
رییس  جمهوری در جلسه هیئت دولت با گرامیداشت 23 تیرماه؛ سالروز توافق 
هسللته ای ایران با 1+5، ضمن تاکید بر اینکه جمهوری اسللامی ایران به عهد 
خود در توافق هسته ای پابرجا و متعهد اسللت، گفت: اگر روزی 1+5 بخواهد از 
تعهدات خود سر باز بزند، ما کاما آمادگی داشته و از لحاظ توانمندی هسته ای 
در شرایطی هستیم که در زمان کوتاهی می توانیم به نقطه مطلوب خود دست 

پیدا کنیم.
به گزارش ایسنا، حجت االسام والمسلمین حسللن روحانی روز گذشته گفت: 
برنامه جامع اقدام مشللترک )برجام( به نفع همه کشورها و صلح، امنیت، ثبات 
 و توسللعه جهانی بوده و نقض آن به ضرر هملله خواهد بللود و هرکس بخواهد

 شروع  کننده باشد، بازنده سیاسی در صحنه بین المللی است.
رییس  جمهوری با ابراز امیدواری از اینکه برجام موجب توسللعه داخلی، ثبات 
منطقه و صلح و امنیت بین المللی شللود، افزود: ضروری اسللت  همه براسللاس 
منافع ملی، عقانیت و در راستای اجرا و استحکام برجام و بهره برداری عمومی 
از آن در سطح منطقه و جهان تاش کنند. روحانی با تقدیر از دست اندرکاران و 
مسئوالن برجام و توافق هسللته ای در بخش های مختلف و تشکر از تاش همه 
رسانه ها به ویژه رسانه ملی در طول مدت مذاکرات و پس از آن برای آشنا کردن 
افکار عمومی با زوایای گوناگون این مسئله، بر ضرورت تنویر افکار عمومی برای 

بهره برداری بیشتر از فضای پس از برجام تاکید کرد.
رییس شورای عالی امنیت ملی، استفاده از فضای به وجود آمده پس از برجام را 
در سایه وحدت، انسجام و هم افزایی امکان پذیر دانست و گفت: باید از این فرصت 

برای توسعه کشور و اشتغال جوانان بهره برداری کنیم.
رییللس جمهللوری در ابتللدای سللخنان خللود نیللز 

اظهارداشللت: برجام به مفهوم تفاهم در 
اصل مذاکللرات، در 23 تیرماه به 

نتیجه رسید و اجرای آن از 26 
دی ماه آغاز شللد و اینکه در 
برخی رسانه ها عنوان شده 
که یکسال از اجرای برجام 
گذشللته اسللت صحیللح 
نیسللت و از اجرای برجام 
کمتر از 6 ماه گذشته است.

روحانی با اشللاره بلله اینکه 
می توانیم 23 تیرماه را به عنوان 

روز تعامل با جهان بنامیم، خاطر 
نشان کرد: جمهوری اسامی ایران 

در این روز برای همه جهانیان 
بللت  ثا

کرد از لحاظ قدرت سیاسللی، آنچنان توانمندی و تبحری در مسللائل سیاسی، 
منطق و موضوعات فنی و حقوقی دارد که می تواند بللرای حل موضوع پیچیده 
بین المللی با قدرت های بزرگ مذاکره و از حق ملت ایللران به خوبی دفاع کند. 
رییس شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه برخی همواره از مذاکره هراس داشته 
و می گفتند قادر به مذاکره سیاسی نیستیم، افزود: 23 تیرماه ثابت کرد همان طور 
که در میدان جنگ قادریم در برابر توطئه های جهانی بایسللتیم و با آنها مقابله 
کنیم و برای ملت پیروزی به ارمغان آوریم، در صحنه سیاسی، حقوقی و فنی هم 

این قدرت را داریم و می توانیم از حقوق ملت دفاع کنیم.
رییس  جمهوری با بیان اینکه یکی از گزینه های پیللش روی ملت ایران قبل از 
مذاکرات و توافق هسته ای، تداوم تحریم ها و افزایش فشارها بود، اظهار داشت: 
اگر آن روند قرار بود ادامه پیدا کند، امروز فروش نفت در کشور به صفر می رسید، 
تحریم ها و تهدیدات روز به روز بیشتر و فعالیت های هسته ای ایران، از دید آنها 

غیرقانونی تلقی می شد.
روحانی با تاکید بر اینکه یکی از موفقیت های برجام، برداشتن سایه تهدید از سر 
مردم بود، گفت: پرونده ایران در شورای امنیت ، در چارچوب فصل هفتم منشور 
سازمان ملل قرار داده شده بود که زمینه را برای حمله نظامی به ایران آماده کنند 
و حتی در این زمینه به تفاهم هم رسللیده بودند. مذاکرات توانسللت بهانه برای 
تهدیدات را برطرف و قدرت سیاسللی، حقوقی و فنی ما را برای جهانیان آشکار 

کند و روشن شد فعالیت هسته ای و غنی سازی، حق مسلم ملت ایران است.
 رییس  جمهوری با اشللاره به اینکه به واسللطه برجام، تحریم های تسلللیحاتی

 برداشته شده و ما قادر به ارتقای قدرت دفاعی و نظامی خود هستیم، گفت: البته 
امروز هم برای خرید برخی تسلیحات هنوز با پیچ و خم هایی مواجهیم، اما در این 

راستا توانسته ایم موانع را برطرف کنیم.
روحانی با بیان اینکه پیش از توافق هسته ای دشمنان، ما را به موضوعی واهی و 
بی ریشه مبنی بر ساخت ساح هسته ای متهم می کردند و با تبلیغات این موضوع 
را در افکار عمومی جهان توسعه می دادند، گفت: با حل مسئله پی.ام.دی روشن 
شللد که اتهامات به ایران، بی اسللاس بوده و ما هرگز به دنبال ساخت ساح 
هسته ای نبوده و نخواهیم بود و موضوع حائز اهمیت برای ما توانمندی در 

غنی سازی به عنوان مسئله ای فنی و علمی بوده است.
رییس  جمهوری با اشاره به اینکه به واسللطه توافق ، تحریم های مربوط به 
هسللته ای در همه زمینه ها برداشته شده است، خاطرنشللان کرد: البته در 
 برخی زمینه ها از جمله بانک ها هنوز به روال مد نظر و مورد انتظار نرسیده ایم، 
هر چند قدم های خوبی در این راستا برداشته شده و ارتباطاتی با بانک های بزرگ 

دنیا برقرار شده است.
روحانی با تاکید بللر اینکه بایللد از فضای به وجللود آمده، حداکثر اسللتفاده و 
بهره برداری را داشته باشیم، افزود: هیچ کس نباید تردید داشته باشد که به واسطه 
مذاکرات، توافق هسته ای و اجرای برجام، فضایی برای ما به وجود آمده که در آن 
بهتر می توانیم فعالیت اقتصادی، دفاعی و فناورانه داشته باشیم و فناوری 

هسته ای را با آرامش بیشتری توسعه دهیم.
رییس  جمهوری با اشاره به اینکه ضروری است از این 
فضا برای افزایش رفاه و حل مشکات اقتصادی 
مردم بلله بهترین شللکل اسللتفاده کنیم، 
اظهارداشت: اینکه امروز عده ای بخواهند 
راجع به واژه ها و کلمات در برجام بحث 
کنند در جای خود اشللکالی ندارد، 
اما الزم است به جای پرداختن 
به حاشیه، به استفاده مطلوب 

از این فرصت بپردازیم.

مدیرعامل فوالد مبارکه گفت: به منظور حضور موفق و مستمر در بازارهای 
داخلی و بین المللی، توجه به تنوع در تولید محصوالت با ارزش افزوده باال 

از مهم ترین اهداف شرکت در سال 95 است.
 بهرام سبحانی در جلسه کمیته مدیریت شللرکت فوالد مبارکه، افزود: با 
تنوع در محصوالت می توان بازار را دراختیار داشت و هرزمان که محصولی 
بازار نداشته باشد، تولید آن محصول کاهش داده و برای تولید محصولی که 

شرایط بهتری در بازار دارد برنامه ریزی کرد.
سبحانی با اشاره به نگرش جدید در برگزاری جلسات کمیته مدیریت فوالد 
مبارکه اظهار کرد: طرح مشکات وچالش های نواحی و بررسی راهکارهای 

اجرایی رفع این چالش ها باید در سرلوحه جلسات این کمیته قرارگیرد.
وی با بیللان اینکه در آینده نزدیللک تعدادی از پروژه های طرح وتوسللعه 
 و زیرسللقف به بهره برداری خواهد رسللید، افزود: باید با ارائه راهکارهای 
 کوتاه مللدت و بلندمللدت بللرای تامین زیرسللاخت هللای الزم در زمینه 

حمل ونقل، جانمایی محصوالت و بازاریابی، اقدامات موثری انجام شود.
سبحانی با اشللاره به اهمیت رعایت نکات ایمنی در شرکت فوالد مبارکه، 
گفت: با هماهنگی و رعایت قوانین ایمنللی نباید اجازه دهیم که حتی یک 

حادثه کوچک در شرکت رخ دهد.
وی با اشللاره به اینکه حللوادث بایللد درس وتجربه ای بللرای رفع نقص و 
جلوگیری از تکرار آن باشد، اظهار کرد: واحد HSE شرکت، باید بخش های 

ایمنی و فنی نواحی مختلف شرکت را ارزیابی و رتبه بندی کند.
 مدیرعامل شللرکت فوالد مبارکلله گفت: اعضللای کمیتلله مدیریت باید 

پروژه ها را براسللاس بهره وری، ایمنی، ضرورت، اقتصادی بودن، افزایش 
کیفیت وکمیت اولویت بندی کنند و بر این اساس تصمیم گیری شود.

وی با عنوان کردن این مطلب که باید قراردادهای خرید و طرح های توسعه 
مورد بازنگری قرار گیرد،گفللت: در قراردادهای توسللعه و  تامین قطعات 
یدکی، باید پیش بینی های الزم انجام شود تا طرف مقابل، قرارداد دیگری 
را به فوالدمبارکه تحمیل نکند.  سللبحانی گفت: درقراردادها باید شرایط 

رقابتی به صورت کامل و شفاف رعایت شود.
 سللبحانی با بیان اینکه نباید اجازه دهیللم به اعتبار خوب فللوالد مبارکه

 خدشه ای وارد شود، گفت: کیفیت محصوالت در بازارهای جهانی، حرف 
اول را می زند و در تحویل محصوالت به مشتریان نیز خوش قولی مهم است.

وی با بیان اینکه دو میلیون تن ظرفیت جدید در فوالدمبارکه ایجاد شده 
است، گفت: اکنون بازار اسلب، با نامایماتی همراه است که به منظور ایجاد 

تنوع در سبد محصوالت، تولید بلوم و بیلت، در برنامه قرارگرفت.
مدیر عامل فوالد مبارکه با اشاره به تولید ورق با ضخامت های پایین در این 
شرکت گفت: تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر و تحقق برنامه تولید 
مطابق سفارش مشتریان باید توسط کارکنان مدنظر قرارگیرد و نظام های 

انگیزشی متناسب با اهداف تعیین شده مشخص شود.
سبحانی با اشللاره به اهمیت انتقال دانش و تجربه نسل های قدیم به نسل 
 جدید، گفللت: مدیران نواحللی مختلف بایللد به منظور پویایی سیسللتم، 
جانشین پروری و تربیت نیروهای فنی را بر اساس مدل شایسته ساالری در 

دستور کار خود قرار دهند.

 رییس سللازمان صنعت، معدن و تجارت اسللتان اصفهللان از در نظر گرفتن
 مشوق ها و تسللهیات وزارت صنعت و معدن برای حضور صادرکنندگان در 
نمایشللگاه های خارج از کشور خبر داد.  نشسللت هم اندیشی فعاالن صنعت 
فوالد ویژه برگزاری نهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی، ریخته گری، فوالد، 
معادن و صنایع وابسته )Metalex( با حضور مسئوالن و ۷۰ نفر از چهره های 

شاخص صنعت فوالد و با همکاری مجتمع فوالد مبارکه برگزار شد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در این نشست با اشاره 
به اینکه یک چهارم اشتغال استان از صنعت فوالد تامین می شود و این استان 
تولیدکننده ۷۰ درصد فوالد کشور است، اظهار داشت: صنعت فوالد، صنعتی 

بسیار وسیع و کمک کننده است اما به کمک هم نیاز دارد.
اسللرافیل احمدیه افللزود: بیللش از 15۰۰ واحللد مرتبط با ایللن صنعت در 
 اسللتان اصفهان در حال احداث و یا توسعه اسللت که 12 هزار میلیارد تومان
  سللرمایه گللذاری جدیللد را در بللر دارد کلله ایللن میزان سلله چهللارم کل

 سرمایه گذاری استان است و 66 هزار نفر اشللتغال جدید ایجاد خواهد کرد. 
وی تصریح کرد: صنعت فوالد همواره فروش مناسللبی داشللته و شللاید نیاز 
به اطاع رسللانی و تبلیغات را احساس نکرده اسللت اما اکنون به دلیل رکود 
 صنایعللی مانند صنعت سللاختمان و ضعللف تکنولوژی، این صنعللت نیاز به

 اطاع رسانی دارد و از این رو حضور قوی و پر رنگ در نمایشگاه های تخصصی، 
امری بسیار حائز اهمیت به شمار می آید.

 رییس سللازمان صنعللت، معللدن و تجارت اسللتان اصفهللان، تاکیللد کرد: 
 تکنولوژی های جدیدی که صنعت فللوالد به آن نیاز دارد می تواند مسللائل 

زیست محیطی را نیز حل کند و نمایشگاه ها یکی از مهم ترین مکان ها برای 
انتقال و معرفی تکنولوژی های جدید است. احمدیه، به مشوق ها و تسهیات 
وزارت صنعت و معدن برای حضور صادرکنندگان در نمایشگاه های خارج از 
کشور اشللاره کرد و افزود: این موضوع به تشکل ها اعام شده است تا با برنامه 
 ریزی مفید، حضور بهتری در نمایشللگاه ها داشللته باشللند. وی بللا تاکید بر

ظرفیت های وسیع صنعت فوالد در کشور، گفت: نمایشگاه این صنعت باید در 
شأن و اندازه آن باشد و به همین دلیل مجموعه های فعال در صنعت فوالد باید 

حضور قوی و موثری در این رویدادها داشته باشند.
حرکت به سوی بزرگ ترین نمایشگاه فوالد خاورمیانه در اصفهان

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان نیز در این مراسم 
گفت: نمایشللگاه صنعت فوالد آن گونه که باید مللورد حمایت فعاالن صنعت 

فوالد قرار نمی گیرد.
رسول محققیان با اشللاره به پروژه در حال ساخت نمایشللگاه بزرگ اصفهان 
اذعان داشللت: ظرفیت های صنعت فوالد اصفهان می طلبد که این نمایشگاه 
به صورت ساالنه برگزار شود و در صورتی که نتوان این رویداد را به نقطه قوت 
مورد انتظار رساند با حضور در گسللتره وسیع پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان، 

نمی توان انتظارات را برآورده کرد.
وی با اشاره به سفر مدیر نمایشگاه های خارجی هانوفر به اصفهان و اطاع از 
ویژگی های محل جدید نمایشگاه های اصفهان، گفت: این فعال نمایشگاهی 
در این سللفر اذعان داشللت که در این محل می توان بزرگ ترین و مهم ترین 

نمایشگاه صنعت فوالد خاورمیانه را برگزار کرد.

رییس  جمهوری در جلسه هیئت دولت با گرامیداشت سالروز توافق هسته ای:

ایران به عهد خود در توافق هسته ای پابرجا و متعهد است
سبحانی:

تولید محصوالت با ارزش افزوده باال، مهم ترین هدف فوالد مبارکه است

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان خبر داد:

تسهیالت وزارت صنعت برای حضور صادرکنندگان در نمایشگاه های خارجی
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سپرده گذاران تا سللقف 1۰۰ میلیون تومان ثامن الحجج 
 تعییللن تکلیف شللدند و بللرای وصللول مطالبللات خود 
می توانند به شعب مربوطه مراجعه کنند. کوروش پرویزیان 
مدیرعامل بانک پارسیان گفت: در ارتباط با پرداخت وجوه 
سپرده گذاران ثامن الحجج تمام تاش خود را برای اجرای 
درست اوامر اباغی از سوی مرجع قضایی و بانک مرکزی 
جمهوری اسللامی انجام دادیم. وی در ادامه افزود: بیش 
از 9۰درصد سپرده گذاران موسسلله ثامن الحجج تعیین 
تکلیف شللده و وجوه خود را تا سللقف 35 میلیون تومان 
دریافت کرده اند. وی در خصوص بازپرداخت سپرده های 
باال نیز گفت: سللپرده های تا سللقف 1۰۰ میلیون تومان 
رسیدگی شد و بر حسللب اباغیه ای که به بانک پارسیان 

داده  شده، سپرده گذاران می توانند...

بدون شغل دوم، هرگز!
W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R

 مدیرعامل باشللگاه ذوب آهللن اصفهان با بیللان اینکه 
در فصل نقللل و انتقللاالت عملکرد خوبی داشللته ایم، 
گفت: هللدف مللا در لیگ شللانزدهم قهرمانی اسللت و 
امیدوارم بتوانیم به این مهم دسللت پیدا کنیم. سللعید 
آذری پس از پایان مراسللم قرعه کشللی لیگ شانزدهم 

 با ابراز رضایللت از قرعلله ذوب آهن اصفهللان گفت: از
 قرعه کشی راضی هسللتم و امیدوارم بتوانیم یک فصل 
موفق را با ذوب آهن در لیگ شانزدهم داشته باشیم. وی 
افزود: ذوب آهن امسال آهسته و پیوسته حرکت می کند 

و ما در فصل نقل و انتقاالت عملکرد...

سعید آذری:

هدف ذوب آهن
قهرمانی در لیگ شانزدهم است
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بعیدی نژاد در نشست خبری از اجرای کامل برجام گفت؛

تضمین می دهیم
90 درصد سرمایه گذاران 

ثامن الحجج تعیین تکلیف شدند

تعرفه اینترنت ثابت و همراه 
کاهش یافت

نبود ثبات مدیریتی، مشکل بزرگ 
چهارمحال و بختیاری

 دراکوالیی که نه می ترساند
و نه می خنداند!

قرعه بد شاگردان ویسی در هفته های پایانی؛

پایان دشوار در انتظار سپاهان
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درخانه بمانید
آلودگی ها منشأ داخلی و خارجی دارد

عمراصفهانی ها به دلیل آلودگی هوا دوسال کمتر از دیگر ایرانی هاست

عملکرد دستگاه های مسئول در زمینه ریزگردها بررسی می شود

آلودگی هوا، نفس اصفهان را برید؛
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به نوش��ته گاردی��ن اظهارات اخی��ر ترکی الفیصل در نشس��ت 
 حامیان گروهک منافقین، اختالفات ایران و عربستان را تشدید 
کرده اس��ت.»ترکی الفیصل« شاهزاده س��عودی  همیشه ادعا 
می کند از جانب خود حرف می زند و س��خنانش بازتاب دیدگاه 
کشورش نیست، اما وی که قبال رییس اطالعات و سفیر عربستان 
در آمری��کا بوده، هنگام حض��ور در جمع، عادت ب��ه خودنمایی 
هم دارد.وی در نشس��ت حامی��ان گروهک منافقی��ن که اوایل 
هفته در پاریس برگزار شد، ش��رکت نمود و در اظهاراتی ایرانی 
ستیز، جمهوری اسالمی را به بی ثبات کردن منطقه خاورمیانه 
و »دامن زدن به هرج و مرج« متهم ک��رد. او حتی پا را از این هم 
 فراتر گذاشت و گفت امیدوار اس��ت حکومت ایران سقوط کند.

ازسوی دیگر در اظهارات تناقض آمیز خود ادعا کرد که ایرانیان 
و اعراب رابطه خوبی با هم داشته اند و از دستاوردهای فرهنگی 
 و مذهب��ی و مش��ترکات اعراب ب��ا ایرانیان یاد ک��رد و گفت که

 تنش های اخیر، استثنا هس��تند، اما بعد تا آنجا پیش رفت که 
عالوه بر اهانت ب��ه بنیان گذار فقید ایران، انقالب اس��المی را به 
سرطان تش��بیه کرد. روابط بین ایران و عربستان، بعد از انقالب 
اسالمی، پستی و بلندی هایی داشته است. حاال این دو کشور در 
دو سوی متفاوت مناقشات منطقه ای از جمله در سوریه، لبنان، 
عراق، بحرین و یمن قرار دارند. نظرات آنها در خصوص مش��کل 
فسطینیان با صهیونیست ها هم متفاوت است. عربستان از پول 
سرشار و حمایت آمریکا برخوردار است، اما از آن سو، با حزب ا... 

و حکومت بشار االسد خصومت دارد.
رقابت راهب��ردی و اقتصادی این دو همس��ایه ک��ه در موضوع 
صادرات نفت به اوج رس��ید،با مش��کالت فرقه ای عربس��تان و 

خصومت و عدم تحمل این کشور در آمیخته است.
در ژانویه سال جاری و هنگامی که عربستان، روحانی شیعه ای به 
نام »شیخ نمر« را در این کشور اعدام کرد، تضاد دیدگاه های دو 
کشور به اوج رسید. پس از آن بود که موج ایرانی های خشمگین 
به سفارت عربستان در تهران و کنس��ولگری آن در مشهد وارد 
شدند و تنش��ی در روابط دیپلماتیک به وجود آمد که تا به امروز 
ادامه دارد.ایران معتقد است عربستان از داعش حمایت می کند 

و به سرعت به اظهارات ترکی الفیصل واکنش نشان داد.
اظهارات هفته گذشته الفیصل توسط رسانه های سعودی بازتاب 
گس��ترده ای داش��ت تا به گوش همه خوانندگان و شنوندگان 
احتمالی برسد.اظهارات خصمانه ای از قبیل آنچه الفیصل مطرح 
می کند، اغلب به زیان خود عربس��تان تمام می ش��ود. چنانچه 
ایران در ماه می اعالم کرد قرار نیست امس��ال اتباع کشور خود 
 را برای حج به عربس��تان بفرس��تد زیرا از اقدامات و توضیحات 
 س��عودی ها در خصوص ف��وت 464 ایرانی در عربس��تان قانع

 نشده است.

دیمیت��ری پس��کوف س��خنگوی کاخ کرملین اعالم ک��رد مانعی 
 برای تصدی پس��ت ریاس��ت جمهوری روسیه به وس��یله یک زن

 وجود ندارد.
بر این اساس، پسکوف در جواب س��وال خبرنگاران در این زمینه 
گفت: »خصوصیات کاندیداها باید قبل از هر چیز با قوانین جاری 
مطابقت داشته باشد وگرنه قانون اساسی روسیه محدودیتی از نظر 
جنس��یت برای تصدی این مقام قرار نداده است.« وی خاطرنشان 
کرد: در زمان حاضر زنان زیادی در مناصب رسمی بلندپایه ای در 
دولت فدرال، وزارت خانه ها و نهادهای مختلف و نیز مجلس دوما و 

فدرال مشغول کارهستند.
 والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه نیز  قبال در این باره گفته 
بود:» نباید فقط به ایس��تادن در برابر آمری��کا فکر کنیم بلکه حل 
مسائل و مشکالت داخلی از جمله بهداشت عمومی، آموزش و رشد 
و تحول اقتصادی نیز مهم اس��ت و یک زن هم می تواند در صورت 

رسیدن به ریاست جمهوری این مشکالت را حل کند.«

مدی��ر کل غرب اروپ��ای وزارت خارجه جمهوری اس��المی ایران، 
سفیر فرانسه را احضار کرد. به دنبال برگزاری گردهمایی گروهک 
تروریستی منافقین در پاریس، ابوالقاسم دلفی مدیر کل غرب اروپای 
وزارت امور خارجه جمهوری اس��المی ایران با فراخواندن س��فیر 
فرانسه در تهران مراتب اعتراض ش��دید جمهوری اسالمی ایران 

نسبت به برگزاری تجمع مذکور را به وی ابالغ کرد.
 مدیر کل غرب اروپا خاطر نشان ساخت: برگزاری این تجمع توسط 
کسانی که دست شان به خون مردم ایران آغشته است و با صحنه 
گردانی پدر و  پایه گذار گروهک های تروریستی همچون طالبان، 
القاعده و داعش و شریک صهیونیست ها انجام شد و بیان اظهارات 
سخیف از سوی آنها علیه جمهوری اسالمی ایران در خاک فرانسه 
غیر قابل قبول می باش��د. وی همچنین تاکید کرد اجازه دادن به 
مقامات سایر کش��ورها برای تبلیغ و اهانت به کشوری ثالث ناقض 
موازین حق��وق بین المللی و ام��ری محکوم و غی��ر قابل قبول در 
جهان اس��ت.  مدیر کل غرب اروپا همچنین خواستار اعالم موضع 
 رسمی دولت فرانس��ه در قبال این گروهک تروریستی و اظهارات

 ضد ایرانی مطرح ش��ده توس��ط بانیان و حامیان تروریست های 
تکفیری و گروهک های ضد بشری در پاریس گردید.

 سفیر فرانسه هم با اعالم این موضوع که دولت فرانسه با این گروهک 
تروریستی هیچ گونه ارتباطی ندارد و آن را به رسمیت نمی شناسد 
بیان داشت: مراتب اعتراض جمهوری اسالمی ایران را در اسرع وقت 

به مقامات فرانسوی منتقل خواهد کرد.

 حمی��د بعی��دی ن��ژاد مدی��ر کل سیاس��ی و بی��ن الملل 
وزارت امور خارجه ، روز گذش��ته در جریان یک نشس��ت 
خبری با عنوان یک س��ال پس از برجام ، ت��الش کرد تا به 
سواالت و اما و اگرها و تمام آنچه مربوط به برجام می شود، 
پاس��خ بدهد . گزیده ای از اظهارات بعیدی نژاد را در ادامه 

می خوانید:  
 برجام یک��ی از پیچیده تری��ن مذاکرات بی��ن المللی در

 سال های اخیر بوده است و درگیر بودن ایران و کشورهای 
1+5 و اتحادیه اروپا پیرامون یک موضوع حس��اس در یک 
فرآیند دوازده س��اله از ابعاد مختلف قابل توجه اس��ت و هر 

کدام از این ابعاد دارای پیچیدگی های زیادی هستند.
 در پیچیدگی های برجام همین بس که شش ماه پس از 
حصول آن کشورهای طرف مذاکره توانستند مسیر داخلی 
خود را برای اجرای برجام طی کنند وبرخالف گذشت یک 
سال از انعقاد برجام هنوز چند ماهی بیشتر از اجرایی شدن 

آن نمی گذرد و ما در ابتدای راه هستیم.
 برای کشورهای حاضر در مذاکرات هسته ای روشن بود 
که مسیر سختی در اجرای برجام وجود دارد، اما مجموعا این 
ارزیابی مثبت وجود دارد که برخالف مش��کالت موجود در 
 اجرای برج��ام، رونداجرای برجام تا ح��دی رضایت بخش

 بوده است.
 با وجود مشکالت و فراز و نش��یب ها و ابهاماتی که وجود 
دارد تا این لحظه طرفین برجام اعتقادشان این است که این 

سند نقض نشده و تالش برای رفع مشکالت آن ادامه دارد.
 برخالف تمام مش��کالت موجود بر 
س��ر راه اجرای برجام این احساس در 
داخل کشور وجود دارد که با رایزنی ها 
و مذاکرات می توانیم مشکالت را رفع 
کنیم و نس��بت به اجرای کامل برجام 

تضمین دهیم.
 همان طور که جمهوری اس��المی 
ایران به تعهدات خ��ود عمل می  کند 
این انتظار را دارد که طرف های دیگر 
هم به تعه��دات خودعم��ل نمایند و 

محدودیت های موجودرا رفع کنند.
 اواسط هفته آینده جلسه کمیسیون 
مش��ترک برجام در وین با هدف رفع 
محدودیت ها و مشکالت موجود بر سر 

راه اجرای برجام، برگزار می شود.
 به نظر می رس��د خوش بینی های بی��ش از اندازه ای در 
رابطه با برجام ایجاد ش��د و این خوش بین��ی ها انتظارات 
زیادی را هم به وجود آورد در حالی که شمولیت برجام کامال 
مشخص است و ما در همان زمان انعقاد برجام بر این نکته 
تاکید می کردیم که نبای��د انتظارات بی��ش از اندازه ای از 

برجام داشت.
 انتش��ار پیش نویس ناقص گزارش بان کی مون در رابطه 
 با رون��د اجرای برج��ام و قطعنام��ه 2231 برای ما بس��یار 

تعجب برانگیز بود.
 پیش نویس��ی که اخیرا در این رابطه منتشر شده بسیار 
غیر مت��وازن و غیر جامع اس��ت و 
انتظار ما این اس��ت که ب��ا توجه به 
مذاکراتی که در جریان اس��ت این 
گزارش تکمیل گردد و از توازن الزم  

برخوردار شود.
 این اطمینان را می دهیم که در 
پسابرجام شرایط مطلوب تری برای 
کشور در حوزه دفاعی ایجاد شود . 

پس از برج��ام محدودیت هایی که 
برای ت��وازن تجهی��زات و فناوری 
دفاع��ی وج��ود داش��ت در ح��ال 
برداشت شدن هس��تند و مراودات 
جدیدی میان بخ��ش دفاعی ایران 
و کش��ورهای دیگر برقرار شده که 
 برای نمونه م��ی توانیم ب��ه انتقال 

سامانه s-300 اشاره کنیم.
 کنگره آمریکا از همان ابتدا دی��دگاه مثبتی در خصوص 
برجام نداشت، اما باید توجه داشت که ما نمی توانیم منافع 
ملی خود را بر اساس تحلیل ها و دیدگاه های سایر نهادهای 
خارجی تعری��ف کنیم؛ چرا ک��ه توان موش��کی جمهوری 

 اسالمی بخشی از توان دفاعی کش��ور است که برای دفاع از 
 تمامی��ت ارضی کش��ور م��ورد اس��تفاده قرار م��ی گیرد و

با توجه به تجربیات گذش��ته به خصوص جنگ تحمیلی، ما 
 نمی توانی��م ب��رای برنامه ه��ای دفاعی خ��ود محدودیت 

قائل شویم.
 طرف خارجی نباید این انتظار را داشته باشد که ایران به 
خاطر برجام از منافع دفاعی و امنیتی خود صرف نظر کند و 
به این امر توجه کند که برنامه موش��کی ایران به هیچ وجه 

تهدیدی برای منطقه و جهان محسوب نمی شود.
 همه منابع و دارای��ی های خارجی ایران آزاد ش��ده اند و 
محدودیتی برای نقل و انتقال این دارایی ها وجود ندارد، اما 
یک مش��کل فنی وجود دارد و آن عبارت است از تبدیل این 
دارایی ها از ارزهای غیرمعروف به ارزهای رایج جهانی ،  که 
این امر یک سلس��له مس��ائل مه��م بانکی را در پ��ی دارد و 

مذاکرات فنی برای رفع این مشکل در جریان است.
 انتظاراتی که در برخی رسانه ها و افکار عمومی ایجاد شده 
مرتبط با موضوعات غیر برجامی اس��ت ک��ه با واقعیت های 

برجام هماهنگی ندارد.
 با صراحت تاکید می کنم که در مذاکرات هس��ته ای و در 
روند اجرای برجام ازخطوط قرمز ترس��یم شده عبور نشده 

است.
 جمهوری اس��المی ایران ب��ه هیچ وجه تصمی��م نگرفته 
پیرامون مش��کالت ریش��ه ای از قبی��ل مس��ائل مرتبط با 
 تروریس��م و مس���ائل منطق���ه ای،  ب���ا آمری��کا وارد  

مذاکره شود.

گاردین:

اقدامات ضد ایرانی عربستان
به ضرر خودشان است

 شرایط یک زن برای 
ریاست جمهوری روسیه

در اعتراض به برگزاری نشست گروهک منافقین در پاریس؛

سفیر فرانسه به وزارت امور خارجه 
احضار شد

اخبارنگاه 
بعیدی نژاد در نشست خبری از اجرای کامل برجام گفت؛

تضمین می دهیم

عربستان سعودی برای جاسوسی از حجاج در مراسم 
حج و شناسایی و ربودن آس��ان حجاج مورد نظر خود، 
بس��تن مچ بند اجباری حجاج را در دس��تور کار قرار 

داده است.
س��ایت صوت العراق در گزارش��ی به قل��م ماجد زهیر 
شنتاف، نوشت: اتاق عملیات امنیتی سازمان اطالعات 
عربستان بر اجرای سیس��تم مچ بند الکترونی نظارت 
خواهد داش��ت که همه حج��اج باید از زم��ان ورود به 
فرودگاه عربستان تا زمان س��وار شدن به هواپیما برای 
بازگشت به کش��ور خود، آن را به دس��ت شان ببندند.

نیروهای ویژه سازمان اطالعات عربستان بر پیگیری این 
سیستم جدید نظارت خواهند داشت.هریک از حجاج 
باید مچ بند الکترونی را که مسئوالن سعودی در اختیار 
آنها قرار می دهند، روی دستان خود ببندند. این مچ بند 
به یک سامانه متصل خواهد بود که با هزار دوربین در 
ارتباط است. وزارت کشور عربستان این دوربین ها را زیر 
نظر یک شرکت امنیتی چند ملیتی در مناطق مختلف 
نصب کرده اس��ت.هر مچ بند حاوی اطالعاتی ش��امل 
اسم، تابعیت، کاروان و همه اطالعات شخصی حاجی 
است تا مسئوالن سعودی بتوانند این فرد را شناسایی 
کنند. این مچ بند ضد آب است و با هزار دوربین نصب 
شده در حرم مکی و سایر اماکن حج در ارتباط است و 
به محض اینکه شماره مچ بند یا نام حاجی مورد نظر به 

سامانه داده شود، دوربین ها محل حضور حاجی را برای 
اتاق عملیات امنیتی مشخص می کنند.این مچ بند به 
سیستم GPS متصل است و مکان حاجی را هر لحظه 
برای دستگاه های اطالعاتی خارجی که روابط راهبردی 

با عربستان دارد، گزارش می دهد.
مسئوالن امنیتی نیز می توانند براساس اطالعات هریک 
از مچ بنده��ا، در هر لحظه از طریق تلف��ن های همراه 
 خود وارد عمل شوند. خنده دار این است که عربستان

 می گوید این مچ بندها حاوی اطالعات مهم برای حجاج 
نظیر موعد نماز و اذان و مناسک حج و راهنمایی حجاج 
به زبان های مختلف است؛ به گونه ای که انگار حجاج 
گروهی از برنامه نویس��ان رایانه یا تحلیلگران سیستم 
هس��تند و می توانند با اینچنین برنامه هایی به آسانی 
کار کنند. مچ بندهای ش��خصیت های ش��یعه معین 
دارای دس��تگاه ش��نود هم خواهد بود تا اتاق عملیات 
امنیتی صدای آنها را شنود کند. به سادگی تمام،امسال 
این وضعیت برای حجاج ش��یعه اتف��اق خواهد افتاد و 
ایران کار خوبی کرد ک��ه از بردن حج��اج خود صرف 
نظر نمود و باید شیعیان جهان و مسئوالن آنها را آگاه 
کرد که با توجه به وجود این م��چ بندها و دوربین های 
 مداربسته و مناطق ازدحامی که دولت سعودی به عنوان 
مقدمه  ای برای شکار ش��یعیان و به قتل رساندن آنها 

تعیین کرده اند، محتاط باشند.

»جواد کریمی قدوس��ی« از نمایندگان مجلس در 
گفت وگو با سایت دانشجو مدعی تقلید صدای رییس 
جمهوری از سوی حسین فریدون شده و گفته: »در 
یک مورد وی با تقلید صدای روحانی در تماس هایی 
 با مراکز اقتصادی در راس��تای ترخی��ص کاالهای

 غیر مج��از اقدام ک��رده و از آنها خواس��ته تا جلوی 
واردات این کاالها را نگیرند.«

دستیار ویژه رییس جمهوری تاکید کرد: طرح چنین 
اخباری از جمله »تقلید صدای رییس جمهوری برای 
کنسل کردن سفر موالوردی معاون روحانی در امور 
زنان و خانواده« از اس��اس کذب بوده و ادامه همان 

خبرسازی علیه دولت است.
کریمی قدوس��ی همچنین مدعی شده که فریدون 
به دلیل همین اق��دام غیرقانونی ب��ه دادگاه احضار 
ش��ده اس��ت؛ در حال��ی که دس��تیار وی��ژه رییس 
جمه��وری تصریح کرد ب��ه هیچ وجه ای��ن موضوع 
صحت نداشته اس��ت؛ در واقع مخالفان دولت از هر 
 اقدامی برای تخریب و هجمه به دولتمردان کوتاهی 

نمی کنند.
خبرس��ازی این نماینده مجل��س، واکنش معاونت 
ام��ور زن��ان و خان��واده ریاس��ت جمه��وری را نیز 
به دنبال داش��ت به طوری که رواب��ط عمومی این 

 معاونت با ص��دور اطالعیه ای ادعای مطرح ش��ده 
کریمی قدوسی را تکذیب کرد.

به گزارش ایرنا در این اطالعیه آمده است: نظر به خبر 
منتشره خبرگزاری دانشجو با آقای کریمی قدوسی، 
نماینده مردم مشهد و کالت، این معاونت برای تنویر 

افکار عمومی ادعای خالف واقع را تکذیب می کند.
روابط عموم��ی این معاون��ت با یادآوری س��وگند 
موضوع اص��ل 67 قانون اساس��ی)برای نمایندگان 
مجلس( آورده اس��ت: انتظار م��ی رود این نماینده 
مجل��س در اظهار نظره��ا و انجام وظای��ف وکالت، 
 امان��ت و تق��وا را رعای��ت کند؛ ه��ر چند ب��ه نظر

 می رس��د این روزه��ا در ادامه هجمه ها، فش��ارها 
و تخریب ه��ای بی ام��ان علی��ه دول��ت و در بازار 
م��کاره سیاس��ت، دیگ��ر مت��اع اخ��الق ، امانت و 
 تقوا خری��داری نداش��ته و به ثمن بخ��س به حراج 

گذاشته می شود.
پیش از این نی��ز برخی مدعی دخال��ت فریدون در 
انتصاب مدیران عامل بانک ها ش��ده بودند که وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد که همه این 
اخبار کذب بوده و برخی برای تخریب دولت، به هر 
اقدامی حتی خبرسازی کذب و بی اخالقی رسانه ای 

دست می زنند.

مچ بندهای جاسوسی عربستان بر دستان حجاج؛

خوب شد لغو شد!
دستیار ویژه رییس جمهوری؛

تقلید صدای روحانی توسط حسین فریدون؟!

هجوم برخی کاربران فارسی زبان به صفحه اینستاگرام »مال�یا اوب�اما« 
دختر »ب�اراک اوب�اما« رییس جمهور آمری�کا واکنش های زیادی را به 
دنبال داشت. برخی از کاربران فارسی زبان  با رفتن به صفحه دختر اوباما 
درخواس��ت های خود را با زبان طنز و مزاح مطرح کردند. بعد از مدت 
زمانی کوتاه، مالیا اوباما که از هجوم کاربران به صفحه اینس��تاگرامش 
شگفت زده ش��ده بود، صفحه اش را پرایوت کرد. بس��یاری از ایرانیان 
برای معذرت خواه��ی و دلجویی از او، در اینس��تاگرام به وی دایرکت 
ارس��ال کردند و مالیا اوباما این دایرکت ها را در صفحه شخصی اش به 

اشتراک گذاشت.
مالیا اوباما در واکنش به یکی از دایرکت هایی از طرف ایرانیان برای او 
ارسال شده بود و از او به خاطر بی احترامی ها معذرت خواهی کرده بود 
گفت:»شما می توانید فردی را هیچ وقت نبخشید. بسیاری از مردم در 
این جهان فقیرند چون تنها چیزی که دارند پول است. من فهمیدم که 
ایرانیان افراد بسیار خوبی هس��تند چون آنها از من عذر خواهی کردند 

و من پذیرفتم.«

دختر اوباما تعدادی از پیام های کاربران ایرانی را منتشر کرد؛

مالیا اوباما : من فهمیدم که ایرانیان 
افراد بسیار خوبی هستند 

سوژه روزقاب روز

نشست علنی مجلساستقبال و وداع مسلمانان سارایوو با شهدای کشف شدهسفر رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام به کرمان

 همه منابع و دارایی های خارجی 
ایران آزاد ش��ده اند و محدودیتی 
برای نقل و انتقال ای��ن دارایی ها 
وجود ندارد، اما یک مش��کل فنی 
وج��ود دارد و آن عبارت اس��ت از 
تبدیل این دارایی ه��ا از ارزهای 
غیرمع��روف ب��ه ارزه��ای رایج 
جهانی ،  که این امر یک سلس��له 
مسائل مهم بانکی را در پی دارد 
و مذاک��رات فنی ب��رای رفع این 

مشکل در جریان است

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان 
با کنایه به ترکی الفیصل رییس اس��بق سازمان 
اطالعاتی عربستان سعودی در نشست منافقین 
در پاریس، سعودی ها را تولید کننده القاعده و 

طالبان خطاب کرد.
وزیر امور خارجه ایران روز گذشته در بدو ورود 
به پایتخت قزاقستان گفت:تولیدکننده طالبان و 

القاعده، آینده خود را مثل صدام به تروریست ها 
گره می زند.

ظریف درباره حضور ترکی الفیصل در نشس��ت 
پاریس گف��ت: حض��ور تولید کنن��ده القاعده و 
طالب��ان در این نشس��ت، نش��انگر بی کفایتی و 
بی درایت��ی اینگون��ه اف��راد اس��ت ک��ه مانند 
 صدام حس��ین آینده خ��ود را به تروریس��ت ها 

گره می زنند.
وزی��ر ام��ور خارج��ه کش��ورمان دی��روز ب��ه 
منظورش��رکت در نشس��ت وزرای خارج��ه 
کشورهای ساحلی دریای خزر به آستانه پایتخت 

قزاقستان وارد شد.
یادآور می ش��ود »ترکی الفیصل« رییس اسبق 
دستگاه اطالعات عربس��تان در نشست ساالنه 

منافقین در پاریس شرکت کرد.
 این مقام اطالعاتی س��عودی درس��خنان خود 
دراین نشست دو بار از مسعود رجوی، سرکرده 

منافقین به عنوان »مرحوم« یاد کرد. 
ریی��س اس��بق دس��تگاه اطالعات عربس��تان 
همچنی��ن ب��ه منافقین وع��ده پی��روزی علیه 
جمهوری اس��المی ایران داده و مدعی ش��د که 
ایران در مسائل کشورهای عربی دخالت می کند 

اما ریاض مانع این دخالت خواهد شد.

کنایه ای که ظریف به ترکی الفیصل زد؛

بی کفایت های بی درایت
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اخبار نگاه روز

درحالی که تا کنون 64 یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی 
به حساب سرپرست های خانوار واریز شده است، این روزها 
مردم در انتظار اعالم زمان واریز ش��صت و پنجمین یارانه 

نقدی هستند.
این در ش��رایطی است که از س��ال گذش��ته روند اصالح 
 ش��یوه پرداخت یارانه نقدی و حذف ثروتمندان از لیست 
یارانه بگیران آغاز شده است و تا کنون حدود 3/3 میلیون 
نفر از لیس��ت یارانه بگیران حذف ش��ده اند و آن چنان که 
مسئوالن دولتی اعالم کرده اند شناسایی افراد ثروتمند و 

حذف یارانه نقدی آنها ادامه دارد.
در س��ال های اخیر، یارانه نقدی همواره با تاخیری تقریبا 
22 روزه به حساب سرپرست های خانوار واریز شده و یارانه 

خرداد ماه نیز با 27 روز تاخیر پرداخت شده است.
در صورتی که دولت بخواهد یارانه نقدی تیر ماه را همانند 
خرداد ماه با 27 روز تاخیر واریز کند مردم باید اوایل هفته 

آینده منتظر واریز یارانه نقدی باشند.
اما س��والی ک��ه در ای��ن ش��رایط مط��رح می ش��ود این 
 اس��ت ک��ه شناس��ایی اف��راد ثروتمن��د چگون��ه صورت

می گیرد؟!
بررسی ها نشان می دهد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
به دنبال آن است که با اس��تفاده از اطالعات موجود درباره 
خودرو، محل سکونت، میزان تسهیالتی که افراد از بانک ها 
دریافت کرده اند، احکام حقوق دولتی و غیردولتی، ش��غل 
ثبت شده افراد و اطالعاتی از این دست درباره حذف یارانه 

تصمیم گیری کند.
 ام��ا در همی��ن راس��تا ممک��ن اس��ت اش��تباهاتی نی��ز

 صورت گیرد که به منظور جبران این اشتباهات از دی ماه 
سال گذشته سیستمی ایجاد شده که پرونده ها را بررسی 
می کند و خطا را کاهش می دهد ب��ه گونه ای که طی این 
روند، میزان خطا به 5 درصد کاهش یافته است و در صورتی 
که فردی نس��بت به حذف یارانه اش اعتراض داشته باشد، 

مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
در صورت��ی ک��ه اعتراضی ه��م نس��بت به رون��د حذف 
یارانه وجود داش��ته باش��د مجموع هزینه ها ب��ا توجه به 
بان��ک اطالعات��ی ایج��اد ش��ده، م��ورد بررس��ی مجدد 
 قرار م��ی گی��رد. درص��د خط��ای پایی��ن و قاب��ل قبول

 شناسایی شده  بسیار اندک و یک دویستم یارانه ای است 
که بر می گ��ردد. در نهایت باید منتظر مان��د و دید میراث 
رییس جمهور سابق که به مصیبت عظمای رییس جمهور 

فعلی تبدیل شده است، چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد!

متوسط قیمت نفت ایران در نیمه نخست سال جاری میالدی با 
کاهش 19/38دالری نسبت به مدت مشابه سال قبل به 34/79 

دالر در هر بشکه رسید.
س��ازمان کش��ورهای صادرکننده نفت در جدیدترین گزارش 
ماهانه خود قیم��ت نفت اوپک در شش��مین ماه س��ال جاری 
میالدی را 45/84 دالر در هر بشکه اعالم کرد. قیمت نفت اوپک 
در این ماه نسبت به ماه قبل از آن رشد 2/63دالری داشته است.

اما متوسط قیمت نفت اوپک در نیمه نخست سال جاری میالدی 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 18/81دالر کاهش داشته و به 

36/31 دالر در هر بشکه رسیده است.
بر اس��اس این گزارش قیمت نفت ایران در ژوئن 2016 نسبت 
به ماه قبل از آن 3/01 دالر افزایش یافته و به 44/68دالر در هر 
بشکه رسیده است. هر بشکه نفت ایران در ماه می در برابر 41/67 
دالر معامله شده بود. متوسط قیمت نفت ایران در نیمه نخست 
2016 نیز با افت 19/38دالری نسبت به مدت مشابه سال قبل 
به 54/17 دالر در هر بشکه رسیده است. در نیمه نخست 2015 

هر بشکه نفت ایران در برابر 54/17 دالر معامله می شد.
نفت برنت دریای شمال در نیمه نخست سال جاری میالدی با 
18/03دالر کاهش قیمت در برابر 39/89دالر و هر بشکه نفت 
سبک آمریکا با کاهش قیمت13/73 دالری در برابر 39/52  دالر 

معامله شده است.

مدیرعامل س��ازمان تامین اجتماعی گف��ت: طرح حذف 
دفترچ��ه های تامی��ن اجتماع��ی فعال در مراک��ز درمانی 
و بیمارس��تان های ملک��ی این س��ازمان اجرا می ش��ود.
 س��یدتقی نوربخش در حاش��یه همایش بررس��ی کارنامه

 تامی��ن اجتماعی در دول��ت تدبی��ر و امی��د و رونمایی از 
 طرح جدید دفترچ��ه های درمان��ی با بی��ان اینکه حذف

 دفترچه های درمانی در مراکز ملکی تامین اجتماعی استان 
یزد به صورت آزمایشی از سه ماه پیش اجرا شده است آن را 
بسیار موفقیت آمیز توصیف کرد و افزود: تالش می شود این 
طرح در سایر مراکز درمانی و بیمارستان های طرف قرارداد 
نیز اجرایی شود. وی به فرارسیدن هفته تامین اجتماعی که 
از 19 تیر آغاز شده و تا بیست و پنجم ادامه دارد اشاره کرد 
و گفت: به همین مناس��بت 40 طرح درمانی و بیمه ای در 
مناطق مرزی و دورافتاده از جمل��ه آبادان، پلدختر، نورآباد 
و... به ارزش 300 میلیارد تومان افتتاح می شود. نوربخش 
خاطرنشان کرد: مابه التفاوت حقوق فروردین و اردیبهشت 

بازنشستگان تامین اجتماعی در مرداد پرداخت می شود.

یارانه نقدی تیرماه چه زمانی واریز می شود؟

معیارهای اصلی دولت برای 
شناسایی ثروتمندان

در نیمه نخست ۲۰۱۶ ؛

نفت ایران ۱۹ دالر ارزان شد

حذف دفترچه های
تامین اجتماعی از مرداد

سپرده های بیش از ۱۰۰میلیون تومان ثامن الحجج کی پرداخت می شود؟

۹۰ درصد سرمایه گذاران ثامن الحجج تعیین تکلیف شدند

اینفوگرافیکی از وضعیت صنایع در پسابرجام را ببینید

توسعه میادین مشترک سرعت می گیرد؛

وقتی عراق هم ما را پشت سر می گذارد!

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:

نرخ خرید شیر از دامداران جوابگوی هزینه های تولید نیست

yusefian.zayanderoud@gmail.com 

سپرده گذاران تا س��قف 100 میلیون تومان ثامن الحجج تعیین 
تکلیف ش��دند و برای وصول مطالبات خود می توانند به ش��عب 

مربوطه مراجعه کنند.
ک��وروش پرویزی��ان مدیرعام��ل بان��ک پارس��یان گف��ت: در 
ارتب��اط ب��ا پرداخ��ت وج��وه س��پرده گ��ذاران ثام��ن الحج��ج 
 تم��ام ت��الش خ��ود را ب��رای اج��رای درس��ت اوام��ر ابالغ��ی

از س��وی مرجع قضایی و بانک مرکزی جمهوری اس��المی انجام 
دادیم.

 وی در ادامه اف��زود: بیش از 90درصد س��پرده گذاران موسس��ه
 ثامن الحجج تعیین تکلیف شده و وجوه خود را تا سقف 35 میلیون 

تومان دریافت کرده اند.
وی در خصوص بازپرداخت سپرده های باال نیز گفت: سپرده های 
تا سقف 100 میلیون تومان رسیدگی شد و بر حسب ابالغیه ای که 
به بانک پارسیان داده  شده  سپرده گذاران می توانند 35 میلیون 
تومان از مطالبات خود را گرفته و باقی وجوه را ظرف مدت یکسال 

با تعهد بانک مرکزی دریافت کنند.
 پرویزی��ان همچنی��ن عن��وان ک��رد: در ش��یوه نام��ه ابالغ��ی،

 عنوان شده که افراد به شعب ثامن الحجج مراجعه وگواهی مربوط 
به س��پرده خود را دریافت می کنند و این گواهی را به شعب بانک 
پارس��یان ارائه و وجوه خود را از ش��عب بانک پارس��یان دریافت 

خواهند کرد.

تالش بانک برای تحقق سود مشتریان
پرویزی��ان اذعان داش��ت: تمام تالش خ��ود را ب��ه کار می بندیم 
تا اف��رادی که ب��ا ریس��ک پایی��ن در بانک ه��ا اقدام به س��پرده 
گذاری می کنند،همچنین افرادی که با اس��تفاده از تس��هیالت 
بانکی در ص��دد ایجاد و ی��ا ارتق��ا ی صنایع کوچک و متوس��ط 
هس��تند و س��هام داران بانکی س��ود ببرن��د. وی همچنین بیان 
 ک��رد: تدبیری ک��ه در سیاس��ت های کل��ی جمهوری اس��المی

 وجود داشته منجر به کاهش نرخ تورم شده است و باید به این نکته 
اش��اره کرد که بین نرخ های تورم، سود س��پرده و سود تسهیالت 
رابطه برقرار است و طبیعی است که با کاهش و یا افزایش نرخ تورم، 

نرخ سود سپرده ها نیز تغییر کند.
 پرویزی��ان تصری��ح ک��رد: سیس��تم بانک��ی ت��الش خ��ود را

 به کار بسته تا مشتریان و تسهیالت گیرندگان در شرایط مطلوبی 
قرار گیرند. در سه س��ال گذش��ته حق الوکاله ای که طبق قانون 
عموم بانک ها  اجازه دریافت آن را ت��ا دو و نیم درصد دارند به زیر 
یک درصد کاهش یاف��ت و از آنجایی که  این وض��ع نامتوازن بود 
اقدام اخیر به تعادل بیش��تر کمک بس��یاری کرد. وی در پایان در 
خصوص سود حساب سپرده متوفیان گفت: اگر حسابی در بانک 
وجود داشته باشد و برای صاحب حساب اتفاقی بیفتد بانک طبق 
قراردادی که با مش��تری دارد عمل خواهد کرد و هیچ تغییری در 

آن به وجود نمی آید.

عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس با بیان اینکه خالی ش��دن 
سفره مردم از لبنیات و شیر می تواند عاملی برای شیوع برخی 
از بیماری ها در کش��ور تلقی ش��ود، گفت: نرخ خرید ش��یر از 

دامداران جوابگوی هزینه ها نیست.
س��یدناصر موس��وی الرگانی درباره وضعیت دام��داری ها در 
کشور، گفت: هزینه تولید شیر در دامداری های کشور باالست 
و این در حالی است که نرخ درنظر گرفته شده  برای خرید شیر، 

جوابگوی هزینه های تولید در دامداری ها نیست.
  نماین��ده م��ردم فالورج��ان در مجلس ب��ا بی��ان اینکه نرخ

 تعیین شده برای شیر، نه تنها س��ودی عاید دامدار نمی کند، 
بلکه جوابگوی هزینه های تولید دامدار هم نیست، تصریح کرد: 
ما شاهد گرانی فرآورده های لبنیات نیز )در مقطعی( بوده ایم 

بنابراین با این افزایش هم کارخانه داران اعالم می کنند خرید 
شیر، صرفه اقتصادی ندارد و هم  دامدار اعتقاد دارد برای این 
قش��ر زحمتکش فروش محصول به صرفه نیست؛ زیرا هزینه 

تولید در این صنعت بسیار مهم، باالست.
وی با بیان اینکه ما طرح هدفمندی یارانه ها را اجرایی کردیم 
تا سوبسیدها برداشته ش��ود، تصریح کرد: باید برای لبنیات و 
شیر سوبسید در نظر بگیریم و حتی از ارزش افزوده هایی که در 
اختیار وزارت بهداشت و درمان قرار گرفته و همچنین از میزان 
کمکی که از هدفمندی یارانه در اختیار  بهداشت و درمان قرار 
گرفته است، بخشی به شیر و فرآورده های لبنی دیگر، تخصیص 
داده شود تا قیمت به نوعی تعیین شود که عالوه بر کارخانه دار، 

دامدار نیز بتواند سود مناسبی به دست آورد.

 موس��وی الرگانی افزود: هزینه پیش��گیری از درمان بس��یار 
پایین تر است، بنابراین باید وضعیت دامداران و کارخانه داران 
لبنیات درکشور سامان دهی شود تا شاهد افزایش مصرف شیر 
در سرانه غذایی باشیم، زیرا شیر می تواند برای سالمت تغذیه 
ما امری بس��یار مهم تلقی ش��ود. وی ادامه داد: شیر محصولی 
اس��ت که باید در کوتاه ترین زمان، فرآوری و پاستوریزه شود 
تا محصول فاسد نش��ود زیرا با خرابی محصول قطعا دامداران 

متضرر خواهند شد.
 عضوکمیس��یون اقتص��ادی مجل��س با بی��ان اینکه ش��یر و 
فرآورده های لبنی نقش مهمی در زنجیره غذایی ایفا می کنند، 
گفت: خالی شدن ش��یر از س��فره مردم می تواند عاملی برای 

شیوع برخی بیماری ها درکشور باشد.

اقتصادنیوز اینفوگرافیکی از حال و روز صنایع ایران در دوران پسابرجام را تهیه کرده است که در زیر می بینید؛

رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی وزارت نفت با اشاره 
به ضرر تاخیر در اجرای پروژه های نفت و گاز، بر تسریع روند 

توسعه میادین مشترک تاکید کرد.
مهدی حس��ینی رییس کمیته بازنگری قرارداد های نفتی 
وزارت نفت در خصوص بهینه سازی قراردادهای باال دستی 
 نفت و گاز گفت:مباحث ق��راردادی در گروه مباحث نظری

 قرار می گیرند برهمین اس��اس همواره م��ی توان نظریات 
موثرتری را به آن افزود و آن را بهبود بخشید.

وی ادامه داد:س��عی ما بر گس��ترش مس��یرهای توسعه در 
صنعت نفت و گاز است چراکه هرماه تاخیر مستقیم بیش از 
4 میلیارد دالر ضرر خواهد داشت و اگر تاثیر آن را در صنایع 
غیر مستقیم وابسته نیز بررسی کنیم، به 8 تا 10 میلیارد دالر 

در ماه خواهد رسید.
حس��ینی تاکید کرد: از بین رفتن اعتبار صنعت کش��ور در 
مجامع بین المللی از آثار تاخیر در اجرای پروژه هاس��ت که 
این امر س��رمایه گذار خارجی را برای ورود به  کش��ور مردد 

خواهد کرد.
وی تصریح کرد: برای توسعه و رشد هشت درصدی، ساالنه 
750 هزار میلیارد تومان پول نیاز اس��ت. اگر صادرات نفت 
امروز ک��ه 2میلیون بش��که در روز اس��ت را درنظ��ر گرفته 
و آن را در هر بش��که که 50 دالر اس��ت ض��رب کنیم تنها 

 30 تا 40 میلی��ارد دالر از ای��ن 750 هزار میلی��ارد تومان
 )معادل 300میلیارد دالر (حاصل می شود.

 رییس کمیت��ه بازنگری ادامه داد:برای جبران این کس��ری 
باید توسعه را در این صنایع در دستور کار قرار داد، کما اینکه 
 امروزه کشورهای همس��ایه روند توس��عه خود را چند برابر 
کرده اند. مهدی حسینی یادآور شد: توسعه میدان آزادگان 
قبل از کش��ور عراق آغاز شده بود اما متاس��فانه عراق باالی 
200 هزار بش��که نفت تولید می کند و  این در حالی اس��ت 
 که م��ا هنوز 50هزار بش��که نیز تولی��د نداری��م. وی افزود: 
میدان های مشترک دیگر نیز تقریبا همین وضعیت را دارند 
و هرقدر که این تاخیرها افزای��ش یابد، ثروت ملی را بیش از 

پیش از دست خواهیم داد.

 ایس��نا در گزارشی به بررسی داشتن دو ش��غل برای گذران 
زندگی مردم ایران پرداخته است. 

بررسی های بازار کار نشانگر آن است که دست کم 30 درصد 
نیروی کار در ایران ش��غل دوم و برخی هم شغل سوم دارند. 
این روزها موضوع »دوشغله ها« به بحث داغ روز تبدیل شده 
و دالی��ل و عوامل بروز ای��ن پدیده از زوای��ای مختلف مورد 
 بررس��ی و اظهارنظر کارشناس��ان و صاحبنظران اقتصادی 

قرار گرفته است.
در روزه��ای اخی��ر نعم��ت زاده _ وزی��ر صنع��ت، معدن و 
تجارت _ با صدور دس��توری خواس��تار کنار رفتن مدیران 
 و معاونان��ی ش��د که ع��الوه ب��ر پس��ت وزارتی خ��ود، در

 هیئت مدیره زیر مجموعه های وزارتخانه هم دارای س��مت 
بودند. وزیر کار نیز مدت��ی قبل با صدور بخش��نامه ای عدم 
 تص��دی همزمان در هیئ��ت مدیره ش��رکت ها را ب��ه کلیه

سازمان ها و موسسات وابسته به وزارتخانه متبوع خود ابالغ 
کرده بود.

بر اساس گزارش های آماری مرکز آمار و اطالعات راهبردی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آخرین پیمایش میدانی 
صورت گرفته در کش��ور، از مجموع 21 میلیون و 346 هزار 
نفر شاغل در کش��ور، 440 هزار نفر از ش��اغالن بیش از یک 

شغل داش��تند که 15 درصد آنها حقوق بگیر بخش عمومی 
)که ش��غل اصلی آنها بود (بوده، 19/4درص��د مزد و حقوق 

بگیر بخش خصوص��ی و 65/6 درصد در 
س��ایر بخش ها اعم از کارکنان مستقل، 
کارفرم��ا و کارکن��ان فامیلی ب��دون مزد 
مشغول فعالیت بوده اند. نکته قابل توجه 
اینکه از بین این تعداد بیش��ترین درصد 
 دوش��غله ها در گ��روه کارکنان مس��تقل 
قرار دارند اما در سال های گذشته با اعمال 
سیاست های اشتغال و دستمزد و فاصله 
عمیقی که بین درآمدها و هزینه ها ایجاد 
 ش��د پدیده ای به نام »دو ش��غله بودن« 
شکل گرفت. بسیاری از کارشناسان بازار 
کار، مش��کالت اقتص��ادی، ت��الش برای 
تامین هزینه های زندگی و عدم احساس 
امنیت ش��غلی را از مهم ترین دالیل روی 
آوردن افراد به شغل دوم عنوان می کنند 

و معتقدن��د به خط��ر افتادن امنی��ت ش��غلی و پایین بودن 
دستمزد، افراد را به کسب درآمد بیش��تر با انجام شغل دوم 

ترغیب می کند.

البته ممکن است که دوشغله یا چند شغله بودن افراد وضع 
معیشت خانواده را بهبود بخشد ولی قطعا بر سالمت جسمی 
و روحی، به�ره وری و تعامل فرد با اعضای خانواده تاثیرگذار 

خواهد بود.
یک مقام مس��ئول کارگری بر این باور اس��ت که انجام چند 
شغل توسط یک فرد موجب از دست رفتن فرصت های شغلی 
برای افراد بیکار و جویای کار ش��ده و به گسترش بیکاری در 

جامعه دامن می زند.
 غالمرضا عباس��ی با بیان اینکه بی��ش از 60 درصد کارگران 
دو شغله اند، مهم ترین دلیل گرایش به مشاغل کاذب و شغل 
دوم را رواج قراردادهای موقت، فقدان امنیت شغلی و فاصله 
بین حداقل دستمزد با رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری 

عنوان می کند.
رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگ��ران می افزاید: 
در حالی ک��ه حداقل دس��تمزد کارگران 812 ه��زار تومان 
اس��ت س��بد هزینه معیش��ت خانوارهای کارگری به رقمی 
در حدود س��ه میلیون و 300 هزار تومان در ماه می رسد در 
نتیجه کارگری که دغدغه تامین معاش خانواده و اجاره بها را 
دارد ناچارا به کار در ش��یفت های طوالنی تن داده و به انجام 

شغل های دوم و سوم روی می آورد.
عباسی از جمله پیامدهای دوش��غله بودن را کاهش کیفیت 
تولید و بهره وری دانس��ته و می گوید: در حال حاضر بیش از 
40 درصد جمعیت کشور را کارگران تشکیل می دهند و این 
امر ضرورت توجه به مطالبات آنها به عنوان بخش اعظمی از 

جامعه تولیدی و مصرفی کشور را آشکار می سازد.
صاحبنظ���ران تاکی���د دارن�د 
ک���ه ه���ر چ���ه تع��ادل بین 
درآمدها، نرخ ت��ورم و پایداری 
شغل بیشتر باش���د افراد کمتر 
 به انج��ام چند ش��غ�ل تمایل

 نشان می دهند. 
در ط��ول س��ال های گذش��ته 
برخ��الف افزای��ش ن��رخ تورم 
و ب��ه تناس��ب ب��اال رفتن خط 
فقر، تغیی��ر قاب��ل توجهی در 
 افزایش حقوق و دستمزد افراد

 ص��ورت نگرفت��ه ب��ه  نحوی 
که هم��واره می��زان    افزایش 
حقوق ش��اغالن کمتر از میزان 
 نرخ ت��ورم و افزای��ش هزینه ها 
بوده است.  بررس��ی های بازار کار نش��ان می دهد دست کم 
28 تا 30 درصد از نیروی کار در ایران شغل دوم و برخی هم 

شغل سوم دارند!

مردم ایران برای گذران زندگی به چندشغل نیاز دارند؟

بدون شغل دوم ، هرگز!

یک مقام مس�ئول کارگری 
بر این باور اس�ت ک�ه انجام 
چند ش�غل توس�ط یک فرد 
 موج�ب از دس�ت رفت�ن 
فرص�ت ه�ای ش�غلی برای 
اف�راد بی�کار و جوی�ای کار 
شده و به گس�ترش بیکاری 

در جامعه دامن می زند.

اینفوگرافی
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ویژه

در شهرخبر

 رییس اداره حیات وحش حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی 
گفت: تعداد گوزن های زرد ایرانی جزیره اش��ک پارک ملی دریاچه 

ارومیه به ۱۶۶ رأس رسید.
امید یوس��فی با بیان اینکه آخرین سرشماری این گونه شاخص در 
معرض خطر انقراض، اسفندماه سال گذشته انجام شده است افزود: 
بر این اس��اس ۱۶۶ رأس گوزن زرد ایرانی در جزیره اشک دریاچه 

ارومیه شناسایی شد.
وی ادامه داد: در حال حاضر آذربایجان غربی به خصوص جزیره اشک 
دریاچه ارومیه به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی به عنوان یکی از 

زیستگاه های مهم این گونه جانوری محسوب می شود.
یوسفی با بیان اینکه جزیره اشک دریاچه ارومیه به اعتقاد کارشناسان 
بین المللی و ملی یکی از زیستگاه های مناس��ب حیات گوزن زرد 
ایرانی در دنیاست عنوان کرد: هم اکنون وضعیت این گونه جانوری 
به دلیل اقدامات زیست محیطی استان در شرایط مناسبی قرار دارد.

وی از تدوین برنامه مدیریت گوزن زرد ایرانی خبر داد و گفت: برای 
خروج این گونه شاخص از لیست گونه های در معرض انقراض، این 

برنامه تدوین شده و مراحل نهایی را طی می کند.
رییس اداره حیات وحش حفاظت محیط زیس��ت آذربایجان غربی 
افزود: بر اس��اس این برنامه اقدامات حفاظت��ی و نیز ازیاد جمعیت 
 در کنار فراهم کردن ش��رایط حیات مناس��ب در دس��تور کار ویژه

 قرار می گیرد.
یوسفی گفت: متاسفانه در سال های گذشته به دلیل برخی شرایط 
به وجود آمده از جمله خشکس��الی، تخریب مراتع و زیستگاه های 
 ارزش��مند، کمبود منابع آبی و... برخ��ی از گونه های مه��م و نادر 
 حیات وح��ش در اس��تان در مع��رض انق��راض، آس��یب و تهدید 

قرار گرفته اند که نیازمند توجه ویژه مسئوالن هستند.
 وی تخریب زیس��تگاه از طریق تبدیل مراتع ب��ه اراضی دیم، چرای

 بی رویه دام و خارج از ظرفیت تعریف شده در مراتع استان، توسعه 
در بخش های صنعتی، کش��اورزی، خدماتی و ... ب��دون ضوابط و 
معیارهای زیس��ت محیطی، ش��کار و صید بی رویه و یا غیر مجاز و 
تغییرات محس��وس اقلیمی را از مهم ترین چالش های پیش روی 

حیات وحش استان عنوان کرد.
یوسفی حیات وحش و گونه های منحصربه فرد از این بخش را یکی 
از ظرفیت های مهم زیست محیطی استان عنوان کرد که در صورت 
توجه می تواند به یکی از منابع اصلی جذب توریسم و توسعه صنعت 
گردشگری منجر شود. در سراسر دنیا ، به طور کل دو گونه گوزن زرد 
وجود دارد: گوزن زرد ایرانی و گ��وزن زرد اروپایی. گوزن زرد ایرانی 

گونه خاصی است که فقط در ایران زندگی می کند.

به گزارش پایگاه اطالع رساني محیط زیست اصفهان»پاما« از اداره حفاظت 
محیط زیست شهرس��تان فالورجان، با مش��ارکت و همکاري شهروندان 

فالورجان، دو پرنده سارگپه و دلیجه  از مرگ حتمي نجات یافتند.
محمد ولید مغربي سرپرس��ت اداره حفاظت محیط زیس��ت شهرس��تان 
فالورجان گفت : تع��داد دو پرنده ش��کاري نابالغ از گونه هاي س��ارگپه و 
 دلیجه که به علت گرس��نگي، دچار ضعف ش��دید جسماني ش��ده بودند

 توسط دوس��تداران محیط زیس��ت در این شهرس��تان به منظور مداوا و 
رهاسازي در طبیعت به اداره محیط زیس��ت شهرستان فالورجان تحویل 

داده شد.
وي تصریح کرد: در سال گذشته نیز گونه های جانوري آسیب دیده اي نظیر 
روباه، عقاب، قرق ، چنگر، مار والک پش��ت به منظور درمان و رها سازي در 
طبیعت توسط شهروندان دوستدار حیات وحش به محیط زیست فالورجان 
تحویل گردید که یقینا این موضوع بیانگر احساس مسئولیت مردم نسبت به 

حیات و زندگي سایر موجودات ومخلوقات خداوند است .

به گ��زارش پایگاه اطالع رس��اني محیط زیس��ت اصفهان»پام��ا« اولین 
کارگروه تخصصي مخاطرات زیس��ت محیطي اس��تان اصفهان  با حضور 
مدیرکل حفاظت محیط زیست اس��تان و دس��تگاه هاي مرتبط در این 
اداره کل تش��کیل ش��د. در این کارگروه، گزارش س��ایت هاي پس��ماند 
ویژه اس��تان، گزارش وضعیت دفع پس��ماند ه��اي صنعت��ي و ویژه در 
ش��هرک هاي صنعتي ارائ��ه ش��د.همچنین در این جلس��ه، اختصاص 
اعتبار جهت مطالبه پیرامون نوع، میزان و ترکیب پس��ماندهاي صنعتي 
و روش دفع آنه��ا و مخاطرات زیس��ت محیطي ناش��ي از م��واد نفتي از 
جایگاه هاي س��وخت، مورد بررس��ي ق��رار گرفت.پارامتره��اي ارزیابي 
مکان هاي دفع پس��ماند هاي ویژه ، ش��رایط محیطي مح��ل و تغییرات 
براي س��ایت هاي پس��ماند ویژه در س��ایت هاي حبیب آباد، ش��هرضا، 
 ورتون و نطنز ، بازدید از ش��هرک صنعتي براي همکاري و فعال تر کردن

 مکان هاي پسماند هاي ویژه ، جمع آوري بانک اطالعات وضعیت فعلي 
 پسماند هاي ویژه استان و مدیریت پسماند هاي ویژه صنایع و صنعتي از 
مهم ترین موضوعات مطرح ش��ده در این کار گروه بود.همچنین در این 
کارگروه مدیریت پسماند هاي پزشکي و تفکیک این پسماند ها به صورت 

مجزا مورد بررسي قرار گرفت.
این کارگروه، پنجمین جلسه کار گروه مخاطرات زیست محیطي استان 

اصفهان و اولین کارگروه در سال جاري بود.

رییس اداره حیات وحش حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی:

تعداد گوزن های زرد ایرانی 
در ارومیه به ۱۶۶ رأس رسید

 نجات دو پرنده سارگپه و دلیجه 
در شهرستان فالورجان

اولین كارگروه تخصصي مخاطرات زیست محیطي در اصفهان؛

بررسي دفع پسماند هاي 
صنعتی و ویژه

 سعید متصدی معاون محیط زیس��ت انسانی سازمان 
حفاظ��ت محیط زیس��ت در »س��مپوزیوم تخصصی 
 مواد س��رطان زای پیرامون ما« گفت: سرطان یکی از
  مهم ترین مس��ائلی اس��ت که با آن روبه رو هس��تیم.

 ۸۵ درصد سرطان ها مربوط به عوامل محیطی و بخش 
کمتری نیز مربوط به وراثت است.

وی ادامه داد: عوامل آالینده ای که در محیط زیس��ت 
منتش��ر می ش��وند س��بب بیماری های گوناگونی به 
 ویژه س��رطان هس��تند. آالینده های خطرن��اک هوا

 قطعا سرطان زا هس��تند و به همین دلیل نمی توان به 
سادگی از کنار آلودگی هوا گذشت.

وی افزود: WHO اعالم کرده است که آالیندگی هوا 
و به طور کلی آالینده ها، سرطان زا هستند. آالینده های 
سمی نیز جایگاه خود را دارند و به هیچ عنوان نباید در 

محیط های شهری وجود داشته باشند.
مع��اون محیط زیس��ت انس��انی س��ازمان حفاظ��ت 
محیط زیست ۳۰ آالینده خطرناک شهری را فهرست 
کرد و گفت: فعالیت های احتراق نقش زیادی در تولید 

این عوامل دارند.
متصدی ب��ا ارائه نم��وداری از تغییرات بن��زن با اعالم 
اینکه میزان مجاز بنزن موجود در هوا ۵PBB است و 
امروز گفته می شود باید صفر باشد، گفت: میزان بنزن 
موجود در هوای تهران در سال ۱۳۹۰، ۳۹۴، در سال 
۹۱، ۲۷۸، در سال ۹۲، ۱۳۵، در سال ۹۳، ۶ و در سال 

۳۳PBB ،۹۴ بود.
وی در پاسخ به این س��وال که چرا میزان این آالینده 
در سال های ۸۹ و ۹۰ به این ش��کل درآمده بود، علت 
را ترکیب سوخت دانست و توضیح داد: وقتی سوخت 
در قالب غیرمتعارف تعریف می شود و افزودنی های با 
ترکیب آروماتیک را به جای سوخت وارد می کنیم، این 

اتفاق می افتد. بنزن خوب می سوزد و عدد اکتان را هم 
باال می برد. عدد اکتان ما در برخ��ی نقاط حتی باالی 
۱۰۰ بود؛ یعنی حتی بیش��تر از چیزی که موتور برای 

احتراق )۹۰ تا ۹۵( نیاز دارد.
مع��اون محیط زیس��ت انس��انی س��ازمان حفاظ��ت 
محیط زیس��ت تصریح کرد: از س��ال ۹۲ فعالیت مان 
را در این زمینه ش��روع کرده و از اوایل سال ۹۳ بنزین 

پتروشیمی را از چرخه سوخت خارج کردیم.
علت افزایش میزان بنزن هوا در س�ال ۹۴،   

بخارات بنزین است
متص��دی در توضیح اینکه چ��را میزان بن��زن هوا در 
س��ال ۹۴ بار دیگر افزایش یافته اس��ت؟ تصریح کرد: 
این افزایش ب��ه دلیل بخ��ارات بنزین اس��ت که باید 
 جم��ع آوری کنیم و ای��ن کار را هم تا پایان س��ال ۹۵ 

انجام می دهیم.
وی با بیان اینکه انتشار آالینده ها را باید از سرچشمه 
کنترل کرد نه اینک��ه معلول را مح��دود کنیم، اظهار 
کرد: یکی از سیاس��ت های ما االن کاهش آالینده در 

سرچشمه است. 
عالوه بر ترکیبات احتراقی، ترکیبات دیگری هم داریم 
که به دالیلی در ش��هر هس��تند؛ مثال آزبست یکی از 
آنهاست که منجر به آزبستوز، س��رطان ریه و افزایش 
احتمال ابتال به سل، برونش��یت، سینه پهلو و سرطان 
روده و معده می ش��ود. قبال مش��کل آزبست، مشکل 
مشاغل خاص بود، اما به دلیل استفاده گسترده از این 
ماده مثال در لنت های ترمز، آزبس��ت االن در س��طح 
جامعه وارد شده، اما امروز مصوبه ممنوعیت آزبست را 

داریم و با آن برخورد می کنیم.
مع��اون محیط زیس��ت انس��انی س��ازمان حفاظ��ت 
محیط زیس��ت ادام��ه داد: ی��ک ترکیب مه��م دیگر 

فیورین ها هس��تند که حاصل زباله س��وزی اس��ت و 
امروز زباله سوزی برای تبدیل زباله به انرژی در کشور 
رایج شده اس��ت. فلزات س��نگین از س��رب گرفته تا 
 کادمیوم نیز مواد خطرناک دیگری هس��تند که با آن

 مواجه هستیم.
 امروز متاسفانه برخی می گویند »سرب هوا«، در حالی 
که سازمان محیط زیست س��رب را از سال ۸۲ حذف 
کرده و دیگر یک لیتر بنزین سرب دار در کشور توزیع 

نمی شود.
متصدی با اعالم اینک��ه بالغ بر ۱۸۸ ایس��تگاه پایش 
آلودگی هوا در س��طح کش��ور داریم که آالینده های 
پارامتریک را اندازه می گیرند، اضافه کرد: آالینده های 
 غیرپارامتریک، ایس��تگاه ه��ای خاص دارن��د که در

  هف��ت کالنش��هر آنه��ا را در دس��ترس داری��م. 
مثال BPX و بنزن را اندازه می گیریم.

وجود تركیبات كود و سم در مواد غذایی به   
یک تهدید بدل شده است

وی با اعالم اینکه وقتی غ��ذا می خوریم باید بدانیم که 
مواد غذایی ما از چه چیزی ترکیب ش��ده است گفت: 
امروز وجود ترکیبات کود و سم در مواد غذایی به یک 
تهدید بدل شده، بنابراین بحث پایش یکی از مواردی 
است که ما باید بر اساس اس��تانداردهای جهانی عمل 

کنیم.
مع��اون محیط زیس��ت انس��انی س��ازمان حفاظ��ت 
محیط زیست در پایان با اعالم اینکه روند آالینده های 
هوا چه پارامتریک و چه سمی و خطرناک رو به کاهش 
است، گفت: ما از ابتدای سال ۹۳ تا تاریخ ۲۲ تیر همان 
سال، بیش از ۴۵ روز آلوده و در سال ۹۴، ۳۲ روز آلوده 
داشته ایم در حالی که این عدد در سال ۹۵ به تنها ۱۲ 

روز کاهش یافته است.

عکس روز

فرمانده ی��گان حفاظت محیط زیس��ت کش��ور ب��ا بیان 
اینکه نحوه حمل »س��الح ش��کاری« در صورت تصویب 
الیحه حمای��ت از محیط بان��ان تغییر می کن��د، گفت: در 
الیحه حمایت از محیط بانان به خواس��ته ها و کمبودهای 

محیط بانان توجه شده است.
حمید رضا خیلدار درباره الیحه حمایت از محیط بانان که 
قرار است به مجلس شورای اسالمی ارائه شود، اظهار کرد: 
این الیحه توس��ط سازمان محیط زیس��ت تهیه شده و در 
حال حاضر برای بررسی در اختیار معاون اول رییس جمهور 
قرار گرفته که به زودی بع��د از رفع ایرادات، تقدیم مجلس 

خواهد شد.
وی ادام��ه داد: در ای��ن الیح��ه از ی��گان حفاظ��ت 
محی��ط زیس��ت نی��ز نظرخواه��ی ب��ه عم��ل آم��د و ما 
ه��م برخ��ی خواس��ته ها و کمبوده��ا را گنجاندی��م که 
امیدواری��م م��ورد تایی��د مس��ئوالن ذی رب��ط ق��رار 
 بگی��رد و از دغدغ��ه محیط بان��ان س��خت کوش کش��ور 

کاسته شود.
 فرمانده ی��گان حفاظت محیط زیس��ت کش��ور به برخی
  از مفاد گنجانده ش��ده در الیحه حمای��ت از محیط بانان
  اش��اره و تصری��ح ک��رد: بح��ث مجوزهای حمل س��الح

 شکاری توسط شکارچیان که تهدیداتی برای محیط بانان 
 به دنبال داش��ته یک��ی از مفادی ب��ود که بای��د در قانون

 اصالح شود.
 خیلدار خاطرنش��ان ک��رد: در ای��ن الیحه تاکی��د کردیم

به غیر از عشایر، ش��کارچیانی که مجوز سالح دارند، فقط 
حق نگهداری از آن در منزل را داش��ته باشند و در صورتی 
می توانند از آن استفاده کنند که مجوز و پروانه شکار را از 

سازمان محیط زیست دریافت کرده باشند.
وی اضاف��ه ک��رد: بناب��ر مف��ادی ک��ه گنجان��ده ش��ده، 
ش��کارچیانی که مجوز الزم را از س��ازمان محیط زیست 
دریافت نکنند در صورت حمل س��الح و ش��کار به اش��د 
 مجازات محاکمه خواهند شد و برخورد جدی با این افراد

 انجام می شود.
 فرمان��ده ی��گان حفاظ��ت محیط زیس��ت کش��ور گفت:

  اگ��ر ای��ن پیش��نهاد در الیح��ه م��ورد تایید ق��رار گیرد 
 و تصوی��ب ش��ود، تهدی��دات محیط بان��ان ب��ه حداق��ل 
می رسد؛ چرا که ش��کارچیان غیر مجاز دیگر سالح ندارند 
 و در ص��ورت حمل هر گونه س��الح بدون مجوز س��ازمان 
محیط زیست، برخورد شدیدی با عوامل صورت می گیرد.

خیلدار یکی دیگر از موارد مطرح ش��ده در الیحه حمایت 
از محیط بان��ان را موضوع کمب��ود نیرو دانس��ت و تاکید 
کرد: در حال حاضر نزدیک به پنج ه��زار نیرو نیازمندیم؛ 
 چرا که تعداد نیروهای محیط بانی بس��یار کم است و باید 

مسئوالن امر به این مهم توجه کنند.

وی اف��زود: در کن��ار فراهم آم��دن نیروی کارآم��د برای 
محیط بان��ی، موضوع ارتق��ای تجهیزات را نی��ز در الیحه 
گنجانده ایم و خواستار بهبود شرایط در این رابطه هستیم 
زیرا یکی از مهم تری��ن راهکاره��ای محیط بانی، کارکرد 
حفاظت هوش��مند اس��ت که امیدواریم به این مهم توجه 

شود.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور از نبود بودجه 
مناس��ب برای یگان حفاظ��ت محیط زیس��ت گالیه کرد 
و گفت: یگان حفاظت حت��ی یک ریال ه��م اعتبار ندارد.

این یگان باید بودجه مس��تقلی داش��ته باش��د و نیازمند 
تجهیزات ارتباطی، دوربین هوش��مند، خودروی مناسب 
برای محیط بانی و پاس��گاه های مختل��ف در عرصه تحت 
حفاظت هس��تیم که این موضوع را در الیحه پیش��نهادی 

لحاظ کرده ایم.
خیلدار با اشاره به موضوع حقوق محیط بانان کشور اظهار 
کرد: بحث افزایش حقوق محیط بانان را در الیحه آورده ایم 
که قطعا ای��ن طرح حمایتی ب��رای محیط بانان مناس��ب 

خواهد بود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که بودجه یگان حفاظت به 
صورت مناسب در نظر گرفته شود تا مشکالت موجود بر سر 
راه محیط بانان، همچ��ون تجهیزات، آموزش و حتی جیره 

غذایی آنان برطرف گردد.

الیحه حمایت از محیط بانان در اختیار جهانگیری؛

نحوه حمل »سالح شکاری«  در قانون تغییر می كند

 معاون محیط  زیست انسانی
 سازمان حفاظت محیط زیست:

۸۵ درصد 
سرطان ها  مربوط 
به عوامل  محیطی 

است
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 اصغر جهانگی��ر، رییس س��ازمان زندان ه��ا و اقدامات تامین��ی و تربیتی 
با تاکید بر ضرورت بازنگری در قوانین، راهکارهای کاهش جمعیت کیفری 

را تبیین کرد.
رییس سازمان زندان ها گفت: متاس��فانه هنوز عناوین مجرمانه در قانون 
زیاد اس��ت و لزوم تجدیدنظ��ر در قانون باید در دس��تور کار ق��رار گیرد. 
 عناوین جرایم قابل گذشت هنوز زیاد است و عناوین منجر به حبس باید 
کاهش یابد. وی ب��ا تاکید بر اس��تفاده از مجازات ه��ای جایگزین حبس 
 اظهارکرد: بای��د تغییراتی در قانون اعم��ال و موانع قانونی در این راس��تا 
برداشته شود. زندان باید آخرین راه کار قضایی باشد و در صورت ضرورت 

استفاده شود.
رییس س��ازمان زندان ها با بی��ان اینکه باید اس��تفاده از بازداش��ت ها به 
حداقل برس��د، گفت: اس��تفاده از مجازات های جایگزین نیازی به حبس 
 ندارد و می ت��وان از ای��ن مجازات ها با توج��ه به ظرفیت های��ی که قانون 
پیش بینی کرده است، استفاده کنیم. وی با اشاره به ابزارهای قانونی افزود: 
قانون پیش بینی کرده است اگر کسی بدون حبس می تواند اصالح شود، در 
بحث معافیت از کیفر اجازه ندهند وارد زندان شود یا در جایی که افراد برای 
سازش مهلت می خواهند، می توان یک مهلت دوماهه داد تا تحت شرایطی 
سازش کنند یا اینکه اگر حکمی صادر می شود، بتوان صدور حکم را طبق 
قانون 6 ماه تا 2 سال به تعویق انداخت؛ همچنین درجایی که فرد محکوم 
 به زندان شده است، تحت شرایطی یک س��ال تا 5 سال محکومیت فرد را 
اجرا نکنند. وی تاکید کرد: با اس��تفاده از ابزارهای قانونی می توان ش��اهد 
کاهش جمعیت کیفری در زندان ها باشیم. جهانگیر در ادامه افزود: نگاه دوم، 
بحث پیشگیری از وقوع جرم است. مردم نباید فکر کنند که کم شدن جرم 
در جامعه از وظایف پلیس و دستگاه قضایی است؛ مردم باید در بحث صلح و 

سازش، ایثار و گذشت نقش پررنگ تری داشته باشند.
رییس س��ازمان زندان ها در پایان اظهارکرد: باید نگاه پیش��گیری از جرم 
را در مردم توس��عه و گس��ترش داد و دراین رابطه فرهنگ س��ازی کنیم؛ 
 نقش مس��اجد باید در جامعه پررنگ تر ش��ود، باید این فرهنگ س��ازی 
صورت گیرد که اگر مردم با موضوعات کوچک رو به رو می شوند، به راحتی 

پای افراد را به دادگاه ها باز نکنند.

رییس سازمان زندان ها اعالم کرد:

4 راهکار قانونی برای کاهش 
جمعیت زندانیان

تبصره 1 ماده 105 اصالحی آئین نامه 
4/334 شماره صادره: 1395/43/246554 نظر به اینکه بر اساس تقاضای  
آقایان / خانم ه��ا بهمن ج��وادی الیادرانی و زه��را کدخدای��ی الیادرانی و 
فخرالس��ادات کدخدایی الیادرانی و طوبی عبالکریم پور مبنی بر تعیین بهاء 
ثمنیه اعیانی شش سهم مشاع از 12 س��هم مشاع از 13 سهم ششدانگ پالک 
6/370 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق متعلق است به نازنین 
جوادیان الیادرانی که در اجرای تبصره یک م��اده 105 اصالحی آئین نامه 
قانون ثبت، کارش��ناس رس��می دادگس��تری میزان بهاء ثمنیه اعیانی پالک 
فوق الذکر را صفر ریال برآورد و اعالم نموده اس��ت و چ��ون ذی نفع فاقد 
نشانی است نشانی تعیین ش��ده ذی نفع موافق با واقع نمی باشد لذا با توجه 
به مفاد تبصره ی��ک آئین نامه فوق الذکر مراتب فقط ی��ک مرتبه در روزنامه 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا ذینفع در صورتی که تضییع حقی شده باشد 
از تاریخ انتشار این آگهی به مدت یک ماه به مراجع صالحه قضائی مراجعه 
و گواهی طرح دعوی را به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم 
مراجعه ذینفع به مراجع قضائی در مدت تعیین شده و عدم ارائه گواهی طرح 
دعوی سند مالکیت متقاضی بدون استثناء بهاء ثمنیه اعیانی صادر و تسلیم 
 خواهد ش��د. م الف: 11480 اداره ثبت اس��ناد و امالک غرب استان اصفهان  

) 208 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/335  آق��ای محمدرضا حضوری فرزند علی دارای ش��ماره شناس��نامه 
13  به شرح دادخواست به کالس��ه 337/95 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نم��وده و چنین توضی��ح داده که ش��ادروان علی حضوری 
فرزند براتعلی به شماره شناسنامه 3 در تاریخ 95/2/24 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- محمدرضا 
حضوری فرزند علی،ش.ش 13 صادره از خوانسار 2- محمد تقی حضوری 
 فرزند علی، ش.ش 842 صادره از خوانسار 3- مریم حضوری فرزند علی، 
ش.ش 10 صادره از خوانس��ار 4- خانم حضوری فرزند علی، ش.ش 849 
صادره از خوانس��ار 5- محترم حضوری فرزند عل��ی، ش.ش 12 صادره 
از خوانس��ار 6-زهرا حضوری فرزند علی، ش.ش 8 صادره از خوانس��ار 
7- صغری فردی فرزند علی، ش.ش 34 صادره از خوانس��ار.متوفی ورثه 
دیگری ندارد. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی 
نزد او می باشد ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی به شورا تحویل دارد بدیهی 
 اس��ت با انقضای مهلت مقرر گواه��ی انحصار وراثت صادر خواهد ش��د. 
م الف: 105 شعبه 2 حقوقی شورای حل اختالف خوانسار) 188 کلمه، 2 کادر(  

حصر وراثت
4/336  آقای رضا شمسی فرزند حسین دارای ش��ماره شناسنامه 407  به 
شرح دادخواست به کالس��ه 336/95 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زیبنده سلطان اسدی فرزند 
محمد به شماره شناس��نامه 18 در تاریخ 94/11/27 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اس��ت به:1- علیرضا شمسی 
فرزند حسین، ش.ش 452 صادره از فریدن 2- رضا شمسی فرزند حسین، 
ش.ش 407 صادره از فریدن 3- فاطمه شمس��ی فرزند حسین، ش.ش 365 
صادره از فریدن 4- زهرا شمس��ی فرزند حس��ین، ش.ش 531 صادره از 
بوئین میاندش��ت 5- عصمت شمسی فرزند حس��ین، ش.ش 18 صادره از 
بوئین میاندشت. متوفی ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی 
به ش��ورا تحویل دارد بدیهی اس��ت با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار 
 وراثت صادر خواهد شد. ش��عبه 2 حقوقی ش��ورای حل اختالف خوانسار

) 169 کلمه، 2 کادر(  
حصر وراثت

4/340  آقای وحید س��تاری نایینی به  شناس��نامه ش��ماره 94  به ش��رح 
دادخواست به کالسه 60/95 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمود س��تاری نایینی به شماره 
شناس��نامه 85 در تاریخ 1395/4/13 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- متقاضی وحید ستاری 
نایینی)پس��ر( 2- داود س��تاری نایینی )پسر( 3- علیرضا س��تاری نایینی 
)پسر( 4- عصمت محمدی محمدی)همسر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
 م الف: 109 شعبه 3 حقوقی مجتمع ش��ماره یک شورای حل اختالف نایین) 

129 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

4/338 ش��ماره درخواس��ت: 9510463247300008 ش��ماره پرون��ده: 
9509983747300165 شماره بایگانی شعبه: 950248 نظر به دادخواست 
آقای رض��ا غالمرضایی فرزن��د غالمرضا ب��ه طرفیت خانم ه��ا 1- زهره 
غالمرضایی فرزند رضا 2- ش��قایق درویش گلی فرزن��د علیرضا 3- گلی 
نامدار علی سوقی و 4- آقای حسین درویش گلی فرزند علی دائر بر تقاضای 
اثبات مالکیت تمامی شش��دانگ یک قطعه زمین واقع در شهر خور- شهرک 
مس��کونی امام علی)ع( به پالک 226 ش��هرداری طی کالس��ه 950248 این 
دادگاه ثبت گردیده و پس از جری تش��ریفات قانونی وقت رسیدگی پرونده 
برای تاریخ 1395/05/27 ساعت 11 صبح تعیین گردیده و با توجه به اینکه 
آدرس خواندگان ردیف های س��وم و چهارم مجهول المکان می باش��د لذا 
مراتب به درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
یک نوبت آگهی می گ��ردد تا خواندگان مجهول المکان جهت تحویل نس��خه 
دوم دادخواست و ضمائم به این دادگاه مراجعه و در تاریخ فوق الذکر جهت 
رسیدگی در این دادگاه حاضر ش��وند. م الف:110 شعبه اول دادگاه عمومی 

حقوقی خور و بیابانک)164 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/339 آقای هادی اقبال فرزند حس��ین دادخواستی به طرفیت خوانده آقای 
پیمان عامری فرزند رضا به خواسته مطالبه مبلغ شش میلیون ریال بابت فیش 
واریزی بانضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه به این شورا تقدیم که 
طی کالسه 63/95 ش 1 ثبت و پس  از جری تشریفات قانونی وقت رسیدگی 
آن برای تاریخ 95/6/15 ساعت 5/30 بعد از ظهر تعیین و نظر به اینکه آدرس 
خوانده مجهول المکان اعالم گردیده مراتب به درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی یک نوبت آگهی می گردد تا خوانده فوق 
الذکر جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه و 
در وقت مقرر فوق جهت دفاع از خود حضور به هم رساند. م الف:111 شعبه 
اول مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان خور و بیابانک)130 

کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

4/337 ش��ماره ص��ادره:1395/02/246208 چون تحدید ح��دود عمومی 
ششدانگ یکدرب کارخانه ریسمان تابی پالک ش��ماره 20101 اصلی واقع 
در محمدیه بخش 2 ثبت نائین  که طبق پرونده ثبتی به نام آقای حسن قیومی 
محمدی فرزند محمد حسین  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی 
ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قس��مت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و 
بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز  س��ه شنبه مورخ 
95/05/19  ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل 
حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د و 
طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلی��ف پرونده های معترضی ثبت 
معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض به این اداره بایستی با 
تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ 
و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار:1395/04/24  م الف:108 اداره ثبت 

اسناد و امالک نایین)181 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/344 خواهان آقای بی��ژن دباغی ب��ه طرفیت فهیمه انتظاری خراس��انی 
دادخواستی را به خواس��ته الزام به انتقال سند تس��لیم این شورا نموده که 
به کالسه 292/95 به تاریخ ش��نبه 95/6/6 س��اعت 4 عصر وقت رسیدگی 

تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و دس��تور ش��ورا و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار یا محلی درج می گردد تا خوانده از تاریخ 
نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دبیرخانه ش��ورا مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت 

رسیدگی حاضر شود و اال تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 
م الف:106 شعبه 2 حقوقی ش��ورای حل اختالف شهرستان خوانسار )121 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/345 خواهان آق��ای مرتضی زمانی ب��ه طرفیت آقای س��ید جواد انوری 
دادخواستی را به خواس��ته مطالبه طلب تسلیم این شورا نموده که به کالسه 
323/95 به تاریخ روز شنبه 95/6/6 ساعت 5 وقت رسیدگی تعیین شده است 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و دستور شورا 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مرات��ب در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتش��ار یا محلی درج می گردد تا خوانده از تاریخ نش��ر آخرین 
آگهی ظرف یک ماه به دبیرخانه ش��ورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت رسیدگی 
حاضر شود و اال تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف:107 شعبه 2 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان خوانسار )120 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/346 ش��ماره درخواس��ت: 9510466837000029 ش��ماره پرون��ده: 
9409986837000801 شماره بایگانی شعبه: 941329  خواهان خانم فاطمه 
درویشی فرزند مجید دادخواس��تی به طرفیت  خوانده ابراهیم ایرانمنش به 
خواسته طالق  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
 رسیدگی به ش��عبه 10 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهار باغ باال  خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
2 اتاق 204 ارجاع و به کالسه 941329 خ / 10  ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن  95/6/16 و س��اعت 11 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 دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می ش��ود تا خوانده  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:11021 ش��عبه 10 دادگاه خانواده اصفهان)165 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/347 در خصوص پرونده کالسه 1116/95 خواهان حمیدرضا محمد زمانی 
افشار دادخواس��تی مبنی بر الزام به ایفای تعهد به طرفیت محمد ا... بخشی 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/6/16  ساعت 4 عصر تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 

و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:10936 ش��عبه 29 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف 

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

4/348 ش��ماره ابالغی��ه: 9510106836202684 ش��ماره پرون��ده: 
9409986836200755 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 941571 خواهان/ شاکی 
زهرا اسدی آقبالغی دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم رسول جمشیدی 
خیرآبادی به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه مهریه و اعسار از 
پرداخت هزینه دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان )مجتمع شهید 
قدوسی( واقع در اصفهان- خ میرفندرسکی)خ میر(- حد فاصل چهارباغ باال و 
پل میر- مجتمع قضایی شهید قدوسی- طبقه 4- اتاق 402 ارجاع و به کالسه 

9409986836200755 ثب��ت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1395/06/15 
و ساعت 11 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم 
 و درخواس��ت خواهان/ ش��اکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی 
دادگاه های عموم��ی و انقالب در ام��ور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس از 
نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رس��یدگی حاضر گردد. م الف:11016 ش��عبه 2 دادگاه خانواده شهرستان 

اصفهان)183 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/349 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100367301176 ش��ماره پرون��ده: 
9109983646000283 شماره بایگانی شعبه: 950042 نظر به اینکه آقای گل 
احمد روحی زاده فرزند عفیف متهم است به حمل 29/270 کیلوگرم هروئین 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
 شعبه دوم دادگاه انقالب اس��المی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان- 
خ چهار باغ باال – خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- 
طبقه 1 اتاق ش��ماره 149  ارجاع و به کالس��ه 9109983646000283 ثبت 
گردیده که وقت رس��یدگی آن  1395/06/15 و س��اعت 9 تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان ب��ودن  متهم به تجویز م��اده 115 و 118 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا متهم  پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. در صورت عدم حضور رسیدگی 
به صورت غیابی خواهد بود. م الف:11002 ش��عبه 2 دادگاه انقالب اسالمی  

اصفهان)166 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/350 در خصوص پرونده کالس��ه 315/95 ش 42 خواه��ان امیر درعلی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت جاوید رسولی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 95/6/15 س��اعت 4 عصر تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای 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 ساختمان 
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 رسیدگی ابالغ شده تلقی و 

تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 10982 ش��عبه 42 حقوقی مجتمع ش��ماره یک ش��ورای حل اختالف 

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

4/351 ش��ماره ابالغی��ه: 9510106836202683 ش��ماره پرون��ده: 
9509986836200398 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 950452 خواه��ان/ 
 شاکی ش��هره توس��لی فرد دادخواس��تی به طرفیت خوانده/ متهم اشکان 
عبداله��ی ب��ه خواس��ته ط��الق ب��ه درخواس��ت زوج��ه تقدی��م دادگاه 
های عموم��ی شهرس��تان اصفهان نم��وده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 
2 دادگاه خانواده شهرس��تان اصفهان )مجتمع ش��هید قدوس��ی( واقع در 
اصفه��ان- خ میرفندرس��کی)خ میر(- حد فاص��ل چهارباغ ب��اال و پل میر- 
مجتمع قضایی ش��هید قدوس��ی- طبقه 4- ات��اق 402 ارجاع و به کالس��ه 
9509986836200398 ثب��ت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1395/06/14 
و س��اعت 10/30  تعیی��ن ش��ده اس��ت. به عل��ت مجه��ول الم��کان بودن 
خوانده/ متهم و درخواس��ت خواهان/ ش��اکی و به تجویز م��اده 73 قانون 
 آیی��ن دادرس��ی دادگاه های عموم��ی و انق��الب در امور مدنی و دس��تور

 دادگاه مرات��ب یک نوب��ت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود 
 تا خوانده / متهم پس از نش��ر آگه��ی و اطالع از مفاد آن ب��ه 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:11015 شعبه 2 دادگاه 

خانواده شهرستان اصفهان)174 کلمه، 2 کادر(

آیا کمپ جای مناسبی برای ترک است؟

بسیاری از خانواده ها به قصد کمک به عضو معتاد برای ترک مواد افیونی، به عنوان 
اولین گزینه، به فکر بستری اجباری فرد در کمپ، آن هم گاهی به مدت طوالنی می افتند. 

به همین دلیل از در و همسایه و آگهی ها ش��ماره ای پیدا می کنند و زنگ می زنند به جایی که 
معموال نه روانپزش��ک دارد، نه روان ش��ناس و نه متولیان آن از اصول ترک اعتیاد آگاهی مناسبی 

دارند. چند ساعت بعد، چند نفر انسان درشت اندام می آیند و به زور معتاد را که معموال از نظر قانونی و 
اخالقی در مصرف افیونی ها امکان بستری اجباری او وجود ندارد، می برند و جلوی همان در و همسایه 

سوار ماشین می کنند و احتماال دور از چشم خانواده، تالفی تمام مقاومت ها را سر او در می آورند.
کمپ ها در کشور ما معموال هیچ کدام از ویژگی های مناسب برای نگهداری افراد معتاد را نداشته و 

عموما مجوز هم ندارند. البته بعضی از کمپ ها با فراهم کردن ویژگی های حداقلی مراقبت ها 
و با فراهم کردن امکانات مراقبت های مختصر پزش��کی، مجوز می گیرند؛ اما همچنان 

بهترین محل برای ترک افیونی ها بیمارستان های روانپزشکی است که این روزها 
اکثر آنها تخت های ویژه ای ب��ه مراقبت از بیماران مصرف کننده مواد 

افیونی اختصاص داده اند.

نقش خانواده در درمان وابستگان به مواد افیونی؛

! ! ! کمک به جای انکــار! 

چگونه باید به اعتیاد افیونی ها نگاه کرد؟

خانواده فرد معتاد به افیونی ها با نوع نگرش خود به پدیده مصرف این مواد، می توانند 
نقش مهمی در تداوم یا ترک مصرف فرد ایفا کنند. بسیاری افراد در جامعه به اعتیاد 
افیونی ها، به صورت نش��انه ای از ضعف اراده نگاه می کنند. تحقیقات گسترده اخیر 
علمی نشان می دهد اگر چه مصرف مواد معموال با فشار گروه همساالن، فشارهای 
محیطی و ناتوانی در رد پیش��نهاد های نامناسب دیگران ش��روع می شود، اما پس 
از ایجاد وابستگی، تغییرات مهمی در مغز انس��ان به وجود می آید که عمال اراده را 
در بس��یاری موارد برای ترک، ناکافی می کند. در واقع در زمان بروز وسوسه پس از 
ترک مواد افیونی، تعداد قابل مالحظه ای از افراد، اجبارا قادر به مقاومت در برابر این 
وسوسه نیس��تند؛ این در حالی است که بس��یاری از معتادان به مواد افیونی توسط 

خانواده ها، به اشتباه به عنوان افراد بی مایه و ناتوان معرفی می شوند.

افیونی ها کدامند؟ مواد مخدر افیون��ی قدیمی ترین مواد مورد اس��تفاده در منطقه 
خاورمیانه و ازجمله کشور ماست که از عصاره گیاه خشخاش تهیه می شود.

تریاک و مشتقات آن، از جمله معروف ترین اعضای این خانواده از مواد است که به انواع 
روش ها ازجمله تدخینی، خوراکی و... استفاده می شود. ازجمله دیگر مواد افیونی که 
به واسطه وابستگی باالتر و ناخالصی بیشتر، خطرناک تر از تریاک برای سالمت روانی 
و جسمی انسان است، می توان به هروئین و کراک اش��اره کرد. البته کراک در سایر 
کش��ورهای جهان و به ویژه اروپا ترکیبات دیگری دارد؛ اما در ایران ماده اصلی آن را 

مواد افیونی تشکیل می دهد.

ترک افیونی ها چقدر طول می کشد؟

به طور معمول دوره جسمی ترک مواد افیونی که عالئمی چون 
 بدن درد، بی قراری، آبریزش بینی و اس��هال را نش��ان می دهد 
بر اساس نوع ماده یک تا دو هفته طول می کشد، اما ممکن است 
فرد وابسته به این مواد مدت ها پس از سپری شدن این دوره در 
 کمپ یا بیمارس��تان همچنان دچار وسوس��ه و وابستگی روانی 

به این مواد باشد.
 بسیاری از کسانی که چند ماه توسط خانواده به اجبار در کمپ 
بستری می شوند، اما به محض خروج از کمپ طی چند ساعت به 
سراغ مصرف مجدد مواد می روند. به همین خاطر حتما باید افراد 
برای ترک مواد افیونی تحت نظر پزشک و ترجیحا روان پزشک 

داروی سرکوب کننده وسوسه دریافت کنند.

متادون و بوپرونورفین؛ خوب یا بد؟

در همه جای دنیا، به ویژه برای افرادی که مدت هاست مصرف مواد افیونی 
داش��ته اند یا از روش های پرخطری مثل تزریق اس��تفاده ک��رده یا میزان 
باالیی از مواد را مصرف می کنند، به دلیل هم��ان تغییراتی که در مغز آنها 
رخ داده، باید از داروی جایگزین اس��تفاده کرد و عمال برای این افراد، ترک 
بدون مصرف مواد نگهدارن��ده فایده ای ندارد. در حال حاضر در کش��ور ما 
کلینیک های ترک اعتیاد قادر به تجویز داروهای موثر و کم عارضه متادون 

و بوپرونورفین هستند.
بس��یاری از خانواده ها نگران عوارض و وابس��تگی به این داروها هس��تند. 
واقعیت این است که این مواد اگر چه تقریبا هم خانواده مواد افیونی هستند، 
 اما تقریبا هیچ کدام از ع��وارض نگران کننده مواد افیون��ی را ندارند و چون

 تحت نظر پزش��ک و با میزان مشخص مصرف می ش��وند، تغییرات مغز را 
به صورتی تنظیم می کنند که وسوسه مواد افیونی وجود نداشته باشد.

 برنامه کل��ی درمان این اس��ت که در فواص��ل چند ماهه، ای��ن داروها هم 
به تدریج قطع شوند؛ اما در تعدادی افراد که مصرف آنها واجد شرایط خاصی 
باشد، ممکن اس��ت تغییرات مغزی به حدی جدی و پایدار باشد که امکان 
 قطع متادون یا بوپرونورفین نباشد که در این صورت، تداوم مصرف بسیار

عاقالنه تر از قطع آن و شروع مجدد مواد افیونی است.

افیونی های گمنام!

روش معتادان گمنام برای درمان انواع اعتیاد س��ال هاست در 
سراسر جهان و از جمله در کشور ما با موفقیت تجربه شده است. 
در این روش که در آن، افراد هر شب در جلسات افراد ترک کرده 
حضور پیدا می کنند، هر فرد با مش��اهده تجربیات، احساسات و 
موفقیت افراد دیگر، به خود باوری در راستای ترک می رسد. این 
گروه ها معموال در حاش��یه خود، گروه هایی ب��رای خانواده و به 
 ویژه همسران این بیماران تشکیل می دهند که می تواند بسیار

کمک کننده باشد. افرادی که در این جلسه ها شرکت می کنند، 
نباید بدون نظر پزشک خود تغییری در داروهای خود ایجاد کنند 
تا مبادا وسوسه که گاهی می تواند دشمن زورمند معتاد افیونی 

باشد، دوباره سراغش بیاید.

در بارداری چه کنیم؟

مصرف مواد افیونی از جمله هروئی��ن، تریاک و کراک در دوران 
بارداری می تواند برای مادر و جنین بس��یار خطرناک باشد؛ اما 
برعکس آنها مصرف داروهای متادون و بوپرونورفین بی عارضه 
هستند و با جلوگیری از وسوسه و مصرف احتمالی مواد توسط 
مادر، از جنین محافظت هم می کنند. پ��س خانواده ها نباید به 
گمان اش��تباه آس��یب به جنین، مادر ب��اردار را ترغیب به قطع 
داروهایش کنند و باید مادران معتاد را در اسرع وقت، برای درمان            

به کلینیک های ترک اعتیاد بیاورند.

روش ترک فوق سریع ممنوع!

سابقا نوعی روش ترک وجود داش��ت که در بین مردم به عنوان 
تعویض خون هم معروف ش��ده بود که در آن طی یک روز فرد 

مراحل ترک را زیر بیهوشی می گذراند.
 مطالعات علمی نش��ان می دهد این روش هم بس��یار خطرناک 
 اس��ت و هم پس از آن فرد، فورا به احتمال قوی به مصرف مواد 
رو م��ی آورد و به همی��ن دالیل ای��ن روش هم اکن��ون در اکثر 

کشورهای جهان از جمله ایران ممنوع است.
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 جایگاه ژانر س��ینمای وحش��ت در جهان جایگاهی محکم است؛
تا جایی که فیلم های ماندگاری در این ژانر ساخته شده است؛ اما...

سینمای وحش��ت؛ ژانری که در روند ش��کل گیری اش به کمال و 
تکامل رسید و تجربه های گرانبهایی مثل »دراکوال«ی برام استوکر 
ساخته فرانس��یس فورد کاپوال  را با دریافت س��ه جایزه اسکار در 
کارنامه خود دارد، حاال با این پشتوانه قوی در سینمای ایران، بعد از 
تجربه هایی مثل فیلم  »شب بیست و نهم« ساخته حمید رخشانی، 
»رازها« س��اخته محمد رضا اعالمی یا فیلمی مثل »قتل آنالین« 
ساخته مسعود آب پرور، به فیلم »دراکوال«ی رضا عطاران رسیده؛ 
فیلمی که در تبلیغاتش نوید رفتن به سراغ سینمای وحشت را به 
مخاطب می دهد؛ اما وقتی به تماش��ای فیلم می روی، به فیلمی 

طنز، آن هم طنزی نصفه و نیمه برمی خوری.
  فیلمی ب��دون چارچوب  ک��ه از هم��ان س��کانس اول، بی هدف

جلوه می کند و تماشاگر را به هیچ مرحله ای از شناخت شخصیت  ها 
که البته بیش��تر  به تیپ  نزدیکند تا ش��خصیت، نمی رس��اند؛ اما 
 این بی هدفی در پش��ت تکه کالم ها و نوع بازی ش��ناخته ش��ده
 رضا عطاران  پنهان می ش��ود ک��ه در  ذهن مخاط��ب در طی این

سال ها از بازی اش در سینما و تلویزیون انباشته شده است.
 در سکانس آغازین، زن و شوهری بی تفاوت به زندگی، به مخاطب 
معرفی می ش��وند. زن غ��رق در فضای مجازی و ش��وهر معتاد به 
 مواد مخدر اس��ت. اطالعات در همین حد باقی می ماند و جواد که

رضا عطاران نقشش را بازی می کند، در دام »دراکوال« می افتد. 
تا اینجا بالتکلیفی جاری در محتوای فیلم را می توان پای نگاه ویژه 
رضا عطاران به جامعه پست مدرن خودش دانست؛ جامعه ای که به 
هیچ چارچوبی که خودش برای خودش ساخته، پایبند نیست. اما 
از این مرحله به بعد، سردرگمی های فیلم با اضافه شدن تیپ های 
مختلف، بدون مقدمه و بدون دلیل دو چندان می شود. »دراکوال« 
که نقش��ش را لوون هفتوان بازی می کند، تاریخچه ای از زندگی 
خانوادگی اش را برای جواد می گوید و بی هیچ منطقی با جواد همراه 
و دوست می ش��ود؛ قاتلی که قرار بود جواد را هم مثل مقتول های 

قبلی اش بکشد و خونش را بخورد. 
جمع ش��دن جواد و »دراکوال« در خانه لوون، بدون هیچ منطقی 
دراماتیکی ش��کل می گی��رد و همین اتفاق باعث ش��کل گیری و 
پایه اتفاقات بع��دی فیلم می ش��ود. تیپ هایی مث��ل دکتری که 
جواد و »دراکوال« ب��رای آزمایش به مطب ش��ان رفته اند، مردی 
که خریدهایش��ان را می آورد )با بازی س��یامک انصاری(؛ آن هم 
به بهانه آوردن مواد وارد خانه می ش��ود و می ماند و در آخر کارگر 
افغانی خانه، همه این افراد برای دورهم��ی بیهوده ای که در فیلم 
در جریان اس��ت، وارد خانه »دراکوال« می شوند و فیلم را با همان 
لحظات طنزی که از جن��س نگاه عطاران اس��ت و برای مخاطب 
تازگی ندارد، جلو می برند. در این بین تیپ دیگری به اسم سوسن 
که گویا زن »دراکوال«ست و کودکی که ماحصل ازدواج آنهاست، 
نمایان می شوند؛ کودکی که ناشنواست و فلسفه وجودش در فیلم 

مشخص نیست و هیچ نقشی در پیشبرد داستان ندارد.
 سوسن  ش��رط ازدواجش را خون نخوردن »دراکوال« گذاشته و 
چند س��ال اس��ت که با وی زندگی می کند. او در طول  فیلم، تنها 
با »دراکوال« مخالف��ت می کند و هیچ مقاومتی برای رس��یدن به 
خواس��ته هایش به عنوان یک ضد قهرمان یا در کل ش��خصیتی 

 در فیل��م انج��ام نمی دهد؛ ب��رای مث��ال دراکوال دوب��اره هوس
خون خوردن کرده و جواد را در دام انداخته، زن مخالفت می کند 
 یا اینکه دراک��وال از طریق جواد و خون های آل��وده ای که خورده،

معتاد شده است. زن تنها مخالفت می کند و خانه را ترک می کند. 
سوس��ن به عنوان یک تیپ کلیدی که از همه این افراد به دراکوال 
نزدیک تر اس��ت و انتظار م��ی رود نقش گس��ترده تری در نجات 
معضلی که دراکوال در آن افتاده، انجام دهد، منفعل عمل می کند 
و به تیپی که تنها برای ویترین فیلم گذاشته شده، مبدل می شود. 
  اما  برخ��ورد ناگهانی تیپ ها با هم در فیل��م همچنان ادامه دارد. 
خانواده های جواد و لوون به طور ناگهانی با هم آش��نا می ش��وند 
و س��کانس بیهوده دیگری را خل��ق می کنند که س��کانس تولد 
 است؛ سکانس��ی که اطالعات جدیدی را در راستای داستان فیلم 
به مخاطب نمی ده��د و تنها زمان فیلم را پ��ر می کند. در این بین 
 فیلم در وزنه  فرم،  ارجاعاتی هم به س��ینمای  مستند می کند. در 
سر تا سر فیلم ارجاعاتی به فیلم های حیات وحش می شود که تنها 
برای آن است که مخاطب برداشت مشترکی بین درند گی شیرهای 
آفریقا با دراکوال داشته باشد؛ ارجاعاتی که در اولین استفاده برای 
مخاطب موثر اس��ت، اما با تکرار بس��یار این ش��یوه به قطع شدن 
ارتباط مخاطب با فیلم منجر می ش��ود.  این ش��یوه در فیلم های 
آوانگارد سینمای جهان مرسوم است؛ اما در فیلم دراکوال، بی هیچ 
منطق و بدون پشتوانه فکری استفاده می شود. در سینمای جهان، 
فیلم هایی که سردمدار اس��تفاده از این شیوه هستند، ارجاعات را 

با یک منطق روایی و نگاهی انتقادی و طعنه به کهن الگوهایی که 
جامعه دارند، استفاده می کنند؛ اما در دراکوال، این شیوه سینمایی 
دردی از بالتکلیفی فیلم درمان نمی کند و فقط وجهه ظاهری فیلم 

را رنگ و لعاب می بخشد.  
اما در ای��ن س��ردرگمی در هدف گ��ذاری فیلم ب��رای مخاطب، 
لحظه های جذابی ه��م خلق می ش��ود که آن هم مره��ون بازی 
برون گرای ل��وون هفتوان در نق��ش دراکوالس��ت.  فیزیک، نوع 
راه رفت��ن و در کل زب��ان ب��دن او همخوانی خوبی ب��ا این نقش 
برقرار کرده اس��ت؛ نقش��ی که در س��ینمای ایران تک اس��ت و 
اگ��ر در قالب یک قصه درس��ت و با ف��راز و فروده��ای دراماتیک 
ق��رار می گرف��ت، چه بس��ا ب��ه فیلمی متف��اوت می رس��یدیم و 
 حتی به  برخاس��تن و تول��د ژانری متف��اوت در س��ینمای ایران 
منجر می شد. اما از آنجایی که فیلم از ضعف شدید فیلمنامه، قصه و 
خلق شخصیت هایی رنج می برد که مخاطب با آنها همذات پنداری 
نمی کند، این نقش هم در این ضعف ها گم می شود و از بین می رود.  
 دراکوال با ای��ن ضعف ها، در هماهنگ��ی بین ف��رم و محتوا عاجز 
باقی می ماند. فیلمی که می توانست به شروع موج نویی در سینمای 
ایران برای حرکت به س��وی ژانرهای متفاوت، ماندگار و محبوب 
تبدیل ش��ود، به فیلمی غیر موثر و تنها اتفاقی برای گیشه سینما 
تبدیل می شود و مخاطب پس از دیدن، آن را فراموش کرده و تنها 
با تجربه دیدن دوب��اره رضا عطاران به عنوان یک س��تاره در پرده 

نقره ای، سالن را ترک می کند.
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موسیقیدرشهر

سینما کوتاه و خواندنی

خانه کودک اصفهان، وابسته به سازمان فرهنگي تفریحي شهرداري 
اصفهان دوره سه روزه اي را باعنوان »زیر گنبد کبود« و با محوریت 

کودک و ادبیات عامیانه برگزار مي کند.
 س��رفصل هاي این دوره در چهار بخ��ش کودک و ش��عر و بازي، 
 ک��ودک و قص��ه، ک��ودک و الالی��ي و ک��ودک و آداب و رس��وم 

تعریف شده است.  
عالقه مندان مي توانن��د از تاریخ 28 الي 31 تیرم��اه با حضور در 

مجموعه فرهنگي باغ غدیر در این دوره شرکت نمایند. 
 الزم ب��ه ذک��ر اس��ت برگ��زاري ای��ن روی��داد فرهنگ��ي

از ساعت 20 الي 23 اعالم شده است.

کنسرت موسیقي نواي خیابان، 31 تیر و 1 مرداد، به سرپرستي و 
نوازندگي پرهام فهرستیان در هنرسراي خورشید برگزار مي شود. 
از دیگر هنرمندان این اج��راي زنده می توان به س��عید بهرامي 
نوازنده عود، رض��ا رحمتي نوازنده کمانچه، حامد جوهرس��تاني 
نوازنده کاخن، کوزه، دم دم، مصطفي هاشم زاده نوازنده تنبک و 

محمد کرد به عنوان خواننده اشاره کرد. 
موسیقي نواي خیابان، 31 تیر و 1 مرداد ساعت 21 در هنرسرای 
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اجرا مي شود.

نمایش کمدي »باالفلیا« ب��ه نویس��ندگی و کارگرداني رادمهر 
 کش��اني، در فرهنگس��راي مدرن گلدی��س و تاالر ش��یخ بهایي

شاهین شهر اجرا مي شود. این  نمایش توسط گروه تئاتر پژوهش 
مهر، از تاری��خ 16 تیر الي 4 م��رداد ماه در فرهنگس��راي مدرن 
گلدیس و از 5 تا 15 مرداد ماه، در تاالر شیخ بهایي شاهین شهر 
برگزار مي ش��ود. این نمایش طن��ز، در رابطه ب��ا اهالي خونگرم 

خوزستان و بخصوص شهر آبادان است. 
زمان اجراي این نمایش هر شب از ساعت 19 اعالم شده است.

نمایش »دختر یانک��ی« در مجموعه فرهنگی هنری فرش��چیان 
اجرا می ش��ود. دختر یانکی، نوشته نیل س��ایمون است که توسط 
معین الدین عشاقی کارگردانی شده اس��ت. در این نمایش، حامد 
احمدجو، فریدالدین س��لیمانی و مونا بدیع صنایع به ایفای نقش 
پرداخته اند. نمایش دختر یانکی، 28 تیر تا 12 مردادماه س��اعت 
 20:30 در س��الن اصل��ی مجموع��ه فرهنگی هنری فرش��چیان 
به روی صحنه خواهد رفت. دختر یانکی نمایشنامه ای کمدی و در 
 سه پرده و با سه شخصیت است که داس��تان آن در نیویورک و در 
ده��ه 60 میالدی می گ��ذرد که جامع��ه روش��نفکری آمریکا در 
 تقابل با تهاج��م آمریکا به ویتن��ام، لبه تیز انتقاد خ��ود را به دیگر 

ارکان اجتماعی معطوف ساخته بود. 

 سهیل نفیس��ی، خواننده و آهنگساز موس��یقی کشورمان، برای 
اولین بار در تاالر وحدت کنسرتی برگزار می کند.

سهیل نفیس��ی س��اعت 21:30 روز 16 مرداد  برای اولین بار در 
تاالر وحدت، کنس��رت »آواز باد و ب��اران« را برگزار می کند. وی 
 در این کنس��رت آثار منتش��ر نش��ده خود را نیز برای مخاطبان 
اجرا می کند.  سهیل نفیسی، خواننده و نوازنده  گیتار سبک پاپ 
 اس��ت. او که خود به یادگیری موس��یقی پرداخته است، بیش از

 20 س��ال در هرمزگان )بندرعباس( زندگی کرده و موسیقی اش 
تا حد زیادی تحت تاثیر این منطقه است. 

عالقه فراوان او به ش��عر معاصر ایران، وی را به سوی ترانه سازی 
بر اساس برخی اشعار به یاد ماندنی ایران معاصر سوق داد. سبک 
خوانندگی و نواختن گیتار او را می توان نوعی نقالی موسیقایی به 
شمار آورد. نفیسی نخستین بار با انتشار آلبوم »ری را« خود را به 
عالقمندان موس��یقی معرفی کرد. پس از آن با برگزاری تعدادی 
معدود کنس��رت و انتش��ار دو آلبوم دیگر به نام های »ترانه های 
جن��وب« و »چنگ و س��رود«، ارتباط خ��ود را با دوس��ت داران 
 موسیقی حفظ کرد. به گفته  خود او، شعر معاصر، افق های دید او را 

متاثر کرده است.

امیر نوری بزودی فیلم سینمایی »ناردون« را آماده اکران دارد که 
در آن ایفاگر نقش خاصی شده است.

امیر نوری، بازیگر، در خصوص آخرین کار خود گفت: فیلم سینمایی 
»ناردون« را آماده برای اکران دارم که پانزدهم مرداد ماه به نمایش 
عمومی در می آید. این فیلم یک کمدی شیک است و امیدوارم که 
مردم از آن خوششان بیاید و فکر می کنم که کار خوبی باشد.  وی 
درباره نقش خود در این اثر اظهار داشت: در این فیلم،  پسر مهران 

غفوریان هستم و فیلمبرداری فیلم در شمال بوده است. 
گفتنی است »ناردون« فیلمی س��ینمایی به کارگردانی فریدون 
حسن پور و تهیه کنندگی منصور س��هراب پور است و بازیگرانی 
چون امیر نوری، امین حیایی، لیال اوتادی، مهران رجبی و مهران 
 غفوریان در آن ب��ه ایفای نقش م��ی پردازند.  نوری نظ��ر خود را
 راجع به فیلم »رس��وایی« که اخیرا بر پرده س��ینما دارد، اینگونه

بیان کرد: »رسوایی« فیلم خوبی نبود؛ ولی به هر حال این هم یک 
فیلم است و فیلم خوب و بد با هم است. »رسوایی« متاسفانه جوری 
که انتظار داشتیم، نشد و اگر از آن استقبالی هم صورت گرفت، به 
خاطر ده نمکی بود که اسمشان هم پر فروش است.  شایان ذکر است 
که رسوایی 2 عنوان ششمین فیلم از کارهای مسعود ده نمکی است 
که اکبر عبدی، محمدرضا ش��ریفی نیا، امیر نوری، مهران رجبی، 

سحر قریشی و رامین راستاد در آن به ایفای نقش می پردازند. 

قس��مت دوم اکش��ن کمدی و ماجراجویانه »اطالعات مرکزی« 
 هم س��اخته می ش��ود. این فیلم برای نمایش عمومی در تابستان 

سال 2018 آماده خواهد شد.
مسئوالن کمپانی برادران وارنر می گویند از فروش فیلم در آمریکا 
و دیگر نقاط دنیا راضی هستند. خط اصلی داستان فیلم، در باره دو 
همکالسی قدیمی است که در بزرگس��الی، درگیر مبارزه با گروه 
 های گنگستری شهر می ش��وند. دواین جانس��ن و کوین هارت، 
نقش های اصلی »اطالعات مرکزی« را بازی کردند و در قس��مت 
دوم، نقش های قبلی ش��ان را تکرار می کنند. دواین جانسن یک 
 مامور تنومند اداره پلیس است که کوین هارت، همکالسی دوران

کودکی اش را درگیر ماجراجویی های خود می کند. به نوشته امپایر 
آنالین، هنوز اطالعی از داستان قسمت دوم در دست نیست؛ ولی 
می توان حدس زد که دو ش��خصیت محوری ماجرا، با یک سری 
ماجراجویی تازه روبرو می شوند. دیوید استاسن و پیتر سینفیلد که 
فیلمنامه نسخه اصلی را نوشت، وظیفه نگارش فیلمنامه قسمت دوم 
را به عهده دارد. هنوز معلوم نیست راوسن مارشال توربو، کارگردان 
قسمت اول، برای دومین بارهم پش��ت دوربین فیلم برداری فیلم 
قرار می گیرد یا خیر. نسخه اصلی این کمدی اکشن، این هفته در 

آمریکای شمالی، 188 میلیون دالری شد.

شورای پروانه ساخت شبکه نمایش خانگی با ساخت 2 فیلمنامه 
موافقت کرد.  بر اساس جلسه 20 تیر شورای پروانه نمایش خانگی 
که با حضور اکثر اعضا برگزار شد، با ساخت فیلمنامه های سریال 
»ش��هرزاد/ س��ری دوم« به تهیه کنندگی س��ید محمد امامی و 
کارگردانی حسن فتحی  و »راه و بیراه« به تهیه کنندگی نورالدین 

گودرزی و کارگردانی جهانگیر ابیضی موافقت شد.
سری اول »شهرزاد« که چندی پیش پخش آن به پایان رسید، با 

استقبال عمومی در جامعه رو به رو شده بود.

اکبر عبدی این روزها بنا به دستور پزشک در خانه به سر می برد و 
همچنان دوران نقاهت خود را سپری می کند. داماد اکبر عبدی، 
در خصوص وضعیت جس��مانی این روزهای عب��دی گفت: آقای 
 عبدی را پ��س از گذراندن دوره اس��تراحت، از ش��مال به تهران

منتقل کردیم. حال جس��مانی و روحی اش خوب اس��ت و خدا را 
شکر مشکل حادی ندارد. وی افزود: البته اکبر عبدی بنا بر دستور 
پزشک فعال ممنوع المالقات هس��تند و از خانه بیرون نمی روند. 
شایان ذکر است بازیگر مطرح س��ینما و تلویزیون چندی پیش 
 با عارضه کلیوی دست و پنجه نرم می کرد؛ اما خوشبختانه خطر

رفع ش��د و به دس��تور پزش��ک، مدتی را در ش��مال ایران جهت 
استراحت به سر برد. او این روزها به تهران منتقل شده است.

جمش��ید ارجمند، نویس��نده و منتقد س��ینما، دی��روز23 تیر 
ماه درگذش��ت. طب��ق تایی��د خانه س��ینما، جمش��ید ارجمند 
 اس��فندماه به علت مش��کالت قلبی در بیمارس��تان قلب تهران

بستری شده بود و پس از بهبود نسبی در نوروز، در 19 فروردین 
باردیگر به علت نارسایی قلبی و وخامت حالش به بیمارستان قلب 
منتقل شد و دوباره به منزل برگشت.  جمشید ارجمند از دهه 30 
فعالیت نوشتاری اش را آغاز کرد و در مجله »ستاره سینما« و سایر 
مجالت نقد فیلم، مطلب می نوشت و با منتقدانی همچون پرویز 
دوائی همدوره بود.  او چندین کتاب مهم )نزدیک به 20 عنوان( 
را از زبان فرانسه به فارس��ی ترجمه کرده و در زمینه ویرایش هم 

فعالیت داشته است.
 دوره دوجلدی درباره چند سینماگر، درباره سینما، فیلم  ساختن، 
سینماگر، دستور خط و نگارش، دس��ت نامه  شیوه نگارش، گربه 
روی شیروانی داغ و 21 فیلم-قصه دیگر، از آثار جمشید ارجمند 

است.

در مجموعه فرهنگی باغ غدیر؛

کودکان به »زیر گنبد کبود« 
می روند

در دوشب متوالی؛

»نواي خیابان« در هنرسراي 
خورشید طنین انداز مي شود

از 5 تا 15 مردادماه؛

 »باالفلیا« در تاالر شیخ بهایي
به صحنه می رود

28 تیر تا 12 مرداماه؛

 »دختر یانکی« در فرشچیان 
به روی صحنه می رود

سهیل نفیسی برای اولین بار
 در وحدت می خواند

امیر نوری، 
پسر مهران غفوریان است

سینما »اطالعات مرکزی« 
تازه ارائه می کند

سری دوم سریال »شهرزاد« 
مجوز ساخت گرفت

اکبر عبدی
همچنان ممنوع المالقات است

منتقد پیشکسوت  سینما 
درگذشت!

برزو نیک نژاد س��ال ها فعالیت در س��ینما و تلویزیون را در کارنامه 
کاری اش ثبت کرده؛ اما با نویسندگی سریال تلویزیونی »دودکش« 
شناخته ش��د و پس از آن با فیلم س��ینمایی »ناخواسته« به جمع 
کارگردانان سینما پیوس��ت. این فیلم با وجود جلب نظر منتقدان 
سینما، سه سال پشت خط اکران ماند تا تابستان امسال که قرار است 

در گروه هنر و تجربه به اکران عمومی برسد.
 نیک نژاد ای��ن روزها با دومین فیلم س��ینمایی اش »زاپاس« روی 
پرده سینماها رفته؛ اما همچنان خودش را فرزند تلویزیون می داند و 

می گوید هیچ وقت دست از کار در تلویزیون نمی کشم.
این کارگردان به مناسبت اکران »زاپاس« گفت و گویی انجام داده 

که می خوانید:
شما با فیلم »ناخواسته« که فضای تجربی داشت، توانستید 
نظر خیلی از منتقدان را به عنوان یک کارگردان فیلم اولی 
جلب کنید؛ چطور ش�د در فیلم دومت�ان »زاپاس« فضای 
فیلمتان را 180 درجه تغییر دادید؟ می خواهم بدانم در این 

تغییر نگاه، سرگرم کردن مردم چقدر دخیل بوده؟
»زاپاس« به لح��اظ مفهومی در امت��داد و در کنار »ناخواس��ته« 
اس��ت. هر دو فیلم درباره عش��ق است. ناخواسته نش��ان می دهد 
تمام آدم ها روزی ناخواسته عاشق می شوند که شاید روزی همین 
عشق ناخواسته بشود خواس��تنی ترین خواسته دلش��ان و زاپاس 

می گوید برای همه چیز در این 
دنیا )ش��غل، خانه، مقام 

و...( می توان زاپاس یا 
جایگزینی داش��ت 
عش��ق؛  از  غی��ر 

فض��ای  ام��ا 
ای��ن دو فیل��م 

متفاوت اس��ت. ناخواس��ته هم البته برای مخاطب سرگرم کننده 
اس��ت؛ اما م��ن خودم ب��ه صراح��ت می گوی��م در زاپ��اس، تمام 
و کمال خواس��ت مردم را نش��انه گیری ک��ردم. فض��ای زاپاس را 
 تغییر دادم؛ چ��ون برخورد خوبی ب��ا فیلم اولم نش��د و االن بعد از

سه سالی که از زمان ساخت ناخواسته و اکرانش در جشنواره فجر و 
شرکت در جشنواره های متعدد خارجی می گذرد، تازه قرار شده در 
گروه هنر و تجربه به اکران عمومی برسد. من ناخواسته را با عشق 
س��اختم؛ اما آنقدر اکرانش نکردند که دیگر هی��چ تهیه کننده ای 
راضی به همکاری با من برای ساخت فیلم دومم نمی شد. بنابراین 
ش��رایط باعث ش��د من تصمیم بگیرم که فیلم دوم را با رویکردی 
 کامال متفاوت بس��ازم؛ اما در ای��ن فضای جدید ه��م به مخاطبم 
احترام گذاشتم. زاپاس را برای مردم ساختم و اصال هم قصد ندارم 
خودم را به رخ بکشم. من دوس��ت دارم برای مردم فیلمساری کنم 
و آنها کارم را ببینند. هیچ منتی هم نیس��ت. خودم دوس��ت دارم 
اینطوری فیلم بسازم. مردم به هوای دیدن فیلم کمدی به تماشای 
زاپاس نمی آیند؛ اما بیشتر از توقعشان می خندند و راضی سالن را 

ترک می کنند؛ همین برای من بس است!
زاپاس روی چه موضوعی تاکید دارد؟

کل زاپاس می گوید که مهم دل است و این که نسل های مختلف با 
دل چطور برخورد می کنند.

در فاصل�ه بی�ن س�اخت دو فیلم س�ینمایی تان، س�ریال 
»دردس�رهای عظیم« را س�اختید ک�ه اتفاق�ا از نظر نحوه 
روایت پردازی، جنس دیالوگ ها، ترکیب بازیگران و... خیلی 
به زاپاس شبیه است. چقدر با این عبارت که »زاپاس« شبیه 

یک تله فیلم خیلی خوب است، موافقید؟
اصال موافق نیس��تم. س��ینما و تلویزی��ون با هم فرق س��اختاری 
)ان��دازه ق��اب، میزانس��ن، ف��رم دکوپ��اژ و...( دارن��د و از نظر 
س��اختاری، زاپاس فیلمی کامال س��ینمایی است. من 
در این ش��کل س��ینمایی، فیلمی ب��ا قصه ای 
 س��اده س��اختم که خط��وط قرم��ز را

رد نمی کن��د، همی��ن! وقت��ی 
 فیلم��ی از عش��ق و خان��واده 
اص��ال  می کن��د،  صحب��ت 
نمی تواند لحن دیگری غیر 
از این لحنی که من برای 
فیلمم انتخ��اب کردم، 
داشته باشد. فیلم من 
خیلی بی ادع��ا مردم 
می خندان��د  را 
و همی��ن ک��ه 
بدون استفاده 
کم��دی  از 
ک��ی  ر و ز
توانستم مردم را 

شاد کنم، یک دنیا برایم ارزش دارد. من در فیلمم صیانت از خانواده 
را مدنظر قرار دادم و با این حال نمی توانستم خطوط قرمز را رد کنم.
شوخی های فیلم را مناسب تماشای خانواده و خاصه کودکان 

می دانید؟
حقیقتا در حال حاضر فیلم هایی اکران می ش��ود ک��ه نمی توان با 
خانواده دید؛ اما همه شوخی هایی که در زاپاس شده، در لفافه است؛ 
شوخی هایی که داخل هر خانواده ای می شود و همه هم با آن آشنا 

هستند.
بازیگران هنگام بازی تغییراتی در متن فیلمنامه هم دادند؟

هیچ کس حتی یک واو از فیلمنامه را تغییر نداده و عین فیلمنامه را 
ساختیم؛ فقط خود من یک سکانس را تغییر دادم.

فیلم شما ملودرامی اجتماعی است که نگاه ساده و شیرینی 
به خانواده دارد و اتفاقا با همین نگاه است که از اواسط فیلم 

می توان پایان خوش داستان را پیش بینی کرد...
  اما نمی توانید پیش بینی کنید که این پایان خوش چگونه و به چه 

شکل است!
بله، اما می خواهم بدانم این نگاه شیرین و امیدوارانه از کجا 

می آید؟
من بچه شهرستانم و کارم را از زیر صفر شروع کردم؛ اما همیشه خدا 
را در جای جای زندگی ام دیدم. من این امی��د را در طول زندگی ام 

به دست آوردم. 
زندگی در »زاپ�اس« کامال عینی و ملموس اس�ت!  چقدر با 

افرادی از این قشر ارتباط دارید؟
من عاشق زندگی س��نتی هس��تم؛ از آن نوع زندگی هایی که دور 
س��فره حلقه می زدیم، زیر کرس��ی می خوابیدیم و... من رانندگی 
نمی کنم و با مترو، اتوبوس و... در شهر تردد می کنم. با هر پولی که 
 در آوردم، مسافرت رفتم و سنتی ترین هتل هایش را هم برای ماندن

انتخاب ک��ردم که جنس زندگی م��ردم را از نزدی��ک لمس کنم و 
االن به جرئت می توانم بگویم مردم را می شناس��م و با خلقیاتشان 

آشنا هستم.
در حال حاضر مشغول چه کاری هستید؟

در حال نگارش یک سریال به اس��م »پنچری« هستم که هنوز به 
تلویزیون ارائه نک��ردم و دلم می خواهد بعد از مدت ها، س��ریالی را 
کارگردانی کنم که خودم می نویس��م؛ احساس هم می کنم که کار 
خوبی شود. صحبت س��ریال دیگری را هم با آقای مهام کردیم که 

کارگردانی اش کنم و دو فیلم سینمایی هم دارم.
خانواده تان کارهایتان  را دنبال می کنند؟

خانواده ام هنوز در گرگان زندگی می کنن��د و زاپاس در آنجا اکران 
عمومی نشده؛ اما پدرم دو روز سر صحنه فیلمبرداری به رامیان آمد 
و خوشحال شد از این که فیلمم را در شهرش می سازم. حداقل فکر 

می کنم دیگر راضی شد که من فیلمساز شدم.
او دوست داشت مهندس شوم که شدم. من بعد از مهندسی، سینما 
و تئاتر خواندم. پدرم هم االن دیگر کارم را دوست دارد و سریال هایم 

را دنبال می کند.

چهره ها

pedriyan.zayanderoud@gmail.com

انتقاد برزو نیک نژاد، کارگردان »زاپاس«، از برخی شوخی های نامناسب در فیلم ها؛

فیلم هایی در سینما اکران می شود که نمی توان همراه خانواده دید

نقد فیلم؛

دراکوالییکهنهمیترساندونهمیخنداند!
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خبرخبر

معاون وزیر علوم در شهرکرد خبر داد:

فعالیت ۳۹ پارک علم و فناوری 
در کشور

استاندار چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

نبود ثبات مدیریتی، مشکل 
بزرگ چهارمحال و بختیاری

فرماندار شهرکرد:

مشکل دفع غیراصولی زباله ها در شهرکرد برطرف می شود

مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری اطالع داد:

صدور کارت هوشمند برای معلوالن 

رییس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

واکسیناسیون 750 هزار رأس دام علیه تب برفکی
مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری: 

۳ پژوهش سرای دانش آموزی احداث می شود
رییس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری:

نمایشگاه  هولوکاست برپا می شود

بام ایران در گرد و غبار فرو رفت؛

آلودگی به مرز هشدار رسید

رییس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی کشور در 
سفر به شهرکرد در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات 
استان از تغییر رویکرد سازمان بهزیستی از بیماریابی غیر فعال 
به بیماریابی فعال طی دو س��ال گذش��ته خبر داد و اظهار کرد: 
در گلوگاه ها، مشاوران ژنتیک به س��راغ زوج ها رفته و برای آنها 

مشاوره ژنتیک را انجام می دهند.
مجید رضازاده همچنی��ن از غربالگری اخت��االت ژنتیکی در 
دبیرستان های کش��ور خبر داد و افزود: پس از انجام این طرح 
در مدارس، شناسنامه ای در اختیار آنها قرار داده می شود تا در 

هنگام ازدواج موثر واقع شود.
رضازاده با اش��اره به اینکه در برنامه شش��م توس��عه، مش��اوره 
غربالگری ژنتیک قبل از ازدواج به صورت اجباری اجرایی خواهد 
شد، تاکید کرد: دوهزار و 500 پزشک آموزش دیده در این امر 
در سطح کشور برای خدمت رس��انی وجود دارد و زیرساخت ها 
برای اجرای این قانون فراهم اس��ت. وی با اشاره به اینکه حوزه 
پیش گیری، اس��تراتژیک مهم بهزیس��تی محس��وب می شود، 
تصریح کرد: پیش گیری از معلولیت و آسیب های اجتماعی دو 

هدف اصلی حوزه پیشگیری سازمان بهزیستی است.
رییس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی افزود: 
برای رس��یدن به این دو مهم الزم است به س��ه سطح سامت 
جسم، سامت روان و س��امت اجتماعی پرداخته شود. وی به 
مداخله بهزیس��تی در امر پیش��گیری از تولد نوزادهای معلول 
در سطح کش��ور اش��اره کرد و گفت: در همین راستا غربالگری 
شنوایی، غربالگری تنبلی چشم و مشاوره ژنتیک در سطح کشور 

با جدیت دنبال می شود.
رییس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی با اشاره 
به پیشگیری از تولد 400 نوزاد معلول، تصریح کرد: در صورت 
تولد این نوزادان هزینه ه��ای مالی و روانی گزاف��ی بر جامعه و 

خانواده ها تحمیل می شد.
رضازاده با بیان اینکه هدف در س��ال 95در حوزه پیش��گیری 
رس��یدن به غربالگری بیش از 90 درصد نوزادان اس��ت، گفت: 

خوش��بختانه چهارمحال و بختیاری در س��ال گذشته با وجود 
کمبودها و مستهلک بودن دستگاه های غربالگری توانست بیش 

از 90 درصد، پوشش غربالگری نوزادان را داشته باشد.
وی خاطر نش��ان کرد: در سال جاری دس��تگاه های غربالگری 
مستهلک در این اس��تان نوسازی و کمبود دس��تگاه ها جبران 
خواهد شد. رضازاده از شناسایی 15 هزار نوزاد ناشنوا در سطح 
کشور خبر داد و گفت: در سال گذش��ته، یک میلیون نوزاد در 
کشور غربالگری شنوایی شدند. وی تصریح کرد: در سال گذشته 
نیز س��ه میلیون کودک سه تا ش��ش س��ال در 30 هزار پایگاه 

غربالگری شنوایی شدند.
رییس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی در ادامه 

با اش��اره به اهمیت پیشگیری از آس��یب های اجتماعی، گفت: 
به منظور ارتقای س��امت اجتماعی، در حال س��رمایه گذاری 
هستیم. وی افت سرمایه های اجتماعی را علت عمده آسیب های 
اجتماعی دانس��ت و گفت: عواملی چون کاهش اعتماد عمومی 
و کاهش فرهنگ راس��تگویی باعث افت سرمایه های اجتماعی 
می ش��ود. رضازاده راه اندازی پاتوق های گفت و گو در مدارس، 
ترویج رفتار مدنی در کشور و گسترش پایگاه های سامت را از 
جمله اقدامات بهزیستی در راس��تای ارتقای سامت اجتماعی 
برشمرد. وی با اشاره به وجود دوهزار و 200 مرکز درمان اعتیاد 
در سطح کشورخاطرنشان کرد: 600 هزار نفر از خدمات درمانی 

بهزیستی برای ترک اعتیاد بهره می برند.

فرماندار شهرکرد گفت: مش��کل دفع غیراصولی زباله ها در 
مناطق شهری و روستایی برطرف می شود.

حمید ملکپور در کمیته پس��ماند شهرس��تان ش��هرکرد با 
اش��اره به معضل دفن زباله در 7 نقطه ش��هری و روستای�ی 
اظهار داش�ت: تا پای�ان تیرم�اه مش��کات این مناط�ق در 
کمی�ته مکان یابی بررس��ی و محل هایی ب�رای دف�ن زباله 

مشخص می شود.
وی با بیان اینکه یکی از دغدغه ه��ای بزرگ در محیط های 

شهری ساماندهی پسماندهاست، افزود: موضوع دفن زباله 
و پسماند در محیط زیس��ت و مراکز بهداشت نیز با جدیت 
دنبال و در تمام��ی مناطق زباله به صورت بهداش��تی دفن 

خواهد شد.
فرماندار شهرکرد با اش��اره به اجرای طرح تفکیک زباله در 
فرخشهر بیان کرد: با فرهنگ سازی و دادن آموزش های الزم 
طرح تفکیک زباله از مبدأ در فرخش��هر به عنوان نخستین 

نقطه شهری از شهرستان اجرا می شود.

ملکپور با بی��ان اینکه زمین��ه تفکیک زبال��ه در تعدادی از 
شهرداری ها فراهم شده است، خاطرنش��ان کرد: به زودی 
این طرح در شهرکرد و سایر مناطق شهری نیز با همکاری 

خانواده ها و مردم از مبدأ انجام می شود.
وی تصری��ح ک��رد: تفکی��ک زباله ه��ای ت��ر، خش��ک، 
پاس��تیک، فلزات و اق��ام مختل��ف موج��ود در زباله ها و 
 پس��ماندها در منزل س��بب جلوگیری از هدر رفت بخشی

از سرمایه ها می شود.

معاون پژوهش و فن��اوری وزیر عل��وم، تحقیق��ات و فناوری در 
ش��هرکرد با بیان اینکه زمینه تقاضا محوری باید در دانش��گاه ها 
محقق ش��ود گفت: 39 پارک عل��م و فناوری در کش��ور فعالیت 

می کند.
وحید احمدی در دیدار با اس��تاندار چهارمحال و بختیاری اظهار 
داش��ت: هدف ما در کارگروه پژوهش این است که بحث آموزش 
عالی و پژوهش از دانش��گاه و دانش��گاهیان فراتر رود و به سطح 
جامعه کشیده شود چرا که این مسئله بسیار مهم است. وی افزود: 
تفکر س��نتی که در آن به مجموعه اقتصاد و صنعت بدون توجه 
به نقش اساسی دانشگاه نگاه ش��ود از سیاست های کان کشور 
خارج ش��ده و اکنون دانش��گاه برای این هدف یک محور است. 
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به 
اینکه دانشگاه نسل جدید باید کارآفرین باشد و نسل خاق و توانا 
تربیت کند، بیان کرد: دانش��جو با این دید وارد دانشگاه می شود 
که پس از اتمام دوره تحصیل قابلیت و توانمندی هایش افزایش 
پیدا کند از این  رو باید به گون��ه ای برنامه ریزی کنیم که عاوه بر 
افزایش توانمندی علمی دانش��جویان توان اش��تغال زایی هم در 

آنها ایجاد شود.
احمدی تصریح کرد: منظور دانشگاه فنی و حرفه ای و یا علمی و 
کاربردی نیست چرا که این  دو دانش��گاه افراد را حرفه ای تربیت 
می کنند بلکه هدف ما آن است که انسان های توانمند و کارآفرین 
تربیت کنی��م. وی با تاکید بر تقویت ارتباط دانش��گاه و صنعت و 
حضور استاد و دانش��جو در این عرصه، خاطرنشان کرد: دانشگاه 
باید از آموزش صرف خارج شود و به سمت رفع نیازها و مشکات 
جامعه حرکت کند به گونه ای که در نظ��ام عرضه علم و تقاضای 
جامعه باید کش��ش تقاضا را زیاد کنیم. معاون پژوهش و فناوری 
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: باید به دانشگاه ها پروژه 
داد تا تقاضا محوری محقق شود و حضور استادان برای ارتباط این 
دو مجموعه الزم و راهگشاس��ت. احمدی با بیان اینکه 39 پارک 
علم و فناوری در کشور فعالیت می کند، تاکید کرد: در این پارک ها 
4 هزار و 400 شرکت و 30 هزار شغل وجود دارد و این یک ابزار 

قدرتمند برای کمک به رشد، شکوفایی و توسعه کشور است.

مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری گفت: 
در راستای انعقاد تفاهم نامه ای با بنیاد مسکن و 
شهرسازی مقرر شد برای مسکن روستایی بنیاد 
مس��کن 1۸ میلیون تس��هیات و برای مسکن 
ش��هری، اداره شهرس��ازی 30 میلی��ون تومان 
تسهیات به مددجویان بهزیستی پرداخت کند.

محمد میرزایی اظهارداشت: از مجموع 32 هزار 
معلول تحت پوش��ش بهزیستی اس��تان 7 هزار 
و 700 معل��ول مس��تمری دریاف��ت می کنند و 
دیگرمعلوالن، از سایر خدمات بهزیستی بهره مند 

می شوند.
وی با اش��اره به فعالیت بهزیس��تی اس��تان در 
حوزه های پیش��گیری، توانبخش��ی و مشارکت 
مردمی افزود: در حوزه توانبخش��ی 70 مرکز در 
استان فعال است که به 3 هزارو  74 نفر خدمات 

ارائه می دهد.
 مدی��رکل بهزیس��تی چهارمح��ال و بختیاری

 بیان کرد: خدمات توانبخشی استان در 3 طیف 
ضعیف، متوسط و شدید است که بیماران طیف 

ش��دید در مراکز نگهداری می ش��وند اما طیف 
ضعی��ف و متوس��ط از تمام خدمات بهزیس��تی 

استفاده می کنند.
میرزایی با اشاره به فعالیت NGO ۸9 در استان 
خاطرنش��ان ک��رد: فعالیت س��ازمان های مردم 
نهاد، راه ان��دازی مراک��ز امور اجتماع��ی، خانه 
کودک، اورژانس 123و مش��اوره تلفنی 14۸0 
 از جمله خدماتی اس��ت که توس��ط بهزیس��تی

 ارائه می شود. وی با اشاره به کسب رتبه های برتر 
در سال گذشته گفت: سال گذش��ته بهزیستی 
چهارمح��ال و بختی��اری در حوزه پیش��گیری 
از اعتی��اد، غربالگری ش��نوایی و تنبلی چش��م 

رتبه های برتر را کسب کرد.
 مدی��رکل بهزیس��تی چهارمح��ال و بختیاری

 تصریح کرد: سال گذشته 46 هزار کودک زیر6 
س��ال در طرح غربالگری تنبلی چشم و 21 هزار 
کودک در طرح غربالگری شنوایی شرکت کردند.

میرزای��ی با اش��اره به سیاس��ت های س��ازمان 
بهزیس��تی در س��ال ج��اری ادام��ه داد: اجرای 

طرح ه��ای غربالگ��ری، مه��ارت زندگ��ی و 
آموزش زوجین از مهم ترین سیاس��ت های این 
س��ازمان اس��ت. وی افزود: در راس��تای اجرای 
طرح غربالگری دس��تگاه های م��ورد نیاز برای 

شهرستان ها نیز خریداری و مستقر می شود.
مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری با بیان 
اینکه تجهیزات مورد نیاز برای مراکز توانبخشی 
استان خریداری شده است، گفت: سال گذشته 
یک میلیارد و 200 میلیون توم��ان اعتبار برای 

خرید تجهیزات توانبخشی ها اختصاص یافت.
میرزایی با اش��اره به صدور کارت هوشمند برای 
معلوالن بیان کرد: سال گذش��ته 1400 کارت 

هوشمند برای معلوالن استان صادر شد.
وی با اشاره به وضعیت مسکن مددجویان گفت: 
در راستای انعقاد تفاهم نامه ای با بنیاد مسکن و 
شهرسازی مقرر شد برای مسکن روستایی بنیاد 
مس��کن 1۸ میلیون تس��هیات و برای مسکن 
ش��هری اداره شهرس��ازی 30 میلی��ون تومان 

تسهیات به متقاضیان پرداخت کند.

رییس اداره بهداش��ت و مدیری��ت بیماری های 
دامی اداره کل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری 
گفت: در راس��تای اجرای طرح واکسیناس��یون 
دام 750 ه��زار رأس دام علی��ه ت��ب برفکی در 

چهارمحال و بختیاری واکسینه شدند.
حس��ینعلی س��لطانی اظه��ار کرد: ای��ن طرح 
در راس��تای جلوگیری از ش��یوع بیم��اری تب 
برفکی در این اس��تان انجام شده است و از اواخر 
اردیبهشت ماه آغاز و تا اوایل تیرماه ادامه داشته 
که در آن،تعداد 757 هزار و 2۸0 رأس دام علیه 

بیماری تب برفکی واکسینه شدند.
وی بیان داشت: این طرح به صورت رایگان و در 
قالب 10 اکیپ واکسیناس��یون در 9 شهرستان 
چهارمحال و بختیاری انجام ش��ده است و تعداد 
59 ه��زار و 334 رأس دام س��نگین از قبیل گاو 
و گوس��اله با واکس��ن وتال ترکیه و 697 هزار و 
946 رأس دام س��بک از قبیل گوس��فند و بز با 
واکسن دیواالن شرکت واکسن و سرم سازی رازی 

واکسینه شدند.
سلطانی با اشاره به تلفات بیماری تب برفکی در 
چهارمحال و بختیاری خاطرنش��ان کرد: امسال 
تعداد 315 رأس تلفات دام سبک و سنگین ناشی 

از بیماری مشاهده شده است و اقدامات خوبی در 
زمینه واکسیناس��یون برای کاهش بیماری های 
مختلف دامی در چهارمح��ال و بختیاری انجام 

شده است.
وی تصریح کرد: چهارمح��ال و بختیاری یکی از 
قطب های تولید ش��یر و گوش��ت قرمز در کشور 
است و محصوالت تولید شده در این استان دارای 

کیفیت خوبی است.

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری 
گفت: امسال سه پژوهش س��رای دانش آموزی 
جدید در مناطق محروم چهارمحال و بختیاری 
راه اندازی خواهد ش��د و توس��عه پژوهش سراها 
نقش مهمی در انجام تحقیقات دانش آموزی در 

این استان دارد.
به��روز امی��دی ادام��ه داد: تروی��ج فرهن��گ 
کارآفرینی، آزمایش و تجربه و خلق ایده های نو 
در بین دانش آموزان الزم است.  وی بیان داشت: 
در حال حاضر 14 پژوهش س��رای دانش آموزی 
در چهارمحال و بختیاری فعال است که خدمات 
علمی، فرهنگی، پژوهشی و تحقیقاتی را در فصل 

تابستان به دانش آموزان ارائه می دهند.
امی��دی تصریح ک��رد: تقویت روحی��ه پژوهش 
 در بی��ن دانش آم��وزان و هدای��ت دانش آموزان 
عاقه مند و با اس��تعداد به س��مت کارآفرینی از 
دیگر اهداف توسعه پژوهش سراها در چهارمحال 

و بختیاری است.
وی ادام��ه داد: غنی س��ازی اوق��ات فراغ��ت 
دانش آموزان از اهمیت ویژه ای  برخوردار است و 
پژوهش سراها نقش بسزایی در غنی سازی اوقات 

فراغت دانش آموزان دارند.

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری 
ادامه داد: در تاش هستیم تا پایان سال تحصیلی 
امسال سه پژوهش سرا در مناطق آموزشی فارد، 

خانمیرزا و عشایر راه اندازی شود.
وی اف��زود: در ای��ام تعطیات عید س��عید فطر 
امس��ال بیش از 30 هزار نفر مسافر در ستادهای 
اس��کان تابس��تانی فرهنگی��ان چهارمح��ال و 

بختیاری پذیرش شدند.

رییس حوزه هن��ری چهارمحال و بختی��اری گفت: 
نمایشگاه کارتون و کاریکاتور هولوکاست در شهرکرد 

برپا می شود.
حجت ا... شیروانی اظهار داشت: نمایشگاه هولوکاست 
با نمایش آثار منتخ��ب دومین مس��ابقه بین المللی 

کاریکاتور هولوکاست برپا می شود.
وی ب��ا بیان اینک��ه در این نمایش��گاه آث��ار منتخب 
هنرمندانی از 50 کشور به نمایش گذاشته می شود، 
افزود: جش��نواره هولوکاس��ت در واکن��ش به طرح 
توهین آمیز نشریه» شارلی ابدو« ی  فرانسه طراحی و 
از سوی حوزه هنری انقاب اسامی برگزار شده است.

رییس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری با اشاره به 
اینکه آثار این نمایش��گاه در روز قدس نیز در مصای 
بزرگ ام��ام خمینی )ره( به نمایش گذاش��ته ش��د، 
افزود: بیش از ۸50 اثر به ویژه از کشور فرانسه به این 
جشنواره ارسال شده که منتخب این آثار در استان به 
نمایش گذاشته می شود. ش��یروانی خاطرنشان کرد: 
بی��ان مظلومیت های مردم فلس��طین، معرفی چهره 
واقعی صهیونیست و مظلوم نمایی آن از طریق استفاده 
از مسئله هولوکاس��ت از اهداف برپایی این نمایشگاه 
است. وی تصریح کرد: این نمایشگاه از بازتاب خوبی 
در جهان برخ��وردار بوده به نحوی که نخس��ت وزیر 

اسراییل از دبیرکل سازمان ملل خواسته برگزاری این 
مسابقه را محکوم کند. رییس حوزه هنری چهارمحال 
و بختیاری خاطرنشان کرد: در این نمایشگاه 40 اثر از 
رتبه های اول تا چهلم در محل نگارخانه شهید مرتضی 
آوینی اداره کل تبلیغات اسامی شهرکرد از 23 تا 29 

تیرماه به نمایش گذاشته می شود.
ش��یروانی بیان کرد: عاقه مندان می توانند از ساعت 

9 تا 12 و 17 تا 20 به محل نمایشگاه مراجعه کنند.

 گرد و غب��ار و ذرات معلق بار دیگر از اس��تان های 
جنوب غربی به ویژه خوزس��تان ب��ه چهارمحال و 
بختی��اری وارد ش��ده و آب و هوای این اس��تان را 
 تحت تاثیر قرار داده اس��ت. با گذش��ت زمان شدت 
گرد و غبار بیشتر می ش��ود و کوهستان ها و مراتع 

کنار شهرها در حال ناپدید شدن هستند.
 وزش ب��اد ش��دید در اس��تان موج��ب ش��ده 
کانون های تولید گرد و غبار محلی نیز فعال ش��وند 
و بر ش��دت آلودگی گرد و غبار وارد ش��ده  از سمت 

خوزستان افزوده شود.
هم اکنون کوه های اطراف ش��هرها و روس��تاها به 
واسطه شدت گرد و غبار قابل مشاهده نیستند و دید 

افقی هر لحظه رو به کاهش است.
هم اکنون میزان ذرات معلق 10 میکرون در آسمان 
چهارمحال و بختیاری ب��ه 175 میکروگرم در متر 
مکعب رس��یده اس��ت . مدیرکل هواشناسی استان 
چهارمحال و بختیاری با اش��اره به ورود گرد و غبار 
به اس��تان، عنوان ک��رد: ورود ریزگردها به اس��تان 
 افزایش پیدا کرده و شرایط آب و هوایی این استان را 

تحت تاثیر قرار داده است.
مهرداد قطره با اش��اره به وزش باد در استان، افزود: 
وزش باد موجب فعال شدن کانون های گرد و غبار 
محلی شده اس��ت. وی ادامه داد: هم اکنون میزان 
ذرات معل��ق 10 میک��رون در آس��مان چهارمحال 
 و بختی��اری ب��ه 175 میکروگ��رم در مت��ر مکعب

 رسیده است. مدیرکل هواشناسی استان چهارمحال 
و بختی��اری گف��ت: ذرات معل��ق 2/5 میکرون در 
آسمان این استان به 14۸ میکروگرم در متر مکعب 

رسیده اس��ت. وی ادامه داد: خشکس��الی و کاهش 
بارش ها در اس��تان موجب خشک شدن تعدادی از 
دشت های استان شده که این امر موجب تبدیل آنها 

به کانون گرد و غبار شده است.
مدیرکل هواشناسی اس��تان چهارمحال و بختیاری 
ادامه داد: وزش باد موجب فعال ش��دن کانون های 
 گرد و غبار محلی اس��تان و افزایش ش��دت پدیده

 گرد و غبار در این استان شده است.

اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری در دی��دار ب��ا معاون 
پژوه��ش و فن��اوری وزارت عل��وم، تحقیق��ات و فناوری 
 در چهارمح��ال و بختی��اری اظه��ار ک��رد: مراک��ز علمی

چهارمحال و بختیاری از نظر اعتبارات بس��یار پیش��رفت 
کرده است.

قاسم سلیمانی دشتکی با اشاره به اینکه در زمینه اختصاص 
اعتبارات عمرانی در حوزه دانش��گاهی، این اس��تان رشد 
زیادی داشته اس��ت ادامه داد: مش��کل بزرگی که در این 
اس��تان با آن مواجه بودیم آزمایش و خط��ا در پروژه های 

عمرانی، زیرساختی، صنعتی و حتی فرهنگی بوده است.
وی تاکید کرد: دلیل این آزمون و خطاهایی که هیچ سودی 
برای چهارمحال و بختیاری نداش��تند، نب��ود پایان نامه ها 
 ی��ا پروژه ه��ای دانش��گاهی مرتب��ط با آنه��ا ب��ود و بارها

 اتفاق افتاد که جاده ای س��اخته ش��د ولی ب��ه دلیل نبود 
مطالعات دقیق اجرایی نش��د، کارخانه ای ایجاد ش��د ولی 
توجیه پذیر نبود، محصولی کش��ت ش��د که در این استان 

قابلیت رشد نداشت و...
س��لیمانی با بیان اینک��ه ارتب��اط علم با عم��ل، صنعت، 
 اقتصاد و... باید جایگاه ویژه ای داش��ته باش��د اضافه کرد: 
به نظر می رس��د یک ج��ای خالی و خ��أ در چهارمحال و 

بختیاری وجود دارد و آن نبود ثبات مدیریتی است.
استاندار چهارمحال و بختیاری به بحث واگذاری پروژه های 
نیمه تمام و مقاومت برخی از مدیران در این خصوص اشاره 
و خاطرنش��ان کرد: الزم اس��ت در امر تروی��ج پژوهش در 
جامعه رییس دانشگاه شهرکرد و رییس پارک علم و فناوری 
چهارمحال و بختیاری با دستگاه های مختلفی چون صدا و 
سیما، صنعت، عمران و... جلسات توجیهی برگزار کنند و 
موضوع پژوهش را تبیین و راهکارهایی دائمی برای مشتاق 

نمودن مدیران به امر پژوهش ارائه کنند.
وی ضم��ن تاکید ب��ر اینکه هیچ نه��اد و مس��ئولی نباید 
س��لیقه ای عمل کند بی��ان داش��ت: در اینک��ه مدیران و 
استانداران تغییر خواهند کرد هیچ شکی نیست ولی اینکه 
استاندار یا مدیر قبلی چیزی بگوید و رویه ای داشته باشد 
و استاندار یا مدیر فعلی چیز دیگری، اشتباه است و با این 

وضع هیچ پیشرفتی حاصل نمی شود.
س��لیمانی پیش��رفت پارک علم و فن��اوری چهارمحال و 
بختی��اری را ط��ی س��ال های گذش��ته ب��ه نس��بت قبل 
خ��وب ارزیاب��ی ک��رد و اف��زود: عملک��رد ای��ن پ��ارک 
 باع��ث ش��ده تع��داد ش��رکت های مس��تقر در پ��ارک

افزایش یافته و همچنی��ن انگیزه ها نی��ز در بین محققان 
زیاد شود.

رییس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی:

مشاورهغربالگریژنتیکقبلازازدواجاجباریمیشود
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پژوهش��گران بریتانیای��ی برای نخس��تین بار طی نمایش��ی 
زیب��ا از آثار کوانتوم��ی نور، موفق ش��دند یک مولک��ول را با 
نور و در دم��ای اتاق مخلوط کنن��د. نور و م��اده معموال جدا 
از هم با خواص��ی کامال متمایز هس��تند اما اکن��ون گروهی 
 از دانش��مندان بریتانیای��ی ی��ک ذره ن��ور را ک��ه فوت��ون

 نامیده می ش��ود، با یک مولکول در یک حفره بسیار کوچک، 
به دام انداخته اند.

این یک دس��تاورد بس��یار بزرگ محسوب می ش��ود، چرا که 
منجر به ایجاد مس��یر کام���ال جدی�دی ب�رای دس��تکاری 
و تغیی��ر خ��واص فیزیک��ی و ش��یمیای�ی ماده م�ی ش���ود 
 و می توان���د نح��وه پ��ردازش اطالع��ات کوانتوم���ی را نیز 
تغیی�ر ده���د. این مخل��وط کامل ن��ور و ی��ک مولکول که 
 اتصال قوی )strong coupling( نامیده می ش��ود، قبال نیز

 به دس��ت آمده ب��ود ام��ا رون��د ایج��اد آن همواره ش��امل 
آزمایش های پیچیده در دماهای بس��یار پایین بوده اس��ت. 
با دس��تیابی به این مخلوط در دمای اتاق، پژوهشگران روند 
دس��تیابی به آن را از لحاظ شیمیایی بسیار س��اده تر کردند، 
بدین معنی که آنها اکنون می توانند ب��ا این مخلوط کارهای 
جالبی انج��ام دهند. یک��ی از پژوهش��گران، اورتوین هس از 
ایمپریال کالج لندن می گوید: ما در حال حاضر قادر به انجام 
طیف وسیعی از آزمایش ها روی ماده و نور هستیم که تا پیش 
از این انجام آن بس��یار پرهزینه و دش��وار بود. ما می توانیم از 
نور برای تغییر ساختار ش��یمیایی ماده به صورت مولکول به 
مولکول، استفاده کنیم. همچنین می توان از آن در فناوری های 
کوانتومی استفاده کرد. نور حامل اطالعات کوانتومی است و 
ما می توانیم با استفاده از این اتصال قوی، اطالعات را به ماده 
و بالعکس کپی کنی��م. صرف نظر از کاربرده��ای ترکیب یاد 
شده، می توان از آن برای نمایش کامل آثار کوانتومی نور نیز 
اس��تفاده کرد. هس می گوید: این آزمایش نشان داد که نور، 
طبیعتی کوانتومی دارد و در واقع آث��ار کوانتومی پیش بینی 
ش��ده را به نمایش گذاشته اس��ت. این تالقی قابل توجهی از 
تئوری و تجربه است. بسیار شگفت آور است که طبیعت تا چه 
حد همانند تئوری، رفتار می کن��د. اما نور و ماده چگونه با هم 

 مخلوط می شوند؟ مولکول ها هنگامی که سطح انرژی خود را 
تغییر می دهند، قادر به گس��یل فوتون  )ذرات نور( می شوند، 
اما معم��وال هنگامی ک��ه این فوتون ها گس��یل می ش��وند، 
هرگز ب��از نمی گردن��د و بنابرای��ن این دو هی��چ گاه مخلوط 
نمی ش��وند.  بر اساس شبیه س��ازی های انجام ش��ده توسط 
تیم هس، گروه��ی از پژوهش��گران دانش��گاه کمبریج قادر 
به ایج��اد دام بس��یار کوچکی ش��دند، به ان��دازه ای کوچک 
که وقتی یک مولک��ول فوتونی را گس��یل می ده��د،  فوتون 
موفق به گریز نمی ش��ود. این امر باعث انتقال نوسانی انرژی 
بی��ن مولکول به ص��ورت مکرر ش��ده و در نهای��ت مخلوطی 
 »nanopore« از ن��ور و ماده ایجاد می ش��ود. ای��ن دام ک��ه
نامیده می ش��ود، تا حدودی مشابه یک س��الن طالیی و پر از 
آینه بوده و در حقیق��ت حفره  ای به قطر ۱ نانومتر اس��ت که 
 بین یک کره بس��یار کوچ��ک و فیلمی از جنس طال ش��کل 
 گرفت��ه اس��ت. فیل��م ط��ال تصوی��ری آین��ه ای را از ک��ره

 ایجاد می کند و هنگامی که پژوهش��گران یک مولکول رنگی 
را در آنجا به دام انداختند، می توانند موقعیت آن را به گونه ای 

تنظیم کنند که فوتون گس��یل یافته نیز ب��ه دام بیفتد. هس 
در این رابط��ه می گوید: این حفره به اندازه ای کوچک اس��ت 
که نور در داخل آن مجبور به ترکیب ش��دن با ماده می شود. 
پژوهشگر ارشد، جرمی بامبرگ از دانشگاه کمبریج می افزاید: 
این حفره نقش یک تاالر آینه را برای مولکول ایفا می کند، با 
این تفاوت که قطر آن یک صد هزارم تار موی انس��ان اس��ت. 
اگر چه این فرآین��د فیزیکی در مقی��اس فوق العاده کوچکی 
انجام شده  اس��ت، اما محققان با بررس��ی الگوی تشعشعات 
الکترومغناطیسی ساطع شده از مولکول، از ایجاد شدن اتصال 

قوی اطالع یافته اند. 
هنگامی که این اتصال به دو حالت کوانتومی مجزا تقسیم شد، 
پژوهشگران قادر به تایید این موضوع شدند که فوتون در کمتر 
از یک تریلیونیم ثانیه به مولکول بازگشته است. اکنون که آنها 
در دمای اتاق به این مخلوط دس��ت یافته اند، این دس��تاورد، 
مس��یر جدیدی را برای مطالعه س��اختار ماده و فرآیندهایی 
همچون فتوسنتز، ایجاد می کند. گفتنی است که این تحقیق 

در ژورنال نیچر منتشر شده است.

اولی��ن کنفران��س بی��ن الملل��ی چش��م اندازه��ای نو در 
 مهندس��ی برق و کامپیوتر در دانش��گاه صنعتی امیرکبیر

 برگزار می شود.
 اولین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نو در مهندسی 
برق و کامپیوتر در ۱۹ ش��هریور ماه امس��ال در دانش��گاه 

صنعتی امیرکبیر برگزار خواهد شد.
در این کنفران��س، حوزه های ب��رق و کامپیوت��ر با حضور 
افراد برجسته مورد بررسی قرار می گیرد. پروفسور حسن 

غفوری فرد از دانش��گاه صنعتی امیرکبیر، پروفس��ور علی 
خاکی صدیق از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، 
پروفسور زین العابدین نوابی از موسسه پلی تکنیک ورسستر 
در ایالت ماساچوس��ت آمریکا، پروفسور محسن کاوه راد از 
دانشگاه پنسیلوانیا و همچنین پروفسور حمدباق منهاج از 

سخنرانان کلیدی این کنفرانس هستند.
برای کسب اطالعات بیش��تر  می توان به نشانی اینترنتی 

goo.gl/ZHpqtu مراجعه کرد.

محققان دانشگاه کمبریج به مخلوطی عجیب دست پیدا کردند؛

نور به ماده پیوست

مصوبه کمیس��یون تنظی��م مق��ررات و ارتباطات که 
کاهش ۲۰ درص��دی تعرفه اس��تفاده آزاد از اینترنت 
موبای��ل را به هم��راه دارد، ب��ه اپراتوره��ای ارتباطی 
ابالغ ش��د. کمیس��یون تنظیم مقررات ارتباطات، ماه 
گذشته در قالب بس��ته تعرفه ای، نرخ های جدیدی را 
برای خدمات ارتباطی کش��ور ش��امل اینترنت، تلفن 
ثابت و موبایل مصوب کرد. این مصوب��ه هم اکنون به 
ش��رکت های ارتباطی و اپراتوره��ای مخابراتی ابالغ 
ش��ده اس��ت که از اول مرداد ماه الزم االجرا می شود. 
صادق عباس��ی ش��اهکوه معاون بررس��ی های فنی و 
ص��دور پروانه رگوالت��وری با اعالم اب��الغ مصوبه های 
جلس��ه ۲۳۷ کمیس��یون تنظیم مق��ررات ارتباطات 
درباره تغییر تعرفه های پهنای باند اینترنت بین الملل 
زیرساخت، هزینه انتقال در شبکه ارتباطات زیرساخت 
و دسترسی به خدمات ثابت و س��یار، گفت: به موازات 
اجرای مصوبه ۲۱۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات 
مبنی بر ایجاد مراکز تبادل داده )IXP( در درگاه های 
بین المللی توسط شرکت ارتباطات زیرساخت که یکی 
از گام های مهم در پیاده س��ازی الزامات ش��بکه ملی 
اطالعات اس��ت، تعرفه های بخش انتقال و دسترسی 
بازنگری ش��د. وی با اش��اره به این که ه��دف اصلی از 
تغییر تعرفه ه��ا در این بخ��ش، بهره من��دی کاربران 

نهایی از س��رعت و کیفیت بهتر به ویژه در دسترس��ی 
به ترافیک داخلی بوده اس��ت، افزود: با ابالغ و اجرای 
مصوبه های جلس��ه ۲۳۷ کمیس��یون تنظیم مقررات 
ارتباطات، تعرفه دسترس��ی به اینترنت ثابت بین ۱۶ 
تا ۳۰ درصد و تعرفه آزاد استفاده از دیتای موبایل ۲۰ 
درصد کاهش می یابد. عباسی ش��اهکوه تصریح کرد: 
با توجه به ایجاد مراکز تب��ادل داده )IXP(، با تغییر و 
ابالغ تعرفه ها، زمینه برای توس��عه خدمات و محتوای 
 داخلی بیشتر از قبل فراهم شده و بر اساس چارچوب

 تعیین شده، تعرفه دسترسی به ترافیک داخلی کاهش 
بسیار بیشتری خواهد داشت. معاون بررسی های فنی 

و ص��دور پروانه رگوالت��وری، تعیین جایگاه ش��رکت 
ارتباطات زیرساخت در حوزه عمده فروشی پهنای باند 
و واگذاری خرده فروش��ی خدمات به سایر شرکت ها، 
ترغیب به فراهم کردن الیه انتقال شبکه برای تضمین 
کیفیت نهایی سرویس و تغییر گام به گام روش فروش 
حجمی اینترنت در سرویس ثابت به روش غیر حجمی 
را از رویکردهای موثر در تصوی��ب و ابالغ مصوبه های 
جلس��ه ۲۳۷ کمیس��یون تنظیم مقررات و ارتباطات 
عنوان کرد. طبق این مصوبه، س��قف تعرفه دیتا برای 
مشترکان دائمی موبایل به ازای هر کیلو بایت استفاده 

از اینترنت از نیم )۰/5( به ۰/۴ریال کاهش یافت.

چهارمین المپیاد ریاضی همزمان ب��ا المپیاد جهانی 
و با همکاری دو دانش��گاه تربیت دبیر ش��هید رجایی 
و فردوس��ی مش��هد اجرا ش��د. با توجه ب��ه برگزاری 
پنج��اه و هفتمین المپی��اد جهانی ریاضی در کش��ور 
هنگ کنگ ، ب��ا همت کمیت��ه ملی المپی��اد ریاضی 
و اعضای باش��گاه دان��ش پژوهان ج��وان ، چهارمین 
 المپی��اد ریاض��ی همزم��ان ب��ا المپی��اد جهان��ی

 برگزار شد. این المپیاد با همکاری دو دانشگاه تربیت 
دبیر ش��هید رجایی و فردوس��ی مش��هد طی دو روز 
با ش��رکت دانش آموزان المپی��ادی ، دانش��جویان ، 
دبی��ران و عالق��ه مندان ب��ه ریاضیات در ش��هر های 
تهران و مش��هد مقدس برگزار ش��ده اس��ت. در این 
آزم��ون ۱5۰ نفر ش��رکت کننده با ش��رایط مش��ابه 
المپی��اد جهان��ی ، ه��ر روز ب��ه م��دت 5 س��اعت به 
 ۳ س��وال ۷ نمره ای پاس��خ دادند. در ای��ن دوره ۶۰۰ 
دانش آموز از سراس��ر جهان از جمله اعضای تیم ملی 
المپی��اد ریاضی جمهوری اس��المی ای��ران  همزمان 
با عالقه من��دان به ریاض��ی در کش��ورمان ، در هنگ 
 کن��گ در ای��ن آزم��ون ش��رکت داش��تند. ارزیابی 
دانش آموزان مس��تعد از جمله برخی اهداف المپیاد 
ریاضی همزمان اس��ت. تا پیش از این هر س��اله صرفا 
شش نفر از دانش آموزان ایرانی در المپیاد بین المللی 

ریاضی ش��رکت می کردند ولی واقعیت این اس��ت که 
 تعداد اف��رادی که توانایی کس��ب م��دال بین المللی

 را دارند چندین برابر این عدد اس��ت و اگر کسی عضو 
تیم مل��ی المپیاد ریاضی نمی ش��د فرص��ت ارزیابی و 
اثبات استعداد ریاضی خود را در این سطح نمی یافت. 
برگزاری المپیاد ریاضی همزمان، که همان مسابقه با 
همان نمره دهی و تصحیح است، دامنه حضور در این 
مسابقه معتبر ریاضی را از شش نفر به »هر که عالقه مند 
اس��ت برای هر چند ب��ار و در هر مقط��ع تحصیلی« 
 توس��عه داد. از دیگر اهداف المپی��اد ریاضی همزمان

 فراهم کردن امکان حضور هم��ه عالقه مندان به حل 

مس��ائل ریاضی از بی��ن دانش آموزان، دانش��جویان، 
دبی��ران و...، در معتبرترین مس��ابقه بین المللی حل 
مس��ئله ریاضی اس��ت. ارزیابی ش��رکت کنندگان از 
توانایی حل مس��ئله ب��ا اس��تانداردهای بین المللی، 
ارتباط میان دوس��تداران ریاضیات و آشنا کردن آنها 
با اهمیت پرداختن به ریاضی برای پیش��رفت کش��ور 
در حاش��یه برگزاری المپیاد ریاضی همزمان و امکان 
شناسایی وسیع اس��تعدادهای ریاضی دانش آموزی و  
دانشجویی برای جذب در رش��ته ریاضی و حمایت از 
آنها )در صورت توجه نهادهای مربوطه( از دیگر اهداف 

این المپیاد است.

 ZenPad 3S 10 ایس��وس دیروز تبلت جدیدی با ن��ام
معرفی ک��رد. ای��ن محص��ول نمایش��گری ۹/۷ اینچی 
MT8176 دارد و پردازش ه��ای آن نیز توس��ط مدیاتک 

 انجام می شود.
بازار تبلت ها در طول چند س��ال گذش��ته روندی نزولی 
به خود گرفته و بر این اس��اس می توان نتیجه گرفت که 

کاربران چندان مایل به خرید تبلت نیستند.
ام��ا ای��ن موض��وع باعث نمی ش��ود ک��ه ش��رکت های 
تولیدکنن��ده، تبلت های جدی��دی را روانه ب��ازار نکنند. 
 برای مثال، ایس��وس ام��روز تبلت جدی��دی را در تایوان

 معرفی کرد. این محصول ایسوس ZenPad 3S 10 نام 
دارد که تا پیش از این نیز انتظار می رفت ایس��وس در ماه 

جاری آن را معرفی کند.
تاکنون اطالعات زیادی در خصوص آن فاش ش��ده است 
که بر اساس آنها گفته می ش��د این محصول از پردازنده 

اسنپدراگون ۸۲۱  استفاده می کند.
ایسوس ZenPad 3S 10 ش��ماره مدل Z500M را دارد 
که از نمایش��گری ۹/۷ اینچی با وضوح ۲۰۴۸ در ۱5۳۶ 

بهره می برد.
ای��ن محص��ول دارای ۴ گیگابایت حافظه رم اس��ت که 
 MT8176 پردازش های آن نیز توسط پردازنده مدیاتک

انجام می شود. این پردازنده ۶ هسته دارد.
 PowerVR پردازش های گرافیکی تبلت مذکور نیز توسط

GX6250 انجام می شود.
در بخش پشتی این محصول یک دوربین ۸ مگاپیکسلی 
ق��رار دارد و در بخش جلوی��ی آن نیز ش��اهد دوربین 5 

مگاپیکسلی هستیم.
اگرچه حافظه داخلی این محصول ۳۲ گیگابایت است اما 
امکان افزایش آن از طریق میکرواس دی تا ۱۲۸ گیگابایت 

نیز وجود دارد.
نکته جالب توجه در خصوص دس��تگاه مذکور این است 
که این تبلت از سنسور اثر انگش��ت بهره می برد. از سایر 
ویژگی های آن نیز می توان به USB نوع C، باتری 5۹۰۰ 
میلی آمپر س��اعتی با فن��اوری Quick Charge 3.0 و 

اندروید ۶ مارشملو اشاره کرد.
با وجود چنین مش��خصاتی، قطعا محص��ول مذکور یک 
تبلت رده ب��اال به حس��اب می آید. ایس��وس اعالم کرده 
که از ماه اوت کاربران تایوان��ی می توانند این محصول را 
خریداری کنند. نسخه وای فای آن ۳۴۲ دالر قیمت دارد. 
چنین قیمتی برای دستگاهی با این مشخصات جالب به 
نظر می رس��د. البته فعال معلوم نیس��ت که این تبلت چه 

زمانی در بازار های جهانی عرضه می شود.

باالخره پس از شایعات فراوان سامسونگ رسما اعالم کرد 
روی��داد UnPacked بعدی خود برای معرفی »ش��اهکار 
جدیدش« روز ۱۲ مرداد برگزار خواهد ش��د. به طور قطع 
با توجه به پوستر منتشر ش��ده شاهد معرفی گلکسی نوت 
۷ خواهی��م بود. به گ��زارش زومیت ای��ن روز همان روزی 
 اس��ت که سامس��ونگ از پرچمدار جدید خ��ود رونمایی 
خواهد کرد. سامس��ونگ در وبالگ رس��می خود با انتشار 
پوستری، گریزی به برخی ویژگی های فبلت جدید خود نیز 
زده است: »عملکردهای بیشتر قلم اس پن و صفحه نمایش 
بزرگ، باعث می شوند که گلکس��ی نوت ۷ به ابزاری برای 
دس��تاوردهای بزرگ تبدیل ش��ود. این گوش��ی مناسب 
افرادی است که می خواهند بیش��ترین بهره را از گوشی و 
البته زندگی خود ببرند«. همان طور ک��ه انتظار می رفت، 
سامسونگ به جای نام گلکسی نوت ۶ از نام گلکسی نوت ۷ 
برای فبلت جدید خود بهره خواهد برد. سامسونگ در مورد 
دلیل این کار به این نکات اشاره کرده است: »یکپارچه کردن 
دسته های مختلف محصوالت، کم کردن اشتباهات در مورد 
جدیدترین ها در حوزه  فناوری موبای��ل و البته هماهنگی 
کامل با محصوالت سری اس«. انتظار می رود گلکسی نوت ۷ 
دارای صفحه نمایش 5/۷ اینچی QHD، شش گیگابایت رم 
و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی با امکان افزایش حافظه باشد. 
همچنین نوت ۷ دارای دوربین های ۱۲ و 5 مگاپیکس��لی 
مشابه با گلکسی اس ۷ خواهد بود و باتری آن ظرفیت ۳۶۰۰ 
میلی آمپر ساعتی خواهد داشت. به عالوه این فبلت دارای 
اسکنر عنبیه چش��م بوده و دارای گواهی های IP 68 برای 
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار، خواهد بود. فبلت جدید 
سامسونگ مجهز به پردازنده اسنپدراگون ۸۲۱ در آمریکا 
و اکسینوس ۸۸۹۳ در سایر نقاط جهان می باشد. روی�داد 
UnPacked سامس��ونگ روز ۱۲ مرداد ساعت ۱۹:۳۰ به 
وقت تهران برگزار می ش��ود. پس این روز را در تقویم خود 

عالمت بزنید و  منتظر خبرهای بعدی در این حوزه باشید.

ایسوس تبلت جدید خود را معرفی کرد؛

6 هسته در خدمت شما

در دانشگاه صنعتی امیر کبیر برگزار می شود؛

کنفرانس بررسی چشم اندازهای حوزه مهندسی برق و کامپیوتر

سامسونگ به شایعات پایان می دهد؛

از یادداشت های خود تا مرداد 
حفاظت کنید!

خبرخبر

بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات؛

تعرفه اینترنت ثابت و همراه کاهش یافت
شبیه سازی شرایط المپیاد جهانی؛

چهارمین المپیاد ریاضی همزمان در تهران و مشهد اجرا شد

با همکاری یک خودروساز سرشناس؛

پیشرفته ترین خودروی زمین گلف ساخته شد
سازندگان خودروهای فرمول یک به فکر رانندگان خود هستند؛

آزمایش هالو شروع شد
گوگل در نسخه جدید اندروید، تحوالت زیادی ایجاد کرده است؛

نوقا امن تر از مارشملو شد
با همکاری یکی از ش��ناخته شده ترین شرکت های 
خودروساز دنیا، پیشرفته ترین خودروی ویژه زمین 
 Golf Car گلف س��اخته ش��د.  این محصول جدید
نام داش��ته و با همکاری مرس��دس بنز آلمان و یک 
ش��رکت متخصص در زمینه طراحی سیستم های 
 Garia حرکتی ویژه زمین ه��ای گلف موس��وم به
طراحی و ساخته شده است. با اینکه این خودرو برای 
استفاده در زمین های گلف ساخته شده و نیازی به 
 س��رعت های باال نیست اما مهندس��ان مرسدس به

 آپش��ن های متنوع��ی توجه ک��رده اند. سیس��تم 
 س��رگرمی مجهز به نمایش��گر لمس��ی و یخچال از 
مهم تری��ن ویژگ��ی ه��ای فناورانه ای��ن خودروی 
فش��رده اس��ت. آنها در س��اخت این خودرو از فیبر 
کربن اس��تفاده کرده اند تا وزن کمی داشته باشد و 
به راحتی ب��ر روی چمن زمین گل��ف حرکت کند. 
 در این خ��ودرو فضای کافی برای نگه��داری توپ و 
چوب های مختلف گلف وجود دارد. نمایشگر لمسی 
۱۰ اینچی که در این خودرو به کار گرفته شده دو نوع 
اطالعات را نمایش می دهد. در قسمت باال اطالعات 
مربوط به سرعت و وضعیت خودرو و در قسمت پایین 

اطالعات جالبی درباره زمین گلف و مسیرهای بازی 
ارائه داده می شود. مهندسان مرس��دس بنز از یک 
سیس��تم صوتی پیش��رفته با قابلیت اتصال سیستم 
های دیگ��ر ب��ه آن از طریق بلوت��وث در این خودرو 
استفاده کرده اند. این  خودروی برقی حداکثرتا ۳۱ 
کیلومتر بر ساعت سرعت داشته و از باتری لیتیومی 
پیشرفته ای بهره می برد که با هر بار شارژ کامل تا ۸۰ 
کیلومتر کارآیی دارد. محصول جدید مرس��دس بنز 
تنها ۴۴۰ کیلوگرم وزن دارد و تا ۴۶۰ کیلوگرم را به 

راحتی حمل می کند.

فراری پی��ش از گرندپ��ری بریتانیا در پیس��ت 
سیلوراستون از نمونه به روز شده اتاقک محافظ 
رانندگان با نام Halo Cockpit رونمایی کرد و آن 

را تحت آزمایش قرار داد.
به گزارش زومیت، سباس��تین فت��ل راننده اول 
تیم فراری هفته گذش��ته طی یک��ی از دور های 
تمرینی خود، از خودرویی مجهز به اتاقک ایمنی 

مخصوص فراری با نام Halo استفاده کرد.
فراری توس��عه این اتاقک را از ماه مارس س��ال 

جاری میالدی آغاز کرد.
نمونه به روز ش��ده Halo طراحی س��اده تری را 
نسبت به گذش��ته دارد و به گفته فراری کاهش 

وزن را نیز تجربه کرده است.
اتاقک محافظ Halo دارای س��اختاری میله ای 
 و س��اده اس��ت. این اتاق��ک اطراف س��ر راننده 

 ق��رار می گیرد ت��ا در صورت برخ��ورد خودرو با 
دیواره ها از وارد شدن ضربات به راننده  جلوگیری 
کند. طرح فراری یک��ی از چند نمون��ه در حال 
توس��عه توس��ط تیم های مختلف اع��م از نمونه 
مخص��وص ردب��ول اس��ت ک��ه ب��رای افزایش 

 ایمن��ی راننده ها در آینده نزدی��ک به کار گرفته 
خواهند ش��د. البته باید دید مسئوالن مسابقات 

فرمول یک کدام طرح را انتخاب خواهند کرد.
اتاق��ک Halo ب��ه دلیل ق��رار داش��تن میله ای 
 درست در مقابل راننده  تا حدودی روی دید وی

 تاثیر می گذارد.
یکی از مش��کالت طرح فراری عدم جلوگیری از 
امکان برخورد قطعات معلق در پیس��ت با راننده 
اس��ت که چندین بار نیز ش��اهد این موضوع در 

مسابقات چند سال اخیر بوده ایم.
ردبول نیز در حال توسعه سیستم مخصوص خود 
با نام Aeroscreen اس��ت که در چندین نمونه 

مختلف آن را توسعه داده است.
پیش تر برنی اکلستون مدیر مسابقات فرمول یک 
با تعبیه هرگونه اتاق��ک محافظی برای راننده  ها 

مخالف بود.
با این حال طبق اخبار منتشر شده ظاهرا وی در 
حال کنار گذاش��تن موضع خود است و احتمال 
استفاده از طرح فراری در آینده ای نزدیک توسط 

مسئوالن فرمول یک بیشتر است.

اندروید، تاکنون فهرست بلند باالیی از حمالت 
و مش��کالت عموم��ی را داش��ته که گ��وگل در 
 اندروید نوقا س��عی کرده با یک��ی از بدترین آنها 
مبارزه کند. Ransomware نوعی بدافزار  است 
که به فرد حمل��ه کننده اجازه می دهد پس��ورد 
دستگاه را ریس��ت کند و به اطالعات مربوط به 

دستگاه دسترسی یابد.
اگرچ��ه این مش��کل چن��دان ب��رای تلفن های 
هوش��مند موضوع متداولی به حس��اب نمی آید 
اما ممکن اس��ت هر از چند گاه��ی اتفاق بیفتد. 
اخی��را ش��رکت س��ایمنتک )Symantec( که 
پشت سیستم امنیت�ی و آنت�ی وی�روس نورت�ون 
)Norton( قرار دارد گزارش داده که اندروید نوقا 
Ran�  از به وجود آمدن مش��کالت مرب�وط ب�ه

somware در دس��تگاه ها جلوگی��ری می کند. 
در نسخه های پیشین اندروید، هکر ها این امکان 
را داشتند که به گوش��ی کاربر دسترسی یابند و 
سپس با ریس��ت کردن پسورد آن، به بخش های 
مختلف دس��تگاه راه یافته و اطالعات گوناگونی 
را به دس��ت آورند. کارب��ران پس��وردی را برای 

 جلوگی��ری از نف��وذ هکر ها روی دستگاهش��ان 
قرار می دادند اما در این صورت نیز امکان سرقت 

اطالعات وجود داشت.
اندروید نوقا توانسته با Ransomware از طریق 

تغییر کد های resetPassword  مبارزه کند.
تا پیش از این کد مذکور تنها برای تنظیم پسورد 
کاربر مورد اس��تفاده قرار نمی گرف��ت اما اکنون 

تغییراتی در این بخش صورت یافته است.
 در آپدیت جدی��د، این ک��د تنها ب��رای تنظیم 
)ست کردن( پسورد مورد استفاده قرار می گیرد 
و این بدان معناست که بدافزار نمی تواند پسورد 

دستگاه را ریست کند.
انتظار می رود که اندروید نوق��ا در طول ماه های 
آتی عرضه ش��ود و  اطالع از ش��یوه محافظت از 

کاربران دراین نسخه جالب به نظر می رسد.
ت��ا آن موق��ع ب��ه توصیه ش��رکت س��ایمنتک 
نرم اف�زارهای خود را ب��ه روز نگه دارید و از نصب 
نرم افزاره�ا از مناب�ع  و وب س��ایت های نا آش��نا 
پرهیز کنی��د تا امنیت سیس��تم عامل ش��ما به 

مخاطره نیفتد.
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خبراخبار

رییس اداره بهزیستی نطنز:

1700  مددجو تحت پوشش 
بهزیستی نطنز  هستند

آستان محمدهالل)ع( 
قطب فرهنگی کشور  می شود

پلمب یک کارگاه تولید پودر 
لباسشویی، در خمیني شهر

برگزاری سی و نهمین دوره 
مسابقات قرآن کریم در بادرود

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان دهاقان:

حجاب؛ اندیشه و رویکردی که 
بشریت به آن نیازمند است

 تع��داد رش��ته قنات ه��ای موج��ود در کش��ور بر اس��اس
 آم��ار برداری ه��ای س��ال ۹۰، مع��ادل۴۱ ه��زار رش��ته 
اعالم شده اس��ت که از این تعداد، چهار میلیارد متر مکعب 
 آب برداش��ت می ش��ود. این در حالی اس��ت که بر اس��اس

آمار برداری های س��ال ۸۵، معادل ۳۶ هزار رش��ته قنات در 
کشور شناسایی شده بود که از آن، هشت میلیارد متر مکعب 
آب برداشت می شد؛ یعنی اگرچه در سال ۹۰، پنج هزار رشته 
 قنات بیشتر شناسایی ش��ده  اس��ت، میزان آبدهی آن ها به 

چهار میلیارد متر مکعب کاهش یافته است.
ایران؛ دیار قنات ها

به ط��ور کلی ای��ران یک��ی از کهن ترین کش��ورهای جهان 
در اح��داث قن��ات اس��ت. ه��ر چن��د گفت��ه می ش��ود که 
 فرهنگ احداث قنات،  نخس��تین بار توس��ط معدنچیان در
 س��ال۸۰۰ قب��ل از می��الد در مح��ل فعل��ی ترکی��ه

تجربه ش��ده اس��ت؛ اما با فاصل��ه اندکی ای��ن فرهنگ وارد 
کشاورزی ایران شد. از دوران هخامنشیان، ساخت قنات در 

ایران به شکل جدی دنبال شد.
بیش��تر قنات های ایران در اس��تان های خراس��ان رضوی، 
خراس��ان جنوبی،  یزد، کرمان، اصفهان، آذربایجان شرقی و 
سمنان هستند و حتی در اس��تان پربارانی چون گیالن  هم 
قنات وج��ود دارد. در اس��تان اصفهان قنات ه��ای معروفی 
 چون قنات ارونه اردس��تان و قنات دوطبقه مون اردس��تان

دیده می شود که نهایت هوشمندی و دقت استادکاران مقنی 
و آب شناسان آن زمان را نشان می دهد.

از سال ۲۰۰۴ زنگ خطر برای قنات های ایران به صدا درآمد. 
اکثر قنات های جهان به خصوص ایران، به دلیل حفر بی رویه 
چاه های کشاورزی در حال خشک شدن هستند و کشاورزان 
برای دسترس��ی به آب های زیرزمینی، ب��دون آنکه به خود 
زحمت بدهند و همچون نیاکان شان قنات ها را احیا کنند، 
پمپ های آب را داخل چاه های عمودی فرو بردند و با تخلیه 

سفره های زیرزمینی، قنات ها را خشکاندند.
 در ح��ال حاضر ۳۲ ه��زار قنات در کش��ور فعال هس��تند و
 ۶ میلی��ارد مت��ر مکع��ب آب را تامی��ن می کنند ک��ه البته

گفتنی است که دو دهه اول و دوم پس از انقالب، کشاورزان 
اقدام به حفر چاه های عمیق کردند و به این ترتیب آب های 
زیرزمینی را باال کشیده و س��فره های آبی را خالی کردند. با 
این عمل بخشی از قنات های کشور خشک شدند؛ اما امروز با 
نظارت جهاد کشاورزی و آب منطقه ای، جلوی حفر بی رویه 
چاه گرفته شده و به این ترتیب دوباره آب به بخشی از قنات ها 

بازگشته است.
 قنات های آران و بیدگل

 قنات در گذش��ته س��هم مهمی در تامین منابع آب ش��هر 
داش��ته اس��ت. وجود دش��ت ها و کمربندهای س��بز و آب 

انبارهای پر آب در گذش��ته ای ن��ه چن��دان دور، گواهی بر 
این ادعاس��ت که ایجاد قنات یک��ی از ش��یوه های موثر در 
 مدیریت منابع آب بوده اس��ت. در مجموع در این شهرستان
 ۴۹ رش��ته قنات وجود داشت. ۳۳ رش��ته از این قنات ها در

آران و بیدگل، ضمن تامین آب ۱۴ آب انبار ش��هر، س��بب 
 سرس��بزی دش��ت هایی مث��ل مس��عودآباد، احمدآب��اد،

آران دشت، گلچین آباد، نور آباد، دشت قاضی و... می شد.
از بی��ن ای��ن ۳۳ رش��ته، ۱۶ رش��ته دش��ت های ۱۶ گانه 
کش��اورزی، از جمله دش��ت جرد، محمودآباد )تقی آباد( و 
حامد آباد را آبی��اری می کرد. این رش��ته های قنات موجب 
ایجاد خرد اقلیمی ویژه و عاملی ب��رای تعدیل آب و هوا بود. 
متاس��فانه در حال حاضر از این رشته قنات ها تنها سه قنات 
 قدیمی قاضی، منصوره و مرنجاب فعال هس��تند که آنها نیز

با پایین رفتن سطح آب مواجه شده اند.
 تالش برای احیای قنات

طی چند س��ال گذشته، پس از آن که مس��ئوالن به اهمیت 
 احیای نگه��داری قنات ه��ا پی  بردن��د، س��االنه بودجه ای

در اختیار جهاد کش��اورزی قرار گرفته تا ب��رای احیا، حفظ 
 و حتی ایج��اد قنات های جدید هزینه ش��ود. ای��ن بودجه
 به صورت س��االنه در ردی��ف بودجه های جهاد کش��اورزی

دیده شده است.
حفر بی رویه چاه، عدم توجه به اجرا ش��دن عمل الی روبی، 
اجرای برنامه های عمرانی از قبیل احداث شهرک  و ساختمان 

بدون توجه به وجود قنات ها و خشک سالی، از جمله اتفاقاتی 
هستند که باعث خشک شدن یا مرگ قنات ها می شوند؛ اما 
این تنها تهدیدی نیست که قنات ها را به کام مرگ می کشاند.

هر چند ام��روز قنات ها مورد توجه ق��رار گرفته اند، اما هنوز 
مجوز های ساخت و س��از بدون توجه به محل عبور قنات ها 
داده می شود. برای مثال مجوز احداث کارگاه های آجرپزی 
در کویر نوش آباد، خطری جدی برای سرش��اخه قنات های 
مهم��ی از جمله قنات فخرآباد اس��ت؛ اما هن��وز به لطماتی 
که به این قنات زده می ش��ود توجهی نشده است. مانند این 
قبیل اتفاقات هنوز هم در کش��ور رخ می دهد. خشک شدن 
قنات ها و سرش��اخه های آنها باعث می ش��ود کشاورزان به 
احداث چاه های عمی��ق روی آورند ک��ه در نهایت منجر به 
 تخلی��ه بی رویه س��فره های زیرزمین آب می ش��ود که طی 

هزاران سال پر شده اند.
در شرایطی که بی آبی گریبانگیر آران و بیدگل شده است و 
کشاورزی شهرستان نیاز مبرم به استفاده از منابع آب دارد، 
پناه بردن به شیوه های کهن استحصال منابع آب که با حفر و 
بهره برداری از قنات ها گره خورده است، اهمیت زیادی دارد.

حفر قنات در طول صدها سال توانسته است وظیفه آبرسانی 
به بسیاری از شهرهای خشک کشور را به خوبی انجام دهد؛ از 
این رو به نظر می رسد کارشناسان باید گرد هم آیند و درمورد 
بهره گیری از این ظرفیت گفت و گو کنند تا شاید راهی برای 

جلوگیری از مرگ کشاورزی شهرستان پیدا شود.

فرمان��ده انتظامي شهرس��تان خمین��ي ش��هر، از پلمب 
 کارگاه تولی��د پودر لباسش��ویي غیر بهداش��تي و کش��ف

۲ هزار و ۵۹۲ پاکت پودر از یک واحد صنفي توسط ماموران 
اداره اماکن این فرماندهي خبر داد. 

سرهنگ خس��رو احمدي اظهار کرد: در پي کسب خبري 
مبني بر تولید پودر بهداشتي و غیرمجاز در کارگاهي واقع 
در حاشیه شهر، اکیپي ویژه از ماموران اداره نظارت بر اماکن 

عمومي این فرماندهي، بررسي موضوع را آغاز کردند. 
وي ادامه داد: ماموران پس از تحقیقات میداني و اطمینان 
از فعالی��ت غیرمج��از ای��ن واحد صنف��ي، ب��ا هماهنگي 
 مقام قضای��ي به همراه کارشناس��ان اداره بهداش��ت از آن
 بازرس��ي ب��ه عم��ل آوردن��د ک��ه در نتیج��ه تع��داد

دو هزار و ۵۹۲ پاکت پودر لباسشویي غیربهداشتي به همراه 
مواد اولیه و مصرفي و آالت و ادوات تولید، کشف شد. 

 فرمان��ده انتظام��ي شهرس��تان خمین��ي ش��هر اف��زود: 
 با توجه به تش��خیص کارشناس��ان اداره بهداشت مبني بر

غیربهداشتي بودن تولیدات این کارگاه، واحد صنفي مذکور 
با حکم مقام قضایي پلمب ش��د و متصدي آن نیز دستگیر 
 و به همراه پرونده تش��کیل شده، جهت سیر مراحل قانوني

به مراجع قضایي تحویل داده شد.

 مس��ئول نمایندگی اوق��اف و امور خیری��ه ب��ادرود، از برگزاری
سی و نهمین دوره مسابقات قرآن کریم در این شهرستان خبر داد.
   حجت االس��الم و المس��لمین علیرضا محلوجی اظهار داش��ت:

 با توجه ب��ه هماهنگی های ص��ورت گرفته، مرحله شهرس��تانی 
سی و نهمین دوره مسابقات قرآن کریم بخش بادرود، روز جمعه 

۲۲ مردادماه برگزار می شود.
 وی ادام��ه داد: ای��ن دوره از مس��ابقات در رش��ته ه��ای حفظ

۵ جزء، حفظ ۱۰ جزء، حف��ظ ۲۰ جزء، حف��ظ کل قرآن کریم، 
قرائت تحقی��ق، قرائ��ت ترتیل قرآن کری��م، اذان، دع��ا خوانی، 
 ابته��ال و همخوان��ی، در س��الن حس��ینیه اعظم ش��هر بادرود 

برگزار خواهد شد.
مسئول نمایندگی اوقاف و امور خیریه بادرود در ادامه افزود: این 
دوره از مس��ابقات با همکاری و مش��ارکت حوزه مقاومت بسیج 
س��ید الش��هداء بادرود، مراکز فرهنگی و قرآنی ب��ادرود و مرکز 
 فرهنگی و قرآنی آس��تان مقدس امامزاده آقا علی عباس بادرود

برگزار می شود.
حجت االس��الم و المس��لمین علیرضا محلوج��ی، در ادامه بیان 
کرد: این مس��ابقات ویژه بزرگساالن اس��ت و خواهران و برادران 
 باالی ۱۸ سال می توانند جهت ش��رکت در این دوره از مسابقات

ثبت نام کنند. 

 ریی��س اداره بهزیس��تی نطن��ز، از تح��ت پوش��ش بودن
۱7۰۰ مدد جو در بهزیستی نطنز خبر داد.

مهدی محبی گفت: سازمان بهزیستی در حوزه های مختلف 
به ارائه خدمات می پردازد که از آن جمله، توان بخشی امور 
اجتماعی، پیش��گیری و... است و خوش��بختانه بهزیستی 
شهرستان نطنز عملکرد بس��یار خوبی طی این چند سال 

داشته است.
رییس اداره بهزیستی نطنز عنوان کرد: در حوزه پیشگیری 
و درمان اعتیاد کارهای بس��یاری انجام ش��د که از جمله 
برنامه ها، نمایش��گاه مبارزه با مواد مخ��در در ماه رمضان، 
کالس های آموزش پیش��گیری از اعتیاد و کمک به کمپ 
 ترک اعتیاد »سپیده دم رهایی« و مرکز ترک اعتیاد »رویا« 
 بوده اس��ت؛ اما متاسفانه کمک رس��انی به اداره مرکز رویا 

به دلیل وجود پاره ای از مشکالت فعال قطع شده است.
وی تصریح ک��رد: یک��ی از مهم ترین اقدامات ای��ن اداره، 
تنظی��م س��ند جام��ع پیش��گیری از اعتی��اد اس��ت که 
 در ای��ن راس��تا برنامه ه��ای مختلف��ی برای پیش��گیری

در نظر گرفته شده است.
محبی با بیان اینکه نمایندگی بهزیستی در بادرود با حدود 
7 نفر کارکنان برای ارائه خدمات در خدمت مردم هستند، 
بیان کرد: قرار اس��ت در مهرماه، همایش دوقلوها به همت 
این اداره برگزار ش��ود و نمایش��گاه عرضه آثار مددجویان 
بهزیستی، به مناسبت هفته بهزیستی، در محل پارک ملت 

برگزار خواهد شد.
وی افزود: در سه ماهه نخست امس��ال حدود ۲۳۸ پرونده 
جس��می حرکت��ی اعص��اب و روان ذهن��ی، ۲۰۸ م��ورد 
مس��تمری بگیر و ۲۳ م��ورد ضایع��ه نخاعی داش��ته ایم و 
همچنین حدود ۱۰۰ مورد بازدید از منازل توان خواهان و 
اهدای وسایل و در نوروز ۹۵، اعطای ۵۵ سبد کاال به ارزش 

یک میلیون ریال داشته ایم.
رییس اداره بهزیستی نطنز همچنین اذعان کرد: در بخش 
نگهداری سالمندان نیز مرکز س��المندان حسین بن علی 
با ظرفیت حدود ۲۵ نفر س��المند و ۹ نفرکارکنان مشغول 
فعالیت اس��ت که در حال حاضر حدود ۱۵ سالمند در آن 
نگهداری می ش��ود و به ۴۰ نفر مادران سرپرس��ت خانوار، 

بیمه اجتماعی تعلق گرفته و پرداخت می شود.
وی از تش��کیل گروه همیار زنان سرپرس��ت خانوار که در 
حال حاضر کالس های بسته بندی گیاهان دارویی، کشت 
زعفران و روغن بابونه برای این افراد برگزار ش��ده و به آنها 
آموزش الزم داده می ش��ود، خب��ر داد و در ادامه افزود: در 
 مرکز نگه��داری دختران بی سرپرس��ت یا بد سرپرس��ت 

عالمه مجلسی، در حال حاضر ۵ نفر نگهداری می شوند.
محبی گف��ت: در بحث آموزش، عالوه ب��ر اعتیاد، آموزش 
روش های زندگی خانواده پی��ش از ازدواج، فرزند پروری و 
کنترل خشم و ایدز نیز برگزارشده است که حدود ۱۱۲ نفر 
در سال گذشته آموزش داده ش��دند و برای ۴۳۹ نفر دوره 
مهارت زندگی و برای 7۴ نفر دوره فرزند پروری برگزار شد.

وی همچنی��ن از غربال گری ش��نوایی بینای��ی و آموزش 
 ژنتی��ک ۱۵۹ نف��ر در س��ه ماهه اول س��ال خب��ر داد و 
خاطرنشان کرد: به ۲۸ نفر معتاد بهبودیافته، وام ۵ میلیونی 

با سود ۴ درصد تعلق گرفت.

مدیر اجرایی آس��تان امامزاده محمد هالل)ع( با اشاره به 
حجم فعالیت های این آس��تان گفت: هدف ما تبدیل این 

بقعه  متبرکه، به قطب فرهنگی کشور است.
سید جواد تکیه، به برگزاری برنامه های سراسری و پخش 
زنده  مراسم مختلف از این آستان اشاره کرد و اظهار داشت: 
اجرای برنامه های مختلف با ش��رکت سخنرانان و مداحان 

برتر کشوری در این راستا انجام می شود.
وی تنظیم برنامه  روزانه  فرهنگی را یکی دیگر از برنامه های 
حرم مطهر برای ارتقای س��طح فعالیت ه��ای فرهنگی آن 
عنوان کرد و افزود: اج��رای موفق کنگ��ره  ملی هالل)ع( 
نقش قابل توجهی در معرفی بهتر این امامزاده  بزرگوار به 

کشور ایفا کرد.
 مدی��ر اجرای��ی حرم مطه��ر امام��زاده محمد ه��الل)ع(

در ادامه، به تشریح فعالیت های عمرانی و خدماتی آستان 
پرداخت و خاطرنش��ان کرد: احداث س��النی در سه طبقه 
 در فضایی به وس��عت ۲ هزار مترمربع و با اعتباری بالغ بر

۴۰۰ میلی��ون توم��ان، اح��داث س��اختمان صن��دوق 
قرض الحسنه امامزاده هالل با هزینه ای بالغ بر ۴۰۰ میلیون 
تومان، احداث پارکینگ خودرو با مس��اعدت شهرداری و 
شورای ش��هر آران و بیدگل در فضایی به مساحت ۶ هزار 
مترمربع و اعتباری بالغ بر ۱۶۰ میلیون تومان، خرید ۲۰۰ 
تخته فرش با هزینه ای بالغ ب��ر 7۰ میلیون تومان و خرید 
سیستم خنک کننده با اعتباری بالغ بر ۹۰ میلیون تومان، 

از جمله فعالیت های عمرانی و خدمات انجام شده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بس��یج شهرس��تان دهاقان گفت: 
بی تردید مس��ئله عفاف و حجاب در دنیای امروز فراتر از 
جنس زن است؛ بلکه نوع انس��ان را در بر می گیرد و فارغ 
از جغرافیای اسالم، نیاز بش��ریت، با هر رنگ و هر نژادی را 

تامین می کند.
هوش��نگ نوابی با اش��اره به اینکه در عصر مدرن، حجاب 
و عفاف رویکری اس��ت که بش��ر ب��ه آن نیازمند اس��ت، 
افزود: عفاف و حج��اب در عصر مدرن صرفا یک پوش��ش 
نیست، بلکه اندیش��ه و رویکردی اس��ت که بشریت به آن 
 نیازمند اس��ت؛ فرهنگی اس��ت که انس��ان را از بند نفس 
م��ی رهاند و به ش��کوفایی اس��تعدادهای نوع بش��ر برای 
 رس��یدن به حقیقت انس��انیت به معنای حقیق��ت اللهی

رهنمون می سازد.
وی با اش��اره به آیات و روایات، مسئولیت ما را عمل به آنها 
عنوان کرد و اذعان داش��ت: ب��ه منظور عمل، ب��ه فرموده 
خداوند منان که فرمودند: »قل انما اعظکم بواحده«، همه 

باید برای خدا به پا خیزند.
 امروز، اطاعت از نبی مکرم اسالم که فرمودند: »کلکم راع 
و کلکم مسئول عن رعیته«، همه انس��ان ها نسبت به هم 
مسئولند و امروز زمانی است که ما باید به مسئله حجاب و 

عفاف اهمیت دهیم و دغدغه داشته باشیم. 
شهرس��تان  بس��یج  مقاوم��ت  ناحی��ه  فرمان��ده 
دهاق��ان اف��زود: رهب��ر معظ��م انق��الب، ای��ن امی��ر 
 قافل��ه صب��ر و بصی��رت، چ��ه زیب��ا در مفه��وم حجاب 
م��ی فرمایند: »حجاب ب��رای زن به معنای ذلت نیس��ت؛ 
بلکه به معنای عصمت و حفظ زن اس��ت و نه فقط عصمت 
 و حف��ظ زن، بلک��ه عصم��ت و حفاظ��ت از زن و م��رد را

در بر می گیرد«.
هوش��نگ نوابی بار دیگر به س��خنان مقام معظم رهبری 
 اش��اره نم��ود و گفت:رهب��ر انق��الب در س��خنان خ��ود
 م��ی فرمایند:»من می گوی��م چادر بهتری��ن نوع حجاب

 است؛ یک نشانه ملی ماست، هیچ اجباری هم ندارد، هیچ 
منافاتی با هیچ تحرک��ی هم در زن ندارد. اگ��ر واقعا بنای 
تحرک، کار سیاسی، اجتماعی و فکری باشد، لباس رسمی 

زن می تواند چادر باشد.
 حج��اب و عف��اف مخص��وص خواه��ران تنه��ا نیس��ت، 
بلک��ه برادران مس��لمان نی��ز و ب��رادران جوان نی��ز، باید 
مراع��ات عف��اف و حج��اب اس��المی را بنمایند و ش��ما 
 هم ب��ا لب��اس شایس��ته در جامع��ه و محی��ط کار ظاهر 

گردید.«

راهکاری برای تقویت کشاورزی شهرستان؛

احیایقناتکشاورزی،آرانوبیدگلراازمرگنجاتمیدهد؟

همایش بزرگداشت
 بانو الهی قمشه ای برگزار می شود

شهرضا

مسئول امور بانوان فرمانداری شهرضا گفت: همزمان با فرا رسیدن هفته عفاف و 
حجاب و به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره مرحومه الهی قمشه ای، همایشی 

در شهرستان برگزار می شود.
 فاطمه شایان عنوان داشت: شأن و جایگاه فاخر زنان در جامعه ایجاب می کند به 

مناسبت های مختلف، برنامه های متنوعی ویژه  این گروه برگزار شود.
وی ادام��ه داد: مجموعه مدیریتی شهرس��تان، همواره بر لزوم مش��ارکت زنان 
در برگزاری برنامه ه��ای مختلف و همچنین برگزاری جلس��ات و همایش های 

تخصصی ویژه بانوان در سطح شهرستان تاکید داشته اند.
مس��ئول امور بانوان فرمانداری ش��هرضا، با اشاره به فرا رس��یدن »هفته عفاف 
و حجاب« اظهار داش��ت: طی ۲ جلس��ه ای که ب��رای هماهنگ��ی برنامه های 
 هفته عف��اف و حجاب در شهرس��تان برگ��زار ش��د، ادارات شهرس��تان ملزم

به اجرای برنامه های خاصی در قالب برگزاری همایش، س��خنرانی و تجلیل از 
بانوان محجبه شدند.

 ش��ایان تصریح کرد: بنیاد ش��هید و امور ایثارگران شهرس��تان، نمایش��گاهی
تحت عنوان »نامه ای به دخترم« از وصایای شهدا برگزار کرد. دفتر امور بانوان و 
خانواده فرمانداری شهرستان هم در این هفته، نشستی با موضوع »موقعیت زن 

در تاریخ« برگزار کرد.
وی در ادامه افزود: در همایش دیگری که به مناس��بت هفته عفاف و حجاب در 
فرمانداری شهرستان برگزار می شود، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره »مرحومه 
الهی قمش��ه ای« مولوی شناس و اس��تاد برجسته دانش��گاه، از بانوان محجبه 

دستگاه های اداری شهرستان نیز تجلیل می شود.

نجف آباد

عملکرد برخی کمپ های ترک اعتیاد 
دارای اشکاالت ساختاری است

امام جمعه نج��ف آباد گف��ت: عملکرد برخی کم��پ های ترک اعتی��اد دارای 
اشکاالت س��اختاری جدی اس��ت؛ به طوری که در برخی از این مراکز که طی 
 مراحل معروف ب��ه »دوازده گام« ب��رای مراجعه کنندگان در نظ��ر می گیرند،

در پایان شاهد فاصله گرفتن افراد از دین و گرایش به سمت مکاتب بعضا انحرافی 
هستیم.

 حجت االس��الم حس��ناتی، امام جمعه نجف آباد، در جمع تعدادی از مدیران 
 دس��تگاه های دولت��ی با بی��ان این مطل��ب اظهار داش��ت: اس��تفاده از برخی 
 روش های الگو گرفت��ه از غرب در حالی اس��ت که برخ��ی روحانیون مجرب و

کار آزموده با اس��تفاده از آموزه های دینی، طی دو تا سه جلسه مشاوره با افراد 
معتاد، به نتایجی هم طراز با دوره های متداول دست پیدا می کنند که این امر، 

اهمیت بازنگری در شیوه های موجود را دو چندان می کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، پیش��گیری را مهم ترین اصل در مبارزه با 
مواد مخدر دانست و ادامه داد: در این میان برخورد دستگاه های اجرایی با اقشار 
مختلف مردم نیز دارای اهمیت ویژه ای اس��ت؛ به طوری که در بسیاری موارد، 
مشاهده شده که سرخورده شدن جوانان از عملکرد برخی مجموعه های دولتی، 
زمینه ساز ایجاد یاس و ناامیدی و در نهایت گرایش به ناهنجاری های اجتماعی 

گردیده است.
نماینده ول��ی فقیه در نج��ف آباد گف��ت: متاس��فانه بخش عم��ده اهرم های 
 مدیریت فضای مجازی، در اختیار دش��من ق��رار دارد و در بس��یاری زمینه ها

شاهد بروز آثار س���وء آن در زندگ�ی ش��خص�ی و اجتم�اعی اقش�ار مخت�لف 
مردم هستیم.

اردستان

پرداخت وام خوداشتغالی
به 11۴نفر مدد جوی بهزیستی 

رییس اداره بهزیس��تی اردس��تان گف��ت: مبل��غ  ۱۱میلی��ارد و ۵۰۰میلیون ری��ال وام 
خوداش��تغالی، به ۱۱۴نفر مدد جوی بهزیس��تی در قالب تبصره  ۱۶پرداخت شده است. 
محمد عل��ی مطلب زاده اف��زود: همزمان با هفته بهزیس��تی تعداد ۱۳طرح اش��تغالزائی 
 مددجوی��ان در زمین��ه ه��ای کش��اورزی، دامداری، ش��یرینی پ��زی و عینک س��ازی 
افتت��اح م��ی گ��ردد. وی می��زان وام پرداخت��ی ب��ه ه��ر ک��دام از ای��ن ط��رح ه��ا را 
۱۰۰ ت��ا ۱۵۰میلی��ون ری��ال اع��الم و تصری��ح ک��رد: همچنی��ن ۴واح��د مس��کونی 
 مددجوی��ان ک��ه هرکدام ب��ا کمک ۴۰ ت��ا ۶۰میلی��ون ریال بهزیس��تی احداث ش��ده، 
 افتتاح خواهد ش��د. مطلب زاده، فعالیت های اداره بهزیس��تی را در زمینه امور اجتماعی،

 توان بخشی، پیش��گیری و مش��ارکت های مردمی اعالم کرده و افزود: تعداد۳۱۳ خانوار 
تحت پوشش بوده و ماهیانه بالغ بر ۲۰۰میلیون ریال مستمری دریافت می نمایند.

رییس اداره بهزیستی اردستان گفت: تعداد ۵۴نفر دانش آموز ،۲۲نفر دانشجو، ۲۰خانواده 
دارای فرزند دوقلو و باالتر، ۳۴ نفر زن سرپرس��ت خانوار و ۵7نفر بیمه ش��ده روس��تایی 
 و عش��ایر، تحت حمایت این اداره هس��تند.وی تعداد معلولین شهرس��تان را ۱۰۳۵ نفر 
ذکر کرد و افزود: ۲۹۵نفر از آنها مستمری بگیر می باشند که ماهیانه ۱۶۰میلیون ریال به 
آنها  پرداخت می شود. مطلب زاده گفت: مرکز نگهداری معلولین شهید مدرس، با ۱۵معلول 
ذهنی پسر باالی ۱۴ سال و مرکز توانبخشی کوثر کچومثقال با ۹ پسر زیر ۱۴سال و مرکز 

سالمندان زواره با ۲۲نفر سالمند، تحت پوشش این اداره هستند.
 وی با بیان اینکه تعداد ۱7۲۰کودک ۳تا ۶ سال تحت معاینات سنجش بینایی و تنبلی چشم
 قرار گرفته اند، خاطر نش��ان ک��رد: ۱۶۰نفر از آنها مش��کوک بوده و به چش��م پزش��ک

معرفی شدند و ۲۸۱نفر کودک زیر ۳ماه معاینه شنوائی به عمل آمده، یک مورد به کاشت 
حلزون انجامید.
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غصه سفید شدن موهای تان را نخورید، این ترکیب معجزه گر که به شما معرفی 
می کنیم سفیدی تار موها را کامال برطرف می کند.

 موی س��فید نه تنها یکی از معضالت دوران پیری اس��ت؛ بلکه بسیاری افراد 
 از س��نین جوانی با آن مواجه می شوند و یکی از ش��کایت های همیشگی آنها 

رنگ کردن مداوم موها مخصوصا با رنگ های شیمیایی است.
رنگ موهای  زیادی در بازار وجود دارد که برای پوش��اندن سفیدی مو از آنها 
استفاده می شود، اما همه این رنگ ها شیمیایی بوده و استفاده مداوم شان برای 

سالمتی مضر است.
راه حل های بسیاری برای برطرف کردن سفیدی مو وجود دارد. ما به شما یکی 

از بهترین راهکارهای طبیعی و سالم را توصیه می کنیم.
دستورالعمل:

پنج سیب زمینی را پوس��ت گرفته و در یک ظرف حاوی دو لیوان آب ریخته و 
آن را روی حرارت قرار دهید پس از اینکه اولین حباب های نش��انه جوشیدن 
آب را مشاهده کردید باید پنج دقیقه صبر کرده و سپس ظرف را از روی حرارت 
بردارید،می توانید برای معطر شدن رایحه این ترکیب معجزه آسا، روغن های 

طبیعی رزماری یا اسطوخودوس به آن اضافه کنید.
طرز استفاده این ترکیب معجزه گر:

ابتدا موهای خود را مثل همیشه بشویید سپس این ترکیب را روی پوست سر 
خود ماساژ دهید و پس از مدت کوتاهی می بینید که دیگر از تارهای موی سفید 

در سرتان خبری نیست.

لک و سیاه شدن دور چشم در نتیجه عوامل مختلفی چون ژنتیک، فقر آهن، 
 انگل، ضعف عمومی، نارسایی کبدی و عوامل پوس��تی حاصل می گردد که 

گاهی اوقات چند عامل باعث بروز این ضایعه می شود.
  اگر لک و س��یاهی دور چش��م حاص��ل عوامل ژنتیکی باش��د نم��ی توان با 
درمان های گیاه��ی آن را برطرف کرد ولی اگ��ر در نتیجه عوامل دیگری که 
گفته شد ایجاد شود می توان با به کارگیری راه های طبیعی زیر لک و سیاهی 

دور چشم را از بین برد.
1( مصرف میوه ها و سبزی تازه)مقوی کبد(

2( استفاده از ماسک های صورت
3( مصرف آب عناب روزی یک لیوان)مفید برای کم خونی و کبد(

4( مصرف روزانه عرق کاسنی وگزنه )مفید برای کبد وکم خونی(.روزی 1 تا 
2 لیوان با آب .

 5( با مخلوط مقداری س��رکه س��یب و گالب محل را ماس��اژ دهید سپس با
 روغن بادام تلخ یا نارگیل مج��ددا آن ناحیه را چ��رب کنید.)هر روز ،روزی 

یک بار(.
6( یک قاشق افسنتین و یک قاشق گل ختمی را با دو لیوان آب و یک قاشق 

غذا خوری سرکه سیب دم کرده ،هر روز موضع را با آن بشویید.

 برای معالجه سفیدی مو
 این نسخه گیاهی را استفاده کنید

درمان طبیعی لک و سیاهی دور چشم

پیام سالمت

 تغذیه

یک کارشناس فضای مجازی با اشاره به تاثیرات مخرب امواج 
وای فای بر انس��ان گفت: این امواج، تاثی��رات منفی روی مغز 
به خصوص برای کودکان می گذارد و می تواند موجب ناباروری 
و ضعیف ش��دن تخمدان ها و افزایش س��رعت رشد سرطان و 

تومور در بدن انسان شود.
س��ید علیرضا آل داوود درباره برخی اثرات مخرب »وای فای« 
بر انس��ان از جمله تاثیرات آن بر ناباروری اظهار کرد: سازمان 
سالمت جهانی )Global Health Center( مدتی پیش 
درباره وای فای گزارش��ی منتش��ر کرد که نش��ان می دهد از 
س��ال 2007 دانش��مندان به تحقیق و پژوهش درباره اثرات 
 امواج وای فای بر انس��ان پرداخته اند و تا کنون به نتایج جالبی

 دست یافته اند. 
 سردرد، خستگی، مشکالت گوارش�ی و ... اثرات 

مخرب »وای  فای« به ویژه در کودکان 
 این کارش��ناس فضای مجازی اف��زود: از جمله م��واردی که 
دانشمندان به آن دست یافتند این است که امواج وای فای از 
جنس امواج الکترومغناطیسی هستند که این امواج با میزان 
مختلفی روی بدن تاثیر می گذارند. سردرد، خستگی، مشکالت 
گوارش��ی، اختالالت خواب، ضعف و اختالل در عملکرد مغز و 
موارد دیگر از جمله تاثیراتی است که امواج الکترومغناطیسی 

روی بدن می گذارد. 
 وی با اشاره به اینکه این امواج در کودکان و کسانی که سیستم 
بدنی ضعیف تری دارند، آثار مشهودتری دارد، خاطرنشان کرد: 
به عنوان مثال امواج الکترومغناطیسی می تواند روی سیستم 
خواب تاثیر بگذارد و فرد را دچار بی خوابی کند که این موضوع 
در کودکان و کسانی که سیستم بدنی ضعیف تری دارند، بیشتر 

دیده می شود. 
رشد گیاه بدون امواج وای فای و توقف رشد گیاه با   

این امواج 
 این کارش��ناس فضای مجازی عنوان کرد: س��ازمان سالمت 
جهانی مدتی پیش، آزمایش��ی روی گیاهان انجام داد که آثار 
مخرب امواج وای فای را نش��ان داد؛ در این آزمایش س��ازمان 
س��المت جهانی دو گیاه یکس��ان را در دو ات��اق متفاوت قرار 
داد که یکی از اتاق ها دارای ام��واج وای فای و دیگری خالی از 

هرگونه امواج بود. بعد از دو هفته، گیاهی 
که در اتاق خالی از ام��واج وای فای بود، 
رش��د کرده بود، اما گیاهی ک��ه در اتاق 

همراه با این امواج بود، رشدی نداشت. 
 وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه محقق��ان 
استرالیایی در سال 2009 نقش امواج 
وای فای روی کودکان را بررسی کردند، 
یادآور ش��د: این محققان پس از انجام 

آزمایش ها به این نتیجه رس��یدند که امواج وای فای می تواند 
روی سنتز پروتئین کودکان تاثیر بگذارد. سنتز پروتئین یکی 
از عوامل حیاتی در تولید پروتئین و به طور کلی، رشد بدن است 
و اگر این سنتز تحت تاثیر قرار گیرد، موجب می شود که رشد 

کودکان تا حد قابل توجهی کاهش بیابد. 
 ناب�اروری و شکسته ش�دن DNA، اثرات مخرب 

امواج تولیدشده توسط مودم های وای فای 
 آل داوود با اش��اره به اثرات وای فای روی زنان متذکر ش��د: از 
 آنجایی که بیشتر کس��انی که از وای فای اس��تفاده می کنند،

 خانم های خانه دار هستند، تحقیقات دیگری به عمل آمد که 
نشان داد، امواج وای فای می تواند فعالیت های ذهنی خانم ها 

را تا حد قابل توجهی کاهش دهد. 
 وی درب��اره نابارور ش��دن اف��راد از طری��ق ام��واج وای فای 
تصریح ک��رد: آثار مخرب این ام��واج تنها به ای��ن موارد ختم 
 نمی ش��ود. این امواج می تواند موجب ناباروری و ضعیف شدن 
تخمدان ها شود؛ طبق تحقیقات به عمل آمده امواج وای فای 
روی تحرک اسپرم بدن تاثیر می گذارد و سبب شکسته شدن 

DNA در بدن می شود. 
افزایش سرعت رشد سرطان و تومور در بدن انسان   

با امواج وای  فای 
 این کارش��ناس فضای مجازی با اش��اره به دیگر آثار مخرب 
وای فای بر بدن انس��ان متذکر ش��د: تحقیقاتی که تا به حال 

درباره امواج الکترومغناطیس��ی به عمل آمده، نش��ان 
می ده��د که ای��ن ام��واج می توان��د موجب 

افزایش سرعت رشد سرطان و تومور 
در بدن انس��ان نیز ش��ود. نکته 

مهم اینجاس��ت که این امواج 
به وای فای ختم نمی ش��ود، 

نس��ل س��وم و چهارم اینترنت 
تلفن های همراه هم امواج قوی تری 

نس��بت به وای ف��ای دارد که آث��ار آن نیز 
مخرب تر از امواج وای فای است. 

SAR طول موج سنجی که در کشور ما   
وجود ندارد 

 آل داوود با اشاره به امواجی 

که تلفن های همراه تولید می کند، گفت: در کشورهای غربی 
یک میزان سنجشی به نام SAR وجود دارد که میزان سنجش 
دریافت تشعشعات تلفن همراه توس��ط بدن را نشان می دهد. 
البته الزم به ذکر است که سازمان های انرژی اتمی کشورهای 
غربی متولی این سنجش هستند که متاسفانه ما این سنجش 

را در کشور نداریم. 
 وی درباره این سنجش و عملکرد آن افزود: سازمان های انرژی 
اتمی کشورهای غربی یک میزان مش��خصی برای طول موج 
تولیدشده از گوشی های موبایل مش��خص می کنند و میزان 
تشعشعات این گوشی هارا بر اساس این میزان می سنجند که 
از یک حد مجازی باالتر نروند. در غی��ر این صورت اجازه ورود 
این گوشی ها به کش��ور را نمی دهند؛ ضمن اینکه این میزان 
 در کشورهای مختلف، متفاوت اس��ت و عدد مشخصی ندارد.

 مسئله SAR، مسئله مهمی اس��ت که ما باید در کشور آن را 
پیگیری کنیم که راه اندازی شود. 

عدم تحری�م تکنولوژی در س�خت ترین ش�رایط   
تحریم 

  ای��ن کارش��ناس فضای مج��ازی ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه اکثر 
گوش��ی هایی ک��ه در بازار کش��ور ما ب��ه فروش می رس��ند، 
قاچاق هس��تند، اذعان داش��ت: از آنجایی که این گوش��ی ها 
قاچاق هس��تند، SAR آنها در محدوده بسیار خطرناکی قرار 
دارد و امواج با ط��ول موج ه��ای خطرناک تولی��د می کنند؛ 
به راحت��ی می توان گفت که برای مردم کش��ور ما 
 توطئه ای چیده شده که ما با استفاده از 
تکنولوژی های روز دنیا به س��مت 

بیمار شدن حرکت کنیم. 
 وی ادامه داد: بس��یار مش��هود است 
که در سخت ترین شرایط تحریم کشورمان 
توسط آمریکا و کشورهای غربی، اینترنت نسل 
چهارم و وای فای برای ایران تحریم نشد و حتی مورد 
آزمایش هم قرار نمی گیرند؛ پس صد در صد دلیلی دارد 

که کشورهای غربی با وجود تحریم های سخت در حوزه های 
مختلف، جدیدترین تکنولوژی ها را در اختیار ما قرار می دهند. 
  راهکارهای کشورهای غربی برای استفاده محدود 

از وای فای و آموزش های کاربردی به مردم 
 آل داوود در پاسخ به این سوال که کشورهای غربی برای مقابله 
با اثرات این امواج چ��ه اقداماتی انجام می دهند، یادآور ش��د: 
کشورهای غربی برای کاهش این آسیب ها، قوانین مشخصی 
دارند؛ یکی از این قوانین استفاده محدود از وای فای و استفاده 
از کابل اینترنت به جای وای فای اس��ت یا یکی دیگر از قوانین 
این کشورها، اختصاص دادن نقاط مخصوص برای استفاده از 

وای فای است.
 وی افزود: نکته مهمی که کش��ورهای غربی رعایت می کنند 
این است که به کاربران خود، نحوه استفاده صحیح از وای فای 
را آموزش می دهند. به عنوان مثال در قسمت تنظیمات مودم، 
قسمتی وجود دارد که می توان سیگنال های وای فای را تا حد 
استانداردی کاهش داد به گونه ای که امواج آن از بدن عبور کند؛ 
این موضوع در کشور ما اطالع رسانی نشده و هیچ کس از چنین 

موضوعی خبر ندارد. 
  لزوم تغییر ط�ول موج مودم وای ف�ای از باالترین 

میزان به حداقل 
 این کارشناس فضای مجازی با اش��اره به اینکه سیگنال تمام 
مودم ها به صورت پیش ف��رض در باالترین درج��ه قرار دارد، 
تصریح کرد: بنابرای��ن دو نکته را در اس��تفاده از وای فای باید 
رعایت کرد؛ اوال ب��رای اس��تفاده از وای فای باید در قس��مت 
تنظیمات، سیگنال آن را کاهش داد )باید در قسمت وایرلس 
مودم، از حالت High به Low تغییر کند(، ثانیا به هیچ وجه 

نباید آن را در اتاق خواب استفاده کرد. 
 استفاده از اینترنت شب به صورت رایگان یا انتخاب 

سالمت خانواده 
 آل داوود خاطرنشان کرد: یکی دیگر از نکاتی که مردم رعایت 
نمی کنند، ع��دم خاموش ک��ردن مودم در ش��ب برای 
استفاده از اینترنت رایگان شب است؛ باید دقت شود 
که اینترنت رایگان ارزش بیماری خانواده را ندارد. 
در واقع باید سطح س��واد رایانه ای مردم را افزایش و 
استفاده صحیح از وای فای، گوشی ها و تلویزیون های 
هوش��مند، اینترنت نسل س��وم و چهارم را در اختیار 
مردم قرار داد؛ چرا که در صورت عدم استفاده درست از 
این ابزار، ممکن است اثرات جبران ناپذیری در پی داشته 
باش��د.  وی ادامه داد: این موضوع برای خانواده هایی که 
دارای فرزند کوچک زیر 12 س��ال هستند، مهم تر است؛ 
چرا که این امواج روی کودکان اثرات مخرب مش��هودتری 

دارد.
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تحقیقات نشان داده که نمک می تواند در پیش��گیری و کنترل دردهای 
میگرنی بسیار سریع و تاثیرگذار عمل کند.

و  می برن��د  رن��ج  میگرن��ی  درده��ای  از  اف��راد  از  بس��یاری   
ای��ن درد طاق��ت آنه��ا را بری��ده اس��ت. ای��ن درده��ای مک��رر 
اف��راد روزان��ه  فعالیت ه��ای  و  روزم��ره  زندگ��ی  ناگهان��ی   و 

 به خصوص افراد شاغل را تحت تاثیر قرار می دهد. 
 محققان نشان داده اند که زنان سه برابر بیشتر از مردان به میگرن مبتال 
می ش��وند. بیش��تر افرادی که از این بیماری رنج می برند هنگام حمالت 
میگرنی به دارو رجوع می کنند. با وجود اینکه داروها می تواند در تسکین 
دردهایی از این قبیل موثر باش��د، اما نباید فراموش ک��رد که درمان آنها 
موقتی اس��ت و عالوه بر اینکه این داروها اثرات جانبی بی شماری دارند، 
موجب می ش��ود بدن به مصرف آنها عادت کند و در بیشتر اوقات بسیار 

پرهزینه است. 
 از طرف دیگر، اثر گذاری  داروهای مسکن که به هنگام حمالت میگرنی 
 اس��تفاده می ش��ود مدتی طول می کش��د و تا تاثیر  آن فرد بای��د درد را 

تحمل کند. 
 می توان میگرن را در خانه به طور طبیعی بسیار س��ریع با راهی آسان و 
تقریبا رایگان درمان کرد. برای این کار به نمک، آب و آب لیمو نیاز دارید. 

یک لیوان آب را ابتدا با چند قاشق آب لیمو ترکیب کنید سپس چند قاشق 
نمک به آن اضافه کنید و میل کنید. میزان نمک باید از لیمو بیشتر باشد. 

 قبل از انجام این کار باید بدانید که هر نوع نمکی مناسب این کار نیست و 
تاثیرگذارترین نمک برای این کار نمک صورتی هیماالیی است. این نمک 
با تولید الکترولیت به تسکین فوری درد میگرن شما کمک می کند. عالوه 
بر این، ترکیب نمک و آب لیمو بسیار موثر است. می توانید یک لیمو را ببرید 
و آن را روی پیشانی خود بگذارید و ماس��اژ دهید تا به طور موضعی درد 

میگرن را کم کنید.

نتایج پژوهش ها حاکی است، خوردن برخی میوه ها فواید زیادی دارد از جمله 
در طوالنی تر شدن عمر موثر است.

دانشمندان سوئیس��ی از طریق پژوهش های علمی به این نتیجه رسیدند که 
انار برای مقابله با ضعف عضالت که معموال با باال رفتن س��ن همراه می باشد، 

بسیار مفید است.
نتایج این پژوهش که در مجله طب طبیعی منتشر شده حاکی است که یکی از 

مواد موجود در انار موسوم به ارولیتین، ضد پیری است.
براس��اس نتایج تحقیق علمی صورت گرفته در خصوص خاصی��ت این ماده، 
مشخص ش��د که عمر کرم های حلقوی ش��کل 45 درصد و قدرت موش های 

مسن برای در قید حیات ماندن 42 درصد افزایش یافته است.
تیم علمی دانش��گاه پلی تکنیک فدرال شهر لوزان س��وئیس با همکاری یک 
ش��رکت داخلی فعال در زمینه تکنولوژی حیاتی در این آزمایش ها ش��رکت 

داشتند.
این پژوهش از عملیات پیچیده تبدیل موادی در انار ب��ه ترکیباتی موثر برای 

طوالنی شدن عمرخبر می دهد.
این گزارش که هنوز نتایج آن روی بشر آزمایش نشده، حاکی است خوردن انار 
شاید برای همه تاثیریکسانی نداشته باشد زیرا قدرت میکروب های روده افراد 

مختلف برای تولید ماده ارولیتین انار متفاوت است.

 به گفته کارشناس��ان خوردن یک لیوان آب هویج دارای فواید متعددی اس��ت که در 
ادامه به آنها اشاره می شود.

تقویت بینای�ی: هویج منبع غنی ویتامین A اس��ت. این گی��اه نارنجی حاوی   
رنگدانه های موس��وم به بتاکاروتن بوده ک��ه در بدن تبدیل به ویتامین A می ش��ود. 

ویتامین A موجب تقویت بینایی چشم و حفظ سالمت چشم ها می شود.
مقابله با سرطان سینه: مطالعات منتشرشده نشان می دهد مصرف آب هویج   
به مدت بیش از سه هفته موجب افزایش کل میزان کاروتنوئیدهای خون شده و فشار 

اکسایشی را کاهش می دهد.
کاهش آسیب به DNA افراد سیگاری: هویج منبع بزرگ بتاکاروتن غذایی    
است که مانع از آسیب به DNA لنفوسیتی، به خصوص در افراد سیگاری که در معرض 

ابتال به سرطان های مختلف هستند، می شود.
حفظ سالمت قلب:مطالعات نشان می دهد مصرف منظم آب هویج به کاهش   

فشار سیستولیک کمک می کند.
حفظ درخشندگی پوست و مو: آب هویج غنی از آنتی اکسیدان ها و پتاسیم   
 است که به بازسازی س��لول ها کمک کرده و در نتیجه درخشش طبیعی پوست و مو 

حفظ می شود.
کنترل قند خون: یک لیوان آب هویج دارای کالری و قند پایینی اس��ت و مواد   
مغذی فراوانی دارد. از این رو به تنظیم قند خون کمک کرده و دیابت را کنترل می کند.

برای طول عمر این میوه را بخوریدمیگرن را با نمک درمان کنید آب هویج بخورید تا قلب سالم داشته باشید

جعفری را نه  تنها به خاطر عطر و طعم مطبوعش به صورت پخته 
در انواع و اقسام غذاها مورد اس��تفاده قرار می  دهند، بلکه برخی 
 آن را به دلیل خ��واص زیادی که دارد به صورت خ��ام نیز به رژیم 

غذایی شان اضافه می کنند.
جعفری اگرچ��ه مانند دیگر س��بزی  ها سرش��ار از ویتامین  های 
مختلف و همچنین امالح و موادمعدنی مفید اس��ت ولی به لحاظ 
آهن، ویتامین های آ و ث، فسفر، پتاسیم، کلسیم و ید، منبعی غنی 
به حساب می  آید؛ به عنوان مثال مقدار ویتامین ث موجود در آن 

از تمام سبزی  ها بیشتر است.
در اینجا 8 دلیل ش��گفت انگیز برای بهره بردن از خواص سالمتی 

جعفری بیان می شود:
 1(جعفری سرش�ار از ویتامین ث اس�ت: جعفری سرشار از 
ویتامین ث برای جلوگی��ری از بیماری هایی مانند اس��کوربوت، 

پوسیدگی لثه ها و شرایط فوق العاده دردناک دیگر است. 
 ویتامی��ن ث همچنین ب��ه تقویت سیس��تم ایمنی ب��دن کمک 
 می کن��د. تقریب��ا می ت��وان گف��ت جعفری س��ه براب��ر پرتقال 
ویتامین ث و دو برابر اس��فناج آهن دارد و مصرف منظم آن، خطر 
ابتال به بیماری های خودایمنی مانند آرتریت روماتوئید را به میزان 

چشمگیری کاهش می دهد.
2( جعفری باعث بهبود عملکرد کلیه می شود: جعفری یک 
گیاه ادرار آور اس��ت و مصرف آن کمک زیادی به عملکرد صحیح 

کلیه ها می  کند و باعث از بین رفتن س��نگ و پیش��گیری از بروز 
 عفونت  های مداوم می  ش��ود. این سبزی سرش��ار از ویتامین  ها، 
مواد معدنی و آنتی  اکسیدان  هاست که به پاک سازی کلیه  ها و دفع 

توکسین  ها یا سموم بدن کمک می  کند.
 3( جعفری به تنظیم فش�ار خون کمک م�ی کند: این گیاه 
حاوی مقادی��ر کافی از اس��ید فولیک اس��ت. یک ن��وع ویتامین 
 در اق��الم غذایی مانن��د نخود، ع��دس، پرتقال، گن��دم، چغندر،

 کلم بروکسل و اس��فناج نیز یافت می ش��ود. تحقیقات محققان 
 دانش��گاه هاروارد نش��ان می دهد که مصرف غذاهای سرش��ار از

 اسید فولیک منجر به تنظیم فشار خون و تولید و حفظ سلول های 
جدید می شود. 

 اس��ید فولیک ع��الوه ب��ر این، منج��ر ب��ه جلوگیری از آس��یب
» دی ان آ« می گردد که خود عامل بروز سرطان است. بنابراین اگر 
ش��ما در مورد خطر ابتال به بیماری های قلبی و سرطان ها نگران 
هستید، می توانیدمقادیر بیش��تر جعفری را به رژیم روزانه خود 

اضافه کنید.
 4( جعف�ری سرش�ار از ویتامی�ن k اس�ت: ویتامین k یک 
 ماده مغذی ف��وق العاده مهم ب��رای کمک بدن در برابر پاس��خ به 
آس��یب هاس��ت. ویتامین k به فرآیند لخته ش��دن خون کمک 
 می کند و در کاهش خطر ابتال به آس��یب های استخوانی و دوام

 استخوان ها موثر است.

 5(جعفری به هضم غذا کمک می کند: جعفری یک راه درمانی 
طبیعی برای مشکالت گوارشی  است. دلیلش هم این است که این 
گیاه حاوی ترکیباتی برای هضم موثرتر غذاست و مشکالتی مانند 

قولنج، نفخ و یبوست را در دستگاه گوارش کاهش می دهد.
6( جعف�ری به پیش�گیری از ریزش مو کمک م�ی کند: به 
 گزارش انجمن پوس��ت آمریکا، هر س��اله آمریکایی ه��ا بیش از
 3 میلیارد دالر هزینه برای جلوگیری از ریزش مو صرف می کنند. 
این در حالی اس��ت که مصرف جعفری تا حد زیادی از ریزش مو 

جلوگیری می کند.
7( جعفری از درد مفاصل می کاه�د: این گیاه یک راه مقرون 
به صرفه و اش��تها آور برای محدود کردن دردهای مفصلی است. 
 دلیلش هم این اس��ت که خواص ض��د التهاب��ی دارد و می تواند

  الته��اب در اط��راف مفاص��ل را در بیم��اران مبت��ال ب��ه آرتروز 
کاهش دهد.

 مصرف جوش��انده حاص��ل از 30 ت��ا 40 گرم جعفری خش��ک 
 ش��ده در یک لیتر آب ورم مفاصل هم��راه با درد و روماتیس��م را

 تسکین می دهد.
8( جعفری با سرطان سینه مبارزه می کند: این گیاه سرشار 
از مواد غذایی مفید مانند فالونوئیدهاس��ت؛ رنگدانه هایی که در 
 اغلب گیاهان یافت می ش��ود. فالونوئیدها منجر به کاهش تکثیر 

سلول های سرطان سینه می شوند.

به این دالیل جعفری بخورید

عوارض دستگاه  خطرناکی که عاشقش هستیم
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دانستنی ها گردشگری جهان

 حتما کس��انی را دیده اید که هنگام سفر گویی می خواهند 
 اس��باب کش��ی کنند. این مطلب را با توجه ب��ه همین نکته

 نوشته ام که شاید نکاتی مناسب برای راحت سفر کردن در 
خود داشته باشد.

۱- اولین گام برای راح��ت تر بودن در مس��افرت، به همراه 
داش��تن چمدان کوچک اس��ت، مثال یک کوله پش��تی. اگر 
 هم کوله پش��تی جادار و مناس��بی پیدا نکردید می توانید از 

کیف های مدرسه ای استفاده کنید. 
زیرا هرچه کیفتان کوچکتر باشد، حمل آن برایتان

 راحت تر است و بدین ترتیب همیش��ه مطمئن هستید که 
لوازم ضروری همراهتان هستند. اگر فضای کافی برای حمل 
همه  وس��ایل خود ندارید، فقط لوازم ضروری و شخصی تان 

را بردارید.
 ۲- ب��ه این موض��وع ک��ه س��فرتان ممک��ن اس��ت چقدر

 طول بکشد، اهمیت ندهید. فقط کافی است ۳ عدد پیراهن 
با رنگ های معمول��ی بردارید آن وقت هم��ه لباس هایتان 
متناس��ب باهم خواهند بود. به هیچ وجه فکرت��ان را به این 
مسئله مش��غول نکنید که چه بپوش��ید و چه نپوشید. فقط 
 به این توجه داش��ته باش��ید که لباس هایتان تمیز باش��د. 
بهتر اس��ت آنهایی را بردارید که به ش��ما بیش��تر می آیند. 
همچنین همیش��ه یک ژاکت به همراه داش��ته باشید تا اگر 
هوا سرد شد، بپوشید. سعی کنید کفش راحتی به پا کنید تا 
پاهایتان خسته نش��وند اما دقت کنید که بیش از یک ژاکت 

باعث زحمت خواهد شد.
۳- صابون یا شامپویی را بردارید که چند منظوره باشد تا در 
همه مواقع ازآن  اس��تفاده کنید. مایعی که بتوان از آن برای 
شستن صورت، بدن، موها و لباس هایتان استفاده کرد. از این 
صابون به مق��دار کافی بردارید تا در تمام طول مس��افرت به 

همراه داشته باشید. 
۴- لباس هایتان را در وان دستشویی بشویید. یکی از دالیلی 
که در ابتدا عنوان کردم ک��ه فقط ۳ عدد پیراهن بردارید این 
بود زیرا هر چند روز یکبار می توانید آنها را به راحتی بشویید. 
از همان صابونی که گفته شد اس��تفاده کرده و آنها را در وان 
حمام بش��ویید. س��پس آنها را بر روی طناب رخت ش��ویی 
بیندازید تا خشک ش��وند. درضمن یک طناب رخت شویی 
مقاوم نیز به همراه داشته باشید. می توانید لباس هایتان را در 

شب بشویید که تا صبح خشک شده و آماده استفاده شوند.
۵- همیشه این آمادگی را داشته باشید که اگر واقعا به چیزی 
احتیاج داشتید، آن را بخرید. س��عی کنید کمترین لوازم را 
بردارید و از آوردن وسایل اضافی خودداری کنید. اگر احیانا 
چیزی را فراموش کردید یا نتوانس��تید با خ��ود ببرید، آن را 

بخرید.

»نبی آوچی«، وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه اعالم کرد: آنکارا 
امیدوار اس��ت تا پایان س��ال جاری میالدی، حدود یک میلیون 
گردش��گر روس از ترکیه دیدن کنند. روس��یه یکی از مهم ترین 
منابع رونق گردشگری ترکیه محسوب می شود و طبیعی است که 
روابط تیره این دو کشور، مس��ئله نگران کننده ای برای ترک ها به 
حس��اب بیاید. این بحران در روابط دو کشور باعث شد در ماه می 
۲0۱6 تعداد مسافران روس ترکیه با 9۲ درصد کاهش به ۴۱ هزار 
نفربرسد. طی پنج ماه نخست امسال ۱۳8 هزار روس راهی ترکیه 
شدند و این به معنای نزول 8۳ درصدی این آمار در مقایسه با سال 
گذشته است. پس از پایان بحران دیپلماتیک میان روسیه و ترکیه 
که به دلیل سرنگون کردن جنگنده روسی توسط ترکیه در سوریه 
صورت گرفته بود، چند روز پیش رسانه ها از فرود اولین هواپیمای 
روس��ی در تفرجگاه��ی در ترکیه و برداش��ته ش��دن ممنوعیت 
س��فرهای گردش��گری پس از چندین ماه خبر دادند. »آوچی« 
همچنین اذعان داش��ت که روابط تیره این دو کشور طی ماه های 
اخیر، تاثیر منفی روی ۵6 جاذبه  گردشگری کشورش داشته است.

کارشناس��ان قطری با بررسی آمار س��ال های اخیر و رویدادهای 
پیش رو، پیش بینی کرده اند درآمد این کشور از جذب گردشگران 
خارجی، تا سال ۲0۲0 به ۱۱ میلیارد و 900 میلیون دالر برسد. 
آمار س��فرهای خارج��ی قطری ها نیز در س��ال ج��اری میالدی 
با رش��دی ۲/ ۷ درصدی مواجه ش��ده و به یک میلی��ون و ۷00 
هزار نفر رس��یده اس��ت که یک میلیون و ۱00 نف��ر از این افراد 
به عربس��تان رفته ان��د. امارات متح��ده عربی، بحری��ن، کویت و 
 ترکیه پس از عربس��تان، محبوب ترین مقاصد قطری ها بوده اند. 
پیش بینی شده تعداد قطری های عازم کشورهای خارجی تا سال 
۲0۲0 به دو میلیون و ۵00 هزار نفر برسد. پایین آمدن ارزش پوند 
در کنار افزایش تمایل به سفرهای مجلل و سرمایه گذاری قطری ها 
در بازارهای اروپایی از مهم ترین عوامل رش��د آمار خروج و ورود 

گردشگران این کشور محسوب می شود.

 جذب توریس��ت ها ب��رای هتل ه��ای مدرن امری دش��وار
 شده است. اما خوش��بختانه یکس��ری هتل های عجیب و 
بی نظیر که به عنوان عجیب ترین هتل های دنیا ش��ناخته 
شده اند در دنیا وجود دارد که توانسته اند حتی زیرک ترین 

توریست ها را به سمت خود جذب کنند. 
بعضی از این هتل ها به دلی��ل نمای بیرونی ، برخی به دلیل 
لوکس بودن و بعضی هم به دلی��ل جذابیت محوطه اطراف 

ساختمان توانسته اند در جذب توریست ها موفق باشند.
هتل مارکز د ریسکال، السیگو، اسپانیا

هتل و کارخانه شراب سازی مارکز توسط فرانک گهری در 
السیگو بنا شده است. این س��اختمان شامل چند رستوران 

و هتل می باشد.
هتل شرایتون، هوژو، چین

این هتل به شکل حلقه در س��احل رودخانه زیبای تایهو بنا 
شده است و یکی از مهم ترین س��مبل های معماری چینی 

می باشد.
هتل کاکسالتانن، فنالند

این هت��ل در الپلند فنالند » س��رزمین بابانوئل« س��اخته 
 شده است و به میهمانان خود ش��انس اقامت در کلبه های 

شیشه ای که می توان شب ها ستاره های آسمان را از داخل 
آنها تماشا کرد می دهد.

هتل لیپروس اکو، کاباردینو-بالکاریا، روس
این هتل یکی از بزرگترین هتل های دنیاس��ت که در شیب 
 کوه البروس بنا ش��ده اس��ت. اتاق های این هتل ش��بیه به 
 س��فینه های فضایی اس��ت و تمام نی��روی برق خ��ود را از

 باتری های خورشیدی دریافت می کند. 
این برای کسانی که به سفرهای زمستانی عالقه زیادی دارند 

مناسب است.
هتل کنراد مالدیو، مالدیو   

 این هت��ل در جنوبی ترین قس��مت جزی��ره مرجانی آری
 بنا ش��ده و در میان جنگل های استوایی، س��واحل شنزار 
 سپید و آب های شفاف کریستالی احاطه شده است. یکی از 
مهم ترین جاذبه های این هتل رس��توران زیرآبی با س��قف 

شیشه ای است.
تفریح گاه آکوا بلو، مصر    

آکوا بلو یکی از مهم ترین بخش های پارک آبی مصر است. 
این پارک شامل ۳ استخر بزرگ و ۳۲ سرسره آبی است.

هتــل کاتیکیس، جزیــره سنتورینی، یونان

کاتیکیس هتلی است جذاب و کوچک در صخره های جزیره 
سنتورینی یونان. استخرهای خصوصی و تراس های ویالها 

میهمانان این هتل را شگفت زده خواهد کرد.
اکو کمپ پاتاگونیا، شیلی

این هت��ل ترکیبی از تجمالت و هماهنگی با محیط اس��ت. 
اتاق های آن به صورت خیمه های نیمکره ای با تمام امکانات 

شهری است.
هتل کویینتا، مکزیکو

 هت��ل کویینت��ا در اط��راف یک می��دان گاوب��ازی قدیمی 
ساخته شده است.

کلبه سحرآمیز موناتانا، شیلی 
این ساختمان افسانه ای اگر پنجره نداشت با جنگل اشتباه 
گرفته می ش��د. یکی از مش��خصه های این هت��ل که آن را 
منحصر به فرد کرده است این اس��ت که هیچ درب ورودی 

ندارد و باید از طریق پل معلق وارد آن شد.
هتل »مانور زرافه«، کنیا      

 ای��ن هتل در قرن نوزدهم درس��ت وس��ط پارک س��افاری 
 زرافه ها بنا شده است. زرافه ها با میهمانان هتل صبحانه را 

شریک می شوند و میهمانان می توانند به آنها غذا بدهند.
هتل خانه های مکعبی آیینه ای، سودان  

این خانه های مکعبی آیینه ای فضای جنگل و آسمان را در 
خود منعکس می کنند.  داخل این خانه ها ش��امل یک اتاق 

خواب، اتاق نشیمن و حمام با پشت بام است.
ویال اسکودرو، فیلیپین

بازگشایی این هتل به س��ال ۱980 باز می گردد و از همان 
موقع بسیار معروف شد. در آنجا موزه معروفی وجود دارد که 

هنرهای تاریخی را به نمایش می گذارد. 
 یکی از زیبایی های این هتل، آبش��ار مصنوعی آن است که 

می توان در آنجا از غذاهای بومی فیلیپینی لذت برد.
هتل کپسولی اکیهابارا، ژاپن

اتاق های خواب این هتل به شکل کپسول های دو طبقه ای 
با یک تخت، تلویزیون و رادیو است.

Rogner Bad Blumau، استرالیا
Friedensr   این هتل توسط هنرمند و معمار استرالیایی-

ich Hundertwasser ساخته شده است و هر ساختمان 
از ساختار خاص منحصربه فرد خود تشکیل شده است.

هتل پراهران، ملبورن، استرالیا
بازسازی ساختمان این هتل قدیمی در زمان انقالب صنعتی 
 به پایان رس��ید. ش��کل ظاهری اتاق های ای��ن هتل مانند

 لوله های آب بتنی است.
سنت آنجلو، ایتالیا

 

این هتل که در دل صخره ها بنا شده است از میهمانان خود 
دعوت می کند که همانند غارنشینان زندگی کنند.

گالـری هنـر و مهمانپذیـر Hang Nga، دالتا، 
ویتنام

 این هتل میهمانان خ��ود را به دنیای رابینس��ون کروزوئه 
می برد.

چگونه سفر بی زحمتی 
داشته باشیم؟ 

ترکیه روی گردشگران روس 
حساب می کند

رشد آمار گردشگران قطری
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دانستنی ها

دیدنی ها

مدیر کل میراث فرهنگی استان از تثبیت و نگهداری 
آبراهه صفوی کشف شده در ایس��تگاه مترو دروازه 
دولت اصفهان، برای اولین بار در ایران با اس��تفاده از 

تکنیک های مدرن خبر داد.
فریدون الهیاری در حاش��یه نشست ش��ورای فنی 
اداره کل با اعالم ای��ن مطلب افزود: پس از کش��ف 
 آبراه��ه عظی��م در مرکز ایس��تگاه مت��رو در میدان

 امام حسین )ع(، )دروازه دولت( شهر اصفهان، طرح 
حفظ و نگهداری این آبراهه تاریخی در دس��تور کار 
اداره کل میراث فرهنگی و س��ازمان قطار ش��هری، 

شهرداری اصفهان قرار گرفت.
وی افزود: در این طرح کم نظیر ک��ه برای اولین بار 
در ایران صورت گرفته، طراحی بخشی از این آبراهه 
به طول ۴0 مت��ر به گونه ای بوده ک��ه این آبراهه در 
محور سقف ایس��تگاه مترو قرار داده ش��ده و بر این 
اس��اس کارشناس��ان خبره، با اجرای طرحی جدید 
و مبتکرانه، اعم از ش��مع کوبی و اج��رای کف بندی 
مناسب، سالن ایس��تگاه مترو را در محور زیرین این 

آبراهه اجرا نموده اند.
وی تصریح کرد:برای  حفاظ��ت از این آبراهه زیبای 
دوران صفوی، طرح موجود پ��س از تکمیل، جهت 

بررس��ی خطرات احتمالی اع��م از ری��زش و موارد 
موجود به مدت بیش از ۴ ماه به صورت شبانه روزی 
پایش و نظارت ش��د و پس از تثبیت وضعیت و ارائه 
گزارش پایش، طرح در ش��ورای فن��ی اداره کل به 

تصویب رسید.
الهیاری همچنین تصریح کرد: با اتمام طرح حفاظت 
و تثبیت آبراهه صفوی و پس از پایان یافتن عملیات 
ساختمانی ایستگاه مترو، طرح زیبا سازی این آبراهه 
در داخل سالن ایس��تگاه، توس��ط اداره کل میراث 

فرهنگی و سازمان قطار ش��هری به صورت مشترک 
 اج��را ش��ده و در معرض دید مس��افران مت��رو قرار 

خواهد گرفت.
شایان ذکر است به دلیل قرار گرفتن شهر اصفهان در 
جلگه زاینده رود، حداقل از بیش از ۵000 سال قبل، 
ایرانیان در فالت مرکزی ایران، شبکه های متنوع و 
پیچیده ای را برای آبرسانی از زاینده رود  به تمامی 
نقاط باغ شهر اصفهان ابداع کرده اند که هر کدام از 
آنها نشانی از نبوغ فکری مردم ایران به شمار می رود.

مدی��رکل می��راث فرهنگ��ی، صنایع دس��تی و 
گردشگری استان اصفهان گفت: ۲۳ تقاضا برای 
واگذاری برخی از ابنیه تاریخی به اداره کل میراث 
فرهنگی رسیده است که پنج بنا به گزارش نهایی 
رسیده و تقریبا بحث واگذاری آن انجام شده است.
 فریدون الهیاری در نشس��ت خب��ری کنفرانس

 بی��ن المللی کیفی��ت خدمات در گردش��گری و 
مهمان نوازی اظهار کرد: وضعیت سرمایه گذاری 
در بخش گردش��گری اصفهان روز به روز در حال 

پیش��رفت اس��ت و هر هفته در کمیس��یون فنی 
میراث فرهنگی اصفهان چند مجوز ساخت هتل 

در دست بررسی قرار می گیرد.
 وی ادام��ه داد: در برنام��ه شش��م توس��عه

 پیش بینی کرده ایم که میزان تخت های اصفهان 
از ۱6 هزار و ۵00 به 80 هزار برسد و خوشبختانه 
 با ورود بس��یار خوب س��رمایه گ��ذاران به بخش

 هتل سازی، این اتفاق در حال رخ دادن و حرکت 
به س��مت هتل س��ازی بس��یار حرک��ت خوب و 

مناسبی است.
الهی��اری با بی��ان اینکه مش��کالت گردش��گری 
اصفهان باید ریش��ه یابی ش��ود، اظهار کرد: نباید 
به اندازه اس��تانبول هتل بس��ازیم و بعد به دنبال 
گردش��گر بگردیم بلکه باید پا به پای گردش��گر 
پیش برویم. الزم است مشکالت بخش گردشگری 
بررسی ش��ود تا ببینیم چرا در ش��ش ماه از سال 
بیشترین تعداد مسافر و شش ماه از سال کمترین 

میزان مسافر را داریم.
وی ادام��ه داد: ۲۳ تقاضا برای واگ��ذاری برخی 
 از ابنی��ه تاریخی ب��ه اداره کل می��راث فرهنگی

 رسیده است که پنج بنا به گزارش نهایی رسیده و 
تقریبا بحث واگذاری آن انجام شده است. این در 
حالی اس��ت که یک تقاضای چند میلیون دالری 
ب��رای در اختی��ار گرفتن یک مجموع��ه تاریخی 
مهم اصفهان به اداره کل آمده و بخش خصوصی 
می خواهد این مجموعه تاریخی را خریداری کند.

وی تصریح کرد: در خصوص واگذاری تعدادی از 
بناهای تاریخی به شهرداری و برخی از خانه های 
تاریخی نیز در حال انعقاد تفاهم نامه ای هستیم که 

بتوانیم یک بازی برد - برد انجام دهیم.

اپرا هاوس یا همون خانه اپرا ی سیدنی ، یکی از خاص ترین بناهای سمبلیک 
جهان است که در شهر سیدنی، در ایالت نیو سات ولز استرالیا قرار گرفته است. 
طراحی و ساخت این بنا در سال ۱9۷۳ توس��ط معمار دانمارکی به نام یورن 
اوتزان به پایان رسید و توس��ط ملکه الیزابت دوم رونمایی شد. یورن اتزان در 

سال ۲00۳ به خاطر همین شاهکار خود برنده جایزه معماری پریتزکر شد. 
این جایزه برابر با جایزه نوبل در رش��ته معماری است. این بنای کم نظیر، به 
صورت یکی از آثار تاریخی درآمده و در ژوئن سال ۲00۷ نام آن در زمره آثار 
 هنری ارزشمند در لیست بناهای تاریخی س��ازمان میراث فرهنگی جهانی

 ثبت ش��د. این س��الن عمارتی زیبا، بلند و صدف مانند اس��ت که روی یک 
پیش��رفتگی در آب قرار گرفته و با بندر شهر سیدنی بس��یار هماهنگی دارد.

س��اخت این بنای باارزش ۵۵ میلیون پوند هزینه داش��ته است. سالن اپرای 
سیدنی بزرگترین ساختمان مدرن در دنیا به حساب می آید. 

خانه اپرای سیدنی

برای اولین بار در ایران با شیوه ای نوین:
آبراهه دوران صفوی در اصفهان حفاظت و ثبت شد

بازار واگذاری بناهای تاریخی گرم شد؛
مشتری چندمیلیون دالری در نصف جهان

با هتل های عجیب و بی نظیر دنیا آشنا شوید
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معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری اصفهان گفت: خط سوم 
بی.آر.تی به شرط تامین ناوگان، مهرماه راه اندازی می شود.

علیرضا صلواتی اظهارکرد: فاز اول خط س��وم بی.آر.تی از ارغوانیه 
تا میدان امام علی)ع( در دس��ت اجراس��ت. وی با اش��اره به اینکه 
زیرسازی مسیر تاکنون 80 درصد پیشرفت داشته، افزود: احداث 
ایستگاه های بی.آر.تی در این مسیر نیز تاکنون 60 درصد پیشرفت 

کرده است.
معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری اصفهان خاطرنشان کرد: 
 30 دستگاه اتوبوس برای این خط خریداری ش��ده و قرار است تا 

سه ماه آینده به شهرداری اصفهان تحویل داده شود.
 معاون حمل و نق��ل و ترافی��ک ش��هرداری اصفهان ادام��ه داد:

 فاز دوم خط سوم بی.آر.تی از میدان امام علی)ع( تا پایانه صمدیه 
نیز تا پایان سال اجرا می شود.

 صلواتی بیان کرد: خط سوم بی.آر.تی، خط شرقی-غربی محسوب 
می ش��ود که در میدان احمدآباد و چهارراه وفایی با خطوط دیگر 

بی.آر.تی تالقی دارد.

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان گفت: ساماندهی گذر 
علی قلی آقا با اعتبار یک میلیارد ریال و  به طول 230 متر 

در دست اجراست.
حمید عصارزادگان اف��زود: این پ��روژه تاکنون35 درصد 
پیشرفت داشته است و تا اوایل مهرماه سال جاری تکمیل 

می شود.
 مدیر منطقه یک ش��هرداری اصفه��ان با اش��اره به دیگر

 پروژه های منطق��ه عنوان کرد: پیاده رو س��ازی چهارباغ 
پایین، حدفاصل چهارراه تختی تا کوی بحرینیها در دست 
انجام اس��ت. پروژه ای که با اجرایی ش��دن آن می توانیم 
روزهایی پاک در اصفهان زیبا تجربه کنیم و به سالم سازی 

هوای شهر کمک نماییم . 
عصارزادگان بیان کرد: این پروژه تا چهار ماه آینده تکمیل 

می شود.

مدیر منطقه 9 شهرداري اصفهان با اعالم اینکه نقشه هاي 
س��اماندهي اطراف منارجنبان به تایید می��راث فرهنگي و 
شهرداري رسیده است، گفت: سرمایه گذاران در اجرای طرح 

ساماندهی اطراف منارجنبان مشارکت کنند.
 عباس روحاني گفت: مسائل مربوط به رعایت حریم اطراف 
منارجنبان با پیگیري هاي مداوم با اداره میراث فرهنگي و 

گردشگري استان اصفهان مرتفع شد. 
 وی در ادام��ه اف��زود: طبق آخری��ن مکاتبات انجام ش��ده

  نقش��ه ه��اي س��اماندهي اط��راف منارجنبان از س��وي 
س��رمایه گذار به تایید میراث فرهنگي و شهرداري رسیده 
است، از این رو از شهروندان و سرمایه گذاران دعوت می شود 

که در اجرای این طرح مشارکت کنند.
مدی��ر منطقه 9 ش��هرداری اصفه��ان تصریح ک��رد: طرح 
ساماندهی اطراف منارجنبان از سال ۷9 توسط شهرداری 
پیگیری و در نهایت در سال 86 طرح نهایی آن از سوی مشاور 

اعالم شد. 
روحان��ی ادام��ه داد: ح��دود ۱8 ه��زار و 650 مترمرب��ع 
 ب��رای اج��رای این طرح از س��وی ش��هرداری آزادس��ازی

شده است.

 سرپرس��ت معاونت آم��وزش، پژوه��ش و فن��اوری جمعیت
 هالل احمر استان اصفهان گفت: دوره آموزش تربیت مربیان 

کوهستان کشور، تیرماه جاری در اصفهان برگزار می شود.
امیر جاللیان اظهار داشت: دوره کشوری تربیت مربی کوهستان 
از تاریخ 25 لغایت 29 تیرماه در مرکز بین المللی آموزش های 

تخصصی امداد و نجات استان اصفهان  برگزار خواهد شد.
وی افزود: این دوره با بهره گیری از دانش استادان بین المللی 
به صورت تئوری و عملی  با حضور 90 نفر از مربیان کوهستان 
کشور برگزار می ش��ود. سرپرس��ت معاونت آموزش، پژوهش 
و فن��اوری جمعیت هالل احمر اس��تان اصفه��ان تاکید کرد: 
فراگیران در این دوره آموزشی مهارت تکنیک های استفاده از 
ابزار تک پایه نجات، برانکارد نجات کوهستان، استفاده از وینچ 
خود کششی و نکات ایمنی و سرویس و نگهداری تجهیزات را 

فراخواهند گرفت.
وی ب��ا بیان اینک��ه برگ��زاری ای��ن دوره در راس��تای ارتقای 
آموزش مربیان امداد و نجات کوهس��تان اس��ت، گفت: دوره 
 کش��وری کاربری و نگهداری تجهیزات کوهستان به میزبانی

 جمعیت هالل حمر اصفهان برگزار می شود.

در صورت تامین ناوگان اتوبوسرانی؛

 خط سوم بی.آر.تی مهرماه
راه اندازی می شود

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان:

گذر علی قلی آقا 
ساماندهی می شود

مدیر منطقه 9 شهرداري اصفهان:

در ساماندهی اطراف منارجنبان 
مشارکت کنید

 سرپرست معاونت آموزش، پژوهش و فناوری 
جمعیت هالل احمر استان خبر داد:

تربیت مربیان امداد و نجات 
کوهستان کشور در اصفهان

زاینده رود  این روزها آلود   گی هوا به د   غد   غه اصلی 
مرد   م کالنش��هر اصفهان تبد   یل شد   ه 
اس��ت. روز گذشته ش��اخص پاالیش آالینده های جوی در 
نمودار های مرکز هواشناسی به اوج خود رسید. کارشناسان 
مرکز هواشناسی اس��تان می گویند کیفیت هوای اصفهان 
برای عموم مردم ناسالم است و اصفهانی ها اگر کار ضروری 
ندارند، بهتر است در خانه بمانند. مسئوالن سازمان محیط 
زیست همچنان در پی راهکار برای حل معضل ریزگردها و 
آلودگی هوا در استان های جنوبی و غربی کشور می گردند. 
در حالی که هیچ راه��کاری هم پیدا نکرده ان��د ، حال باید 
منتظر بمانیم و ببینیم در اس��تانی که زاین��ده رود آن هم 
خش��ک ش��ده و گرما، امان مردم را بریده، ب��رای مقابله با 
آلودگی هوا چه تدبیری اندیشیده می شود. البته اگر تدبیری 

وجود داشته باشد! 
آلودگی ها منشأ داخلی و خارجی دارد

علی عسکریان، کارشناس مرکز هواشناسی استان اصفهان 
 هوای روز گذش��ته مرکز اس��تان را در نقط��ه اوج آلودگی

 سال 95 برشمرد و گفت: در بیشتر مناطق استان به ویژه در 
قسمت مرکزی و شمالی استان، گرد و غبار شدید همراه با 
آالینده ها را شاهد بودیم. عسکریان گفت : منشأ این آلودگی 
داخلی و خارجی است که از استان های غربی وارد می شود. 
این همان علتی اس��ت که مسئول س��ازمان محیط زیست 
 نیز در مواقع لزوم برای ش��فاف س��ازی پیرامون مشکالت
  آب و هوایی اس��تان هایی که در معرض آلودگی هس��تند،

 به کار می برد: »آلودگی منشأ خارجی دارد.« 

آن طور که عس��کریان گفته» روز گذشته شاخص پاالیش 
آالینده های جوی در نمودار های مرکز هواشناسی به ۱60 
رسید« این در حالی است که در سال گذشته باالترین درصد 

آلودگی استان اصفهان ۱68بوده است.
کارش��ناس مرکز هوا شناسی اس��تان اصفهان، این نوید را 
دادکه بحران آلودگی هوا در اصفهان ، امروز، س��یر نزولی را 
در پیش می گیرد، اما تاکید کرد ک��ه تاثیرات این آلودگی 
بر کودکان و افراد حس��اس زیاد اس��ت و توصیه می شود و 
شهروندان از ورزش کردن در فضای باز و پارک ها خودداری 
کنند، همچنین بیماران قلبی،ری��وی، کلیوی تا حد امکان 

بیرون نروند.  
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان:

عمراصفهانی ها به دلیل آلودگی هوا دوس�ال کمتر از 
دیگر ایرانی هاست

»عمر هر اصفهانی دو سال کمتر از دیگر ایرانی هاست و آمار 
نشان می دهد آلودگی های هوای اصفهان نسبت به شهرهای 
دیگر بیشتر است.«  این هشدار قابل تامل را نورا... صلواتی 

عضو شورای شهر اصفهان داده است. 
صلواتی با اش��اره به اینک��ه در حال حاض��ر آلودگی هوا در 
صدر معضالت شهر اصفهان قرار دارد، گفت: »آمارها نشان 
می دهد 80 درصد از آالیندگی های ش��هر اصفهان توسط 
تردد وسایل نقلیه موتوری ایجاد می شود. باید توجه داشته 
باشیم که  در دنیا با استفاده از س��وخت سبز یا اتانول که از 
گیاهان طبیعی گرفته می شود بیش از 90 درصد به کاهش 
آلودگی هوا کمک شده و این در حالی است که در اصفهان 

هنوز از سوخت فسیلی استفاده می شود.«
آمارهایی که این عضو شورای اس��المی شهر اصفهان داده، 
به ش��دت تامل برانگیز و البته موجب تاسف است . صلواتی 
می گوید: آمار نش��ان می دهد که در شهر اصفهان شاخص 
منواکسید کربن و دی اکسید نیتروژن نسبت به سایر شهرها 
بیش��تر اس��ت. این امر به دلیل مش��کالت احتراق سوخت 
اس��ت به گونه ای که در س��ال 93 ش��هر اصفهان با داشتن 
شاخص آلودگی ۷5/29 سومین ش��هر آلوده ایران بود که 
این میزان آلودگی  ناش��ی از مصرف س��وخت خودروها در 
ایران، سه برابر کشورهای اتحادیه اروپایی است. با توجه به 
این موضوع تعجبی ندارد که سرطان و بیماری های تنفسی 
دومین و سومین علت مرگ و میر در ایران است و متاسفانه 
سیر صعودی دارد و همانگونه که قبال متذکر شدم عمر هر 
اصفهانی دو سال کمتر از عمر مش��ابه در دیگر شهرهاست 
و آمار نش��ان می دهد آلودگی های هوای اصفهان نس��بت 
به شهرهای دیگر بیشتر اس��ت و آن هم به دلیل مشکالت 

احتراق سوخت است.«
کوهکن:

عملکرد دس�تگاه های مس�ئول در زمینه ریزگردها 
بررسی می شود

اما در حالی که مردم اصفهان برای حل مش��کالت اساسی 
اس��تان خود؛ یعن��ی »آب« و »آلودگی هوا« چش��م به راه 
اقدام نمایندگان خود در بهارس��تان هستند، نماینده مردم 
لنجان در مجلس با بیان اینکه موضوع آب را با اعداد و ارقام 
کارشناسی دنبال می کنیم، گفت: اقدام عملی که نمایندگان 
می توانند در موضوع آب انجام دهند پیگیری و فشار آوردن 
معقول و منطقی به عوامل اجرایی اس��ت ت��ا آنها به وظایف 

خود عمل کنند.
محس��ن کوهکن ،  با اش��اره به موضوع ریزگردها هم گفت: 
بحث ریزگردها و تاثیری که بر زندگی مردم مناطق مختلف 
کش��ور دارد موضوعی منطقه ای نیس��ت بلکه فرامنطقه  ای 
محسوب می شود. نمایندگان مجلس قطعا روی این موضوع 
توجه ویژه دارن��د و در این زمینه مجلس نه��م نیز پیش از 
این پیگیری های��ی را انج��ام داده که در مجل��س دهم نیز 
ادامه خواهد داش��ت. مجلس وقت کافی برای رسیدگی به 
این موضوع و ارزیابی عملکرد دس��تگاه های مس��ئول این 
بخش را اختص��اص می دهد و اگ��ر تامین اعتب��اری برای 
 رفع این مش��کل در قانون پیش بینی نش��ده در نظر گرفته 

خواهد شد.
کوهکن تاکید کرده که راه حل معضالت اساس��ی اس��تان، 
پیگیری نمایندگان و مسئوالن و البته پافشاری های منطقی 
و اصولی است. باید دید آیا اهرم فش��ار منطقی نمایندگان 
اس��تانی که س��ال هاس��ت به اس��م »برخوردار« کمترین 
بودجه را می گیرد و بیش��ترین مالیات را می پردازد، آنقدر 
 قوی و برنده هس��ت که توجه مسئوالن کش��ور را به سمت 
نصف جهان برگرداند یا خی��ر و در نهایت اینک��ه آیا اصوال 
نمایندگان ما، اهرمی برای فش��ارآوردن در دس��ت دارند یا 
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مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: به منظور ایمن سازی سفرهای 
 تابس��تانی، اکیپ های راهداری در راه های اس��تان اصفهان مستقر شدند و

 600 نیروی راهدار به حالت آماده باش درآمدند.
حجت ا... غالمی درخصوص اقدامات اداره راه و شهرس��ازی برای س��فرهای 
تابستانی، اظهار داش��ت: برای ایمن سازی سفرهای تابس��تانی، اکیپ های 
 راهداری ش��امل۱00 اکیپ راهداری با کمک 600 نی��روی راهدار در طول

 راه های استان اصفهان مستقر شدند.
وی با بی��ان اینکه یکی از دالیلی ک��ه می تواند باعث حوادث جاده ای ش��ود 
خستگی راننده اس��ت، افزود: برای جلوگیری از این مشکل ایستگاه هایی به 
نام »امنیت س��المت« با همکاری پلیس راه، اورژانس و هالل احمر در طول 

مسیرهایی که نیاز به استراحت وجود دارد، فعال شده است.
 مدیر کل راه و شهرس��ازی اس��تان اصفهان درباره اقدامات انجام شده برای

 ایمن سازی س��فرهای تابس��تانی در اس��تان اصفهان، گفت: ارائه خدمات 
سفرهای تابستانی همزمان با تعطیالت عید فطر آغاز شد.

وی ادامه داد: برای اینکه کمترین حادثه درطول تابس��تان داش��ته باش��یم 
اقدامات الزم برای سفرهای تابستانی را بعد از نوروز شروع کردیم.

غالمی تصریح کرد: ایمن س��ازی بیش��تر راه ها با نصب تابل��و و عالئم ایمنی 
 و اصالح ش��انه ها با توجه به اینکه ب��ا کمی انحراف از مح��ور اصلی می تواند 
حادثه آفرین ش��ود و نیز اصالح قوس ها از جمله اقدامات انجام شده در این 

بخش است.
وی ادامه داد: از بین نقاط پر تصادف ۱09 نقطه در محورهای شمال، جنوب، 
شرق، غرب اس��تان که بیش��ترین آمار تردد را دارد شناس��ایی شده که در 

خصوص رفع این نقاط، اقدامات پیشگیرانه انجام گرفته است.
مدیر کل راه و شهرس��ازی اس��تان اصفهان با بیان اینکه قس��مت دیگری از 
اقدامات ایمن سازی در فرآیند سفرها انجام می شود، گفت: این اقدامات شامل 

آشکارسازی نقاط حادثه خیز برای رانندگان است.

بزرگ ترین بازار گل و گیاه کشور با هزینه ای بالغ  بر 32 میلیارد تومان عصر دیروز در 
اصفهان کلنگ زده شد. 

اصغر کشاورز ، مدیرعامل س��ازمان میادین و ساماندهی مش��اغل شهری شهرداری 
اصفهان در این باره گفت: این بازار گل و گیاه در سال 8۷ شروع به فعالیت کرد و با هفت 
تولیدکننده گل و گیاه در فضایی با مساحت یک هکتار در حال فعالیت بود که این آمار 
تولیدکننده در حال حاضر از ۷ عدد به ۱50 تولیدکننده افزایش یافته است و با توجه به 

اینکه غرفه داران در آن محل مستقر شدند، یک فضای رقابتی بسیار خوب ایجاد شد.
مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان استقبال مردم 
از این بازار را غیرمنتظره توصیف و تصریح کرد: شهرداری درصدد حل مشکالتی نظیر 
مشکالت ترافیکی، پارکینگ، زیرساخت ها و مزاحمت برای ساکنین آن منطقه برآمد. 
کشاورز در ادامه خاطرنشان کرد: تصمیم گرفته شد تا این بازار به فضای بزرگ تری در 
ابعاد مشخص با زیرساخت ها و امکانات بیشتری انتقال یابد؛ با دستور مستقیم شهردار 
اصفهان زمینی در خیابان مشتاق سوم، انتهای خیابان ارغوانیه و ابتدای بلوار رضوان در 

حدود 8 هکتار برای این بازار پیش بینی شد.
وی هزینه اجرایی احداث بازار بزرگ گل و گیاه اصفهان را 32 میلیارد تومان اعالم کرد و 
بیان داشت: طراحی این بازار که روز گذشته کلنگ آن بر زمین خورد، در مراحل پایانی 

است و طبق زمان بندی در 3 فاز به بهره برداری می رسد.
مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان گفت: فاز اول 
این پروژه سالن گل های شاخه بریده و گیاهان آپارتمانی است، فاز دوم آن به کاکتوس 
و ابزارآالت باغبانی اختصاص داده شده و فاز سوم این بازار به ماهی های زینتی، پرندگان 

زینتی و گیاهان دارویی اختصاص  خواهد یافت.
وی این بازار را در کشور بی نظیر دانست و خاطرنش��ان کرد: در حال حاضر بازار گل و 
گیاهی در کشور با این وس��عت وجود ندارد و این بازار می تواند تمام خریدهای مردم 

استان های جنوبی کشور در خصوص گل و گیاه را پوشش دهد.
کش��اورز در خصوص افتتاح این پروژه اظهار کرد: شهرداری در نظر دارد تا پایان سال 
جاری فاز اول این پروژه را افتتاح کند و از پایان س��ال جاری میزبان خریدهای مردم، 

نه تنها در استان اصفهان، بلکه در تمام استان های کشور باشد.
وی تاکید کرد: تمام زیرساخت ها، تجهیزات، مساحت و امکاناتی بازار بزرگ گل و گیاه 
اصفهان از استاندارد جهانی برخوردار است که وجه تمایز این بازار با دیگر بازارهای گل 
و گیاه در کشور است. مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری 
اصفهان در پایان خاطرنش��ان کرد: س��رمایه گذار اصلی این طرح  شهرداری اصفهان 

است،اما حضور بخش خصوصی در ادامه این پروژه محتمل است.

استاندار اصفهان گفت: یک بسته سرمایه گذاری خارجی در استان تهیه  شده  که در 
آن اولویت های سرمایه گذاری در بخش های مختلف از جمله حمل و نقل ریلی و 

ظرفیت های سرمایه گذاری در طرح های بزرگ آبی تشریح شده است.
رس��ول زرگرپور در دیدار هیئت بانک س��رمایه گذاری زیرساخت آس��یا، با بیان 
ظرفیت ها و مزیت های این اس��تان در عرصه های گوناگون اظهار داشت: اصفهان 
صنعتی ترین و اقتصادی ترین استان کش��ور از نظر توریست، صنعت و کشاورزی 

است.
وی با بیان ظرفیت های اقتصادی استان اصفهان، گفت: ۷0 درصد فوالد، 50 درصد 
مصالح ساختمانی، ۱0 درصد صنایع بزرگ پتروشیمی، هسته ای، نظامی و نیروگاه ها 

در استان اصفهان واقع شده است.
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه اصفهان در کشاورزی جزو پنج  استان اول کشور 
است، اظهار داش��ت: اصفهان در تولید ش��یر و تخم مرغ رتبه نخس��ت و در سایر 

محصوالت رتبه های دوم تا چهارم را دارد.
وی افزود: اصفهان در بخش دانشگاهی، بعد از پایتخت، دانشگاهی ترین استان کشور 

است و پنج  دانشگاه این استان در رنکینگ بین المللی جای دارد.
زرگرپور با بیان اینکه اصفهان در زمینه گردشگری قابلیت های بسیاری دارد، گفت: 

پس از توافق هسته ای با ورود قابل مالحظه گردش��گران خارجی روبه رو بودیم و 
بیش از ۱00 هیئت سیاسی و اقتصادی بلندپایه و عالی رتبه در این مدت به اصفهان 
سفر کرده اند و چندین قرارداد مهم فاینانس و سرمایه گذاری مشترک در این مدت 

منعقد شده است.
وی تصریح کرد: یک بس��ته س��رمایه گذاری خارجی در اس��تان تهیه  ش��ده که 
اولویت های سرمایه گذاری استان در بخش های مختلف از جمله حمل و نقل ریلی 
و ظرفیت های سرمایه گذاری در طرح های بزرگ آبی تشریح شده است و می تواند 

برای سرمایه گذاران خارجی قابل  توجه باشد.
اس��تاندار اصفهان با بیان اینکه دو پ��روژه ریلی خط آه��ن اصفهان- اهواز که در 
 مرحله  شروع عملیات و جذب س��رمایه گذار اس��ت و همچنین قطار سریع السیر 
اصفهان- تهران در دستور کار قرار گرفته، گفت:  دو پروژه بزرگ آبی سد و سامانه  
انتقال آب بهشت آباد که سه  استان را مرتبط می کند و سد تونل سوم کوهرنگ که 

عمدتا برای تامین آب شرب است در اولویت اول کشور قرار دارد.
وی اظهار داش��ت: در کنار این پروژه ها ده ها پروژه  دیگر ک��ه می تواند برای بانک 
سرمایه گذاری زیرساخت آس��یا جذاب باشد در اس��تان برنامه ریزی  شده است و 

عالقه مند هستیم که در زمینه این پروژه ها مذاکره داشته باشیم.

با هزینه ای بالغ  بر 32 میلیارد تومان صورت می گیرد؛

ساخت بزرگ ترین بازار گل و گیاه کشور در اصفهان
استاندار اصفهان خبر داد:

تهیه بسته سرمایه گذاری خارجی در اصفهان 

مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان خبر داد:

600آماده باش به 600 نیروی راهدار 

قاب روز 

آلودگی هوا، نفس اصفهان را برید؛

در خانه بمانید

 زاینده رود سبز شد
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فرانچسکو توتی، بیش از یک فصل 
می تواند برای رم بازی کند

رونالدو؛ 
در جمع 5 سلبریتی پردرآمد دنیا

سعید آذری:

هدف ذوب آهن
قهرمانی در لیگ شانزدهم است

 باوجود اینکه رییس باشگاه رم ادعا می کند این آخرین فصلی است که 
»فرانچسکو توتی« برای این باشگاه بازی می کند، »لوچیانو اسپالتی« 

با این نظر موافق نیست.
»توت��ی« قهرم��ان ج��ام جهان��ی ۲۰۰۶، ماه گذش��ته ق��راردادی 
 یکس��اله با باش��گاهش به ثبت رس��اند تا گمان��ه زنی ها نس��بت به 
 آین��ده اش در ای��ن تی��م را رد کن��د؛ در حالی ک��ه »جیم��ز پالوتا«
 اظهار می کند این بازیکن ۴۰ س��اله نقش نامش��خصی را در باشگاه
 خواه��د گرف��ت. »اس��پالتی« در حالیکه ادع��ای رییس باش��گاه را

رد کرده، اعتقاد دارد چنانچه ستاره تیمش کیفیتی مشابه آنچه فصل 
پیش از خود به نمایش گذاشت را داشته باشد، می تواند یک فصل دیگر 
نیز قراردادش را تمدید کند. وی گفت: »پالوت��ا« هر چه می خواهد، 
می تواند بگوید؛ اما »توتی« تنها ه��ر زمان که خودش تصمیم بگیرد، 
بازی نخواهد کرد. به نظرم این اتفاق امسال هم نمی افتد. او زمانی که 
بخواهد، خداحافظی می کند؛ نه من می توانم برایش تصمیم بگیرم و 
نه کسی دیگر. می خواهید که »توتی« این فصل بازی نکند؛ از لحاظ 
روحی تخریبش کنید، او را به گردش در زمین ه��ای بازی و موزه ها 

ببرید؛ اما اگر او به روند خوبش ادامه دهد، هنوز می تواند بازی کند.
 در صورتی ک��ه توتی به عن��وان یک نقط��ه قوت ب��رای رم به کارش

ادامه می دهد، اس��پالتی بیش از همه نگ��ران جدایی هافبک تیمش، 
»میرالم پیانیچ« اس��ت؛ بع��د از اینک��ه او رم را به مقص��د یوونتوس، 
 قهرمان فصل گذشته »سری آ«، با قراردادی به مبلغ ۳۲ میلیون یورو
 ترک کرد. این سرمربی ۵۷ ساله اضافه کرد: انتقال »میرالم« کار ما را

دش��وار می کند. ح��رکات و تصمیم گی��ری های او کیفی��ت باالیی 
دارد. هرچند هدفمان مبن��ی بر رقابت با یوونت��وس و دیگر مدعیان، 
پابرجاست. فصل گذشته رم بعد از یونتووس و ناپولی در جایگاه سوم 
قرار گرفت و در رقابت های لیگ قهرمانان امسال حضور خواهد داشت.

مجله فوربز، فهرست پردرآمدترین س��لبریتی های دنیا را منتشر کرد که 
رونالدو در جمع ۵ نفر اول قرار دارد. رونالدو که اخیرا با پرتغال قهرمان یورو 
۲۰1۶ شده،  در مجموع س��االنه 88 میلیون دالر در آمد دارد که این مقدار 
برابر با درآمد دکتر فیل مک گراو،  ستاره تلویزیونی آمریکاست. طبق اطالعات 
فوربز،  رونالدو ساالنه ۵۵ میلیون دالر حقوق دریافت می کند و باقی ارقام از 
قراردادهای اسپانسرش��یپ که با برندهای نایکی، تگ هویر ساکور برادرز و 
مانتسر هدفونز امضا کرده، دریافت می شود. رونالدو در این فهرست، باالتر از 

مسی که در رده هشتم حضور دارد، در رده چهارم قرار گرفته است.
ستاره بارس��لونا با 81/۵ میلیون دالر درآمد، دومین فوتبالیست  پردرآمد 
دنیاست. نفر دوم این لیس��ت متعلق به جیمز پیترسون، مولف آمریکایی و 
گروه پاپ معروف بریتانیایی یعنی وان دایرکشن با 9۵ میلیون دالر درآمد 
 اس��ت و در صدر این لیست، تیلور س��وئیفت، خواننده مش��هور آمریکایی

قرار گرفته است.

 مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه در فصل نقل و انتقاالت 
عملکرد خوبی داشته ایم، گفت: هدف ما در لیگ شانزدهم قهرمانی است 

و امیدوارم بتوانیم به این مهم دست پیدا کنیم.
سعید آذری پس از پایان مراسم قرعه کشی لیگ شانزدهم با ابراز رضایت از 
قرعه ذوب آهن اصفهان گفت: از قرعه کشی راضی هستم و امیدوارم بتوانیم 

یک فصل موفق را با ذوب آهن در لیگ شانزدهم داشته باشیم.
وی افزود: ذوب آهن امسال آهسته و پیوسته حرکت می کند و ما در فصل 
نقل و انتقاالت عملکرد قابل قبول و منطقی داش��ته ایم و تالش کرده ایم 

آنچه که نیاز کادر فنی بود، برآورده کنیم.
آذری در ادامه گفت: درست است که چند بازیکن از جمع ما خارج شدند، 
اما ما تالش کرده ایم بازیکنان جایگزی��ن خوبی جذب کنیم تا بتوانیم در 

لیگ شانزدهم، عملکرد موفقی داشته باشیم.
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان در پاسخ به این سوال که گفته می شد 
قرار است از این تیم جدا شوید، گفت: من افتخار می کنم کارمند ذوب آهن 
اصفهان هستم و تا روزی که در خدمت باشگاه ذوب آهن باشم، تمام تالش 
خود را برای موفقیت این تیم انجام می دهم و روزی هم که از این باشگاه 
جدا شوم، همیشه برای این تیم آرزوی موفقیت می کنم و حتی اگر کاری 

از دستم بربیاید، برای این باشگاه انجام می دهم.
وی تصریح کرد: اعضای هیئت مدیره به من اعتماد کردند و من همچنان در 
خدمت ذوب آهن هستم و تمام تالشم را انجام می دهم که بتوانم عملکرد 

قابل قبولی در ذوب آهن داشته باشم.
آذری در پایان و در پاس��خ به این پرس��ش که آیا گل محم��دی می تواند 
همچون فصل گذشته در ذوب آهن نتایج قابل قبولی کسب کند، گفت: به 
یحیی اعتماد کامل داریم و شناخت خوبی از او داریم و می دانیم که او برای 

موفقیت ذوب آهن از هیچ تالشی دریغ نخواهد کرد.
وی در مورد جدایی کاوه رضایی از ذوب آهن و پیوستنش به استقالل گفت: 
کاوه بازیکن آزاد بود؛ ضمن اینکه در لیس��ت مد نظر یحیی گل محمدی 

برای فصل آینده هم حضور نداشت.
آذری در م��ورد اینکه چرا ب��ه پرس��پولیس بازیکن نداده اس��ت، گفت: 
 پرس��پولیس خوش حس��اب نیس��ت و هن��وز ب��ه تعهدات��ش در مورد

محسن مسلمان و پیام صادقیان عمل نکرده است.

خبر فوتبال جهان

تمایل ژیرو برای پیوستن به ناپولی
اولیوی��ه ژی��رو، مهاج��م فرانس��وی آرس��نال، تصمی��م دارد در ص��ورت 
پیوس��تن یک مهاج��م جدید به جم��ع توپچی ه��ا، این تی��م را به مقصد 
 ایتالیا و ناپول��ی ترک کند. میش��ل مانوئله ایجنت، فعال نق��ل و انتقاالت،

در این رابطه گفت: اگر مدیران آرس��نال خواهان ژیرو نباشند، او شرایط را 
بررسی خواهد کرد و بهترین تصمیم را خواهد گرفت.

 ژیرو از انتقال ب��ه تیم دیگری نمی ترس��د و پیوس��تن او ب��ه ناپولی، دور 
 از انتظار نیس��ت.  ناپولی ش��هر بس��یار زیب��ا و با ش��کوهی اس��ت و ژیرو

عالقه مند است تا زیر نظر س��اری، س��رمربی موفق ناپولی بازی کند؛ زیرا 
س��اری می تواند کیفیت ب��ازی او را افزایش ده��د. ژیرو  در س��ال ۲۰1۳ 
 به جمع ش��اگردان ونگ��ر پیوس��ت و موفق ش��د در 1۳۵ ب��ازی، ۵۷ گل

به ثمر برساند. در روزهای اخیر، شایعاتی مبنی بر انتقال این مهاجم فرانسوی 
به ناپولی به عنوان بخشی از قرارداد انتقال ایگواین شنیده می شود.

یکی از س��خت ترین قرعه های لیگ شانزدهم، بدون شک 
نصیب سپاهان شده است.

 لی��گ برتر فوتبال در فصل 9۵-9۶ س��ه ش��نبه ش��ب 
قرعه کشی شد و طی آن، تیم ها حریفان خود در هفته های 

مختلف را شناختند. 
 در این بین س��پاهان که گوی ش��ماره 1۶ نصیبش شد،
 یکی از بدشانس ترین تیم ها در قرعه کشی لقب گرفت؛ البته

در این بین، چند مورد نیز به نفع سپاهان شده است.
 با هم نکات مثبت و منفی قرعه سپاهان در لیگ شانزدهم 

را مرور می کنیم:
گرمای 50 درجه آبادان، در انتظار سپاهان  

بازی با تیم ه��ای جنوبی در فصل گرما همیش��ه دغدغه  
تیم های مختلف لیگ برتری بوده است. بدون شک تیم ها 
پاییز و زمس��تان را بهترین زمان برای رفتن به شهرهایی 
مث��ل اهواز و آبادان می دانند و طبیعتا بازی در فصل گرما 
در این ش��هرها، در قرعه یک تیم، بدشانس��ی به حساب 
می آی��د. س��پاهان نی��ز در هفته چه��ارم بای��د در آبادان 
ب��ه مصاف نفت ب��رود و با توجه به گرمای ش��دید هوا در 

مردادماه، بازی سختی در انتظار شاگردان ویسی است.
 آغاز نسبتا مناسب برای شاگردان جوان ویسی

ب��دون ش��ک اصلی تری��ن دغدغه س��پاهان ای��ن بود که 
 در هفته ه��ای ابتدای��ی برای تیم های مدعی و س��خت تر

قرار نگیرند که تقریبا این مسئله هم اتفاق افتاد. آنها فصل 
را با بازی خانگی برابر پدیده آغاز می کنند و سپس تا قبل 
از جدال سنتی با پرسپولیس در هفته هفتم، به ترتیب به 
مصاف نفت تهران، استقالل خوزستان، نفت آبادان، پیکان 

و ماشین سازی تبریز می روند.
هفته هفتم تا نهم؛ سه بازی پیاپی در اصفهان   

و دیگر هیچ

س��پاهان در هفت��ه هفتم، هش��تم و نهم بای��د به ترتیب 
 برابر پرس��پولیس، ذوب آهن و س��یاه جامگان در اصفهان
 ب��ازی  کن��د. در ای��ن بی��ن در دی��دار ب��ا ذوب آه��ن،

مهمان است؛ اما عمال آن دیدار نیز خانگی به حساب می آید. 
این اتفاق شاید در نیم فصل اول به نفع سپاهان باشد؛ اما اگر 
 قرعه به شکلی بود که مهمانی سپاهان برابر ذوب آهن در 
نیم فصل دوم ش��کل می گرفت، آنگاه سه بازی پیاپی در 
اصفهان در نیم فصل دوم ارزش بیش��تری برای زردپوشان 
اصفهانی داشت. همچنین طبق قرعه های فصول گذشته، 
گاه��ی اوقات یک تیم در ۲ هفته پیاپی، میزبان یا مهمان 
بود؛ اما با توجه به اینکه آخرین ش��ماره قرعه کشی یعنی 
ش��ماره 1۶ به س��پاهان افتاد، زردپوش��ان از این شانس 
بی بهره ماندند. برای مثال پرس��پولیس در هفته سیزدهم 
و چهاردهم مهمان اس��ت و به طور معکوس در هفته های 
بیس��ت و هشتم و بیست و نهم در پایان فصل، میزبانی را 

در ۲ هفته پیاپی تجربه می کند.
پس از دربی با پرسپولیس  

تیم ه��ای اصفهانی یک هفت��ه پس از درب��ی تهران بین 
اس��تقالل و پرسپولیس، باید به مصاف آنها بروند. سپاهان 
در اصفهان میزبان پرس��پولیس است و استقالل در تهران 
میزب��ان ذوب آهن. معموال ت��ا ۲ هفته بعد از دربی تهران، 
جو رس��انه ای پیرامون این بازی اس��ت و این مسئله برای 
سپاهان و ذوب آهن که هفته بعد از دربی با سرخابی های 
 پایتخ��ت ب��ازی دارن��د، نکت��ه مثبتی اس��ت. همچنین
 در صورتی که برنده دربی، اس��تقالل باش��د، پرسپولیس

ب��ی روحی��ه در هفته بع��د از درب��ی برابر س��پاهان، کار 
سخت تری خواهد داشت.

مهمانی سرخابی ها در نیم فصل دوم  
۲ بازی مهم فصل س��پاهان برابر اس��تقالل و پرسپولیس 

در نیم فصل در اصفهان اس��ت و نیم فصل دوم که بازی ها 
حساس تر می شود، س��پاهان باید در تهران به مصاف این 
۲ تیم برود. در این بین، بازی هفته آخر برابر استقالل در 

آزادی، اوج بدشانسی شاگردان ویسی است.
تیم ها پس از 2 بازی س�خت به مصاف سپاهان   

می آیند
ش��اید یک��ی از خوش شانس��ی های معدود س��پاهان در 
قرعه کش��ی این اس��ت که حریفان س��پاهان در ۲ بازی 
 قبل خ��ود، به ترتی��ب برابر تراکتورس��ازی و اس��تقالل
 ق��رار گرفته ان��د؛ یعن��ی ه��ر تیم��ی ب��ا تراکتورس��ازی

ب��ازی کند، هفته بعد از آن به مصاف اس��تقالل می رود و 
سپس سپاهان حریف بعدی آنها خواهد بود. البته نمی توان 
روی خوب��ی یا بدی اینچنین قرعه ای نظر قطعی داد؛ زیرا 
این مس��ئله می تواند مثل یک شمشیر دو لبه عمل کند و 
 چه بسا از لحاظ اینکه تیم های حریف به بازی های سخت

عادت کرده اند، به ضرر سپاهان شود.
 پای�ان فوق العاده س�خت در انتظار ش�اگردان 

ویسی
دیداره��ای پایانی آس��ان تر نس��بت به رقب��ا یک مزیت 
 ب��رای تیم های مدعی قهرمان��ی در هفته های پایانی لیگ

به حس��اب می آی��د. در این بین در این فصل، ش��انس با 
سپاهان یار نبوده است و آنها در ۲ هفته پایانی به ترتیب 
به مصاف تراکتورس��ازی و اس��تقالل می روند. سپاهان در 
هفته بیس��ت و نهم یعنی هفت��ه ماقبل پایانی احتماال در 
ورزش��گاه نقش جهان، میزبان تراکتورسازی است و هفته 

پایانی در ورزشگاه آزادی به مصاف استقالل می رود.
 این بدشانس��ی محض س��پاهان ش��اید خیل��ی به ضرر 
 ش��اگردان ویس��ی تمام ش��ود؛ ه��ر چند ک��ه در نهایت

هیچ چیز در فوتبال قابل پیش بینی نیست.
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یک ملی پوش اصفهانی از فهرست اولیه تیم ملی والیبال کشورمان برای حضوردر 
المپیک ۲۰1۶ خط خورد. تیم ملی والیبال کش��ورمان پس از چند روز استراحت 
بعد از به پایان رسیدن دیدارهایش در لیگ جهانی، تمرینات خود برای حضور در 
المپیک ۲۰1۶ ریو را از ۲۰ تیرماه از سر گرفت. 1۶ بازیکن به این مرحله از اردوی 

تیم ملی دعوت شده بودند که نام علیرضا مباشری، محمدجواد معنوی نژاد و امیر غفور از اصفهان نیز در میان آنها دیده می شد. 
در همین حال رائول لوزانو، سرمربی تیم ملی کشورمان، اسامی 1۳ بازیکن برای حضور در ادامه اردوی تیم ملی را اعالم کرد که 
در این فهرست، نامی از علیرضا مباشری دیده نمی شود. مباش��ری در لیگ جهانی ۲۰1۶ حضور داشت. با اینکه فرصت کمتری 
برای بازی پیدا کرد، هر زمان که به زمین آمد، بازی موثری از خود به نمایش گذاش��ت. در پای��ان این اردو یک بازیکن دیگر نیز 
 از این فهرست خط می خورد که والیبال اصفهان امیدوار اس��ت بازیکنی به جز ملی پوشان اصفهانی باشد. المپیک ۲۰1۶ ریو از

1۶ مردادماه آغاز می شود. تیم ملی والیبال کشورمان پس از ۵۲ سال، جواز حضور در این مسابقات را کسب کرده است.

 معاون��ت مال��ی و اداری وزارت ورزش و جوان��ان گف��ت:  ب��رای اط��الع از وضعیت
  المپیک��ی ه��ای دوچرخ��ه س��واری و قایقران��ی  در مجموع��ه ورزش��ی آزادی

حضور پیدا کردی��م و در جریان تمرینات ای��ن تیم ها قرار گرفتیم.  مناف هاش��می 
افزود: خوش��بختانه از لحاظ فنی و در دو حوزه قدرتی و سرعتی، شرایط ورزشکاران 
این دو رش��ته خیلی خوب بود و ش��رایط مناسبی داش��تند. همچنین با روس��ای این دو فدراس��یون صحبت کردیم و در جریان 
ش��رایط قرار گرفتیم تا دغدغه های آنها در ح��وزه فنی و مالی را رفع کنی��م. وی ادامه داد: در جریان این بازدید مطلع ش��دیم که 
عملیات صندلی گذاری در طبقه دوم ورزش��گاه آزادی در حال انجام اس��ت؛ از همین رو به این اس��تادیوم آمدی��م تا از نزدیک در 
 جریان کار قرار بگیریم. ان ش��اء ا... با برنامه ریزی ش��رکت توس��عه و نگهداری، صندلی گ��ذاری طبقه دوم تا ۲۰ م��رداد به اتمام
 خواهد رسید. هاشمی درباره پرداخت بودجه به فدراسیون های المپیکی نیز گفت: از ابتدای سال تا امروز ۳ مرحله پرداخت بودجه به
فدراسیون های المپیکی داشته ایم و دو مرحله دیگر ظرف امروز و هفته آینده خواهیم داشت تا المپیکی ها دغدغه ای نداشته باشند.

دغدغه  فدراسیون های المپیکی 
برطرف می شود

والیبالیست اصفهانی، از کاروان 
المپیکی ایران جا ماند!

مسئوالن باشگاه پرسپولیس برای پر کردن جای خالی مهدی طارمی در نوک خط 
حمله این تیم، به دنبال جذب مهاجم خارجی هستند. یک مهاجم روسی-فنالندی 
و یک مهاجم کروات به برانکو معرفی ش��ده اند؛ اما سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس 
هنوز نظر نهایی خود را در مورد الکساندر کوکو، آقای گل لیگ فنالند و لئون بنکو، 

مهاجم کروات اعالم نکرده است.
 گفته ش��د بنکو به تازگی به برانکو معرفی ش��ده؛ اما مدیر برنامه ه��ای این بازیکن

دو هفته پیش، رزومه و فیلم بازی های این بازیکن را در اختیار کادر فنی پرسپولیس 
قرار داد. جالب اینکه برانکو تقریبا هیچ شناختی از این بازیکن هموطن خود نداشت.

برانکو همچنان در انتظار عقد قرارداد باشگاه با ایوان کریستانوویچ است و به خاطر 
این مهاجم ۳۳ ساله، روی اسم ۲۲ مهاجم معرفی شده دیگر خط قرمز کشیده است.

س��رمربی تیم فوتبال پیکان درباره قرعه کش��ی لیگ برتر فوتبال و اینکه 
پیکان در س��ه هفته باید دو بار به تبریز سفر کند، گفت: در لیگ ۳۰ بازی 
 انجام می ش��ود؛ اینکه بخواهیم از قبل برآورد کنیم این قرعه خوب است

یا بد، کار اشتباهی است.
  تجربه نشان داده وقتی مسابقات شروع می ش��ود، کیفیت کار با آنچه که

از دور دیده می شود، تفاوت دارد.
مجید جاللی با بی��ان اینکه در لیگ بازی راحتی وج��ود ندارد، گفت: من 

نسبت به بازی ها و قرعه کشی حساسیتی ندارم. 
 باید ب��ه همه تیم ه��ا احترام گذاش��ت و قطع��ا هیچ مس��ابقه ای در لیگ 

آسان نیست.

سپاهانی ها پس از س��ال ها انتظار باالخره در ورزش��گاه زیبای خودشان میزبان 
شهرآورد اصفهان خواهند بود.

 دربی اصفهان در هفته های هشتم و بیست و س��وم برگزار می شود و در این بین 
در نیم فصل اول، با توجه به میزبانی ذوب آهن، بازی همانند س��ال های اخیر در 
ورزشگاه فوالدشهر انجام می شود؛ اما در دربی دور برگشت که اتفاقا خوش موقع 
هم هست و در اواخر تعطیالت عید نوروز برگزار می شود، ورزشگاه ۷۵ هزار نفری 

نقش جهان پس از یک دهه، میزبان داربی اصفهان خواهد بود.
بدین ترتیب سپاهانی ها پس از اینکه سال ها در استادیوم حریف، به ظاهر میزبان 
همش��هری خود بودند، در نوروز 9۵ باالخره میزبانی واقعی از رقیب سبزپوش  را 

تجربه می کنند.

دربی در نقش جهان؛ سپاهان میزبان می شودواکنش مجید جاللی به قرعه کشی لیگ برترمرغ برانکو یک پا دارد

فضای مجازیچهره روز

 ب��ا اع��الم برنام��ه لی��گ برت��ر
مش��خص ش��د که قرعه پرسپولیس��ی ها، 
بع��د از تیم ماش��ین س��ازی تبریز اس��ت و 
 ه��ر تیمی که با ش��اگردان رس��ول خطیبی

بازی کند، هفته بعدش به مصاف ش��اگردان 
برانک��و ایوانکویچ م��ی رود.  این ش��رایط را 
استقاللی ها با تراکتورسازی دارند و هر تیمی 
که با ش��اگردان قلعه نویی مصاف می دهد، 
باید یک هفته بعدش به مصاف استقالل برود.

 ای��ن اتف��اق دو فصل قب��ل ه��م در برنامه 
لیگ افتاده ب��ود و تیم نف��ت منصوریان بعد 
 از اس��تقالل قلعه نویی با تی��م های مختلف

بازی می کرد؛  ش��رایطی که سبب شده بود  
نفت این پوئن را داشته باشد که با تیم هایی 

به مصاف برود که فش��ار سختی را در مصاف 
با استقالل سپری می کردند و البته آن فصل 
نفت منصوریان تا هفته پایانی مدعی قهرمانی 
بود و در نهایت سوم شد. قلعه نویی هم همان 
فصل در میان تیم های باالی جدولی نبود و 
س��همیه ای نگرفت تا از مربیگری استقالل 
کنار گذاشته شود.  آن زمان قلعه نویی اعتقاد 
داش��ت تیمی که در قرعه بعد از استقالل و 
پرسپولیس قرار می گیرد، شانس باالیی برای 
موفقیت دارد؛ چون با خسته ترین تیم های 
ممکن بازی می کند. این بار هم تیم او همان 
کاور را برای علیرضا منصوریان دارد. تراکتور 
یکی از مدعی هاست و باید دید قلعه نویی چه 

واکنشی به این قرعه نشان می دهد.

 اکثر همبازیان قدیمی کریم��ی بابت حضور در 
کنار او احس��اس خوبی داش��ته و دارند و در هر 

فرصتی، سعی می کنند این را به زبان بیاورند. 
امیرحس��ین فش��نگچی آخری��ن نفری اس��ت 
ک��ه ب��ار دیگ��ر از ش��خصیت کریم��ی تمجید 
ک��رده و در اینس��تاگرامش نوش��ته اس��ت: 
 »بهتری��ن ب��ودی، هس��تی و خواه��ی ب��ود.

 افتخ��ارم اینه که کن��ارت بازی کردم اس��طوره 
فراموش نشدنی!«

افتخاری قلعه نویی، جاده صاف کن استقالل می شود
 که جادوگر پرسپولیس 
نصیب  فشنگچی کرد 

قرعه بد شاگردان ویسی در هفته های پایانی؛

پایان دشوار در انتظار سپاهـان
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 گنه کرد در بلخ آهنگری 
به شوشتر زدند گردن مسگری

ما چون دو دریچه روبه روی هم

میخانه اگر ساقی صاحب نظری داشت 

داستان  

دانستنی ها  حرف دل، حرف حساب
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داستان کوتاهحکایت ها

س��لطان محم��ود غزنوی دس��تور 
داد تا بگردن��د و یک نف��ر را که در 
حماقت از دیگران گوی س��بقت را 
ربوده است،پیدا کنند و به خدمتش 
بیاورند. مالزمان مدت ها گشتند تا 
بر حسب اتفاق شخصی را دیدند که 
بر ش��اخ درختی نشس��ته است و با 
تبری در دست به بیخ شاخه می زند 

تا آن را قطع کند.
 مالزمان س��لطان با خ��ود گفتند 

 از ای��ن ش��خص احم��ق ت��ر یافت 
نمی شود. وی را گرفتند به خدمت 
س��لطان بردند و عمل احمقانه اش 
را در مقابل خودش برای س��لطان 

بازگو کردند.
آن ش��خص گفت: احمق تر از من 
سلطان است که با دست خودش با 
تیشه ظلم و تعدی، رعیت های خود 
را که بنیاد و بیخ درخت حکومتش 

هستند، قطع می کند.

مردی یک طوطی را که ح��رف می زد در 
قفس کرده بود و س��ر گذری می نشست. 
اسم رهگذران را می پرسید و به ازای پولی 
که به او می دادند طوط��ی را وادار می کرد 

اسم آنان را تکرار کند.
روزی حضرت سلیمان از آنجا می گذشت. 
حض��رت س��لیمان زب��ان حیوان��ات را 
می دانس��ت. طوطی با زب��ان طوطیان به 

ایشان گفت: »مرا از این قفس آزاد کن.«
حضرت به مرد پیشنهاد کرد که طوطی را 

آزاد کند و در قبال آن پول خوبی از ایشان 
دریافت کند. مرد ک��ه از زبان طوطی پول 
درمی آورد و منبع درآمدش بود، پیشنهاد 
حضرت را قبول نکرد. حضرت سلیمان به 
طوطی گفت: »زندانی ب��ودن تو به خاطر 
زبانت است.«  طوطی فهمید و دیگر حرف 
نزد. مرد هر چه تالش کرد فایده ای نداشت. 

بنابراین خسته شد و طوطی را آزاد کرد.
بس��یار پیش می آید که ما انسان ها اسیر 

داشته های خود هستیم.

پیرمردی تنها در مینه س��وتا زندگی می کرد. 
 او می خواس��ت مزرعه س��یب زمین��ی اش را
 ش��خم بزند، اما ای��ن کار خیلی س��ختی بود.
 تنها پسرش که می توانس��ت به او کمک کند
  در زن��دان ب��ود پیرم��رد نام��ه ای ب��رای
  پس��رش نوش��ت و وضعی��ت را ب��رای او

 توضیح داد.
پس��رعزیزم من ح��ال خوش��ی ن��دارم چون 
 امس��ال نمی توانم س��یب زمینی ب��کارم. من 
نمی خواهم این مزرعه را از دست بدهم، چون 

مادرت همیشه زمان کاشت محصول را دوست 
داشت. برای کار مزرعه خیلی پیر شده ام. اگر تو 
اینجا بودی تمام مشکالت من حل می شد من 
می دانم که اگر تو اینجا ب��ودی مزرعه را برای 

من شخم می زدی.
دوستدار تو پدر پیرت

4 صبح فردا 12 نفر از مأموران Fbi و افسران 
پلیس محلی دیده شدند و تمام مزرعه را شخم 

زدند بدون اینکه اسلحه ای پیدا کنند.
پیرم��رد به��ت زده نام��ه دیگری به پس��رش 

 نوش��ت و به او گفت که چ��ه اتفاق��ی افتاده و 
می خواهد چه کند ؟

پس��رش پاس��خ داد : پدر برو و س��یب زمینی 
 بکار، ای��ن بهتری��ن کاری ب��ود ک��ه از اینجا 

می توانستم برایت انجام بدهم.
هیچ مانعی در دنی��ا وجود ندارد . اگر ش��ما از 
اعماق قلب تان تصمیم به انجام کاری بگیرید 

می توانید آن را انجام بدهید
مانع ذهن اس��ت . نه اینکه شما یا یک فرد کجا 

هستید.

داستان پیرمرد طوطی و حضرت سلیماناحمق ترین مردم

 در روزگاری دور، آهنگ��ری در بلخ می زیس��ت که مثل هم��ه  آهنگران
  داس��تان های ایرانی تنش م��ی خارید و ه��ی بین��ی در کار حاکم وقت

 می کرد ! حاکم محلی ،  که از دس��ت او به تنگ آمده بود نامه ای به مرکز 
می نویسد و شرح حال می گوید و درخواست حکم حکومتی برای کشیدن 
 گوش��ش می خواهد و طب��ق معمول داس��تان را ی��ک کالغ چهل کالغ 
می کند !پادش��اه که نه وقت بررسی داش��ت و نه حال بررسی، نخوانده و 
ندانسته یک خط فرمان می نویسد مبنی بر اینکه به محض دریافت حکم، 
گردن آهنگر را بزنید تا درس عبرتی برای همه باشد و بدانند جریمه  تمرد 
و سرکشی چیست ! حکم صادره را به پای کبوتری بسته روانه می کنند ، 
کبوتر نامه بر به جای اینکه به بلخ پرواز بکند به طرف شوشتر حرکت می 
 کند.خالصه اینکه حاکم شوشتر نامه را می خواند و اطرافش را خوب نگاه 
می کند و می بیند در شهرشان آهنگری نیست و از طرفی حکم حاکم است 
و کبوتر نامه بر هم که وظیفه شناس است و کار درست ؛ نتیجه می گیرد 
ش��اید در مرکز به مس ، آهن می گویند و برای همین تنها مسگر شهر را 

احضار و حکم حاکم را در مورد او اجرا می کنند !!!

  روز خوبی بود. ماس��ه بازی و سرس��ره بازی و اس��باب بازی و خنده.
 وس��ط های روز خوب بود که ص��دای گریه اش بلند ش��د. فکر کردم 
همین که در آغوش بگیرمش و تکرار کنم »االن خوب می ش��ه، االن 
دردش آروم می شه« خوب می شود، آرام می شود. نشد. صدای گریه 
بلندتر شد و درد بیشتر. دویدیم س��مت بیمارستان، زنی که با صورت 
بی آرایش و لباس های بی ربط، بچه اش را در آغوش گرفته و دارد به 
سمت اورژانس بیمارس��تان می دود، درمانده ترین آدم دنیاست. اما 
درمانده ترین آدم دنیا هم هنوز به »چیزی نیست، یک ضرب دیدگی 
ساده اس��ت« امید دارد. دکتر همین که عکسی را دید گفت شکسته. 
 جوری »شکس��ته« را ادا ک��رد که ان��گار دارد راجع به یکی از ش��ش 
تخم مرغ توی بس��ته حرف می زند. دکتر ما را به بیمارستانی دیگر و 

سراغ دکتری دیگر فرستاد.
زنی که بچه درد کشیده اش را در آغوش��ی می گیرد و می دود سمت 
اورژانس بیمارس��تانی دیگر ، امی��د دارد که همه چیز ب��ا فرو ریختن 
هفتگی در گچ خوب شود. آن زن از غمگین ترین زنان دنیاست. دکتر 
دوم بعد از دیدن عکس��ی گفت »باید عمل شه« جوری خبر را داد که 

انگار گفته باشد »فردا بارونیه«...
عمل ؟ فرو ریختن جهان روی سرم را حس کردم. آجرها داشتند روی 
سرم می ریختند. سنگ ها، ساختمان ها ، میلیاردها آدم، سفید، سیاه، 
زرد، س��رخ. زنی که می فهمد بچه دوس��اله اش نیاز به جراحی دارد، 
وحشت زده ترین زن دنیاست. زنی که می بیند فرزندش در حال درد 
کشیدن است، شک ندارد که حاضر است بمیرد، اما او خوب باشد. سالم 

باشد. بخندد. بدود. زندگی کند.
قبل از جراحی توی گوش��ش گفتم یک وقت هایی شادی هست، اما 
یک دفعه می رود. ولی مهم این است که همیش��ه برمی گردد. بچه با 
کاله زرد اتاق عمل زل زد تو چشم هایم و خندید. بچه نمی دانست از 
چه حرف می زنم. بچه نمی دانست چه در انتظارش است. بچه را توی 
 بغلم بیهوش کردند و بردند. بچه را دیدم که می رود. دیدم قلبم دیگر

 نمی تپد. قلب تپنده ام رفته بود.
 دو س��اعت بعد، ش��ادی کم کم برگش��ت. ش��ادی ای همراه با درد و

 بی حالی، اما مهم این است که برگشت. همان طور که قول داده بودم. 
زنی که بچه اش را بعد از چنین ماجرای��ی دوباره در آغوش می گیرد، 

خوشبخت ترین زن دنیاست.

رنج قرار نیس��ت تو را غمگین کند، این همان جایي است که اغلب مردم 
اشتباه مي کنند. 

رن��ج ق��رار اس��ت ت��و را هش��یارتر کن��د. چ��ون انس��ان ه��ا زمان��ي 
هش��یارتر مي ش��وند ک��ه زخم��ی ش��وند، رن��ج نبای��د بیچارگ��ی را 
بیش��تر کن��د. رنج��ت را فق��ط تحم��ل نک��ن، رنج��ت را درک ک��ن، 
 ای��ن فرصت��ي اس��ت ب��رای بی��داري، وقت��ي آگاه ش��وي بیچارگی��ت 

تمام مي شود.
اگر به جای محبتي که به کس��ي کردید از او بي مهري دیده اید، مایوس 
نشوید، چون برگشت آن محبت را از شخص دیگري، در زمان دیگري، در 
رابطه با موضوع دیگري خواهید گرفت.  شک نکنید این قانون کائنات است.

 عشق در لحظه پدید می آید،  دوست داشتن در امتداد زمان. این اساسی 
ترین تفاوت میان عشق و دوست داشتن است. 

عشق معیارها را درهم می ریزد، دوست داشتن بر پایه معیارها بنا می شود. 
عشق ناگهان و ناخواس��ته شعله می کشد، دوست داش��تن از شناختن و 

خواستن سرچشمه می گیرد. 
عشق فوران می کند، چون آتشفشان و شره می کند، چون آبشاری عظیم، 

دوست داشتن، جاری می شود ،چون رودخانه ای بر بستری با شیب نرم.
عشق ویران کردن خویش است،  دوست داشتن، ساختنی عظیم...!

 اشکال ما آدم ه���ا این است که، ه���ر ک��دام به روش خ��ود یکدیگ���ر 
را دوس��ت داری���م، گاه��ی ظالم��انه، گاه��ی خ��ودخواه��انه، گاهی 
 مغ��رورانه،گاهی مالکان��ه و نیز گاهی عمیقا عاش��قانه ... و چقدر در راه و

 روش های خود در نهایت دوست داش��تن قلب یک دیگر را می شکنیم و 

احساس یکدیگر را جریحه دار می کنیم.
وقتی پای رفتن پیش می آید تازه به این فک��ر می افتیم که کجای کار ما 

اشتباه بود! رفتن همیشه با یک خداحافظی اتفاق نمی افت����د.
گاهی رفتن در انب��وهی از مان����دن و ب����ودن است.! 

سکوت، معنایش حرف نزدن و انجام ندادن چیزها نیست؛ سکوت معنایش 
این است که تو در درون بر آشفته نیستی. اگر که به راستی ساکت باشی، آن  
وقت بدون توجه به اینکه خود را در چه شرایطی بیابی، می توانی از سکوت 
 لذت ببری. لحظاتی هس��ت وقتی که فکر می کنی ساکت هستی و همه

  دور و برت ساکت است، اما حرف زدن در تمام وقت در درون سرت ادامه 
دارد.این سکوت نیس��ت. تمرین این است که چگونه س��کوت را در همه 

فعالیت هایی که انجام می دهی پیدا کنی.

ما چون دو دریچه روبه روی هم
آگاه ز هر بگو مگوی هم

هر روز سالم و پرسش و خنده
هر روز قرار روز آینده

اکنون دل من شکسته و خسته است
زیرا یکی از دریچه ها بسته است
نه بخت فسون نه چرخ جادو کرد

نفرین به سفر که هرچه کرد او کرد
***

میخانه اگر ساقی صاحب نظری داشت
می خواری و مستی ره و رسم دگری داشت

پیمانه نمی داد به پیمان شکنان باز
ساقی اگر از حالت مجلس خبری داشت

بیدادگری شیوه مرضیه نمی شد
این شهر اگر دادرس و دادگری داشت
یک لحظه بر این بام بالخیز نمی ماند
مرغ دل غم دیده اگر بال و پری داشت
در معرکه عشق که پیکار حیات است

مغلوب ، حریفی که به جز سر سپری داشت
سرمد، سر پیمانه نبود این همه غوغا

میخانه اگر ساقی صاحب نظری داشت
***

روزی ما دوباره کبوترهایمان را پرواز خواهیم داد 
و مهربانی 

دست زیبایی را خواهد گرفت 
و من آن روز را انتظار می کشم 

حتی روزی که نباشم

سکوت، چیزی است که از قلبت می آید ، نه از بیرون خوشبخت ترین زن دنیا !!

  - م��دت زمان گ��ردش س��یاره عطارد ب��ه دور خود 
 دو براب��ر مدت زم��ان گ��ردش آن به دور خورش��ید

 است.
 - س��م مارهای قه��وه ای اس��ترالیا تا ح��دی مهلک 
است که ۰/۰۰2 گرم از س��م این مارها می تواند یک 

انسان را بکشد.
 - هرگاه جمعیت کره زمین به 1۰۰ نفر کاهش یابد ۵۰ 

درصد پول جهان در دست ۶ نفر قرار خواهد گرفت.
  - ی��ک گاو ب��ه ط��ور متوس��ط س��االنه 2 ه��زار و

 ۳۰۰ گالن شیر تولید می کند.
  - ون گ��وگ در ط��ول حی��ات خ��ود تنه��ا یکی از 

نقاشی هایش را به فروش رساند.
 - گربه های خانگی ۷۰ درصد وقت خود را در خواب 

سپری می کنند.
- یک کودک 4 س��اله روزانه بیش از 4۰۰ سوال می 

پرسد!

 - ش��یرها تا س��ن 2 س��الگی ق��ادر به غ��رش کردن 
نمی باشند.

- در هر یک گ��رم خاک، ح��دود 1۰ میلیون باکتری 
زندگی می کند.

- اس��ترس باعث می ش��ود، مرغ ها پرهای خود را از 
دست بدهند.

- تعداد مرغ ها در سراس��ر جهان تقریب��ا با جمعیت 
انسان مساوی است.

- به طور متوس��ط، هر فردی ۵ سال از عمر خودش را 
صرف خوردن می کند.

- نقاش معروف »لئوناردو داوینچ��ی« معروف ترین 
نقاش��ی خود به نام »لبخند مونالی��زا« را نه تاریخ زد 

و نه امضا کرد.
- بازیافت تنها یک بطری شیش��ه ای، مق��دار انرژی 
موردنیاز یک الم��پ 1۰۰ واتی به مدت 4 س��اعت را 

تامین می کند.

هایالیت
- هرگز ظاهر زندگی دیگران را ب��ا باطن زندگی خود 

مقایسه نکنید. 
- برای آدمی بهتر است که هرگز به دنیا نیاید، تا اینکه به 

دنیا بیاید و اثری از خود بر جای نگذارد. 
- اگر ملتی چیزی را بر آزادی ترجیح دهند، همه چیز را 

از دست خواهند داد. 
- دس��تی که تو را کش��ته، زخم هایت را چگونه ش��فا 

خواهد داد؟
- از دشمن بزرگ نباید ترسید، اما باید از صوفی منشی 
جوانان واهمه داش��ت. جوانی که از آرمان های بزرگ 
 فاصله گرفت نه تنها کمک جامعه نیس��ت بلکه باری

 به دوش هموطنانش است. 
- جهنم خردمندان، بهتر از بهشت احمق هاست!

- عمر شما، زمان شماست. به بطالت هدرش ندهید. 
- نوعی زیبایی هست که تنها دوران پیری می تواند به 
تو ببخش��د؛ تمام یک زندگی که در چین و چروک ها 

حک شده است. 

- اندیش��یدن به کار درس��ت و انجام ندادن آن، نشانه  
بزدلی ماست. 

 - اگر چ��ه مردم وانمود م��ی کنند که به ح��ق احترام 
می گذارند، اما در برابر هیچ چیز، غیر از زور س��ر فرود 

نمی آورند. 
 - م��ی توان��ی چش��م های��ت را روی چیزهای��ی که 
نمی خواهی ببینی ببندی؛ ولی نمی توانی قلبت را روی 

چیزهایی که نمی خواهی احساس کنی ببندی. 
- هرگز لبخند را ترک نکن، حتی وقتی ناراحتی، چون 

هر کسی امکان دارد عاشق لبخند تو شود!
- ماری که نتواند پوست اندازی کند، محکوم به مرگ 
اس��ت. ذهنی هم که نگذارد عقایدش را تغییر دهند، 

ماهیت خود را از دست می دهد. 
- گورستان پر از افرادی اس��ت که می پنداشتند چرخ 

دنیا بدون آنها نمی چرخد. 
- سخن شمرده و سنجیده گوی، بی سوگند. که شاهد 

سخنان دروغ، سوگند است. 

- یک س��ری آهنگ ها هس��تند ک��ه 4 مگابایت 
حجم دارند ولی 4 گیگابایت خاطره در آنها جای 

گرفته است. 
- من 1۰ تومان به تو  دادم و او 2۰ تومان، به گمان 
تو، او بهتر از من است، ولی من 1۰ تومان داشتم 

و او 1۰۰ تومان. 
- به جای اینکه ناراحت باش��یم ک��ه زندگی مان 
تمام می ش��ود، باید نگران این باش��یم که اصال 

شروع شده است یا نه. 
 - آس��ایش دو گیتی تفس��یر این  حرف است: تو
  نم��ی توان��ی هم��ه را راض��ی نگ��ه داری! نه تو

 نمی توانی!
- آن کس که گذشته را در دس��ت دارد، آینده را 
نیز در دست خواهد داشت. آن کس که امروز را در 

دست دارد، دیروز را نیز در دست دارد. 
- زندگ��ی ش��بیه فص��ل اس��ت، هی��چ فص��ل 
همیشگی نیس��ت، در زندگی نیز روزهایی برای 

کاشت، داشت، اس��تراحت و تجدید حیات وجود 
دارد، زمستان تا ابد طول نمی کش��د، اگر امروز 
مشکالتی دارید، بدانید که بهار هم در پیش است. 
- خوشبخت ترین مخلوق خواهی بود اگر امروزت 
را آنچنان زندگی کنی که گویی نه فردایی وجود 

دارد برای دلهره و نه گذشته ای برای حسرت. 
- ماهیان از تالطم دریا به خدا ش��کایت کردند و 
چون دریا آرام ش��د خود را اس��یر صیاد دیدند... 
تالطم زندگی حکمت خداس��ت از خدا دل آرام 

بخواهیم نه دریای آرام. 
 - مش��کالت مانند ماشین لباسش��ویی هستند، 
پی��چ و ت��اب م��ی دهن��د، م��ی چرخانن��د و ما 
 را به اط��راف می کوبن��د. اما در نهای��ت تمیزتر، 

درخشان تر و بهتر از قبل خارج می شویم. 
- گاندی م��ی گوید: اگر ج��رأت زدن حرف حق 
 را نداری��د، الاقل برای کس��انی که ح��رف ناحق 

می زنند، دست نزنید. 
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ابالغ رای
4/352 کالسه پرونده:1798/94 ش��ماره دادنامه:2384-94/12/26 مرجع 
رسیدگی: شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: افسانه عبدالباقی 
به نشانی اصفهان خ آبشار بعد از پل غدیر خ الهیه بن بست صدری ساختمان 
ارکیده ، خوانده: مهدی بابا بیدآبادی به نش��انی مجهول المکان، خواس��ته: 
مطالبه، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم 
شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با اس��تعانت از خداوند متعال به شرح آتی 
مبادرت به ص��دور رای می نماید. رای قاضی ش��ورا: در خصوص دعوای 
خانم افس��انه عبدالباقی به طرفیت مهدی بابا بیدآبادی به خواس��ته مطالبه 
مبلغ 50/000/000 ریال وجه بخشی از چک به شماره 92/11/15-727209 
به عهده بانک رف��اه کارگران به انضمام مطلق خس��ارت قانونی با توجه  به 
محتویات پرونده و بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و صدور گواهی 
های عدم پرداخت توس��ط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ 
قانونی در جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستنداً به مواد 212 
و 214 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آ.د.م  حکم بر محکومیت 
خوانده ب��ه پرداخت مبل��غ 50/000/000  ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 
285/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی 
و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررس��ید چک موصوف ) 92/11/15(  
تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اع��الم می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواه��ی در همین مرجع و ظرف 
 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان

 می باش��د. م الف:10975 شعبه 32 حقوقی مجتمع ش��ماره یک شورای حل 
اختالف اصفهان )294 کلمه، 3 کادر(

ابالغ اجرای ماده 149 قانون ثبت
4/384 شماره صادره: 1395/43/247972 در اجرای ماده 149 قانون ثبت، 
آقای حس��ینعلی موذن صفائی فرزند عباس��علی و حس��ین قانع فرد فرزند 
ماشاءاله و حسن موذن صفائی فرزند عباسعلی مالک ششدانگ پالک ثبتی 
4/4984 بخش 14 ثبت اصفهان مبلغ35/300/000 ریال بابت 17/65 متر مربع 
اضافه مساحت پالک فوق به نفع آقای اس��داله پیروز فرزند جعفر قلی مالک 
اولیه پالک مزبور به حساب سپرده ثبت تودیع نموده است لذا بدینوسیله به 
آقای اسداله پیروز فرزند جعفر قلی ابالغ می گردد که جهت دریافت مبلغ فوق 
به حسابداری اداره ثبت اسناد و امالک منطقه شمال غرب اصفهان واقع در 
اصفهان میدان امام حس��ین)ع( دروازه دولت کوچه سرلت اداره ثبت اسناد 
منطقه غرب اصفهان مراجعه نمایند. بدیهی اس��ت ع��دم مراجعه وی جهت 
دریافت وجه در مدتی زاید بر 10 سال از تاریخ اصالح سند، اعراض محسوب 
و وجه به حس��اب درآمد اختصاصی ثبت واریز خواهد شد توضیحًا سابقه 
پالک قباًل باقیمانده 383 فرعی بوده که در اجرای استانداردسازی به شماره 
4984 فرعی تبدیل شده اس��ت. م الف:11790 اداره ثبت اسناد و امالک غرب 

اصفهان )169 کلمه،2 کادر( 
ابالغ رای

4/353 کالس��ه پرونده 1125/94 ش��ماره دادنام��ه: 312-95/3/30 تاریخ 
رسیدگی: 95/3/19 مرجع رسیدگی: شعبه 28 شورای حل اختالف اصفهان، 
خواهان: قاسم قاسمیان به نشانی اصفهان خ پروین اعتصامی روبه روی پمپ 
بنزین نبش کوچه مکتبی الستیک فروش��ی، خوانده: محسن بیگ محمدی به 
نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجوه سه فقره چک بانک کشاورزی 
و چهار فقره حواله موسس��ه مهر اقتصاد جمعًا به مبلغ 43/000/000 ریال 
بانضمام مطلق خس��ارات، گردش��کار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 
ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، 
 قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به صدور رای

 می نماید: رای قاضی شورا: خواهان قاسم قاسمیان به طرفیت خوانده محسن 
بیگ محمدی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه سه فقره چک و چهار فقره 
حواله جمعًا به مبلغ 43/000/000 ریال به انضمام مطلق خس��ارات مطرح و 
اظهار می دارد که خوانده س��ه فقره چک بانک کش��اورزی هر کدام به مبلغ 

7/400/000 ریال و چهار فقره حواله موسس��ه مالی اعتباری مهر اقتصاد 
جمعًا به مبل��غ 18/600/000 ریال مدیون می باش��د که چه��ار فقره حواله 
مذکور به س��رقت رفت که طی نامه مورخ 94/1/26 از پلیس آگاهی تهران به 
اداره حقوقی موسس��ه مهر اعالم گردیده است با توجه به محتویات پرونده 
و مستندات ابرازی و فاکتور مورخ 93/12/21 و مصدق سه فقره چک بانک 
کش��اورزی و گواهی عدم پرداخت آنها و گواهی پلیس آگاهی تهران بزرگ 
به شماره 25/1/21/35 پ 942 و شهادت ش��هود و نامه شماره 6/4/38/ م 
بانک مهر اقتصاد و عدم حضور خوانده و مصون ماندن خواسته از هرگونه 
ایراد و تکذیب شورا خواسته خواهان را محمول بر صحت تلقی و مستنداً به 
مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 22/200/000 به عنوان بخشی از خواسته و خسارت 
تاخیر تادیه به ش��رح 1- چک ش��ماره 666368 به مبل��غ 7/400/000 ریال 
. م الف:10977 ش��عبه 28 حقوقی مجتمع شماره یک ش��ورای حل اختالف 

اصفهان )318 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

4/355 کالس��ه پرونده: 94-1296 مرجع رسیدگی کننده: شعبه 31 شورای 
حل اختالف اصفهان، شماره دادنامه: 241-95/3/18 ، خواهان: محمد جعفر 
جعفری رنانی به نشانی اصفهان رهنان خ شریف ش��رقی مقابل نمایشگاه 
مبل 90،  خوانده: نازی بغدادی نژاد به نشانی مجهول المکان، خواسته: الزام 
خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی یک دستگاه اتومبیل 
پژو 206 صندوق دار به شماره انتظامی 815 م 89 ایران 13، به تاریخ 95/3/8 
شعبه 31 ش��ورای حل اختالف اصفهان به تصدی امضا کننده زیر تشکیل 
است، پرونده کالس��ه 94-1296 مفتوح و تحت نظر می باش��د. با مالحظه 
اوراق پرونده و اظهارات طرفین، شورا با استعانت از خداوند متعال به شرح 
آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورا: در خصوص دعوی محمد 
جعفر جعفری رنانی به طرفیت نازی بغدادی نژاد به خواس��ته الزام خوانده 
به حضور در دفترخانه تنظیم سند رسمی و انتقال یک دستگاه اتومبیل پژو 
206 صندوق دار به شماره انتظامی 815 م 89 ایران 13 و همچنین پرداخت 
خسارات دادرسی به استناد رونوشت مصدق قولنامه مبنی بر خرید خودرو 
موصوف توس��ط خواهان و بررس��ی محتویات  و اوراق پرونده و جوابیه 
اس��تعالم از پلیس راهنمایی و رانندگی مبنی بر معرف��ی خانم نازی بغدادی 
نژاد به عنوان مالک خودرو مورد دعوی و ش��ورا دعوی خواهان را وارد و 
ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 198 و 519 ق.آ.د.م و مواد 225، 220، 
219 قانون مدنی خوانده خانم نازی بغدادی نژاد را به حضور در دفتر اسناد 
رسمی و تنظیم و انتقال سند رسمی خودرو مورد دعوی و همچنین  پرداخت 
مبلغ س��یصد و نود هزار و پانصد تومان هزینه دادرس��ی در حق خواهان 
محکوم می نمای��د. رای صادره غیابی و ظ��رف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در همین شعبه و س��پس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد.  م الف: 10991 شعبه 31 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف اصفهان )308 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

4/356 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100351204045 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350501340 شماره بایگانی ش��عبه: 950370  خواهان/ شاکی 
محمود یوسفی قلعه س��لیمی دادخواس��تی به طرفیت  خوانده/ متهم زهره 
عابدیان اصفهانی و رضا عابدیان اصفهانی و امی��ر کیانپور و عبدالرحمن 
چلنگر و شهین عش��وریون و ناصر جهرانی به خواس��ته مطالبه خسارت 
دادرسی و ابطال سند رسمی ) موضوع سند ملک است( و ابطال سند رسمی 
) موضوع سند ملک است( و الزام به تنظیم س��ند رسمی ملک و اعالم بطالن 
معامل��ه  تقدی��م دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نم��وده که جهت 
رسیدگی به شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در 
اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان- طبقه 1 اتاق شماره 120  ارجاع و به کالسه 9409980350501340 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/06/29 و ساعت 11/30 تعیین شده 
اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواس��ت خواهان/ 
شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 

آگهی می شود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:11019 شعبه 

12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)217 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

4/358 در خصوص پرونده کالس��ه 640/95 خواه��ان حمیدرضا چیت گر 
اصفهانی دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت محمد عمو مهدی تقدیم 
نموده است وقت رس��یدگی برای مورخ 95/6/29 س��اعت 11 صبح 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 شعبه واقع 
در خیابان س��جاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب 
س��اختمان صبا – پالک57 کدپس��تی 8165756441 مجتمع ش��ورای حل 
اختالف اصفهان شعبه 13 ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائ��م را اخذ نمای��د.در صورت ع��دم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 10950 
شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)120 کلمه،1 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

4/359 در خص��وص پرونده کالس��ه 72/95 ش 42 خواه��ان محمد رفعت 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت محمد یاری خواه تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 95/7/3 س��اعت 3/30 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 شعبه واقع در خیابان 
س��جاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرس��ه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441  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 رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 10981 ش��عبه 42 حقوقی مجتمع شماره یک 

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

4/360 ش��ماره ابالغی��ه: 9510106839201559 ش��ماره پرون��ده: 
9509986839200148 شماره بایگانی ش��عبه: 950159  خواهان/ شاکی 
محمد مهدی بختیاری دادخواس��تی به طرفیت  خوان��ده/ متهم بهزاد حبیبی 
خوراسگانی به خواس��ته مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک 
و مطالبه خسارت دادرس��ی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 16 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ ش��هید نیکبخت- ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 312  ارجاع و به کالسه 
9509986839200148 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن  1395/06/28 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 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:11003 شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)180 

کلمه، 2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

4/361 در خصوص پرونده کالسه 78/95 ش 42 خواهان منوچهر روحانی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت طلعت معینی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخه 95/6/28 ساعت 5 عصر تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان سجاد – اول 
خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 
کدپستی 8165756441  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 رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف: 10983 ش��عبه 42 حقوقی مجتمع ش��ماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )117 کلمه،1 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

4/362 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 950054 خواهان ج��واد علی نیان 
دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت مجید یوسفیان فرزند رضا تقدیم 
نموده است وقت رس��یدگی برای روز ش��نبه مورخ 95/6/20  ساعت 9/30 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف:10966 شعبه 12 
حقوقی مجتمع ش��ماره دو شورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان )114 

کلمه،1 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

4/357 در خصوص پرونده کالس��ه 639/95 خواه��ان حمیدرضا چیت گر 
اصفهانی دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت محمد عمو مهدی تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/6/29 ساعت 10/30 تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
س��جاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرس��ه 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 رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 10949 شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )119 کلمه،1 کادر(  
ابالغ رای

4/354 کالس��ه پرون��ده: 95-16 ش��ماره دادنام��ه:289-95/3/26 مرجع 
رسیدگی: ش��عبه 31 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محسن جان 
نثاری الدانی به نش��انی اصفهان خ کهندژ بعد از کوچه 49 مغازه آهن آالت 
نعمت ا... جانثاری، خوان��ده: علیرضا دمورپور به نش��انی مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه وجه چک،  با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی 
اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به ش��رح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی ش��ورا:  در خصوص دعوای آقای محسن جان نثاری 
الدانی به طرفیت علیرضا دمور پور  به خواس��ته مطالبه مبلغ بیست و چهار 
میلیون ) 24/000/000( ریال وجه چک های ش��ماره 315016-92/3/15 و 
315012-91/11/15 و 315014-92/1/15  عه��ده بانک توس��عه تعاون به 
انضمام مطلق خس��ارات قانونی با عنایت  به بقای اصول مس��تندات در ید 
خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از س��وی بانک محال علیه که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و  
عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه 
تعرض و تکذیب شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به 
اس��تناد  به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ بیس��ت و چهار میلیون ) 24/000/000( ریال  بابت 
اصل خواسته و هش��تصد و هفتاد و پنج هزار ) 875/000 ( ریال بابت هزینه 
دادرسی و همچنین خس��ارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت  
تاریخ وصول که محاسبه آن بر اس��اس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی 
جمهوری اس��المی ایران بر عهده اج��رای محترم احکام می باش��د در حق  
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس 
از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظ��ر خواهی در دادگاه های عمومی 

حقوقی اصفهان  می باشد.
 م الف:10990 ش��عبه 31 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف 

اصفهان )321 کلمه، 4 کادر(

مرد جوان که مقابل چشمان مادرزن، همسرش را کشته بود، پای 
میز محاکمه ایستاد و به قصاص محکوم شد.

عصر دوم مهر 92 زنی هراسان با کالنتری پاکدشت تماس گرفت 
و از کش��ته ش��دن دختر 34س��اله اش به نام معصوم��ه خبر داد.
 پلیس پس از مراجعه به خانه مورد نظر با جنازه خونین زن جوان

 روبه رو ش��د که در بررس��ی ها پی ب��رد ای��ن زن قربانی اختالف 
خانوادگی با همسر 39ساله اش به نام محمد شده است. 

محمد که در گوشه اتاق ایس��تاده بود در همانجا به قتل همسرش 
اعتراف ک��رد و به بازس��ازی صحن��ه جنای��ت پرداخت.این مرد 
در ش��عبه چه��ارم دادگاه کیفری یک اس��تان تهران به ریاس��ت 
 قاض��ی اصغرعبدالله��ی و با حض��ور دو قاضی مستش��ار پای میز 

محاکمه ایستاد.

در این جلس��ه مادر قربانی که ولی قهری دختر 12س��اله متهم و 
قربانی است در جایگاه ویژه ایس��تاد و برای دامادش حکم قصاص 
خواست. این زن گفت: دخترم و همسرش با هم اختالف داشتند. 
بیکاری دامادم هم اوضاع را بدتر ک��رده بود تا اینکه 20 روز قبل از 
این ماجرا دخترم قهر کرد و به خانه ام آم��د.وی ادامه داد: آن روز 
دامادم به خانه مان آمد تا دخترم را همراه خودش ببرد اما دخترم 
در خانه نبود. من از دامادم دعوت کردم داخل شود و منتظر بماند. 
وقتی دخترم به خانه بازگش��ت با دیدن ش��وهرش عصبانی ش��د 
و آنها ب��ا هم درگیر ش��دند. دامادم کارد آش��پزخانه را به دس��ت 
گرفت و مقابل چشمان من دو ضربه به س��ر دخترم زد. من همان 
 لحظه از ات��اق بیرون ر فت��م و در را ب��ه روی دام��ادم قفل کردم

 و با پلیس تماس گرفتم.

این زن در حالی که اش��ک می ریخت گفت: حاضرم تفاضل دیه را 
بپردازم تا دامادم قصاص شود.

س��پس محمد پش��ت تریبون دفاع ایس��تاد و گفت: در مغازه نان 
فانتزی کار می کردم و زندگی بدی نداشتم تا اینکه بیکار شدم. 

از آن موقع به بعد دعواهای من و همسرم شدت گرفت و معصومه 
مدام به من س��رکوفت می زد.او قهر کرده بود که برای آشتی با او 
به خانه مادرش رفتم اما  همس��رم به محض روبه رو ش��دن با من 

فحاشی کرد. 
من که کنترل اعصابم را از دس��ت داده بود با کارد آشپزخانه هفت 

ضربه به او زدم. اما واقعا قصد کشتنش را نداشتم. 
بنابه این گزارش، در پایان این جلسه هیئت قضایی وارد شور شد و 

محمد را به قصاص محکوم کرد.

مرد جوان که به دنبال اختالف با همس��ر دومش نقش��ه قتل 
او را کش��یده بود، برای اجرای این نقشه، آدم کش اجیر کرد. 
حدود س��اعت 2بامداد دهم تیرماه امس��ال مام��وران پلیس 
ش��هریار در جریان جنایتی هولناک در یک��ی از خیابان های 
این ش��هر ق��رار گرفتند. آنها وقت��ی در مح��ل حادثه حضور 
یافتند جس��د زن جوانی را دیدند که داخل یک خودرو بر اثر 
 شلیک گلوله به پیشانی اش جان باخته بود. این در حالی بود 
 ک��ه ک��ودک 2س��اله اش هن��وز در آغ��وش او ب��ود و گریه

می کرد. 
ش��وهر این زن درحالی ک��ه گریه می کرد به مام��وران گفت: 
من و همس��ر دومم به همراه فرزندانمان از یکی از ش��هرهای 
 غربی کش��ور به ش��هریار آمده بودیم تا به خانه یکی از اقوام 

برویم. دقایقی پیش به این محل رسیدیم و من پیاده شدم تا 
شاید کسی را پیدا کنم و آدرس بپرسم. 

در همین هنگام متوجه 2موتورس��وار ش��دم که به ماشینم 
نزدیک شدند. آنها لباس نظامی به تن داشتند. 

می خواستند طالهای همس��رم را س��رقت کنند که وقتی با 
مقاومت او روبه رو شدند به سرش ش��لیک کردند و پا به فرار 

گذاشتند. 
آن لحظ��ه یک��ی از فرزندان��م در آغ��وش همس��رم ب��ود 
 و با دی��دن این صحنه وحش��ت ک��ردم و ماج��را را به پلیس 

اطالع دادم. 
هر چند م��رد جوان مدعی ب��ود که همس��رش قربانی حمله 
 دزدان شده است اما اظهارات او کمی عجیب به نظر می رسید.

 از این رو، ماموران ب��ه تحقیق از آش��نایان و خانواده مقتول 
پرداختند و متوجه ش��دند که بین او و شوهرش از مدتی قبل 
اختالفات شدیدی به وجود آمده بود تا جایی که حتی یک بار 

تصمیم به جدایی گرفته بودند. 
از سوی دیگر هیچ شاهدی وجود نداشت که مردان موتورسوار 
را دیده باشد و همه اینها باعث شد که ماموران به شوهر مقتول 

مشکوک شوند. 
بازجویی از این م��رد ادامه یافت تا اینک��ه در نهایت وی پرده 
از راز س��ناریوی هولناکی که برای قتل همسرش نوشته بود، 

برداشت. 
او گف��ت: اختالفات ما به ح��دی بود که دیگر نمی توانس��تم 
کن��ارش زندگ��ی کن��م. ب��رای همی��ن تصمی��م گرفتم او 
 را ب��ه قت��ل برس��انم. از قبل نقش��ه کش��یدم که ماج��را را 
 یک س��رقت جلوه دهم اما برای ای��ن کار نیاز به همدس��ت 

داشتم. 
من از مدتی قبل از ی��ک کارگر افغان که برای��م کار می کرد 
مبلغی طل��ب داش��تم و از او خواس��تم ک��ه در ازای طلبم و 
 همچنی��ن دریاف��ت مبلغ��ی دیگ��ر در اج��رای این نقش��ه

 شرکت کند و او هم قبول کرد. 
به این ترتیب دوس��تم به همراه یکی از دوس��تانش که فردی 

ایرانی بود نقش دزدها را بازی کردند.
 وقتی به شهریار رس��یدیم و زمان اجرای نقش��ه رسید، من 
به همراه دختر 5س��اله ام به بهانه پرس��یدن آدرس از ماشین 
پیاده شدیم و از آن فاصله گرفتیم، در همین هنگام آنها نقشه 

جنایت را اجرا و فرارکردند.
سرهنگ خدادادی، رییس پلیس آگاهی غرب استان تهران با 
بیان این خبر گفت: با اعترافات مرد جنایتکار، همدست ایرانی 

او در مخفیگاهش دستگیر شد.
 از آنجایی که  بررس��ی ها  نش��ان می   داد جنایتکار افغان به 

کشورش گریخته است، تالش برای دستگیری او ادامه دارد.

سناریوی قاتل برای راحت شدن از دست زن دوم

اقدام بی رحمانه داماد در برابر مادرزن

نگاه روز

11سال است که همه تالشم را برای حفظ زندگی خانوادگی ام به 
کار برده ام. هر راهی که برای نجات همسرم از گرداب مواد افیونی 
به نظرم می رسید تجربه کردم اما نه تنها به نتیجه ای نرسیدم بلکه 
2 کودکم نیز دچار بیم��اری های روحی و روانی ش��دند به طوری 
 که آینده و سرنوش��ت آنها در پرده ابهام قرار گرفته است و حاال نیز 
چاره ای جز طالق ندارم ... . زن 28 ساله درحالی که عاشقانه کودک 
خردسالش را در آغوش گرفته بود دادخواست طالق را به کارشناس 
اجتماعی کالنت��ری امام رضا )ع( نش��ان داد و با بی��ان اینکه کارد 
به استخوانم رس��یده و بخاطر آینده فرزندانم مجبور به جدایی از 
»ساعد« شده ام گفت: 16 ساله بودم که  وجودم لبریز از عشق پسر 

همسایه مان  شد.
آن زمان »ساعد« جوان 20 س��اله ای بود که شغل و درآمدی هم 
نداشت اما من شیفته مردانگی او بودم، هر وقت پرده سفید گلدار 
اتاق را کنار می زدم و هیبت و مردانگی س��اعد را می دیدم  سراسر 

وجودم را شوق فرا می گرفت.
باالخره با وجود مخالفت ها و س��رزنش های مادرم با ساعد ازدواج 
کردم. وقتی برای نگاه های زیرچش��می دیگران غیرتی می شد و 
شاخ و شانه می کش��ید حس خوبی به من دست می داد و از اینکه 
همسرم این گونه مرا حمایت می کرد خوشحال بودم . هنوز یک سال 
از ماجرای ازدواجم نگذشته بود که در میان بهت و ناباوری در جریان 
اعتیاد او قرار گرفتم. حاال اعتیاد »ساعد« بر مشکل بیکاری اش نیز 
افزوده شده بود. در نهایت با هزاران وعده و وعید موفق شدم او را به 
ترک اعتیاد ترغیب کنم باورم نمی شد مردی که مملو از مردانگی 
بود تا ظهر بخوابد و همسرش در پی یافتن کار آواره کوچه و خیابان 
شود!  با هر بدبختی بود پس از ترک اعتیاد کاری برای او دست و پا 
 کردم و خودم به امور خانه داری پرداخت��م. هنوز دوران بارداری را 
می گذراندم که فهمیدم ساعد دوباره به سوی مواد مخدر کشیده 
شده است.  او باز هم به خاطر اعتیاد کارش را رها کرد و من در حالی 

که صاحب فرزند شده بودم،  برای ترک اعتیاد او تالش می کردم.
این روند ادامه داش��ت ولی س��اعد مدت زی��ادی دوام نمی آورد و 
دوباره همان بدبختی ها به سراغم می آمد. 3 سال پیش وقتی او 7 
ماه به سراغ مواد مخدر نرفت به زندگی با او امیدوار شدم در حالی 
که دومین فرزندم را باردار بودم.اما این بار دنیا روی سرم خراب شد 
 وقتی فهمیدم س��اعد به مصرف شیش��ه گرایش پیدا کرده است.

 بدرفتاری های جس��می و عاطفی او به حدی رس��ید که پزشک 
معالجم از زنده ماندن جنین ابراز ناامیدی کرد.

حدس پزشک درست بود و فرزندم پس از تولد دچار نارسایی های 
جس��می و تنفس��ی بود به حدی که مدت زیادی را در بیمارستان 
بستری شد اکنون که 2 سال از آن ماجرا می گذرد فرزندانم دچار 
بیماری های روحی و روانی و کند ذهنی شده اند به طوری که یکی 
از آنها نه توان راه رفتن دارد و نه قدرت تکلم! وقتی شرایط زندگی 
ام را این گونه دی��دم درحالی که ه��ر روز بر اضطراب و اس��ترس 
 فرزندانم افزوده می شد تصمیم به طالق گرفتم و حاال هم مجبورم 

سرزنش های همه را تحمل کنم. 

عاشق مردانگی اش شدم...

گوناگون

پسر 6 س��اله آمریکایی وقتی پی برد دوست صمیمی ایرانی اش به 
بیماری نادر کبدی مبتال شده برای کمک به درمان او مبلغ 30 هزار 
دالر جمع آوری کرد. یونس پورنظریان که 7 ساله است از بیماری 
سخت کبدی رنج می برد. »دیلن« نیز وقتی از رنج و مشکالت یونس 
باخبر ش��د تصمیم گرفت برای تحقیقات در این رابطه و کمک به 
درمان دوستش پول زیادی جمع آوری کند .ابتدا پدر و مادر دیلن 
برای کمک به پسرش��ان از او خواس��تند که با فروش لیموناد این 
کاررا انجام دهد،  اما دیلن باهوش به آنها گفت که قصد دارد کتاب 
بنویسد و آن را به فروش برساند. به همین خاطر پاییز سال گذشته 
برنامه ریزی های خود را برای نوشتن کتاب انجام داد و سرانجام آن را 
به پایان رساند. نام کتاب دیلن »شکالت بار بوک« است که هر نسخه 
از آن در اینترنت به مبلغ 20 دالر فروخته می شود. او تاکنون با کمک 
خانواده اش و از طریق فروش کتاب، برای دوست خود مبلغ 30 هزار 
دالر جمع آوری کرده است.دیلن می گوید امیدوار است با این کار و 

با لطف خدا، دوستش هر چه زودتر درمان شود.

زن اماراتی هدف گلوله های همسرش قرار گرفت.ضارب به دنبال 
دعوای بسیار شدید با همس��ر خود، وی را هدف گلوله های پی در 
 پی قرار داد. قربانی که چندین بار هدف ش��لیک قرار گرفته بود به 
نزدی��ک تری��ن بیمارس��تان در راس الخیم��ه انتقال داده ش��د و 
خوش��بختانه  در حال حاضردر ش��رایط پایداری قرار دارد. قربانی 
چهل ساله توانست از چنگال مرگ فرار کند. این اتفاق درپی تنش 
ایجاد شده بین این زوج  رخ داد. فرد ضارب بعد از این کار خود را به 
پلیس معرفی کرد. بازجویی ها درخصوص مشخص شدن علت این 
حادثه در دست بررسی است. طبق اظهارات پلیس، تحقیقات برای 
روشن شدن دالیل پشت پرده این جنایت ادامه دارد. او هنوز انگیزه 
خود را  در مورد  تیراندازی به همسرش برمال نکرده،  اما تحقیقات 

پلیس از روابط غیر شرعی این زن پرده برداشته است. 

تالش پسر 6 ساله آمریکایی برای 
نجات پسرک ایرانی

شلیک های مرد عرب به همسر 
خیا نتکارش



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام على عليه السالم:
خوش خويى، محبّت به بار مى  آورد و دوس��تى را 

استوار مى  كند.
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بر فراز یک��ی از س��اختمان ه��ای ب��زرگ الس وگاس، از ۲۶ هزار 
صفحه خورشیدی استفاده شده اس��ت تا عمال بزرگترین پشت بام 

خورشیدی دنیا ساخته شده باشد.
این ابتکار عمل از دو سال پیش آغاز ش��ده و حاال به نتیجه رسیده 
است. این تعداد قابل توجه صفحه خورشیدی، تا ۲۵ درصد نیاز برق 

این ساختمان را تامین می کند.
محاسبات صورت گرفته نش��ان می دهد که با استفاده از این پشت 
بام خورشیدی، س��االنه از انتش��ار ۸۴۰۰ تن گاز دی اکسید کربن 
جلوگیری می شود. این رقم معادل آالینده های تولید شده توسط 

۱۷۰۰ خودروست.
این پروژه با همکاری شرکت NRG Energy انجام شده که یکی 

از بزرگترین شرکت های حوزه انرژی در تگزاس به شمار می آید.
فناوری به کار رفته در نصب صفحات خورش��یدی این ساختمان، 
در نوع خود جالب توجه اس��ت؛ زیرا نه تنها آس��یبی به پش��ت بام 
در اس��تقرار صفحات وارد نشده بلکه از سیس��تم خاصی موسوم به 
۳M Cool Mirror Film در س��اختار  آن اس��تفاده ش��ده که 
تنها پرتوهای خورش��یدی با طول موج قابل استفاده برای صفحات 

خورشیدی، جذب آن می شود.
 کمک به بهب��ود وضعیت محیط زیس��ت و کاس��تن از هزینه های 
 قاب��ل توج��ه ح��وزه ان��رژی، دو ویژگ��ی ش��اخص این ن��وآوری 

به شمار می آید.

یوگا تمرینات بدنی و روانی است که به »فسیل زنده« شهرت دارد 
و در واقع اصول و تمرینات بدنی و روانی برای همه افراد اس��ت که 
قدمت آن به ۲۰۰۰ سال پیش از میالد برمی گردد. حال قرار است 
بزرگترین ف��رودگاه بین المللی آلمان، تس��هیالت رای��گان یوگا به 

مسافران ارائه دهد.
فرودگاه فرانکفورت به عنوان بزرگترین فرودگاه بین المللی آلمان، 
با سرمایه ای بالغ بر ۱۱۳ میلیون دالر برای به روزرسانی خدمات و 
تسهیالت فرودگاهی، س��اخت دو اتاق یوگا برای مسافران را نیز در 

این طرح گنجانده است.
در این طرح قرار اس��ت با بهره گیری از تجهیزات کامال تخصصی، 
 دو اتاق ی��وگا در ترمینال های ۱ و۲ ایجاد ش��ود ک��ه در تمام مدت 

شبانه روز باز بوده و بهره گیری از آن نیز رایگان است.
مقامات فرودگاه مدعی شدند که تمام تجهیزات الزم از جمله انواع 
بلوک ها، کوس��ن ها و کفش های مخصوص و نیز دیوارهایی سراسر 
پوش��یده از آینه،  از س��قف تا کف و همچنین صفحه نمایشگر برای 
 توضی��ح تمرینات و نیز دس��تگاه های پخش موس��یقی آرام بخش 
همراه با پخش آگهی در زمینه نحوه صحیح اجرای تمرینات، دراین 

اتاق ها فراهم است.
به گزارش chn - این اتاق ها همچنین از نورپردازی مناسبی با توجه 
به اصول و هدف مورد نظر در ایجاد آرامش افراد، برخوردار اس��ت. 
ایجاد این اتاق ها بخش��ی از برنامه به روز رسانی و ارتقای تسهیالت 

فرودگاهی است.

کادیالک، به طراحی سیس��تمی پرداخته که امنی��ت خودرو در آن 
کامال گسترده شده و افزایش یافته است.

کادیالک یک نشان تجاری ساخت اتومبیل های لوکس است که در 
تملک شرکت جنرال موتورز است.

 این سامانه به گونه ای طراحی شده که تمامی حوادث مرتبط با درون 
و بیرون خودروی شما را ضبط می کند. این سامانه که به اولین سامانه 
ضبط محیطی در صنعت خودروسازی مشهور شده، هرتالش ریز و 
مخفیانه ای را در فضای بیرونی و درونی خودرو ضبط و ثبت می کند.

 س��امانه دوربین ۳۶۰ درجه ک��ه در کابین م��دل CT۶ کادیالک 
ارائ��ه ش��ده، دارای ۴ دوربین اس��ت ک��ه در جلو پنج��ره، محفظه 
 ب��ار و آینه ه��ا نصب ش��ده که تمام��ی اتفاق��ات اطراف خ��ودرو را 
 ضبط می کن��د. هنگام قفل خ��ودرو، دوربین ها به ص��ورت خودکار 
فعال شده و مداخالت ایجاد شده توسط مهاجمین را ثبت می کنند. 
تمامی تصاوی��ر روی یک کارت حافظه ذخیره ش��ده تا دسترس��ی 
به مجرمان آسان ش��ود؛ به عنوان مثال اگر کس��ی در هنگام پارک، 
 با اتومبیل ش��ما برخورد کند، دیگ��ر امکان انکار ک��ردن برای وی

 وجود ندارد. 
این س��امانه برای فضاهای پارک بدون سامانه مداربسته کامال مفید 
اس��ت. در واقع رانن��ده در این خودرو، س��امانه دوربین مداربس��ته  

متحرکی را با خود حمل می کند.
دوربین ها در این سامانه به صورت دستی نیز فعال می شوند. از طرفی 
این دوربین ها به فرآیند پارک آس��ان تر خودرو نیز کمک می کنند. 
مدل های آتی CT۶ کادیالک در آینده به سه دوربین ویژه نیز مجهز 
خواهند ش��د. یکی از این دوربین ها زوایای ک��ور در حرکت عقب را 
برای راننده نمایان خواهد کرد. دوربین دوم یک س��امانه دید ش��ب 
 است و دوربین س��وم برای حفظ خودرو بین خطوط، به این خودرو 
اضافه شده است. انتظار می رود این فناوری ها به زودی در مدل های 
 دیگ��ر کادیالک ی��ا برندهای خودروس��ازی دیگ��ر ب��ه کار رفته و 

فراگیر شود.

دوران جوانی، دوران امید و آرزوست؛ دوران نشاط و طراوت است. 
در این حلقه از حیات، دورنمای آینده زندگی برای هر جوانی، مانند 
 رویاهای ش��یرین در برابر دیدگان پرفروغش مجس��م می گردد:

فکر ها می کند، نقش��ه ها می ریزد و آرزوهای بلن��د در مغز خود 
ترسیم می کند؛ ولی چه بسا دوران جوانی فردی سپری می گردد 
 و پیری او فرا می رس��د؛ اما او هن��وز به کوچکتری��ن آرزوی خود 
نرس��یده اس��ت. گاهی برخالف انتظار، بعضی ها به بیش از آنچه  
آرزو می کنند، نائل می گردند و تمام رویا های شیرین آنها صورت 

خارجی پیدا می کند.
به طور مسلم شکست آن یکی و پیروزی آن دیگری بی علت نیست 

و علت هر دو را باید درون زندگی آنها جست و جو کرد.
مطمئن باش��ید آن فرد موف��ق و پی��روز از طریق��ی وارد صحنه 
زندگی ش��ده که طریق پیروزی او را تضمین کرده؛ ولی شکست 
 دیگری، غالبا بر اثر اشتباهات و راه های غلطی بوده که با پای خود 

پیموده است.
راز موفقیت مردان بزرگ و ِسرکامیابی آنها یکی دو تا نیست. البته 
قسمتی از کامیابی آنها مرهون استعداد های باطنی است و به طور 
وراثت یا به علل دیگر به آنان رس��یده اس��ت و ناگفته پیداست که 
این گونه عوامل قابل تحصیل نیست؛ بلکه موهبت هایی است که 

خداوند برای نظام آفرینش در اختیار آنها گذارده است.
در ادامه اثبات خواهد شد که با اینکه این گونه عوامل در پیشروی 
جوانان موثر است، اما اثر آنها زیاد نیست و عوامل موثر ترقی، امور 
دیگری است که هر فرد عالقمند به آینده خود به آسانی می تواند 
آنها را به کار بندد و از آنها استفاده کند و اگر هم به حد نوابغ جهان 
نرس��د، می تواند یک فرد ممتاز و مبدع آثاری برای اجتماع خود 
باشد. این موفقیت، خود درخور تحسین است و بیشتر جوانان بر اثر 

گم کردن راه ترقی از این موفقیت محروم می شوند.
 ترقیات انسان اکثرا در گرو تربیت ها، فعالیت ها، کوشش ها و اجراء 

برنامه های مخصوصی است که در ادامه به آنها اشاره می شود.
بخش نخست: عوامل حقيقى کاميابى

1- کار در خور ذوق و استعداد
یکی از رموز کامیابی این است که جوان رشته ای را تعقیب کند که 

مطابق ذوق و سلیقه و توانایی روحی و فکری او باشد.
دس��تگاه آفرینش همه را یکنواخت نیافریده و در همه افراد بش��ر 
توانایی همه کار به ودیعت ننهاده است؛ بلکه برای گردش چرخ های 
اجتماع، افراد را با ذوق و استعدادهای مخصوصی آفریده تا هر یک 
رشته ای را دنبال کند که ذوق آن را دارد و کاری را انجام دهد که از 

عشق باطن و نیروی فطری او سرچشمه می گیرد.
پاره ای ازشکس��ت ها و ناکامی ه��ای جوانان، معل��ول انحراف از 
این اصل مسلم اس��ت  که گاهی بر اثر تبلیغات غلط و تربیت های 
نادرست دنبال کاری می روند که ذوق و استعداد آن را ندارند و از 

کاری که شایستگی و برازندگی آن را دارند، سر باز می زنند.
آنها این اصل مس��لم را فراموش کرده اند که: در هرسری، شوری 

است؛ خوشبخت کسی است که ذوقش را دریابد!
به خاطر دارم در س��الهای ۳۰، ۳۲،۳۱ که مساله نفت سر زبان ها 
افتاده بود و ه��ر زن و مردی ایرانی یک تفکر نفت��ی پیدا کرده بود 
و کارمندان و مهندس��ان صنعت نفت ارزش و قیمت قابل توجهی 
در میان اجتماع پیدا کرده بودند، طرز تفکر بیشتر دانشجویان به 
حکم تبعیت از محیط فرق کرده بود و همه یا بیشتر دانشجویان، 
خواستار شرکت در رش��ته مخصوص نفت ش��ده بودند ولو اینکه 

بیشتر آنها ذوق آن را نداشتند.
س��خت ترین ضربه بر پیش��رفت و کامیابی یک فرد دانشجو این 
 است که بدون اینکه استعداد خود را بسنجد، بدون مطالعه دقیق، 

رشته ای را تعقیب کند که ذوق آن را ندارد.
جوانی که ذوق ادبی دارد، از گفتار و قلم او ادب و شعر می بارد و فکر 
ریاضی او بسیار ناچیز است و کامیابی او به طور مسلم در غیر رشته 

ادبی، رضایت بخش نخواهد بود.
 از دفتر خاط��رات یک نق��اش هنرمن��د، سرگذش��ت کوتاهی را 
نقل می کنم: وی در محیط دبیرس��تان دانش آموز تنبلی بود. نه 
درس م��ی خواند و نه می گذاش��ت همکالس��انش درس بخواند. 
خار راهی برای خود و دیگران بود؛ ولی چشم و ابرو و پیشانی او از 

استعداد مخصوصی حکایت می کرد.
یک دبیر روان شناس او را به حضور طلبید، مقداری او را پند داد و 
از عواقب این طرز زندگی ترس��اند و گفت: همواره سایه پدر باالی 
 سر انسان نیست، مش��کالت زندگی فراوان است و این وضع باعث 
عقب افتادگی توست. در این لحظه که او سخن می گفت، ناگهان 
متوجه شد که دانش آموز در حالی که سخنان او را گوش می دهد، 
با قطعه ذغالی که از روی زمین برداش��ته، عکس مرغی راکه روی 

شاخه های پر برگ نشسته، روی زمین می کشد.
دبیر هوش��مند دریافت که این عنصر برای نقاش��ی آفریده شده، 
نه برای حل معادالت جبری. او هرچ��ه در این راه رنج ببرد، کمتر 
سودی خواهد برد. وظیفه وجدانی خود دانست که به ولی او جریان 

و تشخیص خود را گزارش دهد.
هنگامی که با پدر وی روبه رو شد، چنین گفت: »فرزند شما ذوق 
سرشاری در هنر نقاشی دارد؛ اگر او را وادار کنید تغییر رشته دهد، 

شاید در این رشته سرآمد روزگار گردد!«
گذش��ت زمان صحت گفتار دبی��ر آزموده را اثبات ک��رد و چیزی 

نگذشت که وی نقاش چیره دست و هنرمندی شد. 
 از ادیس��ون پرس��یدند چرا اغلب جوانان موفق نمی شوند؟ گفت: 
 » ب��رای اینک��ه راه خ��ود را نم��ی شناس��ند و در ج��اده دیگری 

گام بر می دارند.« 
یک چنین افرادی دو نوع ض��رر بر جامعه می زنن��د: ۱- کاری را 
انجام نمی دهند که شایستگی آن را دارند و اگر آن را تعقیب کنند، 
کامیاب می ش��وند؛۲- کاری را که عهده دار آن شده اند، به خوبی 

انجام نداده و از عهده آن بر نمی آیند.
عقربک استعداد هر فردی از هنگام تولد به سوی کاری متوجه است 
که برای آن آفریده شده. سعادتمند کسی است که مربیان او، سمت 

تمایل این عقربه را به دست آورند.
) برگرفته از کتاب رمز پیروزی مردان بزرگ؛ اثر آیت اهلل سبحانی(

آشپزی

موفقيتخواندنى ها

خانه داری

کتاب »نقش ش��بکه های اجتماعی مجازی در تربیت دینی 
فرزندان« به قلم مرتضی نظری منتشر شد.

فضاهای مجازی، نس��ل جدیدی از فض��ای روابط اجتماعی 
 هس��تند که با اینکه عمر خیلی زیادی ندارند، توانس��ته اند 
به خوب��ی در زندگی مردم جا ب��از کنند. مردم بس��یاری در 
س��نین مختلف و از گروه های اجتماعی متف��اوت در فضای 
مجازی کنار هم آمده اند و از فاصله های بسیار دور در دنیای 
واقع��ی، از این طریق با ه��م ارتباط برقرار می کنن��د. امروزه 
روش های ارتباطی با دیگران از طریق اینترنت و ش��بکه های 
اجتماعی افزایش یافته اس��ت. پس��ت الکترونیک، پیام های 
کوتاه، چ��ت روم ه��ا، وب پایگاه ه��ا و بازی ه��ا، روش های��ی 
برای گس��ترش و حف��ظ رواب��ط اجتماعی ش��ده اند. روزانه 
 نزدیک به چهارصد میلیون نفر در سراس��ر دنی��ا از اینترنت

استفاده می کنند و یکی از کاربردهای اصلی اینترنت، برقراری 

ارتباط اجتماعی با دیگران اس��ت.  کتاب نقش ش��بکه های 
اجتماعی مجازی در تربیت دینی فرزندان، با هدف توجه به 
شبکه های اجتماعی و ارتباط با خانواده، دانش آموزان و نحوه 
برخورد و حریم ها و میزان اطالعات درخصوص آن به تحریر در 
آمده است. این کتاب دارای ۵ فصل است: فصل نخست: کلیات 
تعریف دین و مفهوم آن، تعریف تربیت دینی، آسیب شناسی 
و ش��ناخت عوامل آسیب زا و تعریف ش��بکه های اجتماعی؛ 
فصل دوم: تربی��ت دینی، رویکرده��ا و عوامل موث��ر برآن و 
رویکرد فطرت گرا، فرآیند محوری و موضوعاتی از این دست؛ 
 فصل سوم: بررسی محیط، س��ختی ها و شرایط، اراده انسان، 
آسیب شناسی تربیت دینی، عوامل آسیب زا؛ فصل چهارم و 
پنجم رسانه های اجتماعی و انواع آن، توجه به انواع رسانه های 
ارتباطی و فصل آخر: شبکه های اجتماعی و عوامل آسیب زا 

را در بر می گیرد.

نقش شبکه های اجتماعى در تربيت دینى فرزندان

رمز پيروزی مردان بزرگ)1( ساخت بزرگ ترین پشت بام 
خورشيدی دنيا، در الس وگاس

یوگا رایگان در فرودگاه

خودرویى که دزد مى گيرد! 

جوردی��ن کاس��تور، مهن��دس اپل، هی��چ وقت 
اس��یر محدودیت های خود نشده اس��ت. او نارس 
به دنی��ا آمد؛ زمانی ک��ه ۱۵ هفته پی��ش از موعد 
 متولد ش��د، پزشکان ش��انس اندکی برای بقای او 
پیش بین��ی می کردن��د. او در آن زم��ان آنق��در 
 ضعیف و ک��م وزن بود که کف دس��ت پدربزرگش

جا می گرفت و می ش��د ی��ک حلق��ه ازدواج را از 
بازویش رد کرد.  با این حال این ش��رایط دش��وار 
 را تاب آورد؛ اما عوارض ناش��ی از زایمان زودرس، 

باعث نابینایی او شد. 
 در زم��ان کودک��ی والدین خان��م کاس��تور، او را 
محدودیت های��ش  ب��ر  می کردن��د   تش��ویق 
غلبه کند و فرا تر از توقعاتی که از او انتظار می رفت، 
پیش ب��رود. تح��ت همین ش��رایط بود ک��ه او به 
فناوری عالقه مند شد و تصمیم گرفت از کامپیو تر 
خانه و مدرس��ه اس��تفاده کند. زمانی که محصل 
بود، همیش��ه آدم بزرگ های اطراف��ش گجتی در 
دست هایش می گذاشتند و به او کمک می کردند 
از آ نها اس��تفاده کند؛ تا اینکه این باور را پیدا کرد 

که خودش می تواند برنامه نویس ش��ود. در همین 
مسیر هم پیش رفت و حاال او در شرکت اپل، روی 
فناوری های��ی کار می کن��د که به آدم ه��ای نابینا 
کمک می کن��د؛ مثل فن��اوری خوان��ش خودکار 
متن ها. اپل دوست دارد فناوری ها و گجت هایش، 
 از س��وی آدم ه��ای دارای مش��کالت بدن��ی هم 
مورد اس��تفاده قرار بگیرند و خانم کاستور، در این 
 مسیر بسیار کوشیده و به شرکت اپل در این راستا 
کمک کرده است.  او نخس��تین بار در سال ۲۰۱۵  
زمانی که در دانشگاه ایالتی میشیگان دانشجو بود، 
به شرکت اپل معرفی شد. در مصاحبه کاری برای 
پذیرش، او تشریح کرد که آی پدی که به مناسبت 
سالروز تولدش در ۱۷ سالگی دریافت کرد، چقدر 
شگفت زده  و مش��تاقش کرده است؛ همین آی پد 
 بود ک��ه می��زان اش��تیاقش را به دنی��ای فناوری 
بیشتر کرد. س��ابق بر این، بس��یاری از فناوری ها 
و وس��ایل جانبی که به کمک نابینای��ان می آید، 
می بایست خریداری می شدند؛ با اینکه اپل امکان 
دسترسی رایگان به این فناوری ها را هم داده بود.  

خوشبختانه خانم کاستور در مصاحبه قبول شد و 
به عنوان کارآموز در قس��مت VoiceOver اپل 
شروع به کار کرد. در دوره کارآموزی، او مهارت های 
خود را ب��ه خوبی نمایان��د؛ تا آنجا ک��ه به صورت 
تمام وقت در بخش طراحی دسترس��ی و کیفیت 
استخدام شد. خانم کاستور عقیده دارد که فناوری، 
مکملی بر خط بریل است. این خط بریل بود که به 
او کمک کرد  ش��ناختی از برنامه نویسی پیدا کند. 
او برای کار هایش از ابزارهایی مثل نمایشگر بریل 
اس��تفاده می کند که می تواند به وس��ایل مختلف 
متصل ش��ود؛ اما خیلی وقت ها به خاطر اس��تفاده 
زیاد از فناوری VoiceOver استفاده از نمایشگر 

بریل را فراموش می کند. 
 Swift برنام��ه  روی  حاض��ر  ح��ال  در  او 
Playgrounds کار می کن��د ک��ه ب��ه زودی از 
سوی اپل رونمایی خواهد شد. این برنامه شناختی 
از برنامه نویس��ی برای ک��ودکان ایج��اد می کند. 
درحقیقت این برنامه، یک برنامه توانمندس��ازی 

است. 

ماجرای مهندس نابينای ۲۲ ساله اپل

 کباب ترکی های معروف ، پاتوق خیلی از فس��ت فود خورهای حرفه ای اس��ت؛ اما 
 ب��ه هرح��ال وقت��ی ای��ن غ��ذا را از بی��رون تهی��ه کنی��م، در م��ورد م��واد 
تشکیل دهنده اش خیالمان راحت نیس��ت؛ به همین دلیل طرز تهیه آن را به شما 

آموزش می دهیم که خودتان آن را درست کنید:
مواد اوليه:

 گوش��ت فیله گوس��اله ۲ تکه ،گوش��ت فیله م��رغ ۴ تا ۵ تک��ه، ق��ارچ ۳۰۰ گرم،
فلفل دلمه ای ۱ عدد، نمک وفلفل به میزان الزم، سیر ۲ تا ۳ حبه، پیاز بزرگ ۱ عدد، 

سیب زمینی متوسط ۲ عدد، روغن به میزان الزم.
طرز تهيه کباب ترکى خانگى:

ابتدا در یک ماهی تابه گود، مقداری روغن بریزید و پیاز را نگینی خرد و سرخ کنید، 
س��یر را هم خرد کرده و اضافه کنید.گوش��ت گوس��اله و مرغ را به ورقه های نازک 
برش بزنید و با حرارت زیاد، ابتدا گوش��ت قرمز و بعد گوش��ت مرغ را س��رخ کرده و 
 س��پس قارچ و فلفل دلمه را هم خرد کنید و به گوش��ت های ورقه ای و س��رخ شده

 بیفزایید.
قبل از سرخ کردن قارچ، یک قاشق آب لیمو به آن اضافه کنید تا رنگ آن تیره نشود.

در این مرحله همه مواد را با هم مخلوط کرده و نمک و فلفل بزنید. در ظرف را ببندید 
و از روی حرارت بردارید تا مواد نرم ش��ده و طعم دار ش��وند. سیب زمینی را خالل و 

کمی آب پز کنید. 
دقت کنید نیمه پز شده باشد؛ س��پس آنها را صاف و خش��ک کرده، نمک بپاشید و 

سرخ کنید.
غذا را در یک ظرف مناسب کشیده و سیب زمینی را کنار دیس بریزید و با سبزیجات 

تازه و زیتون تزئین کنید.

بس��یاری از افراد هنگام انجام کارهای خانه مانند شس��تن ظروف، تمیز کردن س��رویس 
بهداشتی و شستن شیش��ه ها و حتی گردگیری، دستکش دس��ت نمی کنند و می گویند با 
دستکش راحت نیستند؛ اما اگر یکی دوبار از دستکش استفاده کنید، طوری عادت می کنید 

که دیگر بدون دستکش نمی توانید کار کنید.
الزم است بدانید ماده اصلی شوینده های ضدعفونی کننده، سفیدکننده و حتی همان مایع 
ظرفشویی یا قلیایی است یا اس��یدی که هر دو نوع می تواند سبب تحریک و سوزش پوست 
دست شود. این ترکیبات نه  تنها سد دفاعی پوس��ت را تحریک و احتمال بروز واکنش های 
حساسیتی را زیاد می کند، بلکه با تضعیف منافذ پوستی باعث نفوذ باکتری ها و قارچ ها به 
پوست می ش��وند و حتی به قدری پوست را حس��اس می کنند که در تماس با گرد و خاک، 

پوست دچار اگزما می شود.
در نتیجه هنگام کار با هر نوع ش��وینده ای حتما از دس��تکش های دو الیه استفاده کنید و 
 کسانی که پوست دست ش��ان به الیه داخلی این دستکش ها حساس��یت نشان می دهد، 

بهتر است زیر دستکش پالستیکی از دستکش نخی استفاده کنند.
استفاده از دستکش در تماس با مواد غذایى

بیش��تر افراد در آش��پزخانه، پس از تماس دستش��ان با مواد غذایی، عادت دارند دستشان 
 را با آب و مواد شوینده بش��ویند که استمرار در این کار باعث می ش��ود الیه شاخی پوست 
 تخریب ش��ود. با تخریب این الیه امکان دارد پوس��ت دس��ت به انواعی از م��واد غذایی نیز 
واکنش هایی همچون قرمزی، پوس��ته ریزی و خارش نش��ان دهد. رایج ترین مواد غذایی 
ایجاد کننده این عوارض، گوجه فرنگی، فلفل، آب مرکبات، سیر، پیاز، تربچه و آناناس است.

حساسیت به ادویه هایی مانند فلفل، دارچین، جوز هندی، زنجبیل، برگ بو و وانیل به شکل 
التهاب پوست یا بادکردن کف دست و انگشتان نیز دیده می شود که این افراد باید از تماس 

مستقیم دست با این ترکیبات اجتناب و از دستکش استفاده کنند.

نحوه خرید واستفاده از دستکش ظرفشویى)1(طرز تهيه کباب ترکى خانگى و خوشمزه

گوناگون

در یکی از عبادتگاه های اسراییل که قدمت آن به قرن پنجم برمی گردد، موزاییک هایی 
با نقاشی های مربوط به داستان های حضرت نوح و حضرت موسی)ع( کشف شده اند.

محققان گفته اند که این گونه موزاییک ها به شدت کمیاب هستند و فقط تعداد انگشت 
شماری از آنها یافت می شوند. این موزاییک ها کف این عبادتگاه را پوشانده بودند.

         کشف موزایيک هایى 
با نقاشى های باستانى در عبادتگاه یهودیان 

عکس نوشت
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