیه دوی 100 متر المپیک را گرفته اما همچنان به 

دنبال سهمیه دوی 200 متر است.
مسابقات قزاقستان دوشنبه و سه شنبه 14 و 15 تیر در ورزشگاه 

ملی آلماتی برگزار می شود.
تاکنون احسان حدادی و محمود صمیمی در پرتاب دیسک، لیال 
رجبی در پرتاب وزنه، رضا قاسمی و حس��ن تفتیان در دوی 100 
متر، حمیدرضا زورآوند در 20 کیلومتر پی��اده روی، محمدجعفر 
م��رادی در دوی ماراتن و محم��د ارزنده در پرش طول، هش��ت 
س��همیه دو و میدانی ایران در بازی های المپیک 2016 ریو را به 

دست آورده اند.

تیم ملی بسکتبال به منظور شرکت در مسابقات گزینشی المپیک 
دیروز از لیتوانی عازم ایتالیا، محل برگزاری این رقابت ها شد.

تیم ملی بس��کتبال که هفته گذش��ته به منظور انجام دیدارهای 
تدارکاتی به لتونی س��فر کرد سپس عازم لیتوانی ش��د تا در یک 
کمپ تمرینی حاضر شود، دیروز از این کشور راهی محل برگزاری 

رقابت های انتخابی المپیک شد.
مسابقات بسکتبال انتخابی المپیک در تورین ایتالیا برگزار می شود. 
بر همین اساس ملی پوشان بسکتبال ایران پس از سفر به میالن، 
از این شهر عازم تورین می شوند تا از فردا دیدارهای خود در رقابت 

های گزینشی المپیک را آغاز کنند. 
تیم ملی بس��کتبال در روز نخس��ت این رقابت ها به مصاف یونان 
می رود س��پس با مکزیک دیدار خواهد داش��ت. دو تیم برتر گروه 
ایران در مرحله نیمه نهایی با دو تیم برتر گروه مقابل که کرواسی، 
ایتالیا و تونس در آن قرار دارند، برای فینال رقابت خواهند داشت. 
ملی پوشان بسکتبال ایران شامگاه جمعه آخرین دیدار تدارکاتی 
خود پیش از حضور در مسابقات گزینشی المپیک را برابر تیم دوم 

لیتوانی برگزار کردند و طی آن به برتری ۸0 بر 66 دست یافتند.

 بوکس ایران درس��ت پس از بازی های آسیایی اینچئون 
 کره جنوبی مس��یری که می ش��د به س��وی رش��د رفت  
گم کرد و هر روز بدتر از روز گذش��ته نتیجه گرفت اما به 

راستی علت ناکامی های این دو سال چه بود؟
بازی های آس��یایی اینچئون ک��ره جنوبی با دو مدال نقره 
و ی��ک برنز برای بوکس ایران به پایان رس��ید. نتیجه ای 
که به عقیده کارشناس��ان با توجه به کمبودها و مشکالت 
این رش��ته قابل قبول بود اما اختالف س��رمربی و بدنساز 
تیم ملی باعث بروز برخی حواشی شد تا جایی که احدی 
س��رمربی تیم ملی صراحتا اعالم کرد قصد ادامه همکاری 
با اس��تکی را ندارد و این تصمیم حاش��یه ای فدراسیون 
را ب��ه این فک��ر انداخت که به جای س��پردن کل تیم به 
دس��ت احدی، نیمی از ملی پوش��ان به او سپرده شوند و 
نیم دیگر زیر نظر اس��تکی کار کنند. این تقسیم تیم ملی 
البته دیری نپایید و فدراس��یون بوکس با همکاری کمیته 
 ملی المپیک، »وینک��وف« مربی اوکراینی را برای هدایت 
تیم ملی انتخاب کرد. فدراسیون در ابتدا فرصتی سه ماهه 
ب��رای این س��رمربی در نظر گرفته بود ک��ه این مهلت به 
6 م��اه افزایش پیدا کرد. 6 ماه��ی که حداقل به وینکوف 
ثابت کرد بوکس ایران با این ش��رایط و امکانات نتیجه ای 
 نمی گی��رد. او در رقاب��ت های آس��یایی مذاکراتش را با 

تی��م های دیگر انجام داد و س��رانجام ب��ه بهانه طلب 
دس��تمزد باالتر که با جواب منفی فدراس��یون 
بوکس همراه بود راهی الجزایر ش��د. تیمی که 
با هدایت او موفق ش��د 5 س��همیه المپیک به 

سهمیه های خود بیفزاید.
پ��س از رفت��ن وینک��وف تی��م مل��ی 

دوب��اره ب��ه دو گ��روه تقس��یم ش��د؛ 
 ای��ن بار بوکس��ورهای حرف��ه ای که 
احس��ان روزبهانی المپیک��ی هم در 

بین شان بود بدست احدی سپرده شد 
و علیرض��ا اس��تکی نیز 

برای نخستین بار نفر اول تیم ملی بوکس بزرگساالن شد. 
او حاال محکی بزرگ در چین برای کسب سهمیه المپیک 

در پیش داشت!
چرا استکی در تیم ملی جوانگرایی کرد؟

 در ای��ن بره��ه از زم��ان تنها کس��انی که بوک��س ایران 
 م��ی توانس��ت ب��ه نتیج��ه ب��ا آنه��ا دلخ��وش باش��د 
 باتجرب��ه های��ی مث��ل عل��ی مظاه��ری، ج��ام دالوری، 
مهدی طلوتی، س��پهوندی و دیگران بودند. افرادی که هر 
ی��ک به دلیلی که اغلب هم مصدومی��ت بود در تیم ملی 
نبودند  و استکی ناچار شد دست به جوانگرایی بزند. برخی 
معتقدن��د او هرگز نباید در ای��ن زمان هدایت تیم ملی را 
بر عهده می گرفت چون محکوم به شکس��ت بود اما او با 
ترکیبی جوان که عده ای از آنها برای اولین بار حضور در 
یک تورنمنت خارجی را تجربه می کردند راهی چین شد.
 دخالت مربی کهنه کار و تصمیمات عجیب برای 

تیم ملی
کمیت��ه ای که ه��ر از چند گاهی در فدراس��یون بوکس 
گ��رد هم م��ی آیند و ب��رای موضوعات مه��م تصمیمات 
س��لیقه ای می گیرند، پس از ناکام��ی تیم ملی در چین 
نیز تش��کیل جلس��ه داد. در این بین ردپای غالمحسین 
نهرودی سرمربی سابق تیم ملی که نفوذ زیادی هم روی 
مسئوالن رده باالی فدراس��یون دارد خیلی پررنگ بود و 
 او پیش��نهاد جذب یک مربی بدنساز به تیم ملی را داد. 

در حال��ی ب��ه کادر فن��ی تیم ملی صال��ح نی��ا 

اضافه ش��د که اس��تکی حداقل خودش فن الزم و به روز 
بدنس��ازی را تا جایی بلد اس��ت که بسیاری از هنرمندان 
و ورزش��کاران در کنار او تمرین می کنند. این نخس��تین 
تصمیم عجیب فدراسیون بوکس بود اما در ادامه گزینه ای 
با پیشنهاد دوباره نهرودی به کادر فنی تیم ملی اضافه شد که 
 شاید بزرگترین اشتباه مسئوالن فدراسیون بود.  شاید اگر 
تیم ملی ب��دون مربی و کادر فنی به باکو اعزام می ش��د 
حتی بهتر از این نتیجه می گرفت چون با توجه به تعداد 
باالی ش��رکت کننده ،حریفان دور اول بوکس��ورهایمان 
خیلی ضعیف تر از خودش��ان بودن��د و این تعدد مربیانی 
ک��ه همگی با هم اختالف داش��تند تنها باعث آش��فتگی 
بوکسورها بود. انصاری )عضو تازه اضافه شده به کادر فنی( 
ک��ه مدتی پی��ش از این از تیم جوانان هم کنار گذاش��ته 
ش��ده بود حاال خود را همه کاره تیم ملی می دانس��ت. او 
 در یک مصاحبه تلویزیونی صراحتا اعالم کرد که سرمربی 
تی��م ملی اس��ت و البته در جلس��ه ای که با مس��ئوالن 
فدراس��یون در غیاب نایب رئیس و مدی��ر تیم های ملی 
داش��ت قول کسب سه س��همیه المپیکی را داد. هرچند 
در ادامه با عقب نش��ینی از این وعده خود اعالم کرد سه 
سهمیه نه اما حداقل یک سهمیه در رقابت های گزینشی 
باکو بدس��ت می آورد. اتفاقی که با نتایج ضعیف تیم ملی 
نقش بر آب ش��د و انص��اری در توجیه ناکام��ی خود در 
اقدامی بچگانه مربی س��ابق تیم ملی)استکی( را متهم به 

تحریک بازیکنان برای خوب بازی نکردن کرد!
 مربی خارجی درجه یک تنها و بهترین راه حل 

بوکس
با یک جمع بندی س��اده می توان به این نتیجه رسید که 
در حال حاضر بوکس ایران با مربیان پرحاش��یه داخلی به 
نتیجه نمی رس��د چرا که پیش از حریف��ان روی رینگ، 
مربی��ان تیم ملی ابتدا باید به جنگ همکاران خود بروند. 
بوک��س حاال یک راه مناس��ب دارد و آن هم جذب مربی 
خارجی اس��ت؛ مربی خارجی درجه یک که اگر الزم شد 
همه بودجه فدراسیون هم در اختیارش گذاشته شود چرا 

که این رشته دیگر چیزی برای  ازدست دادن ندارد.

 بازی کردن مقاب��ل تیم هایی که مدت هاس��ت در یک تورنمن��ت بزرگ حضور
نداش��ته اند، مانند یک شمشیر دو لبه اس��ت؛ همانطور که می تواند خیلی ساده  

باشد، می تواند بسیار پیچیده و دشوار هم شود. ولز بعد از 5۸ سال توانست خود 
را به مرحله نهایی ی��ک تورنمنت بزرگ برس��اند و حاال بازیکنان ای��ن تیم تنها 
یک دیدار تا رس��یدن به فینال فاصله دارند. ولزی ها برای مبارزه راهی فرانس��ه 
ش��دند و این همان کاری بود که مقاب��ل بلژیک انجام دادند؛ حتی وقتی ش��وت 
 غیرقابل مهار ناینگوالن فضای مقابل دروازه را شکافت ولزی ها یک لحظه هم به 
حذف شدن فکر نکردند. چند دقیقه بعد، کاپیتان اشلی ویلیامز در بهترین زمان 
ممکن از راه رسید و با یک ضربه سر کار را به تساوی کشید. توپ که از مقابل دی بروین عبور کرد، اژدها دوباره بیدار شده بود.  
بعد از آن نوبت رابسون کانو بود تا با یک چرخش دیدنی، توپ را وارد دروازه بلژیک کند. بعد از آن دیگر ولز شکست ناپذیر نشان 

داد. انتظار 5۸ ساله، هر تیمی را به حریفی خطرناک می کند؛ مخصوصا اگر نشان اژدها روی پیراهنش باشد.

 علیرضا بیرانوند که پرحاش��یه ترین خرید این فصل سرخپوشان محسوب 
می شود در تمرینات روزهای اخیر انگیزه باالیی برای شروع فصل دارد و به 

دنبال این است تا برانکو را نسبت به انتخابی که داشته امیدوار کند.
  بیرانوند ک��ه پیش از حضور در پرس��پولیس ه��م یکی از نف��رات انتخابی 
کارلوس کی روش محسوب می ش��د اکنون با انگیزه گرفتن پیراهن شماره 
یک تیم ملی وارد جمع سرخپوشان شده است و در این راه باید فصل آینده 

را با شرایط فوق العاده ای پشت سر بگذارد. 
او در تمرینات این تیم و زیر نظر پانادیچ به دنبال این است تا با عملکرد خود 
این مساله را به اثبات برساند و باید دید در شروع لیگ او چقدر در مسیری که 

در نظر گرفته موفق عمل خواهد کرد.

به فاصله تنها چند روز پس از معرفی منصور ابراهیم زاده به عنوان سرمربی 
مس کرمان نام این مربی اصفهانی به عنوان گزینه اصلی هدایت نفت تهران 
نقل محافل رسانه ای شد. آنچه باعث شده است تا نام ابراهیم زاده علیرغم 
امضای قرارداد رس��می با مس به عنوان گزینه اصلی هدایت نفت بر س��ر 
زبان ها بیفتد ظاهراً به بندی از قرارداد او برمی گردد که بر اس��اس آن این 
مربی 60 ساله در صورت دریافت پیشنهاد لیگ برتری در یک بازه زمانی 

مشخص امکان فسخ قرارداد با باشگاه کرمانی را دارد.
باید دید سرمربی سابق ذوب آهن و مربی پیشین سپاهان با سرمربیگری 
 احتمالی در نفت به لیگ برتر بازخواهد گش��ت یا مث��ل لیگ پانزدهم در

لیگ شانزدهم نیز غایب خواهد بود.

 باش��گاه پرس��پولیس قصد دارد با جذب یک مهاجم اروپایی که در مس��ابقات 
جام ملت های اروپا در فرانسه هم به میدان رفته است، جای مهدی طارمی را پر 

و لیگ شانزدهم را با قدرت آغاز کند.
برانکو ایوانکوویچ در چند روز گذشته گزینه هایی را به باشگاه پرسپولیس معرفی 
کرده است تا خیال خودش و هواداران را از بابت خط حمله تیمش راحت کند؛ با 
این حال بعضی از گزینه ها به خاطر مبلغ باال و عدم توانایی باشگاه در پرداخت 

مبلغ موردنظر، خیلی زود از لیست مهاجمان کنار رفتند.
گفته می شود به برانکو ایوانکوویچ دو مهاجم گلزن شاغل در لیگ هلند و فنالند 
هم پیشنهاد ش��ده ولی گزینه اصلی سرخپوش��ان بازیکن زیر 23 ساله یکی از 

تیم های حاضر در یورو 2016 است. 

گیگز که هفته گذش��ته به دوران 29 ساله حضورش در منچس��تریونایتد پایان داد، 
می  گوید کاری که تی��م تحت ِهدایت کریس کولمن در این دوره ی��ورو انجام داده در 
تاریخ ولز ثبت خواهد شد. گیگز در پاسخ به این سؤال که از تماشای جشن و خوشحالی 
هموطنانش در استاده پیره مائوری شهر لیل چه احساسی داشته است، گفت: من واقعاً 
احساس غرور می کنم. چون بهترین نتیجه در تاریخ فوتبال ولز رقم خورده است، اما 
چیزی که تحسین برانگیزتر بود، عملکرد تیم بود که بهترین بازی اش را ارائه کرد .وی 
ادامه داد: زمانی که کولمن هدایت تیم را در سال 2012 برعهده گرفت، تیم ملی ولز 
اوضاع جالبی نداشت. او و گری اسپید رابطه بسیار صمیمانه ای داشتند. کولمن پس از 
مرگ اسپید بسیار تحت ِفشار بود، اما اوقات بد می توانند به شما برای پیشروی کمک کنند. کولمن سیستمی برای بازی تیم تعریف 
کرده است که در آن همه بازیکنان کارشان را می دانند. تأثیری که این عملکرد بر فوتبال ولز خواهد گذاشت چیزی است که شما 

نمی توانید درک کنید. 

واکنش گیگز به پیروزی تاریخی ولز برابر بلژیکگزارش یک فتح؛ اژدها خارج نمی شود!
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یورو2016

جانشین طارمی از یورو می آید؟بازگشت ابراهیم زاده به لیگ برتر؟خط و نشان بیرانوند برای لیگ شانزدهم 

واکاوی دو سال اشتباه در فدراسیون بوکس؛

مربی خارجی بهترین راه حل

یکی از حواش��ی عجیب ب��ازی ای��ران برابر صربس��تان به 
منشی های خانمی برمی گشت که مس��ئول ثبت لحظه به 
لحظه نتایج در س��الن مس��ابقات بودند. بانوانی که مسئول 
ثبت نتایج بودند بارها و بارها دچار اش��تباه ش��دند که این 
موضوع باعث ناراحتی و عصبانیت داوران مس��ابقه و حتی 
بازیکنان دو تیم و تماشاگران شده بود! همین موضوع باعث 
شد در بسیاری اوقات وقت بازی گرفته شود. تاخیر در پایان 
این بازی باعث شد تا ست پنجم بازی با فوتبال تداخل پیدا 
کند و بینندگان تلویزی��ون از پانزده دقیق��ه ابتدایی بازی 
محروم شوند. این موضوع سبب شد تا عادل فردوسی پور که 
گزارشگر بازی ولز برابر بلژیک بود، در همان ابتدای گزارش 
دلیل تاخیر درپخش فوتبال را متوجه همین بانوانی کند که 
به صورت آماتور نتایج را ثبت می کردند. گفتنی است که به 
دلیل حضور پر رنگ تر بانوان در ورزشگاه آزادی، مسئوالن 
فدراسیون والیبال مسئولیت ثبت نتایج را برعهده خانم ها 
گذاش��ته اند تا والیبال ایران از خطر محرومیت از حضور در 

لیگ جهانی تا حدودی فرار کند.

کریم بنزما که این روزها به حج مش��رف 
شده، در صفحه اینستاگرام خود پیامی به 

زبان عربی منتشر کرده است.
کریم بنزما، س��تاره فرانسوی که به دلیل 
مش��کالت اخالقی از همراهی تیمش در 
یورو 2016 محروم ش��ده، این روز ها به 

حج مشرف شده است. 
وی عکس��ی در صفحه ش��خصی اش در 
اینس��تاگرام با لباس احرام منتشر کرده 
و پیامی به زب��ان عربی نوش��ته که توجه 
بس��یاری از افراد را به خ��ود جلب کرده 

است.
“انش��اا... خدا این عمل صال��ح رو از من و 
ش��ما قبول کند. خدایا شکرت واسه همه 

چیز”

پیام کریم بنزما درحجکنایه فردوسی پور به بانوان ثبت کننده نتایج والیبال

فضای مجازیکنایه  روز

لیگ جهانی والیبال : ایران - آرژانتین 
ساعت: 21:00 ، زنده از شبکه سه

یورو 2016 یک چهارم نهایی : فرانسه - ایسلند 
ساعت: 23:30 زنده از شبکه سه
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دانستنی های جالبهایالیت

برای آنکه کاری امکان پذیر گردد دیدگان دیگری الزم است، دیدگانی نو. 
یونک

شب آنگاه زیباست که نور را باور داشته باشیم. 
دوروستان

آدمی س��اخته  افکار خویش اس��ت فردا همان خواهد ش��د ک��ه امروز 
می اندیشیده است. 

مترلینگ
اگر طالب زندگی سالم و بالندگی هستیم باید به حقیقت عشق بورزیم. 
اسکات پک

اگر دریچه های ادراک را شسته بودند، انسان همه  چیز را همان گونه که 
هست می دید: بی انتها. 

بلیک
برده یک ارباب دارد اما جاه طلب به تعداد افرادی که به او کمک می کنند.
 بردیر

هیچ وقت به گمان اینکه وقت دارید ننشینید، زیرا در عمل خواهید دید 
که همیشه وقت کم و کوتاه است. 

فرانکلین
 نباید از خس��ته بودن خود ش��رمنده باش��ی بلکه فقط باید سعی کنی 

مالل آور نباشی. 
هیلزهام

اگر زمانی دراز ب��ه اعماق نگاه کنی آن��گاه اعماق هم ب��ه درون تو نظر 
می اندازند. 

نیچه
تفکر در باب خوشبختی، عشق، آزادی، عدالت، خوبی و بدی، تفکر درباره  

پرسش هایی است که بنیاد هستی ما را دگرگون می کند. 
تنها آرامش و سکوت سرچشمه  نیروی الیزال است. 

داستایوفسکی
علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است. 

الکس مکنزی
من تنها یک چیز می دانم و آن اینکه هیچ نمی دانم. 

سقراط
دانستن کافی نیست، باید به دانسته  خود عمل کنید. 

ناپلئون هیل
تمام محبتت را به پای دوستت بریز نه تمام اعتمادت را. 

حضرت علی علیه السالم

فقط رمانتیک ها بخوانند

یک روز خوب را باید از صبح ساخت ...
زمان هیچ چیز را ع��وض نمی کند ... تنه��ا مرا پیرتر می کن��د و تو را 

دورتر ...
خاطرات تمام نمی شوند ... تمامت می کنند ...

خاطرات بی هوا می آیند ... گاهی وسط یک فکر، گاهی وسط خیابان...
عشق حد وسط ندارد ... یا نابود می کند، یا نجات می دهد ...

 بهتری��ن معل��م دنیا ه��م که باش��م چ��ه س��ود ... وقتی نم��ی توانم 
دوست داشتن را به تو بیاموزم ...

فراموش کردن تو ... هنری است که اصال ندارم ...
تو انتخاب من بودی اما قسمتم نه ... 

امروز کس��ی که عطر تو را زده بود در خیابان از کنارم رد ش��د ... و این 
یعنی قتل غیرعمد ...

شب، سرآغاز تمام دلتنگی هاست ...
دنبال شادی نگرد ... آن را به وجود بیاور ...

دو چیز از یاد آدم نمی رود ... دوست های خوب و روزهای خوب ...
بعد از سکوت، موسیقی بهترین وسیله برای بیان ناگفته هاست ...

مرور خاطرات ،شیرین ترین خودآزاری دنیاست ...
چای چه بهانه  عاشقانه خوبی است برای کمی با تو نشستن ...

کاش روزهای دلتنگی من مثل دوست داشتن های تو کوتاه می شد ...
برایم شعر بخوان، بگذار صدای تو الالیی شبانه ام باشد ...

تو می روی و من دست تکان می دهم ... این اجباری ترین کار اختیاری 
دنیاست ...

نمی دانم آن ی��ک نفر که همه  م��ا نداریمش ... خودش چه کس��ی را 
ندارد ...

تنها لحظه اکنون است که واقعیت دارد ... باقی یا خاطره است یا خیال ...
باید از عالقه گفت: پیش از آنکه جمله ها فرسوده شوند ...

برو دنبال آرزوهایت ... انسان ها زمانی که دنبال رویاهایشان نمی روند، 
پیر می شوند ...

نه صدای تو می آید، نه صدای قلبم ... ما چه عاشقانه مرده ایم ...
منتظر آمدن همه نباش ... یک نفر هیچ وقت نمی آید ...

تصاویر مفهومی

جواب معمای 1898معمای1899
در ش��بی از ش��ب ها مال نصرالدین و زنش کنار هم 
نشسته بودند و از هر دری حرف می زدند، همسر مال 
پرسید : تو می دانی که در آن دنیا چه خبر است و بعد 
از مرگ چه بالیی سر  آدم می آورند ؟ مال گفت : من 
که نمرده ام تا از آن دنیا خبر داشته باشم ولی این که 
کاری ندارد االن به آن دنیا می روم و صبح زود خبرش 

را برای تو می آورم .
زن مال خوشحال ش��د. مال از جا بلند شد و یکراست 
به طرف گورس��تان رف��ت و توی قب��ری خالی دراز 
کش��ید. آن قبر از آخرین قبرهای گورس��تان بود و 
کنار جاده ق��رار گرفته بود. تا یک نف��ر از جاده  کنار 
گورس��تان عبور می کرد، مال فکر می کرد فرشته ها 
 دارند به س��راغش می آیند که  سوال و جواب کنند و

 

می اندیش��ید که از حرف های آنها می فهمد  در آن 
دنیا چه خبر است !

ساعت ها گذشت ولی خبری نشد کم کم مال خوابش 
گرفت صبح که ش��د کاروان��ی از  آن جا عب��ور کرد . 
چهارپایان هر کدام زنگی به گردن داشتند با شنیدن 
صدای زنگ مال از خواب بیدار ش��د و گمان کرد که 
وارد دنیای دیگری شده سراسیمه از جا پرید و از قبر 

بیرون آمد .
ساربانی که افسار چند ش��تر در دستش بود افسارها 
را از ترس رها کرد و پا به فرار گذاشت . کاالهایی که 
پشت شتران بود بر زمین ریخت . کاروان به هم ریخت 
. بزرگ کاروان ،س��اربان فراری  را با خشم صدا زد و 

گفت : چرا بیخودی فریاد کشیدی و شترها را فراری 
دادی ؟ ساربان ماجرای قبر کنار جاده را تعریف کرد . 
کاروانیان مال را به حضور کاروان ساالر آوردند . کاروان 
ساالر تا مال را دید سیلی محکمی به گوشش زد و او را 
به باد فحش گرفت صاحبان کاال هم هر کدام با چوب 

و چماق به جان مال افتادند و او را زخمی کردند .
مال فرار کرد و به خانه اش رس��ید . زن بدون توجه به 
سر و صورت مال تا در را گشود ،گفت : ببینم از آن دنیا 
برایم خبر آورده ای ؟ مال گفت : خبری نبود . همین 
قدر فهمیدم که اگر قاطر کسی را رم ندهی با تو کاری 
ندارند .از آن به بعد ، وقتی بخواهند کسی را از عاقبت 
کاری آگاه کنن��د ، می گویند اگر قاطر کس��ی را رم 

ندهی ، کسی با تو کاری ندارد.

معما ی چهل و چهارم : 
کسی می دونه به کشتی چی میگن ؟

معما ی چهل و پنجم : 
حاال بگید به دمپایی چی میگن ؟

معما ی چهل و ششم :
به آفتابه چی ؟ به آفتابه چی میگن ؟

پاسخ معمای چهل و یکم :
 ب��ا این ک��ه ب��الل بازیگ��ره ول��ی هیچ 
کدومش��ون در فیل��م تایتانی��ک ب��ازی 

نکردند !
پاسخ معمای چهل و دوم :

 خس��ته میش��ه خوب ! ب��راش صندلی 
میذاریم بشینه !

پاسخ معمای چهل و سوم :
 ما که بهش میگیم آرایش��گر ! ش��ما رو 

نمی دونم !

اگر قاطر کسی را رم ندهی،کسی با تو کاری ندارد     معماهای  فیلی طنز

دل نوشته

فیل ها از موش و زنبور می ترسند.
بزرگترین دریای دنی��ا، مدیترانه اس��ت و عمیق تری��ن نقطه آن به 

۴۳۳۰متر می رسد.
معده ش��ما ه��ر دو هفت��ه یک ب��ار م��اده مخاط��ی جدید ترش��ح 

می کند، در غیر این صورت، خودش را هضم خواهد کرد!
وقت��ی پاهایت��ان را آرام ب��اال بیاورید و به پش��ت بخوابید در ماس��ه

 فرو نمی روید.
عقرب زیر نور اشعه ماواری بنفش می درخشد.

اولین مردمانی که ذوب فلزات را آغاز کردند ایرانیان بودند در ش��هر 
سیلک در اطراف کاشان.

مارها گوش ندارند و با زبان می شنوند، زیرا زبان آنها به امواج صوتی 
بسیار حساس است.

نوعی ماهی وجود دارد که باکمک باله هایش به س��طح می آید و ۹۰ 
ثانیه درهوا پروازمی کند و به شکار طعمه خود می پردازد.

اختاپوس دارای بزرگترین چشم هاس��ت که گاهی به ۲۵ سانتیمتر 
یعنی به اندازه یک توپ والیبال می رسد.

بدن انسان ۵۰ هزار کیلومتر رشته عصبی دارد.
در شیلی صحرایی وجود دارد که هزاران س��ال می شود در آن باران 

نباریده است.
طول قد هر انسان سالم برابر ۸ وجب دست خود اوست.

افرادی که در اثر گزندگی زنبور می میرند بیش از افرادی هستند که 
در اثر مار گزیدگی می میرند.

هویج حاوی صفر درصد چربی است.
آووکادو پرکالری ترین میوه است.

کم کاربردترین حرف زبان انگلیسی حرف »Q«  است.
تخم مرغ حاوی انواع ویتامین ها به غیر از ویتامین c می باشد.

بیشتر ویتامین c موجود در میوه ها در پوسته آن ها یافت می شود.
چیپس در ابتدا از بلژیک آمده است.

هر چه بیشتر کرفس بخورید کالری بیشتری می سوزانید.
پس از نفت، قهوه بیشترین آمار خرید و فروش را از آن خود کرده است.

بیشترین آمار آلرژی در کل جهان، حساسیت به شیر گاو می باشد.
قورباغه ها آب نمی خورند و آب مورد نیاز بدنشان از طریق پوستشان 

جذب می شود.
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 در یکی از روزها، پادشاه سه وزیرش را فراخواند و از 
آنها درخواست کرد کار عجیبی انجام دهند :

از هر وزیر خواس��ت تا کیسه ای برداش��ته و به باغ 
قصر بروند و کیس��ه ها را  برای پادش��اه با میوه ها و 

محصوالت تازه پر کنند.
 همچنی��ن از آنه��ا خواس��ت ک��ه در ای��ن کار از 
هیچ کس کمک نگیرند و آن را به ش��خص دیگری 

واگذار نکنند…
وزرا از دستور شاه تعجب کرده و هر کدام کیسه ای 

برداشته و به سوی باغ به راه افتادند !...
وزی��ر اول ک��ه ب��ه دنب��ال راض��ی ک��ردن 
ش��اه ب��ود بهتری��ن می��وه ه��ا و ب��ا کیفی��ت 
ک��رد. آوری  جم��ع  را  محص��والت   تری��ن 

  او پیوس��ته بهتری��ن را انتخاب می کرد ت��ا اینکه 

کیسه اش پر شد…
وزیر دوم با خود فکر می کرد که ش��اه این میوه ها 
را برای خود نمی خواهد و احتیاج��ی به آنها ندارد 
و درون کیس��ه را نیز نگاه نمی کند، پس با تنبلی و 
اهمال ش��روع به جمع کردن نمود و خوب و بد را از 

هم جدا نمی کرد تا اینکه کیسه  اش پرشد…
وزیر س��وم که اعتقاد داشت ش��اه به محتویات این 
کیس��ه اصال اهمیتی نمی دهد. کیس��ه را با علف و 

برگ درخت و خاشاک پر نمود !!!
روز بعد پادش��اه دس��تور داد که وزیران را به همراه 

کیسه هایی که پر کرده اند بیاورند.
 وقتی وزیران نزد ش��اه آمدند، به سربازانش دستور 
 داد، س��ه وزیر را گرفت��ه و هرکدام را ج��دا گانه با 

کیسه اش به مدت سه ماه زندانی کنند…!!!

پادشاه و وزیران

 ایستگاه ضرب المثل

ای عزیز!
راست می گویم.

 م��ن هرگز یک ق��دم جلوت��ر از آنجا که هس��تم را 
ندیده ام.

قلمم را دیده ام چنان که گویی بخش��ی از دس��ت 
راست من است؛ و کاغذ را.

 م��ن هرگز یک ق��دم جلوت��ر از آنجا که هس��تم را 
ندیده ام.

من اینجا »من« را دیده ام -که اس��یر زندان بزرگ 
نوش��تن بوده اس��ت و به تنها پنجره اش که بسیار 

باالست دل خوش کرده...
و آن پنجره تویی ای عزیز!

آن پنجره ، آن در، آن میله ها، و جمیع صداهایی که 
از دور دست ها می آیند تا لحظه ای، پروانه وش، بر 

بوته  ذهن من بنشینند، تویی...
  می دانم که  این مدح مطلوبی نیست

اما عین حقیقت است که تو مهربان ترین زندانبان 
تاریخی.

و آنقدر که تو گرفتار زندانی خویشتنی
این زندانی، اسیر تو نیست-

که ای کاش بود
در خدمت تو، مرید تو، بنده ی تو...

و این همه در بند نوشتن نبود.
اما چه می توان کرد؟

تو تیم��اردار مردی هس��تی که هرگز نتوانس��ت از 
خویشتن،بیرون بیاید

و این، برای خوب ترین و صبور ترین زن جهان نیز 
آسان نیست.

می دانم.
اینک این نامه ها

شاید باعث شود که در هوای تو قدمی بزنم
در حضور تو زانو بزنم

سر در برابرت فرود آورم
و بگویم: ه��ر چه هس��تی همانی که می بایس��ت 
 باش��ی،و بی��ش از آن��ی،و بس��یار بی��ش از آن.

ب��ه لیاق��ت تقس��یم نکردن��د؛ وگرن��ه  س��هم 
 م��ن،در ای��ن میان،ب��ا ای��ن قلم،س��هم بس��یار

ناچیزی بود: ش��اید بهترین قلم دنیا،اما نه بهترین 
همسر دنیا...

چهل نامه كوتاه به همسرم 
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18-خبر 

فرماندار زاهدان گفت: ضارب رییس دامپزشکی شهرستان زهک، 
در شمال استان سیستان و بلوچستان، به وسیله ماموران انتظامی 

دستگیر شد.
 مجتبی خانجان��ی درب��اره جزئیات ای��ن حادثه اظهار داش��ت:

از حدود سه ماه قبل، طرح س��اماندهی عرضه مرغ در زاهدان در 
حال اجراست؛ به طوری که مرغ های زنده که به صورت غیرقانونی 
 و قاچاق وارد این شهرستان شده و مورد تایید دامپزشکی نیست،

با هماهنگی دادستانی و نیروی انتظامی، با حمل به کشتارگاه ها 
از شبکه خارج می شوند.

وی با بیان اینکه در زاهدان، کشتارگاه طیور فعال نیست، ادامه داد: 
مرغ های این شهرستان، به نزدیک ترین کشتارگاه در شهرستان 

زهک یا خاش منتقل می شوند.
فرماندار زاهدان تصریح کرد: چند ش��ب پیش یک محموله مرغ 
زنده قاچاق، در این شهرستان توقیف و برای کشتار، به کشتارگاه 

زهک منتقل شد. 
خانجانی افزود: بع��د از حمل این م��رغ ها به کش��تارگاه زهک، 
مسئوالن دامپزشکی این شهرستان به کشتارگاه مراجعه کردند 
که بعد از خروج آنان ازکش��تارگاه، رییس شبکه دامپزشکی این 

شهرستان مورد تعرض قرار گرفت. 
وی با بیان اینکه ضارب این حادثه دس��تگیر ش��ده است، گفت: 

تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد.
مرتضی ذوالفقاری، رییس ش��بکه دامپزش��کی شهرستان زهک 
که در حال انجام وظیفه نظارت بهداشتی در کشتارگاه طیور این 
شهرستان بود، ساعت یک بامداد جمعه، پس از خروج از کشتارگاه، 
مورد حمله مس��لحانه قرار گرفت و بر اثر اصاب��ت گلوله، از ناحیه 
صورت و کمر مجروح شد. گفته می شود حال عمومی وی، اکنون 

رضایت بخش است.
زهک در 200 کیلومتری شمال زاهدان، مرکز استان سیستان و 
بلوچستان و در همسایگی والیت نیمروز افغانستان واقع شده است.

پسر شیطان صفت که زن جوانی را در بیابان های اطراف باقرشهر 
مورد آزار و اذیت قرار داده بود، توسط پلیس، شناسایی و دستگیر 
ش��د. 25 خردادماه، پرونده ای مبن��ی بر آزار و اذی��ت خانمی به 
هوی��ت مش��خص، در کالنتری 171 ش��هید مصطف��ی خمینی 
تشکیل و به دستور شعبه پنجم دادگاه کیفری یک تهران، پرونده 
 جهت رس��یدگی، در اختیار پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ

قرار گرفت .
ش��اکی پرونده، پس از حضور در پایگاه نهم پلی��س آگاهی تهران 
بزرگ، در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: ساعت 16:00 از پاسگاه 
نعمت آباد به مقصد باقرش��هر، به عنوان مسافر، سوار یک دستگاه 
خودرو پرشیا س��فید رنگ ش��دم که راننده آن، فردی حدودا 40 
ساله و ملبس به لباس فرم روشن بود که در بین راه، از مسیر اصلی 
خارج ش��د. چندین بار قصد خارج شدن از ماش��ین را داشتم؛ اما 
درب های عقب ماشین قفل ش��ده بود؛ تا نهایتا راننده خودرو مرا 
به بیابان های اطراف برد، با تهدید مرا م��ورد آزار و اذیت قرار داد و 
سپس در بیابان رهایم کرد و از محل متواری شد. طی تحقیقات از 
 شاکیه، کارآگاهان اطالع پیدا کردند که وی موفق شده قسمتی از

شماره های پالک خودرو پژو پرشیا سفید رنگ را به خاطربسپارد 
که با بهره گیری از همین اطالعات اندک، کارآگاهان موفق شدند 
خودرو پرش��یا مورد نظ��ر و در ادامه، هوی��ت مال��ک آن را  به نام 
»حمیدرضا. خ، متولد 1355« دقیقا شناسایی کنند. با شناسایی 
حمیدرضا. خ و بررسی سوابق موجود از مجرمین سابقه دار در پلیس 
آگاهی، بالفاصله وی به عنوان یکی از مجرمین س��ابقه دار پلیس 
آگاهی شناسایی شد. بررسی س��وابق حمیدرضا. خ، حکایت از آن 
داشت که وی در س��ال های 1393 و 1394 نیز دوبار توسط اداره 
ش��انزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ، دستگیر و روانه زندان شده 
است. با شناسایی دقیق تصویر حمیدرضا. خ توسط شاکی پرونده، 
کارآگاهان پایگاه نهم پلیس آگاهی، با شناسایی محل سکونت وی 
در شهرستان اسالمشهر، شهرک واوان، به این محل اعزام و طی یک 

عملیات غافلگیرانه، موفق به دستگیری متهم شدند.
حمیدرضا. خ پس از مواجه حضوری با شاکیه، صراحتا به ارتکاب 
جرم خود اعتراف و درخصوص لباس فرم مورد اشاره توسط شاکیه 

نیز عنوان داشت که این لباس، مربوط به رانندگان فرودگاه است.
س��رهنگ کارآگاه حس��ین زارع، رییس پایگاه نهم پلیس آگاهی 
تهران بزرگ، با اعالم این خبر گفت: »در تحقیقات به عمل آمده، 
مشخص شد که متهم، فاقد هرگونه سابقه کار رسمی یا استخدام 
تحت عنوان راننده خطوط فرودگاهی است؛ ضمن آنکه خودروهای 
مورد استفاده در خطوط فرودگاهی تهران نیز از نوع خودرو پرشیا 
نبوده و عالوه بر آن، تمامی خودروهای ویژه فرودگاه نیز دارای آرم و 
نشان مشخص هستند؛ درحالی که در خوردو توقیف شده از متهم، 
هیچ کدام از این موارد وجود نداش��ته و صرفا یک خودرو شخصی 

بوده است.«

مرد جوان که دوستش را قربانی جنایت عشقی 
کرده و انگیزه های مختلفی را برای این جنایت 
مطرح کرده بود، پای میز محاکمه ایس��تاد و به 
قصاص، دیه و شالق محکوم شد. همسر قربانی 
نیز به جرم معاونت در قتل، در برابر حکم 15سال 

زندان و شالق قرار گرفت.
به گزارش رکنا، بیست و دوم مرداد 93، مردی به 
پلیس آگاهی رفت و از ناپدید شدن پسر 36ساله 
اش به نام حسن خبر داد. این مرد گفت: عروسم 
می گوید دیروز حس��ن به مح��ل کارش رفته و 

دیگر باز نگشته است.
ت��الش برای افش��ای راز ناپدید ش��دن حس��ن 
آغاز ش��ده بود که پلیس به تحقیق از دوس��تان 
و آش��نایان این مرد پرداخت. یکی از دوس��تان 
حسن به نام بهمن گفت: دوس��ت مشترک من 
و حس��ن به نام اکبر،دیروز با من تماس گرفت و 
ادعا کرد حسن و دو مرد غریبه، میهمان خانه او 
بودند. بهمن می گفت برای خرید وسایل صبحانه 
از خانه بیرون رفته و وقتی بازگش��ته اس��ت، با 
جنازه حسن روبه رو شده و از شدت ترس، جنازه 

را به جاده ساوه منتقل کرده است.
به دنبال اظهارات این مرد، جنازه سوخته حسن 
در جاده ساوه پیدا شد و پلیس، اکبر را بازداشت 
کرد. این مرد که مدعی بود حسن توسط دو مرد 
ناشناس کشته شده اس��ت، در بخش دیگری از 
تحقیقات، س��ناریوی جدی��دی را مطرح کرد و 
گفت: از حسن، پول طلب داش��تم؛ اما او پولم را 
پس نمی داد؛ ب��ه همین خاطر او را ب��ه خانه ام 
دعوت کردم و با هم درگیر ش��دیم. من او را هل 

دادم که سرش با در برخورد کرد. وقتی بی حال 
روی زمین افتاده بود، او را با پیچیدن روس��ری 
 دور گردنش خف��ه ک��ردم. در حالی ک��ه اکبر،

حرف های ض��د و نقیضی را مطرح ک��رده بود، 
تحقیق از همسرس��ابق اکبر، مسیر تحقیق ها را 

وارد مرحله تازه ای کرد.
این زن جوان گفت: ش��وهر سابقم با همسر اکبر 
به نام اک��رم در ارتباط بود؛ ب��ه همین خاطر هم 
من از شوهرم جدا ش��دم. گمان می کنم شوهر 

س��ابقم، به خاطررابطه پنهانی با اکرم، همس��ر 
 او را کش��ته اس��ت. با افش��ای این ماج��را، اکبر

بار دیگر ادعای جدیدی را مط��رح کرد و گفت: 
چون حسن، مدام همسرش را کتک می زد، دلم 
برای زن جوان سوخت و شوهرش را کشتم. این 
مرد اما در تحقیقات بعدی، پرده از رابطه پنهانی 

با همسر قربانی برداشت.
اکبر گفت: من وحسن دوست صمیمی بودیم و 
به خانه هم رفت و آمد داشتیم. من به اکرم عالقه 

مند شده بودم و بعد از جدایی از همسرم، او بعضی 
وقت ها به دیدنم می آمد؛ ام��ا اکبر به این ماجرا 
پی برده بود.آخرین بار وقتی اکرم به خانه ام آمد، 
حسن متوجه ماجرا شد. حسن هم به خانه ام آمد 
و دنبال اکرم گشت. وقتی اکبر، همسرش را  در 
 حالی پیدا ک��رد که درکمد لباس ه��ای یکی از

اتاق ها پنهان ش��ده ب��ود، به ش��دت او را کتک 
زد. من هم ب��ه هواخواه��ی از اک��رم، وارد دعوا 
 شدم و دستانم را دور گردن اکبر حلقه زدم تا او

بیهوش ش��د. هم��ان موق��ع او را ب��ا پیچیدن 
روس��ری دور گردن��ش خف��ه کردم. س��پس با 
کمک اکرم، جنازه را در صندوق عقب ماش��ین 
 گذاش��تیم و من به تنهایی او را در جاده س��اوه

به آتش کشیدم.
به دنبال اعتراف های این مرد، اکرم نیز بازداشت 
ش��د و به رابطه پنهانی با اکب��ر اعتراف کرد. وی 
گفت: بعد از قتل ش��وهرم ترس��یده بودم و می 
خواس��تم ماجرا را به پلیس اطالع دهم؛ اما اکبر 
مرا تهدید به مرگ کرد. م��ن در حمل جنازه به 
او کمک کردم و او خودش به تنهایی جسد را به 

آتش کشید.
این زن و مرد، در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک 
استان تهران، به ریاست قاضی بابایی و با حضور 
دو قاضی مستش��ار، پای میز محاکمه ایستادند. 
هیئت قضایی، اکبر را به قصاص، 99ضربه شالق 
و پرداخت دیه به جرم جنای��ت بر میت محکوم 
کرد. اکرم نیز به جرم معاونت در قتل، به 15سال 
زندان و 99ضربه شالق، به جرم رابطه نامشروع 

محکوم شد.

10 روزی از تراژدی هولناک واژگونی اتوبوس س��ربازان وظیفه 
در محور س��یرجان- نی ریز می گ��ذرد و هنوز م��رگ دلخراش 
سرنش��ینان ازجمله 13 س��ربازوظیفه، موضوع بحث بس��یاری 
ازمردم، کارشناسان و محافل خبری و رسانه ای و فضای مجازی 

است.
بررسی های کارشناسی برای یافتن مقصر حادثه، به نکاتی مانند 
سرعت زیاد و کهولت سن راننده و حمل کاالی قاچاق و انسان در 
باک اضافه اتوبوس رسید که بسیاری از مس��ئوالن را به واکنش 
واداشت. دست آخرنیز پرونده با تعیین تقصیر 50 درصدی برای 
راننده، قصور 25 درصدی ش��رکت تعاونی و تقصیر 25 درصدی 

راهداری، به مرحله پایانی نزدیک شد.
در این میان، واکنش ه��ا در فضای مجازی هم ک��م نبود؛ حتی 
نامه ای منتسب به دختر راننده اتوبوس در شبکه های اجتماعی 
دست به دست شد که از مرگ پدر 70 ساله اش گفته و رنجنامه ای 
هم نگاشته بود؛ در حالی که راننده 65 ساله بوده و در بیمارستان 
نی ریز بستری اس��ت. گرچه گفته می ش��ود  این نامه با هویتی 
غیرواقعی به خانواده راننده نسبت داده شده؛ اما درآن نکاتی شایان 
توجه وجود دارد؛ از جمله اینکه چرا فردی با این س��ن، همچنان 
باید در جاده ها باشد و چه عاملی سبب شده که او به کاالی قاچاق 

رو آورد؟ نگاه سطحی به حادثه و دیدن نام سربازان تحصیلکرده 
در میان کشته ها و مجروحان حادثه، این باور را به ذهن می آورد 
 که آنها، تنها قربانیان این تصادف کاب��وس وار بودند؛ گرچه داغ

از دست رفتن این جوانان، مدت ها بر دل مردم و خانواده هایشان 
باقی است؛ اما در پس حادثه، افراد دیگری هستند که هنوز در قید 

حیات اند؛ اما از کار بیکارگشته و خانه نشین شده اند.
ابوالقاسمی، مدیر شرکت تعاونی میهن نور کرمان که بعد از این 
حادثه، مجوز فعالیت ش��رکتش برای یک س��ال لغو شده و همه 
کارکنانش را به خانه فرستاده، گفت: »برای صدور صورت وضعیت 
که در هر سرویس برای رانندگان صادر می شود، راننده باید مدارک 
دفترچه ثبت ساعت، کارت هوشمند، کارت سالمت و گواهینامه 
پایه یکم داشته باشد و اتوبوس نیز کارت اعتباردار وسیله نقلیه، 
کارت هوشمند س��وخت و برگه معاینه فنی الزم دارد. وقتی این 
مدارک ارایه شود، سیستم، آنها را کنترل کرده و صورت وضعیت 
صادر می کند. چون سیستم ها برخط است، اگریکی از مدارک نیز 
نقص داشته باشد، این صورت وضعیت صادر نمی شود که در این 
مورد، این گونه نبود.« ابوالقاسمی درباره سوار کردن مسافر بیش از 
حد ظرفیت اتوبوس نیزگفت: »در حال حاضر بسیاری از اتوبوس ها 
تغییر وضعی��ت داده اند؛ به این معنا که با برداش��تن بوفه انتهای 

اتوبوس یا سرویس بهداشتی و قرار دادن صندلی، تعداد ظرفیت 
مسافران را باال برده اند. این امر در بازدید پلیس راه بررسی شده و 
تا به حال اشکالی بر آن وارد نبوده است؛ اما بعد از این حادثه، مدام 

روی این موضوع مانور داده می شود.

فرماندار زاهدان:

ضارب رییس دامپزشکی زهک 
دستگیر  شد!

 آزار و اذیت زن جوان
در بیابان های جنوب تهران 

راننده اتوبوس سربازان 
زنده است!

رابطه بی شرمانه زن با قاتل شوهرش
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4/121 ش��ماره دادنام��ه: 9509970352800490 ش��ماره پرون��ده: 
9409980365301754 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 950149 ش��اکی: آقای 
رضا بلبل نواز فرزند احمد به نش��انی خ امام خمینی عاشق آباد چهار راه 
مال حسینی ک شمشاد پ 13، متهم: آقای  منصور یوسفی به نشانی مجهول 
المکان، اتهام: ضرب و جرح عمدی، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات 
 پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت ب��ه صدور رای 
می نماید، رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای منصور یوسفی دائر بر ایراد 
ضرب و جرح عمدی نس��بت به آقای رضا بلبل نواز ب��ا عنایت به اظهارات 
شاکی، گواهی پزشکی قانونی، اظهارات شهود و اینکه متهم علیرغم ابالغ در 
هیچ یک از مراحل تحقیقات مقدماتی و رسیدگی نهایی حاضر نشده و دفاعی 
نکرده است مجرمیتش محرز است و دادگاه به استناد مواد 462، 709، 714 
و 559 قانون مجازات اسالمی وی را به پرداخت 1/8 درصد دیه کامله بابت 
صدمات وارده به شاکی ) حارصه الله گوش چپ، کبودی وحارصه کتف 
چپ و کبودی بازوی چپ( در حق وی محک��وم می نماید. این رای غیابی و 
 ظرف مهلت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه اس��ت. 
م الف: 9873 شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 102 جزایی سابق( 

)197 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

4/122 ش��ماره دادنام��ه: 9509970352800489 ش��ماره پرون��ده: 
9409983732001618 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 950145 ش��اکی: خانم 
فاطمه سروری فرزند محمد حسین به نش��انی زینبیه خ مفتح پ 36، متهم: 
آقای سخی حسینی فرزند علی به نشانی مجهول المکان، اتهام: ترک انفاق، 
گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام 
آقای سخی حسینی فرزند علی دائر بر ترک انفاق نسبت به همسر خود خانم 
فاطمه سروری، با عنایت به اظهارات شاکی، شهادت شهود و مدارک ارائه 
شده از ناحیه ش��اکی که داللت بر رابطه همس��ری دائم بین طرفین دارد و 
اینکه متهم علیرغم ابالغ در هیچ یک از مراحل تحقیقات مقدماتی و رسیدگی 
نهایی حاضر نشده و دفاعی نکرده اس��ت مجرمیتش محرز است و دادگاه 
به اس��تناد ماده 53 قانون حمایت از خانواده وی را ب��ه تحمل 6 ماه حبس 
تعزیری محکوم می نماید. این رای غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر 
خواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف: 9872 شعبه 
102 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 102 جزایی سابق( )201 کلمه، 2 کادر( 

)198 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

4/123 ش��ماره دادنام��ه: 9509970352800491 ش��ماره پرون��ده: 
9409980358100921 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 950183 ش��اکی: آقای 
 س��عداله بختیار بلمیری فرزند جالل به نش��انی داران روس��تای گل امیر 
خ نانوایی، متهم: آقای افشین امیرخانی فرزند بیژن به نشانی مجهول المکان، 
اتهام: کالهبرداری رایانه ای، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده 
ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه: درخصوص اتهام آقای افش��ین امیرخان��ی فرزند بیژن دائر 
بر کالهبرداری رایانه ای به میزان 396 ه��زار تومان، صرف نظر از اعالم 
گذشت شاکی خصوصی سعداله بختیار بلمیری، با عنایت به اظهارات وی 
پرینت اخذ شده از حساب شاکی، تصاویر ثبت شده از متهم توسط دوربین 
خودپرداز و اینکه متهم علیرغم ابالغ در هیچ یک از مراحل تحقیقات مقدماتی 
و رسیدگی نهایی حاضر نشده و دفاعی نکرده است مجرمیتش محرز است 
و دادگاه به استناد ماده 741 قانون تعزیزات وی را به پرداخت بیست میلیون 
ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید و درخصوص رد 

مال با عنایت به گذشت شاکی خصوصی قرار موقوفی تعقیب صادر و اعالم 
می گردد. این رای در بخش محکومیت غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و بیست روز پس ازآن قابل تجدیدنظر 
خواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد و در خصوص قرار 
موقوفی تعقیب ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی 
در محاکم تجدیدنظر اس��تان اصفهان می باش��د. م الف: 9874 شعبه 102 
دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 102 جزایی س��ابق( )201 کلمه، 2 کادر( 

)250 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

4/124 کالس��ه پرونده: 95-36 ش��ماره دادنام��ه:260-95/3/18 مرجع 
رسیدگی: شعبه 31 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: امرا... اکبری به 
نشانی فالورجان پیربکران محله فرتخون خ مفقود االثر، خوانده: داریوش 
مدرسی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک،  با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن ختم 
رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی ش��ورا: در خصوص دعوای امرا... اکبری به طرفیت 
داریوش مدرس��ی  به خواس��ته مطالبه مبلغ یکصد و بیس��ت و نه میلیون 
ریال ) 129/000/000 ریال(  وجه چک  ش��ماره 408058-94/2/20  عهده 
بانک صادرات به انضمام مطلق خس��ارات قانونی با عنایت به بقای اصول 
مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال 
علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
خواسته دارد و عدم حضور خوانده در جلس��ه رسیدگی و مصون ماندن 
خواس��ته از هرگونه تعرض و تکذیب، ش��ورا دعوی مطروح��ه را وارد و 
ثابت تشخیص داده است  به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 
198و515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و بیست و 
نه میلیون ریال)129/000/000 ریال(  بابت اصل خواس��ته و دو میلیون و 
پانصد و ده هزار ریال ) 2/510/000 ریال( بابت هزینه دادرسی و همچنین 
خس��ارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررس��ید چک لغایت تاریخ وصول که 
محاسبه  آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باش��د در ح��ق  خواهان صادر و 
اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ واقعی 
به خوانده  قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس از انقضای 
مهلت واخواهی قابل تجدیدنظ��ر خواهی در دادگاه ه��ای عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. م الف:9889 شعبه 31 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان )311 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

4/125 کالس��ه پرونده: 941437 ش��ماره دادنامه:229-95/2/13 مرجع 
رسیدگی: شعبه 33 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: رضا یزدانی با 
وکالت زهرا قربانی به نشانی اصفهان خیابان بزرگمهر خ بالل شرقی چهار 
راه پنجم پالک 182 با وکالت زهرا قربانی به نشانی اصفهان خ جی خ پروین 
بعد از چهار راه صباحی مجتمع غدیر واحد 11، خوانده: علی حسین مددی 
ورزقانی  به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 11/500/000 ریال 
بابت یک فقره چک، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوای آقای رضا یزدانی با 
وکالت زهرا قربانی به طرفیت علی حسین مددی ورزقانی به خواسته مطالبه 
مبلغ 11/500/000 ریال وجه چک به ش��ماره 884484-88/9/15 به عهده 
بانک تجارت به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده 
و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 

وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلس��ه رس��یدگی 
حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مس��تند و محکمه پسندی در 
مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رس��د که به استناد مواد 310 و 313 
قانون تج��ارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 11/500/000  بابت اصل خواس��ته 
و هشتاد و یک هزار و دویس��ت و پنجاه تومان بابت هزینه دادرسی و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف )88/9/15(  تا تاریخ اجرای حک��م در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 
روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
نسبت به قرار تامین خواس��ته با توجه به اینکه خواهان از تودیع خسارت 
احتمالی استنکاف ورزیده به اس��تناد ماده 115 قانون آیین دادرسی مدنی 
قرار رد تامین خواسته صادر و اعالم می نماید قرار صادره قابل تجدیدنظر 
خواهی ظرف مهلت بیس��ت روز از تاریخ ابالغ در محاکم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. م الف:9826 شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان )386 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

4/126 کالس��ه پرونده اصلی: 88/95  ش��ماره دادنام��ه: 95/3/26-408 
مرجع رسیدگی کننده: شعبه 17 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
رسول رستمیان کرمانی به نش��انی اصفهان خ مولوی ک 15 شهید قنبری 
ک شهید آقاجانی پ 71،  خوانده: حمید شهبازی به نشانی مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: به تاریخ 95/3/16 شعبه 17 با عنایت 
به محتویات پرونده کالس��ه 88/95 و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم 
شورا، ضمن ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی رس��ول 
رستمیان کرمانی به طرفیت حمید شهبازی به خواسته مطالبه مبلغ بیست 
میلیون و پانصد و پنجاه هزار ریال موضوع فقره چک به شماره 412615-

93/11/5  به انضمام مطلق خسارات قانونی.  با عنایت به محتویات پرونده 
و بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در استقرار دین و اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه چک را دارد و اینکه خوانده 
علیرغم ابالغ در جلسه رس��یدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و 
مدرک موثر قانونی در خصوص دعوی مطروحه مبنی بر برائت ذمه خویش 
ابراز و اقامه ننموده، شورا دعوی خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده و 
مستنداً به مواد 313-314 قانون تجارت و مواد 198-515-519-522 قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست میلیون 
و پانصد و پنجاه هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یکصد و هفتاد و پنج 
هزار ریال و هزینه نشر آگهی تا اجرای کامل حکم بابت هزینه های دادرسی 
و خس��ارات تاخیر تادیه از تاریخ سررس��ید ) 93/11/5( تا زمان وصول 
 بر اس��اس آخرین ش��اخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم

 می نماید. رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی در همین ش��عبه و پس از انقضای مهل��ت مذکور، ظرف 20 
 روز قابل تجدید نظر خواهی درمحاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

 می باشد. م الف: 9828 شعبه 17 حقوقی مجتمع ش��ماره دو شورای حل 
اختالف اصفهان )318 کلمه، 3 کادر(  

ابالغ رای
4/128 کالس��ه پرونده اصلی: 19/95 ش��ماره دادنام��ه: 95/2/28-194 
مرجع رسیدگی کننده: شعبه 25 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
مجتبی ایزدی به نش��انی اصفه��ان خ احمدآباد کوی دول��ت آبادی کوچه 
 محم��ود ایزدخواس��تی پ 14، خوان��ده: عل��ی اکب��ر ابوعلی به نش��انی 

مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه 4 فقره چک، به تاریخ 95/2/25 شعبه 25 
ش��ورای حل اختالف اصفهان به تصدی امضا کننده زیر تشکیل، پرونده 
کالسه مفتوح است. با مالحظه اوراق پرونده، شورا با استعانت از خداوند 
متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورا: در خصوص 
دعوی مجتبی ایزدی به طرفیت علی اکبر ابوعلی به خواس��ته مطالبه مبلغ 
17/000/000 ریال موضوع 4 چک به ش��ماره ه��ای 901/23719251-

94/1/25 و 901/23719254-94/4/15 و 901/23719253-94/4/25 و 
901/23719252-94/2/25 به انضمام هزینه دادرسی و خسارات تاخیر 
تادیه، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان 
که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده دارد و اینکه خوانده علیرغم 
ابالغ قانونی وقت رسیدگی در جلسه رس��یدگی حضور نیافته و هیچگونه 
دلیل و مدرک و دفاع موجهی در خصوص دعوی مطروحه مبنی بر برائت 
ذمه خویش به عمل نیاورده، لذا ش��ورا دعوی خواه��ان را محرز و ثابت 
تشخیص داده و مستنداً به مواد 198- 515-519-522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 17/000/000 ریال بابت 
اصل خواس��ته و مبلغ 1/115/000 ریال بابت هزینه های دادرسی )هزینه 
نشر آگهی( و خس��ارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ) 94/1/25 و 
94/4/15 و 94/4/25 و 94/2/25( ت��ا زمان اجرای حکم بر اس��اس آخرین 
شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین ش��عبه 
و پس از اتمام مدت مذکور، ظرف 20 روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. 
م الف: 9836 شعبه 25 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )305 

کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

4/129 ش��ماره دادنام��ه: 9509970350500174 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350500587 شماره بایگانی شعبه: 940647 خواهان: آقای مراد 
علی بهرامی نژاد فرزند ابوالحسن با وکالت خانم مریم اسمعیلی فرزند محمد 
به نشانی اصفهان- خیابان نیکبخت- روبروی دادگستری- ساختمان دیبا- 
طبقه اول- واحد دو، خوانده: آقای علیداد صفاء فرزند علی خان به نش��انی 
اصفهان- خ زینبیه- پل اتحاد- کوچه وحدت- درب کوچک سبز رنگ- سمت 
راست ، خواسته: مطالبه وجه چک، دادگاه نظر به اوراق و محتویات پرونده 
و با استعانت از خداوند متعال ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت 
به صدور و انش��ا رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی خواهان 
آقای مرادعلی بهرامی نژاد فرزند ابوالحسن به طرفیت خوانده آقای علیداد 
صفاء فرزند علی خان به خواسته مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال به استناد 
یک فقره چک به شماره 026101 به تاریخ 1394/10/30 و گواهیهای عدم 
پرداخت بانک محال الیه دادگاه نظر به دادخواست تقدیمی خواهان و تصویر 
مصدق مس��تندات ابرازی خواهان که داللت بر اشتغال ذمه خوانده نسبت 
خواهان می نماید و نظر به اینکه خوانده با وص��ف ابالغ قانونی در دادگاه 
حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی در قبال دع��وی خواهان به عمل نیاورده 
است فلذا دعوی خواهان را به نظر ثابت دانسته و مستنداً به مواد 198 ، 515 
و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره 
الحاقی به ماده 2 قان��ون چک حکم به محکومیت خوان��ده به پرداخت مبلغ 
100/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 3/620/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی و خسارت دیرکرد وفق 
شاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ صدور چکها لغایت زمان پرداخت 
وجه در حق خواهان صادر و اعالم م��ی نماید. رای صادره غیابی و ظرف 
بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه و س��پس ظرف بیست روز دیگر 
قابل تجدیدنظر در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. م الف: 9857 

شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )311 کلمه، 3 کادر(  



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام على عليه السالم:
هر ستمگرى، كيفرى دارد كه حتما به او خواهد 
رس��يد، و هالكتى دارد ك��ه قطع��ا گريبانش را 

خواهد گرفت.
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ش��رکت بریتیش تله کام یا هم��ان BT لیس��تی از احمقانه ترین 
سواالتی را که کاربران کامپیوتری یا اینترنتی این شرکت ارتباطی 
از مشاوران آنها پرسیده اند منتشر کرد. به نوشته پایگاه اینترنتی 
روزنامه مترو برخی از این سواالت آن قدر خنده دار است که حتی

خود س��وال کنندگان پس از فهمیدن اش��تباه خود ب��ه احمقانه 
بودن آن اعتراف کرده اند. برخی از احمقانه ترین س��واالت IT که 

از مشاوران شرکت BT انگلستان پرسیده شده به شرح زیر است:
 مرکز : چه برنامه آنتی ویروسی استفاده می کنید؟

Netscape : مشتری
مرکز : اون برنامه آنتی ویروس نیست.

Internet Explorer ...مشتری : اوه، ببخشید
 مش��تری : من یک مش��کل بزرگ دارم. یکی از دوستام یک

 Screensaver روی کامپیوترم گذاشته، ولی هربار که ماوس رو 
حرکت میدم، غیب میشه!

 طوالنی ترین پل دریایی جهان در یکی از کش��ورهای آس��یایی به
 بهره برداری رسید. چین موفق به ساخت طوالنی ترین پل دریایی 
 جهان با ن��ام Jiaozhou Bay ش��د. طول این پ��ل26/4 مایل

  )42/24کیلومت��ر( اس��ت. س��ازه جدی��د چینی، ش��هر بندری 
 »کوئن��گ دائ��و« را در قس��مت ش��رقی این کش��ور ب��ه جزیره 
»هوانگ دائو« متصل می کند. عرض ای��ن پل ۱۱۰ فوت و هزینه 
س��اخت آن تقریبا ۱ میلیارد پوند اعالم ش��ده اس��ت.  ساخت پل 
Jiaozhou Bay چهار س��ال زمان برده و بیش از ۵ هزار ستون 
در آن به کار رفته است. طول این پل از بلندترین پل دریایی قبلی 
جهان که بر روی دریاچه Pontchartrain Causeway ایالت 

لویزیانای آمریکا ساخته شد بود، تقریبا ۳ مایل بلندتر است.

 ی��ک ش��رکت آمریکایی ب��ه کارمن��دان خ��ود برای دس��ت کم 
هفت ساعت خوابیدن در ش��ب حقوق ماهیانه پرداخت می کند.

خوابیدن خ��وب برای کارمندان ش��رکت بیمه »اتن��ا« ی آمریکا 
سود مالی تا ۳۰۰ دالر در س��ال به همراه دارد. شرکت یاد شده با 
این کار به دنبال کاس��تن تاثیر کمبود خواب بر عملکرد کارکنان 

خویش  است.
براس��اس گزارش رسانه های آمریکایی، ش��رکت اتنا کارمندان را 
تشویق می کند که در برنامه این شرکت مشارکت کنند. براساس 
این برنامه، شرکت اتنا به کارمندان خود در صورت حداقل هشت 

ساعت خوابیدن شبانه، پاداش می دهد.
کارمندان برای هر 2۰ ش��بی که در آن هفت س��اعت یا بیش��تر 
بخوابند، 2۵ دالر دریافت می کنن��د و این مبلغ نباید از ۳۰۰ دالر 
در سال بیشتر شود. شرکت اتنا در سال 2۰۰9 میالدی این برنامه 
 را اجرا کرد و س��ال گذش��ته حدود ۱2 هزار کارمن��د از مجموع

 2۵ هزار کارمند این ش��رکت در آن مش��ارکت کردند. این میزان 
در س��ال 2۰۱4 میالدی ۱۰ هزار نفر بود. کارمن��دان می توانند 
 خواب خود را به ط��ور خ��ودکار از طریق یک مچ بن��د متصل به

 دستگاه های رایانه شرکت ثبت کنند یا دستی ساعت های خواب 
شبانه خود را یادداشت کنند تا شرکت به بررسی و راست آزمایی آن 
 بپردازد.عالوه بر خواب، کارمندان شرکت در صورت ورزش کردن 
مشوق های مالی بیشتری دریافت می کنند.شرکت اتنا می خواهد 
با این کار خود، خواب کافی کارمندانش را تضمین کند. محققان 
هش��دار می دهند که عدم خواب کافی می توان��د تا حد زیادی بر 

راندمان کاری افراد تاثیر منفی بگذارد.

رقابت های المپیک ریو 2۰۱6 نزدیک اس��ت و یکی از جذاب ترین 
بخش های رقابت های ورزشی، تماشای آنها به صورت دسته جمعی 
در مکان های مختلفی همچون سینماها، رستوران ها ، کافی شاپ ها 
و یا مهمانی های شبانه است. اما اگر همیشه به فکر بیشتر لذت بردن 
از تماش��ای این رقابت های ورزشی بوده اید، مس��ئوالن برگزاری 
 NBC المپیک 2۰۱6 برای شما خبرهای خوش��ی دارند. شبکه
قرار است برخی از رقابت های حساس المپیک امسال را به کمک 

فناوری واقعیت مجازی پخش کند. 
 تماشای رقابت های ورزشی با استفاده از فناوری واقعیت مجازی 
خبر بس��یار هیجان انگیزی اس��ت، اما خبر بد این اس��ت که این 
محتوای واقعیت مجازی تنها به برند سامس��ونگ محدود خواهد 
بود و کاربران باید برای تماشای رقابت ها در دنیای واقعیت مجازی 
از هدس��ت واقعیت مجازی Gear VR سامس��ونگ یا اسمارت 
فون های س��ازگار با این فناوری از س��ری گلکس��ی این ش��رکت 
استفاده کنند. عالوه بر این کاربران به یک اشتراک تلویزیونی نیز 

نیاز خواهند داشت.  
به گفته NBC، انتظار می رود که کاربران بتوانند بیش از 8۵ ساعت 
از رقابت های المپیک امس��ال را به صورت واقعیت مجازی تماشا 
کنند و این اتفاق برای اولین بار در طول تاریخ رقابت های ورزشی 

المپیک رخ خواهد داد.
 مراس��م افتتاحی��ه و اختتامیه برخ��ی از رقابت های بس��کتبال، 
ژیمناس��تیک، والیبال س��احلی، بوکس، دو و میدان��ی، غواصی و 
شمش��یربازی مردان از طریق بخش جدید و خاصی در اپلیکیشن 

NBC Sports به صورت واقعیت مجازی پخش خواهد شد.

شیخ نشین دبی مسجدی ش��ناور ویژه صیادان و افرادی که در دریاها 
و خلیج فارس مشغول به فعالیت هس��تند احداث می کند.طراح این 
مس��جد، هنرمند  و مهندس هلندی اس��ت که طرح آن را اوایل سال 

جاری به هیئت اوقاف و شئونات اسالمی امارات داده است.
هیئت اوقاف و شئونات اسالمی دبی با احداث این مسجد موافقت کرده 
و قرار اس��ت که عملیات احداث این مس��جد به زودی آغاز شود. این 
مسجد از جنس قایق ها و کشتی هاس��ت که سقف آن نیز باز می شود.

برق و روشنایی این مسجد توسط انرژی خورشیدی تامین می شود.

هیچ گاه از اینکه وقت کافی برای انجام کارها و پیشرفت در زندگی 
ندارید شکایت نکنید. 

شما همان تعداد س��اعت ش��بانه روزی را در اختیار دارید که افراد 
موفقی مانند هلن کلر، پاستور، آلبرت انیشتین، پروفسور حسابی و 

دکتر میرزاخانی داشته اند.
 تفاوت در روش، ترتیب و نحوه  مدیریت زمان است که باعث افزایش 

یا کاهش کارآیی افراد می شود.
مدیریت زمان یکی از مهارت های اساس��ی برای موفقیت در کسب 

و کار است. 
افراد زیادی هس��تند که بخ��ش زیادی از زم��ان کاری خود را هدر 
می دهند. به بیان دیگر آنها نمی توانند حداکثر اس��تفاده را از زمان 
داش��ته باش��ند و مدیریت زمان را به خوبی بلد نیستند. روش های 
ساده ای وجود دارد که افراد می توانند با به کار گرفتن آنها، حداکثر 
اس��تفاده از زمان کاری خود را داشته باش��ند و در پایان روز تمامی 

وظایف خود را به انجام برسانند.
دیوید آلن )David Allen( و مرلین مان )Merlin Mann( دو 
نویسنده  حرفه ای در زمینه  کسب و کار هستند که روش های ساده 
و کوتاهی را برای مدیریت زمان معرفی کرده اند. در ادامه با تعدادی 

از این روش ها آشنا می شویم:
ایميل ها را کنترل کنيد

پاس��خ دادن یا رد کردن یک ایمیل نباید زمانی بیشتر از دو دقیقه 
بگیرد. اعالن های دریافت ایمی��ل را در کامپیوتر و گجت های خود 
غیر فعال کنید. س��عی کنید ایمیل های کوتاه ارس��ال کنید و تنها 
به ایمیل های ضروری پاس��خ دهی��د. بهترین کار ب��رای مدیریت 
 این مس��ئله، اختصاص زمان��ی جداگانه در روز برای رس��یدگی به

 ایمیل هاست. فراموش نکنید که تکنولوژی خدمتکار خوبی است که 
البته گاهی اوقات می تواند به عنوان یک ارباب به شما دستور دهد.

زمان های کوتاهى را برای استراحت و تمرکز اختصاص 
دهيد

سعی کنید زمان های کوتاهی را در طول روز مشخص کنید و از پشت 
میز کارتان و فضای کاری کمی دور شوید. در این زمان به استراحت 
جزئی و تالش برای کس��ب تمرکز دوباره بپردازید. نیازی نیست به 
طور کامل محل کار را ترک کنید. همین که چند قدمی در اتاق کار 
طی کنید و به مس��ائل کاری از دید دیگری فکر کنید کافی است. با 

این کار انرژی طول روز خود را بازیابی می کنید.
ليست کارهای روزانه و هفتگى داشته باشيد

این مورد توصیه ای است که در اکثر مقاله های آموزشی کسب و کار 
می خوانیم. به همین دلیل اهمیت آن از همه  روش ها بیش��تر است. 
افراد باید لیس��ت های روزانه، هفتگی و ماهانه ب��رای وظایف کاری 
خود داشته باشند و به آنها پایبند باش��ند. ابزار مورد استفاده برای 
این کار مهم نیست. تنها نکته  مهم این است که این لیست به راحتی 
در دسترس و دید شما باشد. س��عی کنید در نوشتن وظایف روزانه 
واقع گرا باش��ید. اگر لیست های ش��ما بیش از حد طوالنی باشند و 

نتوانید به آنها عمل کنید، پس از مدتی دل سرد می شوید.
زمانى را به پرورش خالقيت اختصاص دهيد

در طول روز س��اعتی را برای پ��رورش خالقیت اختص��اص دهید. 
ارتباطات را قطع کنید و در تنهایی به مسائل و مشکالت مختلف از 
دیدگاهی خالقانه نگاه کنید. به دنبال ایده ها و روش های جدید برای 
انجام کارها باشید. برای شروع پروژه های جدید ایده پردازی کنید و 

سعی کنید ذهن خود را برای پرورش ایده های نو آماده کنید.
جلسه های غير ضروری را حذف کنيد

همه  افراد می دانند که زمان زیادی از طول یک جلس��ه  کاری، هدر 
می رود. بهتر است تنها در جلساتی ش��رکت کنید که حتما به آنها 
نیاز دارید یا مدیرتان  دس��تور ش��رکت در آنها را داده است. اگر به 
عنوان یک مدیر فعالیت می کنید، بهتر اس��ت زمان بندی مناسبی 
برای برگزاری جلس��ات داشته باشید. اهداف جلس��ه را به روشنی 
بیان کنید و سعی کنید زمان جلسات را تا حد امکان کاهش دهید 
تا شرکت کنندگان نیز برای اس��تفاده  حداکثری از این زمان تالش 

کنند.
از چند وظيفه داشتن بپرهيزید

سعی نکنید همه  کارها را با هم انجام دهید. برای افزایش تمرکز باید 
زمان خاصی را برای هر وظیفه یا پ��روژه اختصاص دهید. مهارت ها 
و عالیق خود را کشف کنید و تنها کارهایی را انجام دهید که با آنها 

هم خوانی دارند.
محل کار را مرتب کنيد

جایی که در آن کار می کنید، مکانی اس��ت که زمان زیادی از روز را 
در آن سپری می کنید. سعی کنید یک نظم کلی برای خود در نظر 
بگیرید و در انته��ای روز زمانی را برای مرتب ک��ردن آن اختصاص 
دهید. نامرتب بودن می��ز و محل کار، باعث از بی��ن رفتن تمرکز و 

افزایش زمان اختصاص داده شده برای هر کار می شود.
زمانى را برای کسب آرامش در نظر بگيرید   

دنیای امروز پر از پیچیدگی هاس��ت؛ چنین دنیایی به دلیل ماهیت 
تغییر سریع و سرعت زیاد، امکان داش��تن زمانی برای آرامش را از 
بسیاری از مردم سلب کرده است، بنابراین ضرورت داشتن تمریناتی 

که باعث کسب آرامش می شود، دو چندان است.
در زندگی زمانی را برای کس��ب آرامش و سکون و کاهش اضطراب 
در نظر بگیرید. پس از مدتی و با کمی تمرین خواهید دید که دلیلی 
برای اضطراب و عجله در کارها وجود ندارد. داشتن ذهن آرام باعث 

می شود که شما از انجام کارها لذت بیشتری ببرید.

آشپزی

عکس نوشت

موفقيتخواندنى ها

خانه داری

»من س��قراط مجروح را دوس��ت دارم« عنوان مجموعه ای 
از نمایش��نامه های نه چندان بلند سعید تش��کری است که 
انتشارات کتاب نیستان آنها را در قالب یک اثر گردآوری کرده 
است. این کتاب شش نمایشنامه از تشکری را شامل می شود 
که با عناوین من و تو و…، آینه آورده ام ای روشنی!، زندگی 
جای دیگری است…، رویای سالینجر، من سقراط مجروح را 
دوس��ت دارم و یک گفتار در آن جمع شده است. نمایشنامه 
»من و تو« روایتی است از مواجهه فردوسی و دقیقی از شاعران 
خراسان و سرزمین توس که هر دو از شاهنامه سرایان به نام 
روزگار خود بوده اند. نمایش��نامه »آینه آورده ام ای روشنی« 
نیز نوعی نمایشنامه برای خلق یک اثر نمایشی صورت خوانی 
است که از ساختارهای نمایشی کهن ایران به شمار می رود. 
در این نمایشنامه ش��خصیت هایی مانند تلخک و سلطان و 
خنیاگر و رومی و وزیر حضور دارند و به تناس��ب فضای این 

نمایش با یکدیگر مش��اجره دارند. نمایشنامه دیگر این اثر با 
عنوان »زندگی جای دیگری است« بیش از هر چیزی تالشی 
است برای نمایش نوع ارتباط انس��ان با خداوند که  این بار از 
زبان دو افس��ر نظامی آمریکایی در مواجهه با یک دانشجوی 
ایرانی روایت می شود. نمایش��نامه »رویای سالینجر« از این 
مجموعه نیز اقتباس��ی نمایشی اس��ت از یک داستان کوتاه 
فکاهی که محل رخداد آن در نیویورک است. در نمایشنامه 
»رویای س��الینجر« دیدار ف��ردی فقیر و عام��ی با جی دی 
سالینجر نویسنده مشهور روایت می شود و تاثیری که این مرد 
فکر می کند با دیدار با سالینجر در زندگی او ایجاد شده است.  
نمایشنامه »من سقراط مجروح را دوست دارم« از این کتاب 
نیز برداشتی است اقتباسی از اثری از برتولت برشت با عنوان 
سقراط مجروح که در آن از زاویه دید این فیلسوف به برخی از 

مهم ترین مسائل زندگی انسانی نگاه شده است.

اردور یا همان پیش غذا، یک بش��قاب کوچک حاوی غذا و یا یک نوشیدنی است که قبل از 
وعده غذایی و یا غذای اصلی س��رو می ش��ود و محتویات و نوع آن دارای هم خوانی با غذای 

اصلی است.
مواد الزم:پنیر لبنه ۳۵۰ گرم،فلفل دلمه ای قرمز 2 عدد،روغن زیتون 8۰ میلی لیتر،

پیاز متوس��ط یک عدد، ادویه مخصوص مرغ و ماهی به میزان الزم یا یک قاشق مرباخوری، 
ژالتین یک قاشق غذاخوری،آب یک س��وم پیمانه ،نمک به میزان دلخواه،بیسکویت ترد به 

تعداد الزم،سس کچاپ برای تزیین.
روش تهيه: ابتدا پیاز و فلفل دلمه ای ها را به شکل نگینی خرد کرده با روغن زیتون تفت 
می دهیم تا کامال نرم و سبک شوند. سپس ادویه و نمک را به آنها اضافه کرده، باز کمی تفت 
می دهیم؛ البته پیازها نباید طالیی ش��وند.یک پیمانه آب به م��واد اضافه کرده و می گذاریم 
حدود 2۰ دقیقه با حرارت مالیم بپزند.مخلوط حاصل را پس از اینکه حرارت خود را از دست 
داد داخل پارچ میکسر می ریزیم و مخلوط می کنیم تا یکدست شود. داخل کاسه ای گود پنیر 
را با پش��ت لیس��ک نرم کرده مایه پیاز و فلفل را به آن اضافه می کنیم و با لیس��ک مخلوط 

می کنیم تا مواد یکدست شود.
 ژالتین را روی آب سرد پاشیده، هم می زنیم و روی بخار آب جوش یا داخل مایکروویو قرار 
می دهیم تا ذوب شود. پس از این مدت ژالتین را با مایه مخلوط کرده داخل قالب سیلیکونی 
مورد نظر می ریزیم و به مدت 6 ساعت در یخچال قرار می دهیم.بهتر است قالب را با اسپری 
روغن چرب کنیم. پس از این مدت کرم را از داخل قالب ها خارج کرده روی بیس��کویت های 

ترد بر می گردانیم و داخل حفره های پشت قالب را توسط قیف با سس کچاپ پر می کنیم.

پس از تغییر دکوراس��یون داخلی منزل، کار اصلی تازه ش��روع می ش��ود - نگهداری 
و مراقبت. وقتی به درس��تی از دکوراس��یون خود نگهداری کنید، ه��م هزینه ای که 
 متحمل ش��ده اید را حفظ م��ی کنید و هم ظاهر دکوراس��یون خود را مث��ل روز اول 

نگه می دارید.
تميز کردن سراميک در دکوراسيون داخلى

قبل از تمیز کردن کاشی های سرامیکی ، ذره های آشغال را با جاروی دستی یا برقی 
جمع آوری کنید. از یک برس با موهای ریز نرم یا سر مخصوص جاروبرقی برای این کار 
استفاده کنید تا بر روی سطح سرامیکی خط نیفتد. بعد از این کار کف را با آب گرم تمیز 
کنید. برای لکه های سخت تر از محلول هایی با pH خنثی استفاده کنید. بسیاری از 
تولیدکننده های دوغاب و درزگیر، محلول هایی با pH خنثی دارند که به صورت ویژه 

برای سرامیک ساخته شده اند. بعد از پاک کردن، سطح را با آب گرم بشویید.
لکه های سخت: از یک زداینده برای زدودن لکه های سخت استفاده کنید. یک 
 پ��د شستش��وی نایلون��ی مرطوب ش��ده ب��ا مای��ع ظرفش��ویی م��ی توان��د برای 
برطرف کردن لکه های دوغاب مورد استفاده قرار گیرد؛ برای جلوگیری از لکه، در سال 

دو بار درزگیر دوغاب به کار برید.
هش�دار:  از شوینده های اس��یدی و س��فیدکننده که مفصل های دوغاب را با 
 گذش��ت زمان بی رنگ یا محو می کنند، اس��تفاده نکنید. هم چنی��ن از به کار بردن 
 صابون های روغنی و آمونیاک )که دوغاب را زرد می کنند( و س��رکه که به آن آسیب

 می زند، اجتناب کنید.

من سقراط مجروح را دوست دارم

اردور ژالتينى با بيسکویت ترد

احمقانه ترین سواالت از 
مایکروسافت!

 طویل ترین پل دریایى دنيا
 ساخته  شد

مدیریت زمان
 و راه هایى برای موفقيت در آن

 کارمندان شب بخوابند و 
حقوق بگيرند!

المپيک 2016 ریو به صورت واقعيت 
مجازی قابل دیدن خواهد بود

نحوه برق انداختن انواع سنگ و سراميک)3(

معبد بهش��ت یا تیان تان بزرگتری��ن معبد چین 
اس��ت و یکی از ۱۰معبد ش��گفت انگیز جهان به 
حس��ا ب می آید. معبد بهش��ت در 2 کیلومتری 
 ش��هر ممنوع��ه پک��ن ق��رار گرفت��ه و در ق��رن

 ۱4 می��الدی توس��ط امپراط��وری مین��گ 

 س��اخته ش��ده و نس��بت به بقیه  معابد چین در 
رتب��ه اول ق��رار دارد. معب��د بهش��ت، عبادتگاه 
امپراطوران مین��گ و کونینگ ب��وده و به همین 
دلیل ای��ن امپراطوران خود را تیان زی یا »پس��ر 
 بهش��ت« می نامیدند. ب��ه همین دلی��ل جرئت
 

نمی کردند محل اقامت خود، یعنی شهر ممنوعه 
 را بزرگ تر از اقامتگاه خدا بسازند. در بیرون یکی از 
 Imperial Vault of دروازه ه��ا ب��ه ن��ام
Heaven سه س��نگ انعکاس قرار گرفته که اگر 
رو به دروازه و روی س��نگ اول بایستید و صحبت 
کنید انعکاس صدای خود را  می شنوید. به همین 
ترتیب اگر روی س��نگ دوم و س��وم بایس��تید به 
ترتیب دو و س��ه انعکاس می ش��نوید. یکی دیگر 
از قسمت های مشهور معبد، دیوار انعکاس است 
که اگر ش��ما و نفر دیگری در دو طرف پای دیوار 
بایستید و حرف بزنید طرف مقابل به وضوح صدای  
شما را می ش��نود. این پدیده از تئوری امواج صدا 
اس��تفاده می کند. عالوه بر ساختمان های جالب 
توجه، دیدنی های دیگر ی هم در این قصر وجود 
دارد که از بینشان می شود به سرو 9 اژدها اشاره 
 کرد. علت این ن��ام گذاری به خاطر ش��اخه های 
تو در توی آن است، گویی که 9 اژدها به هم تابیده 
 ش��ده اند. قدمت این س��رو به بیش از ۵۰۰ سال 
می رس��د. در کل این معبد یک��ی از خاص ترین 

جاذبه های شهر پکن  است.

بزرگ�ترین  معبد چين گردشگری

اماراتى ها مسجد شناور مى سازند 
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