
معاون اول رییس جمهور در افتتاحیه طرح پتروشیمی شیراز گفت: بخشی 
از تحریم ها علیه ملت ایران برچیده ش��ده و بخش دیگر نیز باید لغو شود، 
فردی به مبلغ احداث ۴ پتروشیمی شیراز یعنی۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون 

دالر از کشور برد.
 به گزارش »انتخاب«، اس��حاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور روز 
گذش��ته در آیین افتتاح واحد اوره و آمونیاک ش��رکت پتروشیمی شیراز 
گفت: اقتصاد کشور هم اکنون با برداشته شدن یک به یک موانع، در مسیر 

صحیح رشد و توسعه و در ریل واقعی خود  قرار گرفته است.
 وی با تاکید بر حرکت پر سرعت اقتصاد ایران عنوان کرد: چالش های پیش 
روی اقتصاد ایران جدی اس��ت و این در حالی است که باید اقتصاد کشور 
پاس��خگوی اقتدار ایران در منطقه حس��اس خاورمیانه به عنوان کشوری 
مقتدر و با ثبات باشد و کمک کند تا منطقه خاورمیانه نیز به سمت آرامش 

حرکت کرده و تروریسم از بین برود.
 وی افزود: اقتدار اقتصاد ایران باید متناس��ب با منزلت مردم آن باش��د و 
پیشرفت ایران به نقطه ای برسد که مسئله مهم بیکاری حل شده و جوانان 

از کار مناسب برخوردار شوند.
 جهانگیری با بیان اینکه اقتصاد ایران باید امکان افزایش رفاه و درآمد مردم 
را داشته باش��د، گفت: مردم ایران باید از زندگی در ش��أن خود برخوردار 
شوند، یکی از موانع پیش روی کش��ور تحریم ها و فشارهای ظالمانه علیه 
ملت بوده که بخشی از آنها لغو ش��ده  و باید بخش دیگر آن نیز با توجه به 

تعهدات غربی ها در توافق برجام لغو شود.
 به گفته وی، بخش خصوص��ی باید  حضور قدرتمندی در ایران  داش��ته 

باشد و الزم است زمینه ای فراهم شود که از نظر فرهنگی بخش 
خصوصی وجود داشته باشد که  فضای امن کار را احساس 

کند و فضای مطمئنی بر اقتصاد کشور حاکم باشد.
 وی افزود: آنچه در اقتصاد کالن اهمیت دارد، عوامل 
داخل بنگاه ها و صاحبان آنه��ا و در عین حال فضای 
پیش برن��ده اقتصادی حاکم بر بنگاه هاس��ت، وجود 
شاخص های اقتصادی مطمئن، قابل پیش بینی بودن 
آینده و ایج��اد محیطی برای فع��االن اقتصادی که 
بتواند 5 سال آینده را پیش بینی کند و یا اطمینان 
از تغییرات نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ سود بانکی و یا 

قیمت متغیرهای انرژی است.
 معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه دولت تالش 

کرده تا فض��ای اقتصاد را برای فعاالن کش��ور قابل 

پیش بینی کند، گفت: مردم هم اکنون مطمئن هس��تند که نرخ دالر دیگر 
شبانه روزی تغییر نمی کند، مردم می دانند که دولت با سیاست گذاری کاری 
می کند که نرخ سود بانکی کاهش یابد از این رو فضای سیاسی اجتماعی 

کشور باید آرام باشد.
 جهانگیری با بیان اینکه  آن دس��ته از افرادی که عن��وان می کنند فضای 
کشور با ثبات نیست قطعا به نفع جوان ایرانی و اقتصاد کشور کار نمی کنند، 
گفت: باید فضایی ایجاد کرد که جوان ایرانی احساس امنیت کند و در عین 
حال فعاالن اقتصادی بتوانند کاالی خود را تامین کنند. به نظر می رسد این 
توفیق هم اکنون نصیب دولت شده که بتواند این فضا را در کشور حاکم کند.  
وی افزود: آنچه در نهایت باید رخ دهد اینکه باید بخش خصوصی میدان دار 

اقتصاد باشد و الزم است که  همه از این موضوع حمایت کنند.
  جهانگیری گفت: آنچه اهمیت دارد این اس��ت که  باید ش��رایطی وجود 
داشته باشد که نهادهای عمومی و خصوصی بتوانند سهام خود را در بورس 
عرضه کنند و بگذارند تا مردم س��هامدار باشند تا از این طریق تامین مالی 
انجام ش��ود. در حال حاضر حجم صادرات کشور به بیش از 5 میلیارد دالر 
رسیده و باید از کل واحدهای پتروشیمی فعلی در این بخش قدردانی کرد 

که توانسته اند، در دوران تحریم ها این اقدامات را انجام دهند.
 جهانگیری عنوان کرد: فردی به اندازه احداث ۴ پتروش��یمی ش��یراز در 
گذش��ته یعنی  مبلغی در حدود ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر از پول های 
کش��ور را برداش��ت و برد؛ امیدواریم که ش��رکت های پتروشیمی بخش 
خصوصی در این زمینه افزایش و توسعه یابد و با توجه به فرصت های خوبی 
که برای کشور ایجاد ش��ده  و نیز چارچوب های  اقتصاد مقاومتی 

بتوانیم وارد رونق اقتصادی شویم.
وی ب��ه ت��الش دو گ��روه از مدی��ران در دوران 
تحریم که یک��ی منجر به ثب��ت افتخار برای 
ایران و دیگری ثبت پرونده س��یاه در تاریخ 
 ایران ش��د، اش��اره و عنوان کرد: گروه اول

 بنگاه هایی بودند ک��ه در نهایت گمنامی 
وقت خود را گذاش��تند که تحریم ها را دور 
بزنند و ماشین آالت و ادوات مورد نیاز خود 
را وارد کنند و اما گروه دوم کسانی بودند 
که از فرصت تحریم ها استفاده کردند تا 

جیب ملت ایران را تخلیه کنند.

وزیر کشور با اش��اره به اینکه برگزاری انتخابات در س��ال 96 از اولویت های 
اصلی وزارت کشور است ، اظهار کرد: وزارت کش��ور تاریخ ۲9 اردیبهشت را 
برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در شوراهای شهر و روستا به شورای 

نگهبان پیشنهاد داده است.
 عبدالرض��ا رحمانی فضل��ی روز گذش��ته در گردهمایی معاونان سیاس��ی، 
اجتماعی و امنیتی استانداری های سراسر کشور اظهار کرد: شورای نگهبان 
هم مخالفتی با برگزاری انتخابات در این تاریخ ندارد اما منتظر اعالم رسمی 
شورای نگهبان در این باره هستیم. وی در ادامه اظهار کرد: انتخابات شوراهای 
شهر و روستا بسیار فراگیر بوده و رقابت هم بیشتر است، بنابراین می طلبد که 
معاونان استانداری ها مسائل اختالفی قومی و محلی را مهم بدانند و نسبت به 
آن هوشیار باشند و اجازه ندهند از هم اکنون بسترهای اختالف تقویت شود، 

زیرا این اختالفات موجب تنش در مقطع انتخابات می شود. .
رحمانی فضلی با بیان اینکه ما مجری انتخابات  هستیم و هیچ دخالتی را از 
سوی هیچ فرد یا نهادی  نمی پذیریم اظهار کرد: ما این مسئله را در انتخابات 
مجلس اثبات کردیم. دولت در انتخابات 96 هم کامال بی طرف خواهد بود و 

همه باید مر قانون را رعایت کنند.
وزیر کشور خطاب به معاونان استانداری ها گفت : شما به تدریج جلسات الزم 
را برای برگزاری انتخابات آغاز کنید و از ش��رایط سیاسی، امنیتی،  فرهنگی  
و اجتماعی مناطق خود تحلیل های دقیق و مرتبی برای ما بفرس��تید تا  ما 

براساس این تحلیل ها بتوانیم تصمیمات درستی بگیریم.
رحمانی فضلی هم چنین ادامه داد:  بنای ما در وزارت کشور حداقل تغییرات 
است. اما اگر الزم باش��د در ش��ب انتخابات هم تغییرات را انجام می دهیم. 
به هر حال موضع ما این اس��ت که ه��ر تغییری ولو تغیی��ر کوچک تلنگری 
به ثبات اس��ت، از مهرو آبان ماه فضای انتخاباتی در کشور آغاز شده و ما هم 
 فعالیت جدی خود را از آبان آغاز می کنی��م، بنابراین باید حداقل تغییرات را 
داشته باشیم تا به ثبات لطمه نخورد، در این بین اگر نیاز باشد باید تذکرات 
الزم به فرمانداران و بخشداران داده شود. وی با اش��اره به اینکه باید بررسی 
 عملکرد فرمانداران و بخش��داران جدی گرفته ش��ود اظهار ک��رد: ما تحمل

 نمی کنیم که فرمانداری سیاست های  دولت را اجرا نکند و اهمال کاری کند. 
ما باید انتقاد و نظارت درونی را تقویت کنیم تا از بیرون به ما تذکر داده شود.

وی هم چنین با توصیه به معاونان اس��تانداری ها درباره هماهنگی و تعامل با 
نمایندگان مجلس گفت: باید در چارچوب وظایف با نمایندگان تعامل داشته 
باشیم، اگر نمایندگان مشکلی را به شما گزارش دادند حتما به آن رسیدگی 
کنید و اگر پیش��نهادی از نمایندگان برای جابجایی افراد در س��طح استان 
داشتید که با شرایط دولت همخوانی داشت آن را قبول کنید.باید  نحوه روابط 

خود با نمایندگان و هم چنین ائمه جمعه را در شهرستان ها سامان دهید.
وزیر کشور در ادامه اظهارات خود با اشاره به اینکه در کنار برگزاری انتخابات، 
اقتصاد مقاومتی، س��اماندهی آس��یب ه��ای اجتماعی و تامی��ن امنیت از 
اولویت های دیگر وزارت کشور است، تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی باید جدی 
گرفته شود. اکنون اجماعی در کش��ور برای اجرای اقتصاد مقاومتی حاصل 
شده است. از سویی اجرای اقتصادمقاومتی موجب تامین امنیت پایدار کشور  
هم می ش��ود. زیرا مردم ناراضی، فقیر و بیکار نمی توانند پایه امنیت باشند. 
اگر مشکالت اقتصادی را رفع کنیم مردم دژ نفوذناپذیری می شوند ما نباید 
از بعد امنیتی اقتصاد غافل ش��ویم. اقتصاد مقاومتی هم چنین می تواند عدم 
توازن اجتماعی را از بین ببرد. باید در استان ها اقتصاد مقاومتی به جریان و 

گفتمان تبدیل شود.
وی در ادامه با بیان اینکه دستورات روشنی درباره حل آسیب های اجتماعی 
اتخاذ شده است، گفت: باید دستورالعمل ها در استان ها به دقت اجرا شود ما 

در آبان ماه گزارش عملکرد خود را به رهبری تقدیم خواهیم کرد.
رحمانی فضلی در ادام��ه افزود:  برای تامی��ن امنیت کش��ور نواحی مرزی، 
گروه های تکفی��ری و انحرافی منافقان، اش��رار و قاچاقچیان ج��زو اولویت 
 های ماس��ت. البته ما از امنیت خوبی برخورداریم اما همج��واری با مناطق

 بی ثبات، تالش دشمن برای از بین بردن امنیت و برخی زمینه های داخلی 
را نباید از یاد ببریم.

به گزارش ایس��نا وزیر کش��ور در بخش دیگری از اظهارات خود با تش��ریح 
اوضاع سیاس��ی اجتماعی و اقتصادی کش��ور خاطر نش��ان کرد: در خارج از 
کشور همه دوستان و دشمنان ما اقرار داش��تند که جمهوری اسالمی ایران 
در شرایط ناامن منطقه ای توانست دموکراسی را با آرامش و امنیت اجرا کند.  
ما توانس��تیم انتخابات قانونی،  سالم و توام با آرامشی داش��ته باشیم. اکنون 
هم فضای سیاسی کشور مطلوب و مناسب است و همه گروه های سیاسی و 
رسانه ها در اوج فعالیت هستند. امروزه با تقویت رسانه ها در فضای مجازی 
حجم اظهارنظر ها، تحلیل ها و اطالع رسانی بسیار افزایش یافته و الحمدا... 
با کمترین موانعی در جهت نش��اط سیاسی روبرو نیس��تیم که این امر بلوغ 
گروه های سیاس��ی و اراده دول��ت درحاکم کردن آرامش و نش��اط در حوزه 
سیاسی را بیان می کند. وی تاکید کرد: وزارت کشور همه تالش خود را انجام 
داده  تا فضای قانونی و مناس��ب برای فعالیت سیاس��ی فراهم شود. مختصر 
مواردی هم که شکل گرفته توسط وزارت کش��ور و قوه قضاییه رفع شده و با 

آنها برخورد شده است.
وی در ادامه با اش��اره به اینکه در عرصه اجتماعی شاهد انسجام و هماهنگی 
هستیم و اختالفی دیده نمی ش��ود تصریح کرد: برخی اظهارنظرها درعرصه 
رسانه ها، کف موضوعی اس��ت که در یک جامعه آزاد و با تنوع سالیق مطرح 
می ش��ود. نگرانی ما فقط خارج ش��دن برخی از دایره انصاف است که افکار 
عمومی باید با ارزش گذاری و انتخاب خود به این بی انصافی ها پاسخ دهد تا 
خود این افراد بفهمند که وقتی  از دایره انصاف خارج نشوند مردم به آنها بهای 
بیشتری می دهند. وزیر کشور در ادامه خاطر نش��ان کرد: ما در کشور تنوع 
قومیتی، زبانی و مذهبی داریم ،  بیگانگان با دخالت خود می خواهند از این 
مسئله سوء استفاده کرده و اختالف ایجاد کنند اما  با این وجود ما شاهد هیچ 

انشقاقی در این حوزه ها نیستیم.
 رحمانی فضل��ی در ادامه با بی��ان اینکه همکاری بس��یار  خوب��ی میان قوا 
وجود دارد و هیچ مش��کلی در این رابطه نداریم، اظهار کرد: در گذش��ته ما 
شاهد اتفاقات نامناسبی در میان قوا بودیم که خوشبختانه دیگر امروزه چنین 

مسائلی وجود ندارد.
به گزارش ایس��نا رحمانی فضلی در ادامه با تشریح وضعیت اقتصادی کشور 
خاطر نش��ان کرد: اکنون ثبات خوبی در اقتصاد کشور ایجاد شده و نوسانات 
عجیب و غریب نداریم. این ثبات،  بستر مناسبی برای فعالیت اقتصادی فراهم 
کرده است. کاهش تورم، حفظ ارزش پول ملی و ثبات نرخ ارزو طال یک توفیق 
 بزرگ است که این موفقیت ناشی از استقامت و ایستادگی مردم است. نباید 
به خاطر برداش��ت های سیاس��ی، تمام زحمات نظام را در این زمینه نادیده 
بگیریم. دولت فقط بخشی از این نظام است و نادیده گرفتن توفیقات اقتصادی 

موجب مأیوس شدن مردم می شود.
وزیر کشور در پایان درباره وضعیت امنیتی کشورخاطر نشان کرد: ما در یک 
منطقه ناامن هستیم و دشمن هم در حال توطئه علیه ماست. یکی از مقامات 
عربستانی منافقین را جمع کرده و با خرج خود می خواهد علیه ما توطئه کند. 
آنان دنبال متحد کردن دش��منان ما و ایجاد تنش در کشور هستند. ما باید 
نسبت به مسائل امنیتی توجه کنیم هرچند وضعیت امنیتی ما خوب است اما 

نباید از وضعیت کشور غافل شویم.

جهانگیری:

فردی به اندازه 4 پتروشیمی از کشور برد
وزیر کشور :

شورای نگهبان مخالفتی با برگزاری انتخابات در 29 اردیبهشت ندارد
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ش��هردار اصفهان گف��ت: مش��کل اصلی زیرس��اخت های 
گردشگری در شهر اصفهان نداشتن هتل خوب است و البته 
در هتل های موجود هم، میهمان نوازی به نحو احسن انجام 
نمی شود.  مهدی جمالی نژاد با بیان این مطلب، تصریح کرد: 
یکی از س��نت های خوب و قدیمی کشور و شهر ما میهمان 
نوازی است و ایرانیان همیش��ه با این برند معروف بوده اند، 
اما متاسفانه نتوانس��ته ایم این برند ارزش��مند را در حوزه 
گردشگری ارتقا دهیم. وی با اش��اره به اینکه یکی از اصولی 
که شهرهای اسطوره ای دارند، روایتمندی آنهاست، افزود: 
اصفهان به عنوان یک شهر اسطوره ای کهن به روایتمندی 
نیاز دارد. ش��هردار اصفهان گفت: متاس��فانه ما قدرت بهره 

برداری از منابع و مزیت های گذشته...

پروژه جدید ممنوع
W W W . Z A Y A N D E R O U D O N L I N E . I R

طی چن��د س��ال گذش��ته بانک مرک��زی، س��اماندهی 
موسسه های اعتباری را به منظور نظام بخشیدن به شبکه 
پولی کشور در دستور کار خود قرار داد. از این رو، شهریور 
سال گذش��ته تعاونی اعتباری ثامن الحجج  در پی وقوع 
بحران مالی و ناتوانی در بازپرداخت وجوه سپرده گذاران، 
غیرمجاز اعالم ش��د.  در آن زمان موضوع ساماندهی این 

تعاونی در نشست های شورای پول و اعتبار مطرح و تودیع 
سپرده های مردمی با نظارت بانک مرکزی و همکاری قوه 
قضاییه و س��ایر نهادهای نظارتی آغاز شد. این مسئله در 
شرایطی شکل گرفت که این موسسه با نزدیک به یک دهه 
فعالیت در نظام پولی کشور توانسته بود حدود 55۰ شعبه 

را در استان های مختلف...

اعتمادکنندگان موسسه ثامن الحجج هنوز درگیر شاهکار نظارتی بانک مرکزی؛
سرانجام موسسات مالی و اعتباری

چه خواهد شد؟

3
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کالهبرداران مجازی
در دام پلیس افتادند

شهردار اصفهان:

میهمان نوازی اصفهان را به یک 
برند جهانی تبدیل کنیم

استاندار چهارمحال و بختیاری خبر داد:

 اجرای طرح تفکیک زباله
در ۹ روستا

۴۸۴ اتوبوس جدید وارد خطوط
بی آرتی می شود

در کشمیر چه خبر است؟

خشونت را متوقف کنید
به بهانه مصدومیت قاسم حدادی فر؛

وقتی قلب ذوب آهن ایستاد

13

zayanderoud8108@gmail.com         Society, Cultural Newspaper      No. 1912   July 20 . 2016   16 Pages

چهارشنبه  30  تیر   1395 | 15 شوال  1437  |  شمار ه  1912 | 16  صفحه  |    قیمت:1000 تومان
روزنامه فرهنگی ، اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی

استاندار اصفهان تاکید کرد در سال 95 هیچ طرحی در اصفهان آغاز نخواهد شد؛

ارتباط کاسبی با کسی ندارم
ناگفته های ظریف از ارتباطش
با احمدی نژاد، هولوکاست و بازنشستگی از وزارت خارجه
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حجت االسالم و المسلمین محمد جواد منتظری، در حاشیه مراسم 
معارفه دادستان جدید نظامی اس��تان تهران در جمع خبرنگاران، 
 در پاس��خ به س��والی مبنی بر اینک��ه دادگاه وی��ژه روحانیت که 
قرار اس��ت در رابطه با حادثه س��فارت عربس��تان تش��کیل شود، 
 چه زمان��ی تش��کیل خواهد ش��د، گفت: ای��ن دادگاه ب��ه زودی

تش��کیل می ش��ود. وی در  پاس��خ به خبرن��گار دیگ��ری درباره 
 آخری��ن اقدام��ات دادس��تانی در رابطه ب��ا فیش ه��ای حقوقی 
اظهار کرد: اولین کاری که کردیم، از وزیر اقتصاد و دارایی خواستیم 
لیست  افرادی را که حقوق های کالن دارند، بفرستند و بررسی هایی 
انجام شده و با تعامل و همکاری قوای دیگر، این کار انجام خواهد 
شد. وی خاطرنشان کرد: جلسه ای هم در آینده ای نزدیک با حضور 
ریاس��ت محترم قوه قضائیه خواهیم داش��ت و اجرا هم به نحوی 
 که هم قانونی باش��د و هم اینکه هم��ه ابعاد و جه��ات این قضیه

بررسی ش��ده و حقی از بیت المال و مردم ضایع نشود، به امید خدا 
انجام خواهد شد. نباید مسئله را زیاد جدی جلوه داد. کسانی که در 
این زمینه متخلف شناخته شوند، برابر قانون با آنها برخورد می شود 
و اگر برخالف عدالت و انصاف وجوهی دریافت کرده اند، امیدواریم 
به زودی برگردانند. حجت االسالم والمسلمین منتظری در رابطه 
با سوال خبرنگار دیگری مبنی بر آخرین وضعیت حادثه تروریستی 

کرمانشاه،  خبر داد: ضارب، گریخته است!

سردار حس��ین دهقان، در مراس��م تحویل دهی ۸ فروند بالگرد 
به دس��تگاه های لش��کری و کش��وری گفت: این اقدام جهادی 
که در راس��تای اجرای اقتصاد مقاومتی و ماموریت وزارت دفاع 
در پش��تیبانی موثر از نیروهای مس��لح و همچنی��ن بهره گیری 
از ظرفیت های بخ��ش دفاع برای تامی��ن نیازمندی های بخش 
غیر نظامی کشور صورت گرفته، نش��ان از توانمندی های باالی 
متخصصان افتخار آفرین س��ازمان صنایع هوای��ی وزارت دفاع و 
عزم آنان برای تامین نیازمندی های کشور با اتکا به ظرفیت های 

بومی است.
وزیر دفاع تاکید کرد: بحمدا... این روند به طور مستمر و با جدیت 
در کلیه صنایع دفاعی وابسته به وزارت دفاع در حوزه های دریایی، 
زمینی، هوایی، پدافن��د هوایی، فضایی، موش��کی، الکترونیک و 
فناوری های نوین، با هدف ارتقای روز افزون توان دفاعی و قدرت 
بازدارندگ��ی جمهوری اس��المی ایران در جریان اس��ت و جنگ 
 روانی و شانتاژ تبلیغاتی دشمنان، تاثیری بر این روند پویا، زنده و

رو به رشد نداشته و نخواهد داشت.

سردار محمدرضا نقدی رییس سازمان بسیج مستضعفین با تاکید 
بر اینکه سی و هفت سال است ملت ایران رو در روی زورگویان و 
ابر قدرت ها پیروزمندانه ایستاده اس��ت، گفت: این پیروزی های 
 چش��مگیر، دو پش��توانه دارد: یک تکیه گاه آن ت��وکل بر خدا و

امداد گرفتن از خداوند اس��ت و تگی��ه گاه دوم، اعتماد مردم که 
همیشه در صحنه بوده و انقالبی مانده اند.

وی ادامه داد: اینگونه دس��ت درازی ها به بیت المال و فسادهای 
اقتصادی به هر دو پش��توانه لطمه می زند؛ چرا که اوال خداوند با 
انس��ان های حق مدار و عادل و طرفدار عدالت است و امداد خود 
را به هر جامعه نادرس��ت و تبعیض پذیر مرحمت نمی کند؛ بلکه 
امداد خود را به جامع��ه ای می دهد که به دنب��ال حق و عدالت 

هستند و در آن، حق خوری جایی ندارد.
 نق��دی اظه��ار داش��ت: وقت��ی پ��ای تبعی��ض های��ی چ��ون

 حقوق های نجومی به میان می آید، در واق��ع امدادهای الهی را 
از دست می دهیم. 

 وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه ای��ن ن��وع دس��ت درازی ه��ا ب��ه
بیت المال، قهرا موجب س��لب اعتماد عمومی می ش��ود، افزود: 
برداش��ت های نامتعارف و ظالمانه از بیت المال می تواند در بین 
 مردمی که همیش��ه در صحنه بوده اند و از نظام دفاع می کنند،

تردید ایجاد کند و با ق��وت می توان گفت خطر این فس��ادهای 
اقتصادی، از خطر داعش بیشتر است.

رییس جمهور ترکیه گف��ت روز چهارش��نبه )امروز(خبر مهمی 
درباره کنار گذاشتن اختالفات با کشورهای همسایه اعالم می کند.
اردوغان طی سخنرانی در جمع هوادارانش این خبر را اعالم کرد.

به نوشته روزنامه »ینی شفق«، وی گفت: »ما هرطوری که شده، 
به این رون��د غلبه خواهیم ک��رد. دولت ما در حال آماده س��ازی 
 مهمی اس��ت و جلس��ه ش��ورای امنیت ملی را روز چهارش��نبه

 تش��کیل خواهی��م داد. بع��د از آن جلس��ه، تصمی��م مهمی را 
اعالم می کنیم.«

اردوغان در پاس��خ به درخواس��ت ها و ش��عارهای م��ردم حول 
اعدام کودتاچیان گفت: »ترکیه یک دول��ت قانونی دموکراتیک 
 اس��ت؛ در دولت قانونی دموکراتیک نمی توان خواس��ت مردم را 
نادیده گرفت. اگر مردم چنین درخواس��تی )اعدام( دارند، محل 

بحث درباره آن، مجلس است.«
رییس جمهور ترکیه تاکید کرد اگر مجل��س، اعدام کودتاچیان 
 را تصوی��ب کن��د، او ب��ه عن��وان باالترین مق��ام ترکی��ه، آن را 

امضا خواهد کرد.

دادستان کل کشور خبر داد:

تشکیل دادگاه ویژه روحانیت 
درباره »سفارت عربستان«

وزیر دفاع: 

شانتاژ تبلیغاتی دشمنان، تاثیری 
بر ارتقای توان موشکی ندارد

سردار نقدی:

  خطر فسادهای اقتصادی
از خطر داعش بیشتر است

 اردوغان، امروز خبر مهمی را
اعالم می کند

اخبارنگاه 

قاب روز

تودیع معاون پارلمانی رییس جمهوردهمین همایش سراسری ناجادیدار رییس مجلس با جمع فعاالن بخش تعاوننشست خبری سخنگوی نیروی انتظامی

تمام تالش ها برای کشیدن سخنی از جلسات ظریف با احمدی نژاد 
بی فایده است. وزیر خارجه قصد ندارد در این باره سخنی به زبان آورد 
و با اینکه ده سال از آن اتفاقات و حضور رییس جمهور وقت در سازمان 
ملل گذشته اس��ت، کماکان می گوید آنچه در آن جلسات بین او و 
احمدی نژاد گذشته، خصوصی بوده و قصد ندارد آنها را عمومی کند. 
جواد ظریف در گفت و گو با »ایس��کانیوز«، به نخستین جلسه اش با 
احمدی نژاد اشاره می کند و می گوید از او خواسته تا برنامه سفرش 
به آمریکا را برای آقای سفیر بگوید. وزیر خارجه کشورمان همچنین 
تاکید دارد نه خودش و ن��ه خانواده اش هیچ ارتباط کاس��بی ندارد 
و افرادی که برای پیش��برد امور مالی و اقتص��ادی، خود را به ظریف 
و خانواده اش منتس��ب می کنند، حتما خالف می گویند. مش��روح 

گفتگوی ایسکانیوز با محمد جواد ظریف را در ادامه می خوانید:
آقای احمدی نژاد در سال ۸۴ به نیویورک سفر کردند و شما 
آن زمان سفیر ایران در سازمان ملل بودید؛ این اولین برخورد 

شما با ایشان بود یا قبال هم دیداری با یکدیگر داشتید؟
خیر، قبال هم در دفتر مجلس س��ابق با ایش��ان دیدار ک��رده بودم؛ 
دیداری که بع��د از پیروزی ایش��ان در انتخابات و قب��ل از تحلیف و 
تنفیذ انجام ش��د و در آن جلسه، از ایشان پرس��یدم که برنامه شان 
 برای سفر به نیویورک چیست تا مقدمات سفر را

آماده کنم.
ش�ما چ�ه زمان�ی متوجه 
شدید ایشان می خواهند 
بحث هولوکاس�ت را 

مطرح کنند؟

آقای احمدی نژاد بحث هولوکاس��ت را در آن س��فر مطرح نکردند؛ 
بلکه آن را در سفر دیگری که به سازمان کنفرانس اسالمی– سازمان 
همکاری اسالمی کنونی که آن زمان، هنوز به نام سازمان کنفرانس 
اسالمی شناخته می ش��د- در مکه داش��تند، مطرح کردند. حدودا 
مهرماه به نیویورک آمدند و اشاره ای هم به بحث هولوکاست نکردند؛ 
اما اگر اش��تباه نکنم، در آذر ماه، در مکه مکرمه و در حاشیه اجالس 

ویژه سران کنفرانس اسالمی، موضوع هولوکاست را مطرح کردند.
یعنی در نیویورک، ایشان هیچ اشاره ای به بحث هولوکاست 

نداشتند؟
 خیر، من در دو س��فر ایش��ان به نیویورک مس��ئولیت داشتم که در

هیچ یک از این دو سفر، ایشان اشاره ای به هولوکاست نداشتند.
شما دیپلمات و س�فیر با سابقه ای در س�ازمان ملل بودید و 
احتماال روابط گسترده ای هم با دیپلمات های سایر کشورها 
داش�تید؛ بر ای�ن اس�اس، مقامات س�ایر کش�ورها، درباره 
 گفتمان ت�ازه و عجیب رییس جمهور ایران از ش�ما س�وال
نمی کردند؟ به هر حال مطالعه و تحلی�ل چرایی و چگونگی 
آقای احمدی ن�ژاد، آن روزها به یکی از س�وژه های جذاب و 

مهم جهان بدل شده بود.
من تا امروز تالش کردم در مورد ف��ردی که رییس جمهور منتخب 
مردم بوده، با وجود اختالف اساس��ی که در دیدگاه با ایشان داشتم، 

صحبتی نکنم و تصمیم ندارم امروز این روش را عوض کنم.
به هر حال شما حتما به آنها پاسخی داده اید.

به هر حال هر چه گذشته، در قالب وظیفه من به عنوان سفیر ایران در 
سازمان ملل متحدبوده است.

در آن دو سفر، شما با آقای احمدی نژاد به بحث هم نشستید؟ 
اختالف نظرهایتان بر س�ر مس�ائل 
مختلف جدی ش�د؟ مث�ال بگویید 
این روشی که ایش�ان در پی گرفته، 
 نتیج�ه مثبتی برای کش�ور ب�ه همراه

نخواهد داشت؟
باز ه��م همه م��ی دانن��د نظرات م��ن در آن 
 مقطع چه بوده و معموال هم کسانی که من را

می شناس��ند، می دانند من در ارائه دیدگاه 
هایم در جلسات خصوصی با مسئوالن 
صریح هستم؛ اما اسم آن جلسات، 
جلسات خصوصی است. اگر 

قرار باشد در مصاحبه با ش��ما، آنها را بازگو کنم، دیگر جنبه عمومی 
پیدا می کرد.

 اما دیگر ده سال از آن اتفاقات گذش�ته و اسناد محرمانه هم
بعد از مدتی منتشر می شوند.

بله، اسناد محرمانه درست است؛ ولی این موضوعی شخصی است و 
همان طور که خدمت تان عرض کردم، فعال قصد ندارم رویه پیشینم 

را در این مورد تغییر دهم.
ش�ما از نیویورک که برگش�تید، از وزارت خارجه بازنشسته 

شدید؟
از آنجا که برگشتم، عمال بازنشسته ش��دم؛ ولی سال ۸۹ درخواست 
بازنشستگی رس��می بنده مورد قبول قرار گرفت و از سال ۸۹، رسما 
بازنشسته ش��دم؛ البته از وقتی از نیویورک برگشتم، دیگر صرفا کار 
تدریس می کردم؛ آن هم با مقداری فراز و نش��یب و کار چندانی در 

وزارت خارجه نداشتم.
بعد از بازنشس�تگی از وزارت خارجه در اردیبهش�ت ۹۰، به 
 دانش�گاه آزاد اس�المی رفتید. چه ش�د که به عنوان معاون

بین الملل این مجموعه قبول مسئولیت کردید؟
بعد از بازگشت از نیویورک، چندین دستگاه به بنده پیشنهاد همکاری 
دادند.اعتقاد داشتم و دارم که دانش��گاه آزاد اسالمی ظرفیت عظیم 
فراملی دارد و من با استفاده از سوابق و تجربیاتم در وزارت امور خارجه، 
می توانستم به عنوان معاون بین الملل، دانشگاه را در سطح جهانی 
فعال کنم و با همکاری با سایر دانش��گاه ها و مراکز تحقیقاتی معتبر 
خارجی، از ظرفیت دانشگاه و تعامالت علمی و مطالعاتی، برای مقابله 

با ایران هراسی استفاده کنم. 
در مدتی ک�ه از وزارت خارجه دور بودی�د، تدریس زبان هم 

داشته اید؟
من هیچ جا، هیچ وق��ت تدریس زبان نکردم. من ب��رای خودم هیچ 
محلی از اعراب قائل نیس��تم؛ ولی به لطف مردم، این روزها خیلی ها 
فامیل ما شده اند؛ خیلی ها شریک ما شده اند ]با خنده[؛ در صورتی 
 که من هیچ گاه کار اقتصادی نکرده ام که ش��ریک داش��ته باش��م.

ش��نیده ام برخی حتی خودش��ان را به عنوان مدیر ام��الک بنده و 
خانواده ام در جزایر جنوب و شاید جاهای دیگر معرفی کرده اند که 
ما حتی یک متر ملک در آنجا نداریم. خیلی ها، هم دانشگاهی بنده 
در فالن دانشگاه ایران ش��ده اند؛ در صورتی که من اصال در دانشگاه 
های ای��ران درس نخوانده ام و کل دوره آموزش عالی را در دانش��گاه 
 های آمریکا ب��وده ام. خیلی ها نیز ه��م اتاقی ما در دوران س��ربازی

شده اند؛ در حالی که من اصال در ایران سربازی نرفتم و دوره سربازی 
من به تدبیر مس��ئولین عالی نظام، به عنوان امری��ه، در وزارت امور 
 خارجه و نمایندگی جمهوری اس��المی ایران در سازمان ملل متحد

سپری شده است؛ لذا شاید این فرصت خوبی باشد تا خدمت تان عرض 
کنم که من نه ارتباط کاسبی با کسی دارم و نه از اقوام و خویشان، کسی 
با من کار اقتصادی می کند یا حق دارد از اسم من استفاده کند. حتی 
فرزندان من نه اجازه دارند جایی نام بنده را ذکر کنند و نه به لطف خدا 

تاکنون چنین کاری کرده اند. 
اخیرا با کمال تاسف ش��نیدم که یکی از حضرات – که فکرش را هم 
 نمی کردم- برای بازارگرمی در معام��الت خصوصی اش، خودش را

به دروغ به عنوان رییس پس��ر من معرفی کرده و این در حالی است 
 که پسرم در محیط و تماس های کاری حتی از نام خانوادگی ظریف

استفاده نمی کند که شائبه ای پیدا نشود. 

در کشمیر چه خبر است؟

خشونت را متوقف کنید

کشمیر، خشونت بارترین روزهای خود را پشت سر می گذارد. صدها جوان 
شیعه در جریان درگیری با نیروهای امنیتی هند کشته و زخمی شده اند.

به گزارش نام��ه نیوز، خبر کوت��اه بود: 45 نف��ر از مردم ش��یعه در منطقه 
 کشمیر کشته و بیش از 3 هزار نفر زخمی شدند؛ خبری که ال به الی اخبار

کشتار نیس فرانسه و کودتای ترکیه دیده نشد و به حاشیه رفت. در چند ماه 
اخیر، کمتر روزی به شب رسید که در آن، اخبار کشتار و جنگ و درگیری 
و حمالت تروریس��تی، به هدالین رسانه ها تبدیل نش��ده باشد. خاورمیانه 
 در قلب بح��ران جهان، داعش را ه��رروز با چالش جدید و وحش��یانه تری
 تجربه می کند؛ مرز حمالت تروریستی به اروپا و غرب کشیده شده است و

در کن��ار آن، دیگر گروه های تروریس��تی در آفریقا و آس��یا نیز دس��ت به 
خودنمایی می زنند و فاجعه می آفرینند.

در این بین و در حالی که جهان در بهت کشتار کراده عراق، نیس فرانسه و 
کودتای غافلگیر کننده ترکیه به س��ر می برد، در چند کیلومتری مرزهای 
ش��رقی ایران، ش��یعیان کش��میر، با یورش نظامیان و ارتش مواجه شدند؛ 
نظامیان، رهبر جوان ش��یعیان و 2 نفر از همراهانش را به شهادت رساندند 
 و با اعتراض عمومی مواجه ش��دند؛ اعتراضاتی که به کشته شدن 45 نفر و

زخمی شدن صدها نفر دیگر انجامید.
اغلب ش��یعیان کش��میر، در منطقه پاراچنار س��اکن هس��تند؛ منطقه ای 
 که در روزه��ای اخیر، در محاصره گروه های تروریس��تی س��لفی تکفیری

قرار داشت. در درگیری های روزهای  اخیر در این منطقه، نیروهای امنیتی 

هند،45 مسلمان این منطقه را کشته و بیش از 3 هزار نفر را زخمی کردند.
خبرگزاری الجزیره در این باره می نویس��د: منطقه کش��میر تحت کنترل 
هند، ش��اهد خش��ونت آمیزترین اعتراضات طی چند س��ال اخیر اس��ت. 
 پس از کش��ته ش��دن وان��ی، جوانان ک��ه اغلب جمعی��ت ای��ن منطقه را

تشکیل می دهند، به خیابان ها آمدند و با به راه انداختن اعتراضات خیابانی 
و استفاده از شبکه های اجتماعی، خشم خود را نسبت به این اقدام نیروهای 

امنیتی اعالم کردند.
 ای��ن اعتراض��ات اما با وج��ود حضور س��نگین نیروه��ای امنیت��ی و قطع

شبکه های موبایل و تلفن، همچنان ادامه یافت. ناآرامی ها در کشمیر، زمانی 
آغاز ش��د که »برهان وانی«، یکی از فرماندهان کشمیر، به دست نیروهای 

دولتی کشته شد. 
 نیروهای امنیتی هند پس از آنکه دریافتند این ش��خص به محل برگزاری

نماز جمعه منطقه »آنانتاگ« در ایالت جامو و کشمیر رفته است، این منطقه 
را محاصره کردند و وانی و 2 همراهش را به ضرب گلوله کشتند؛ این در حالی 
است که پلیس هند، پیشتر برای دس��تگیری این فرد، 15 هزار دالر جایزه 
تعیین کرده بود.پس از این بود که درگیری ه��ا و ناآرامی ها در این منطقه 
آغاز شد. به مدت چند روز متوالی، درگیری ها میان معترضان به کشته شدن 
وانی و نیروهای امنیتی ادامه داشت؛ درگیری هایی که هر روز دامنه خشونت 
آن بیشتر شده و بر تعداد کشته و زخمی شدگان آن افزوده می شد. پس از 
آن بود که نیروهای دولتی، با هدف عدم انتش��ار اخبار سرکوب معترضان، 

تمامی شبکه های مجازی، اینترنت و شبکه های تلفن همراه را قطع کردند.
س��امر احمد، جوان 23 س��اله کش��میری می گوید: جوانان اینج��ا واقعا 
 ناامید ش��ده اند. امروز اگر من با کس��ی باش��م، نمی دانم فردا این شخص

زنده خواهد بود یا به دس��ت نیروهای امنیتی کش��ته خواهد شد. چرا آنها 
 به ما حمله می کنن��د؟ هرجای دیگری از کش��ور، اعتراض��ات با آب پاش

پراکنده می ش��ود؛ اما چرا اینجا از گلوله های س��اچمه ای ب��رای مقابله با 
معترضان استفاده می شود؟

 وی ادامه داد: در روزهای گذش��ته، بس��یاری از پسران، چش��مان خود را 
 از دس��ت دادند؛ چرا ک��ه نیروه��ای امنیتی با گلول��ه س��اچمه ای به آنها

حمله کردند. صدها نفر با جراحت های شدید در بیمارستان ها هستند.
فرزانه، جوان 26 س��اله نیز در این باره می گوید: موضوعات اساس��ی مردم 
حل نش��ده اس��ت. ما همواره به دنبال فرصتی هس��تیم ت��ا در مناظره ها 
درباره کش��میر مش��ارکت کنیم؛ اما اغلب گفت وگوه��ای صلح آمیزی در 
این باره صورت نمی گیرد؛ موضوعی که اساس��ی ترین دلیل اتفاقات امروز 
 کشمیر است؛ چرا که مقامات هندی، اصلی ترین موضوعات مربوط به ما را

حل نمی کنند.
عقیب حسین 25 ساله درباره اتفاقات اخیر می گوید: آنچه ما در کشمیر می 
بینیم، عصبانیت نیست. این اشتباه اس��ت که این اتفاقات را عصبانی بودن 
بنامیم. ما در حال جنگ سیاس��ی هس��تیم؛ این آرمان مردم است که حق 

تعیین سرنوشت خود را در اختیار داشته باشند.

ناگفته های ظریف از ارتباطش با احمدی نژاد، هولوکاست و بازنشستگی از وزارت خارجه

ارتباط کاسبی با کسی ندارم
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خبر خبر

تفاهم نامه واگذاری اجراي طرح بهبود فرآیند و بهینه س��ازی 
ش��رکت پاالیش نفت اصفهان به ش��رکت دایلم ک��ره جنوبی 
منعقد ش��د.مدیر عامل ش��رکت پاالیش نفت اصفهان شامگاه 
دوش��نبه 28 تیرماه در مراس��م امضای تفاهم نام��ه واگذاری 
ط��رح بهب��ود فرآین��د و بهینه س��ازی ش��رکت پاالیش نفت 
اصفهان به ش��رکت دایلم کره جنوبی، اظهار داشت: امروز روز 
بسیار خوبی برای پاالیش��گاه اصفهان است.لطفعلی چاووشی 
با بی��ان اینکه از زمان��ی که  پاالیش��گاه اصفهان احداث ش��د 
 خط خاصی ب��رای انتقال نفت کوره از پاالیش��گاه ب��ه نیروگاه

 در نظر گرفته شده بود، افزود: سال های زیادی نیروگاه از نفت 
کوره اس��تفاده می کرد، اما از دو س��ال پیش به دلیل ش��رایط 
زیست محیطی، اداره کل محیط زیست این خط را پلمب کرد.

مدیر عامل ش��رکت پاالیش نفت اصفهان با بیان اینکه پس از 
خصوصی شدن برای تامین منابع این پروژه ها مشکل داشتیم، 
اف��زود: با وجود مش��کالت برای تامی��ن منابع داخلی و س��ود 
پاالیشگاه، بخش��ی از پروژه ها انجام شد. مجموعه بهینه سازی 
و مجتمع بنزین سازی به مبلغ 500 میلیارد تومان انجام شد و 
استانداردسازی محصول گازوییل به مبلغ 800 میلیون یورو نیز 
در حال انجام اس��ت. وی ادامه داد: همچنین تبدیل نفت کوره 
یکی از بزرگترین پروژه های زیست محیطی پاالیشگاه اصفهان 
اس��ت که دارای اهمیت اقتصادی و زیس��ت محیطی بسیاری 
است. امیدواریم با امضای این تفاهم نامه ظرف چند سال آینده 
این پروژه تکمیل شود تا نام پاالیشگاه اصفهان دوباره با عنوان 

پاالیشگاه طالیی مطرح شود.
وی با اشاره به اینکه طرح بهبود فرآیند و  بهینه سازی پاالیشگاه 
اصفهان در مدت چهار سال با س��رمایه گذاری دو میلیارد دالر 
اجرا می شود، اضافه کرد: در این پروژه شرکت دایلم کره جنوبی 
به عن��وان پیمانکار خارجی ب��ا همکاری پیمان��کاران داخلی، 
شرکت ملی مهندسی و س��اختمان نفت ایران به عنوان مجری 
طرح فعالیت می کند. مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان 
با اش��اره به ضرورت اجرای طرح، ادامه داد: پاالیشگاه اصفهان 
فعالیت خود را در زمینه پاالیش نفت خام و تولید فرآورده های 
نفتی ش��امل گاز مایع، بنزین، نفت گاز، س��وخت هواپیما و ... 
در س��ال 1358 با ظرفیت 200 هزار بشکه آغاز کرد.چاووشی 
تصریح کرد: با شروع جنگ تحمیلی و نیاز کشور به فرآورده های 
نفتی، ظرفیت پاالیش نفت خام پاالیشگاه به بیش از 375 هزار 
بش��که در روز افزایش یافت، اما در حال حاضر این پاالیشگاه با 
تولید 22 درص��د از کل فرآورده های نفتی مورد نیاز کش��ور از 
لحاظ ظرفیت پاالیشی و تنوع تولید فرآورده های نفتی جایگاه 
ویژه ای را در بین پاالیشگاه های کش��ور دارد.وی با بیان اینکه 
در سال 86 این شرکت در راستای سیاست های اصل 44 قانون 
 اساس��ی به عنوان اولین شرکت پاالیش��ی به بخش خصوصی 
واگذار شد، اضافه کرد: اجرای طرح جامع بهینه سازی بر اساس 
الزامات زیست محیطی و قانونی به منظور ارتقای کمی و کیفی 
محصوالت تولیدی و مطابق با استانداردهای جهانی و سازگار با 
محیط زیست در دستور کار شرکت پاالیش نفت اصفهان قرار 
گرفت.مدیر عامل ش��رکت پاالیش نفت اصفهان ادامه داد: این 
طرح به دلیل برخورداری از توجیه��ات فنی و اقتصادی قوی و 
هم چنین تاثیرگذاری در تامی��ن کل فرآورده های نفتی مورد 
نیاز کشور به ویژه بنزین از طرح های اولویت دار در نظام اجرایی 
کشور شناخته شد.این طرح در سال 86 با همکاری شرکت های 

خارجی و شرکت های داخلی شروع شد.
چاووشی با ذکر اینکه  این طرح به دلیل مشکالت ناشی از تامین 
منابع مالی از س��ال 87 با رکود و تعلیق ناخواسته مواجه شد، 
افزود: برای  تامین فاینانس طرح با توجه به اهمیت اجرای آن 
در زمینه خودکفایی کش��ور در تولید بنزین، کاهش چشمگیر 
آالینده های زیس��ت محیطی و هم چنین دستیابی پاالیشگاه 
به س��ودآوری تالش های زیادی انجام ش��د، اما به دلیل وجود 
تحریم ها امکان جذب س��رمایه گذاری برای اجرای کامل طرح 
میس��ر نش��د. مدیرعامل ش��رکت پاالیش نفت اصفهان گفت: 
توافقنامه انجام کار به صورت EPC مشروط به تامین فاینانس با 
شرکت دایلم، پاالیشگاه و شرکت ملی مهندسی و ساختمان به 
عنوان مجری طرح امضا شد، همچنین برای سرعت بخشیدن به 
پروسه نهایی سازی قرارداد تجاری و شرایط فاینانس به موازات 

در حال انجام است.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی تلفیقی و راهبردی وزارت نیرو گفت: در 
آخرین لحظات مشکل و موانع تخصیص فاینانس خارجی به پروژه 
شبکه فاضالب اصفهان برطرف شد و بنابراین باید در زمان مقرر 
و چه بس��ا زودتر از موعد، اجرای فاز یک عملیات بازسازی شبکه 
فرسوده اصفهان به پایان برسد. محسن بختیار در جلسه آخرین 
وضعیت تخصیص فاینانس خارجی پروژه بازرس��ی و بازس��ازی 
شبکه فاضالب اصفهان، بیان داش��ت: پروژه هایی که منابع مالی 
آنها از طریق فاینانس خارجی تامین می شود با دیگر روش های 
 مالی تفاوت بس��یار دارد زیرا اجرای این پروژه ها باید بر اس��اس

 زمان بندی مشخص و تدوین شده، پیش رود در غیر این صورت 
هر لحظه ای که از برنامه زمان بندی پیش��رفت پروژه عقب بماند 
هزینه دربر دارد و  ضرر و زیان بسیاری رقم می خورد. مشاور وزیر 
با بیان اینکه س��رمایه گذار در فاینانس خارجی براساس صورت 
وضعیت ارس��الی منابع مالی را پرداخت می کند، اظهار داش��ت: 
 اگر پیش��رفت کار مطابق برنامه تدوین شده نباشد پرداخت پول

 انجام نمی شود  این درحالی است که پروژه باید در زمان مقرر به 
پایان برسد تا به موقع بازپرداخت منابع فاینانس خارجی در دستور 
کار قرار گیرد. وی اجرای پروژه بازسازی شبکه فرسوده فاضالب 
اصفهان را به روش تامین مالی فاینان��س خارجی برای اولین بار 
در کشور معرفی کرد و بیان داش��ت: اولین بار در کشور است که 
اجرای پروژه بدی��ن روش انجام می گیرد بنابراین  از مس��ئوالن 
 در اجرای پروژه بازس��ازی ش��بکه فرس��وده فاض��الب اصفهان

 انتظار م��ی رود عالوه بر اینک��ه در انتقال دان��ش و نیز فراگیری 
مباحث فنی دقت الزم را داشته باش��ند در اجرای گام به گام این 
پروژه مطابق برنامه آموزش های الزم را در دستور کار قرار دهند 
به طوری که پس از موفقیت در اجرای این پ��روژه این تجربه در 
اختیار س��ایر همکاران در صنعت آبفا قرار گی��رد. مدیرکل دفتر 
برنامه ری��زی تلفیق��ی و راهب��ردی وزارت نیرو، اج��رای پروژه 
 شبکه فاضالب فرسوده را در اصفهان بس��یار حساس برشمرد و 
تصری��ح ک��رد: اج��رای ای��ن پ��روژه، از حساس��یت بس��یاری 
 برخ��وردار اس��ت بر ای��ن اس��اس باید نهای��ت دقت و س��رعت 
ب��ه کار گرفته ش��ود و نی��ز مس��ئوالن اج��رای این پ��روژه باید 
برای پوش��ش دیگ��ر هزینه ه��ا از طری��ق تخصی��ص اعتبارات 
عموم��ی، اوراق تس��ویه خزان��ه تهات��ر بدهی های ط��رح های 
 تملک ی��ا مطالبات و نی��ز 25 درص��د افزایش قرارداده��ا اقدام  
کنند. مدیرعامل ش��رکت آبفای  اس��تان اصفهان در این جلسه 
گفت: حدود 6 سال است که مسئوالن شرکت آبفای اصفهان برای 
بازسازی شبکه فرسوده فاضالب تالش می کنند و هم اکنون که 
موانع تخصیص فاینانس خارجی این پروژه برطرف شده می توان 

گفت همه تالش های چندین سال گذشته به ثمر نشسته است.

در راستای بهبود فرآیند و بهینه سازی صورت گرفت؛

امضای توافقنامه پاالیشگاه 
اصفهان با دایلم کره جنوبی

مدیرکل دفتر برنامه ریزی تلفیقی و راهبردی وزارت نیرو:

تخصیص فاینانس خارجی به 
بازسازی شبکه فاضالب اصفهان

yusefian.zayanderoud@gmail.com 

طی چند سال گذشته بانک مرکزی، ساماندهی موسسه های اعتباری 
را به منظور نظام بخشیدن به شبکه پولی کشور در دستور کار خود 
قرار داد. از این رو، شهریور سال گذشته تعاونی اعتباری ثامن الحجج  
در پی وقوع بحران مالی و ناتوانی در بازپرداخت وجوه سپرده گذاران، 
غیرمجاز اعالم شد.  در آن زمان موضوع س��اماندهی این تعاونی در 
نشست های شورای پول و اعتبار مطرح و تودیع سپرده های مردمی 
با نظارت بانک مرکزی و همکاری قوه قضاییه و سایر نهادهای نظارتی 
آغاز شد. این مسئله در ش��رایطی ش��کل گرفت که این موسسه با 
نزدیک به یک دهه فعالیت در نظام پولی کش��ور توانسته بود حدود 
550 شعبه را در اس��تان های مختلف کشور تاسیس و مبالغ کالنی 
را به عنوان سپرده جذب کند. موسسه ثامن الحجج  تا مدت ها یکی 
 از موسسه های آس��ان گیر برای پرداخت تس��هیالت به متقاضیان

 به حساب می آمد و با پرداخت نرخ س��ودهای باالتر از شبکه بانکی 
که گاهی به 35 درصد نیز می رسید در افکار عمومی جا باز کرده بود 
اما به یکباره در شرایطی قرار گرفت که پیش تر موسسه میزان آن را 
 تجربه کرده بود. سرانجام بانک مرکزی بهمن ماه 94 عاملیت موسسه

  ثامن الحجج  برای تعیین تکلیف سپرده گذاران، وصول مطالبات و 
تسویه حس��اب های مالی را به بانک پارس��یان محول کرد تا همان 
 راهی که موسس��ه ورشکس��ته می��زان در پیش گرفته ب��ود، برای 

این موسسه  هم تکرار شود.
 بانک مرک��زی س��وم تیرم��اه در اطالعی��ه ای اعالم ک��رد تاکنون

 )از بهم��ن 1394( بی��ش از 90 درص��د حس��اب ه��ای تعاون��ی 
 اعتبار ثامن الحجج  تعیین تکلیف ش��ده اس��ت و از بیس��تم تیرماه

  حس��اب های تعیین تکلیف نش��ده س��پرده گذاران تعاونی اعتبار
  ثامن الحجج تا س��قف ی��ک میلیارد ری��ال به بان��ک عامل منتقل

می ش��ود. 10 روز بعد بانک پارس��یان نیز در اطالعیه ای اعالم کرد 
تاکنون 22 ه��زار میلیارد ریال به مش��تریان تعاون��ی ثامن الحجج 
پرداخت و یک میلیون و 350 هزار حساب آن تعاونی نیز با موفقیت 
تعیین تکلیف شده اس��ت.  اکنون این امر سبب س��ردرگمی مردم 
به دلیل سیاست های نامنس��جم پولی و مالی کشور شده و با ایجاد 
مشکالت بس��یار اعتماد ملی را لکه دار کرده اس��ت  به گونه ای که 
مردم نمی دانند کدام موسس��ه یا بانک می توان��د جوابگوی اعتماد 
آنها در سپرده گذاری باشد. جالب است که موسسه مالی غیرمجازی 
 که امروزه ش��اکیان بس��یاری دارد در بره��ه ای از زم��ان تبلیغات 
 گس��ترده ای درس��طح کشور داش��ته  و توانس��ته به واس��طه این

 آگهی ها مش��تریان بس��یاری را جذب کند و  در این میان مردم به 
واسطه معتبربودن این نوع تبلیغات نسبت به سرمایه گذاری در آن 

موسسه اقدام کردند در حالی که  از تبعات آن مطلع نبودند.
نایب رییس کمیس��یون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اهمال بانک 
مرکزی در رشد قارچ گونه موسس��ات مالی غیرمجاز مشهود است، 
معتقد اس��ت: بانک مرکزی باید پاس��خگوی چگونگی فعالیت این 

موسسه مالی غیرمجاز با بیش از 500 شعبه در سراسر کشور باشد.
 س��یدناصر موس��وی الرگان��ی م��ی گوی��د: تبلیغ��ات گس��ترده

 موسسه مالی غیرمجاز ثامن الحجج خود عاملی برای اعتماد مردم 
به این موسسه است که متاسفانه بدون هیچ مانعی حتی تا ماه های 
 اخیر نیز ادامه داشته اس��ت. وی همچنین می گوید: ادغام موسسه 
ثامن الحج��ج با بان��ک پارس��یان اقدامی اس��ت که ب��رای تعیین 
 تکلی��ف وضعی��ت س��پرده گ��ذاران و کارمن��دان ای��ن موسس��ه

 در نظر گرفته ش��ده است. موس��وی الرگانی با تاکید براینکه مردم 
از حیث اعتماد به موسس��ات غیرمجاز با وجود هش��دارهای بسیار 
بانک مرکزی محکوم هس��تند، می گوید: درح��ال حاضر تمرکز بر 
 رفع مش��کل س��پرده گذاران و همچنین کارمندان موسس��ه مالی 
ثامن الحجج ضروری اس��ت.وی با بیان اینکه بان��ک مرکزی دربعد 
نظارت بر موسس��ات مالی غیرمجاز ضعف مش��هودی داشته است 
تصریح می کند: در راستای رفع این ضعف باید هرچه سریع تر تکلیف 
مردم درقبال این موسسه مشخص شود. موسوی الرگانی می افزاید: 
مجلس به ویژه کمیسیون اقتصادی آن نس��بت به وجود موسسات 
مالی غیرمجاز حس��اس بوده و تا حصول نتیجه ،پیگیر حقوق حقه 
 مردم اس��ت. البته مجلس بارها درخصوص وجود موسس��ات مالی

 غیر مجاز به دولت تذکر داده است، اما اقدام درخوری در این زمینه 
دیده نشده اس��ت به گونه ای که اکنون نارضایتی عمده درخصوص 
موسسه مالی غیرمجاز ثامن الحجج را ش��اهد هستیم ؛ مردم نباید 

تاوان بی مسئولیتی دستگاه های نظارتی را پس بدهند!

میوه های قاچاق ب��ار دیگر وارد بازار ش��د و این ب��ار در فصل 
برداشت بسیاری از محصوالت کشاورزی در ایران، از گیالس، 

انگور، لیمو و زردآلو گرفته تا گالبی ، سیب ، انار و ...!
 وزیر کش��اورزی هم واکنش نش��ان داده و دس��تور تش��کیل 
»ستاد پایش قاچاق محصوالت کشاورزی« را صادر کرده است 
که البته تا ستاد تشکیل ش��ود، موضوع را بررسی کند، تصمیم 
بگیرد، تصمیماتش را برای اجرا ابالغ کند و مصوبات ابالغی اجرا 
ش��وند، قاچاقچیان کار خود را کرده و با به خاک سیاه نشاندن 
کش��اورزان ایرانی بار خود را بس��ته اند تا موج بعدی قاچاق را 

شکل دهند!
چندی پیش مق��ام معظم رهب��ری از قاچاق میوه به کش��ور 
 صریحا  انتق��اد کردن��د و بع��د از آن، عملیات جم��ع آوری و

 معدوم س��ازی میوه های قاچاق آغاز ش��د ولی گویا مسئوالن 
 پنداش��ته ان��د با ی��ک س��ری اقدامات نمایش��ی، مش��کل را 

حل کرده اند!
اما موضوع قاچاق میوه، بس��یار جدی تر از این حرف هاس��ت؛ 
آنق��در پیچیده ک��ه حتی بع��د از تصریح��ات رهب��ر انقالب 
 نیز ش��اهدیم قاچاقچی��ان با خیال آس��وده ب��ه اقدامات خود

 ادامه می دهند. حال باید پرس��ید که اینها چه کسانی هستند 
که فقط چند ماه بعد از تاکید جدی رهبری مبنی بر ممانعت از 

ورود این میوه ها، به کار خود ادامه می دهند؟
نکته دیگر این است که حجم میوه های قاچاق به حدی باالست 
که نمی توان باور داش��ت چند قاچاقچی خرده پا، مخفیانه و از 

کوه و بیابان این میوه ها را وارد کرده باشند!
آوردن ه��زاران تن میوه از چی��ن، مصر، برزی��ل و اقصی نقاط 
جهان و رد کردن کانتینری آنها  از مرزهای ایران قطعا نیازمند 
عملیات گروهی و س��ازماندهی تشکیالتی است. مگر می شود 
این حجم انبوه می��وه را با کانتینرهای یخچ��ال دار وارد کرد، 
تمام جاده ها و اتوبان های کش��ور را درنوردید و س��ر از شبکه 
وس��یع توزیع درآورد و ت��ازه بعد از ق��رار گرفتن می��وه ها در 
ویترین میوه فروش��ی ها، مسئوالن خبردار ش��وند که ای دل 
غافل، میوه قاچاق آورده اند! بنابرای��ن به جای اینکه در داخل 
بازار دنبال میوه فروش ها بگردند یا وزیر کش��اورزی در صدد 
تشکیل ستاد پایش در وزارتخانه اش باش��د، کافی است فقط 
حواسش��ان به گمرکات کش��ور که در اختیار دولت هس��تند 
 باشد چرا که »شترس��واری دوال دوال نمی شود.« همه باید در

  ای��ن ب��اره پاس��خگو باش��ند و در رأسش��ان گم��رک بای��د 
توضیح دهد که ای��ن همه میوه چطور از جلوی چش��مان آنها 

رد می شود؟!
در پایان، بی مناس��بت نیست س��خنان رهبری در این باره را 

مرور کرده و مسئوالن را به اقدام و عمل در این خصوص دعوت 
کنیم چرا که وارد کردن میوه های خارجی، آن هم در حالی که 
مشابهش در کشور با حجم انبوه تولید می شود، جنایت در حق 
کشاورزان ایرانی است؛ »کش��ور با این عظمت انسان خجالت 
می کشد که میوه خارجی وارد می شود. پرتقال و سیب ایرانی 
روی درخت مانده، آن وقت پرتقال خارجی وارد می کنند. منابع 
را به س��مت تولید هدایت کنید نه واردات...م��ن باز هم تاکید 
می کنم. حاال ش��ما می گویید ما جل��وی واردات را گرفتیم اما 
میوه هایی در بازار هست که ]وارداتی است[. آخر ایران برود از 

کجا میوه بیاورد که بهتر از میوه  ما باشد؟
یک وقتی زمان ریاس��ت جمهوری ما، یک نفری از یک کشور 
عربی -اس��م نمی آورم- آمده بود، سوغاتی برای من یک جعبه  

خیلی قشنگ، خرما آورده بود. 
گفتم مصداق واقعی زیره به کرمان بردن این است. ما این همه 
خرما داریم -این خرم��ای مضافتی، ای��ن خرماهای گوناگون 
جنوب کشور؛ چه در اس��تان فارس، چه در خوزستان، چه در 
بلوچس��تان- آن وقت حاال ب��رای ما خرما آورده ان��د؛ منتها در 
بسته بندی. من آن وقت همان هدیه را بردم در دولت، گفتم این 

خرما را مقایسه کنید با خرماهای ما!
خرماهای ما بهتر از این هستند اّما این بسته بندی چقدر قشنگ 
اس��ت. آن وقت ها خرماهای ما  را در آن کیسه های فالن جور، 
با لگد ت��وی حصیر می کردند، س��رش را می بس��تند و عرضه 
می کردند! حاال البته یک خرده بهتر ش��ده. به هرحال واردات 

میوه، واردات بی رویه است.«

از زمانی که یخدان ه��ای آهنی به عنوان اولی��ن نوع یخچال 
وارد آش��پزخانه ش��د مدت زیادی گذشته اس��ت، اما اساس 
 کار یخچال ه��ای ام��روزی یعنی ت��ازه و خنک نگه داش��تن 
مواد غذایی خانه هنوز به همان ش��کل س��اده اس��ت و هیچ 
تغییری نکرده است و فقط ظاهر یخدان های فلزی قدیمی به 

یخچال های الکترونیک امروزی تبدیل شده  است.
 اگ��ر ب��ه تازگی ب��رای خری��د یخچ��ال فری��زر راه��ی بازار 
شده باش��ید حتما این مقدمه را به چش��م خود دیده اید که 
 یخچال ه��ای ام��روزی دیگر فقط ی��ک محفظه ب��ا قابلیت 
خنک کردن مواد خوراکی نیست، بلکه به لوازمی الکترونیک و 
گاه پیچیده تبدیل شده اند، هرچند فلسفه وجودی این وسیله 
مهم زندگی آس��ایش بیشتر اس��ت، اما ظاهرا این تنوع تولید 
و پیچیده ش��دن امکانات الکترونیک یخچ��ال های امروزی 
باعث س��ردرگمی و البته هزینه های اضافه برای  خانواده ها 

شده است.
 بنابرای��ن مدل ه��ای گوناگ��ون، طراح��ی ه��ای مختلف با 
قابلی��ت های متف��اوت همه و هم��ه باعث آش��فتگی ذهنی 
خریداران شده در حالی که می توان با رعایت اصولی ساده و 
البته ابتدایی بهترین و اقتصادی ترین انتخاب را داش��ت پس 
اگر شما هم جزو آن دسته از مصرف کنندگان هستید که قصد 
خرید یخچال فریزر را دارید و برای آخر هفته خودتان برنامه 
ریزی کرده اید ، شاید بد نباشد نگاهی به این مدل ها بیندازید.

ساید بای ساید بخرید

اعتمادکنندگان به موسسه ثامن الحجج هنوز درگیر شاهکار نظارتی بانک مرکزی؛

سرانجام موسسات مالی و اعتباری چه خواهد شد؟

کانتینر کانتینر میوه قاچاق؛

شترسواری دوال دوال نمی شود!

فری�زر  و  یخچ�ال 
س�اید ب�ای س�اید 
سامس�ونگ م�دل 

Rosso w

به سیس��تم کنترل با << 31 ف��وت مجهز 
LED نمایشگر

کنندگی دو گانه<< سیس��تم خنک 

اینورتر دیجیتال<< دارای کمپرس��ور 

Dual LED روشنایی داخلی >>
<< سیستم هوشمند تنظیم رطوبت و دما

Space Max فضای داخلی بیشتر با تکنولوژی >>

7.798
.000

یخچال و فریزر ساید 
بای ساید سامسونگ 

HM24SW مدل

<<  25 فوت سیس��تم 
LED کنترل با نمایشگر

خنک کنندگی دو گانه<<  مجهز به سیس��تم 

اینورتر دیجیتال<<  دارای کمپرس��ور 

داخل درب<<  آبسردکن و یخ ساز 

LED طبقات شیشه ای مقاوم<<  روشنایی داخلی

5.755
.000

یخچال و فریزر ساید 
 بای ساید ال جی مدل

SX-B532S 

با قابلیت دسترسی سریع << 32 فوت درب جدید 
به اقالم پرمصرف

ب��ا نس��ل جدی��د فیلتر <<  ط��راوت و تازگ��ی 
بهداشتی

لمس��ی مجهز به نمایشگر <<  سیس��تم کنت��رل 
دیجیتال

<<  مجهز به سیستم عیب یاب هوشمند

9.100
.000

یخچال و فریزر ساید 
بای ساید ال جی مدل  

SX-B534

<< 34 فوت
یخچال<< طراح��ی ویژه درب 

<<  فیلتر بهداشتی
ض��د  الس��تیک  باکتری دور درب<< 

داخلی<<  یخ س��از جداشونده 

<<   کمپرسور خطی کم مصرف
<<  سیستم عیب یاب هوشمند

10.25
0.000

یخچال و فریزر ساید 
بای ساید اسنوا مدل

SR-SL830

<< 30 فوت
هوشمند<<  چش��م الکترونیک 

کمپرسورهای کم مصرف<<  مجهز به نسل جدید 
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دریچه

خبر

مدیرکل دفتر موزه ه��ای تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی س��ازمان 
حفاظت محیط زیست از تالش ایران برای به روز رسانی طرح اقدام 
ملی تنوع زیستی و ارائه برنامه به روز شده در این حوزه به دبیرخانه 

کنوانسیون تنوع زیستی خبر داد.
 اصغر مبارکی با اش��اره ب��ه برگ��زاری کارگاه آموزش��ی بازبینی و 
آماده سازی طرح اقدام و استراتژی های حفاظت از تنوع زیستی طی 
هفته گذشته به میزبانی این سازمان، هدف از برگزاری این کارگاه را، 

ارائه راهکارهای به روز، در خصوص تهیه طرح اقدام ملی اعالم کرد.
 مبارکی با اش��اره به ش��کل گی��ری کمیت��ه راهبردی مل��ی برای 
 به روز رس��انی ط��رح اقدام مل��ی تنوع زیس��تی زیر نظ��ر معاونت 
محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، 
گفت: ایران با ارسال برنامه ای جامع و در زمان بندی مقرر شده تعهد 
خود به پروتکل های بین المللی و حفظ تنوع زیستی کشور را نشان 
می دهد.به گفته وی، ای��ران به عنوان یکی از اعضای کنوانس��یون 
 تنوع زیس��تی موظف و مکلف است به روز رس��انی طرح اقدام ملی 
تنوع زیستی خود را در دستور کار قرار دهد و برنامه جدید خود را به 

دبیرخانه کنوانسیون ارسال کند.
مدیرکل دفتر موزه ه��ای تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی س��ازمان 
حفاظت محیط زیست ضمن یادآوری سطح ملی برنامه ارائه شده، 
خاطرنشان کرد: بنابراین عالوه بر سازمان حفاظت محیط زیست، 
س��ایر ذی نفعان دولتی و غیردولت��ی نیز در به روز رس��انی برنامه 

مشارکت دارند.
به گفته مبارکی، برداشت بیش از حد از منابع، تخریب زیستگاه، ورود 
گونه های غیربومی، تغییر اقلیم و عدم آش��نایی با ارزش گونه های 

بومی، آسیب های جدی به تنوع زیستی وارد کرده است.
وی اظهار کرد: این کارگاه از طرف معاونت محیط زیس��ت طبیعی 
 و تنوع زیستی س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت با محوریت دفتر 
موزه های تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی و مشارکت فنی و آموزشی 
دفاتر نایروبی و بانکوک برنامه محیط زیس��ت س��ازمان ملل متحد 
)یونپ( برگزار شد و سازمان ها و وزارتخانه های دولتی و غیر دولتی 
 مرتبط، همچنین س��من های تخصصی و عالقه من��د به این حوزه

 از جمله حاضران این کارگاه بودند.
سال 1384 نخس��تین برنامه اقدام ملی حفاظت از تنوع زیستی در 
ایران با مش��ارکت گروه گسترده ای از دس��ت اندرکاران، محققان 
و س��ازمان های مردم نه��اد در راس��تای تحقق تعه��دات ایران به 

کنوانسیون تنوع زیستی تهیه شد.
این برنامه شامل چهار راهبرد، 25 برنامه کلی شامل مجموعه زیادی 
از برنامه های اقدام بود که در س��ال 2006 به دبیرخانه کنوانسیون 

ارائه شد.

 بازنگری در طرح اقدام ملی 
حفاظت از تنوع زیستی

عکس روز)سنجاب های زمینی(

مش��اور ارش��د وزیر نیرو در حوزه HSE گفت: با وج��ود ایجاد ضرورت 
سیستم یکپارچه مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست بعد از گذشت 

12 سال هنوز این سیستم در کشور وجود ندارد.
بهرام طاهری مش��اور ارش��د وزیر نیرو در همایش ملی محیط  زیست با 
رویکرد مدیری��ت یکپارچه و فراگی��ر HSE که در س��الن همایش های 
 س��ازمان حفاظت محیط زیست برگزار ش��د، اظهار داش��ت: با اینکه در

 سال 83 بحث ضرورت ایجاد سیستم یکپارچه HSE را مطرح کرده ام، اما 
بعد از گذشت 12 سال هنوز این سیستم در کشور وجود ندارد.

وی تاکید کرد: در نتیجه نبود این سیس��تم، محیط زیس��ت آسیب های 
بس��یاری می بیند و به همان اندازه که در راه اندازی این سیستم تحقیق 
می کنیم عواقب بیش��تری در بخش ایمنی، محیط زیس��ت و بهداش��ت 

گریبان گیر ما خواهد شد.
طاهری با بیان اینکه برای پیاده کردن سیس��تم HSE وزارت نیرو طی 
ارسال نامه ای به پزشکی قانونی و اورژانس آمار تمام موارد منجر به فوت، 
آسیب و حادثه هایی که به آب و برق مربوط می شود را خواسته است، گفت: 
تا امروز هیچ موردی از این موضوعات به دست ما نرسیده تا اولویت بندی 

کرده و بر اساس آن سیستمی را طراحی کنیم.

مشاور ارشد وزیر نیرو تاکید کرد: ما ریسک ها را فقط در حوزه سد سازی، 
پتروشیمی، پاالیشگاه و کارخانه ها الزم نداریم، بلکه ضرورت دارد تا تمام 
ریسک ها و خسارت های محسوس مستقیم، غیر مستقیم و نامحسوسی 

را که بر کیفیت زندگی تاثیر می گذارد به دست آوریم.
وی تاکید کرد: در اقتصاد 10 تریلیون دالری آمریکا خس��ارت ناش��ی از 
صنعت ساخت، حدود 6 درصد درآمد ناخالص این اقتصاد است، صنعت 
ساخت ، بیشترین خسارت را وارد می کند که باید سایر خسارت ها از جمله 

خسارت های مربوط به محیط زیست و بهداشت را به آن اضافه کنیم.
طاهری افزود: حجم نفت زی��ادی در آب های زیر زمینی حرکت می کند، 
بر همین اساس در سال 83 مقرر ش��د روی آلودگی پاالیشگاهی تهران 
مطالعه و کار کنیم آب و خاک این منطقه کامل از بین رفته است، بنابراین 

برای لحاظ کردن این خسارت ها باید برنامه ریزی صورت گیرد.
مشاور ارش��د وزیر نیرو با اش��اره به اینکه در بین 25 کشور با درآمدهای 
باالی ملی، ایران بین 21 تا بیست و سومین و متوسط 25 قرار دارد، گفت: 
نقش صنعت در اقتصاد آمریکا بین 25 کشور در جایگاه بیست و پنجم قرار 
دارد در حالی که ایران در جایگاه دوم قرار گرفته اس��ت؛ آمریکا در مورد 
درآمد ناشی از بیمه و خدمات بانکی بعد از فرانسه جایگاه دوم را دارد، این 

در حالی است که ایران در جایگاه بیست و سوم در این زمینه قرار دارد.
طاهری تاکید کرد: اگر قرار است درآمد ملی از این طریق ایجاد شود باید 
به افراد اجازه حفر چاه  آب ه��ای غیر مجاز را بدهیم و اگر درآمد کش��ور 
متکی به نفت باشد این وضعیت تا زمانی ادامه دارد که مسائل HSE در 
کشور لحاظ نکنیم در این صورت اقتصاد کشور متکی به آب و نفت خواهد 

بود و مردم مقر درآمدی جز کشاورزی نخواهند داشت.
 HSE مش��اور ارش��د وزیر نیرو اظهار کرد: طبق بررس��ی ها و اطالعات
مشخص شده در آمریکا، سن ریس��ک رانندگی در 60 سالگی مجددا باال 
می رود. بنابراین قانونی در این زمینه تصویب شده؛ این در حالی است که 
برای رانندگان خانم سن 55 سالگی فرکانس باالی ریسک باالتر از مردها 

بوده است.
طاهری با تاکید بر اینکه بای��د یک کار ملی در این زمینه ش��روع کنیم، 
اظهار کرد: وزارت بهداشت در موضوع س��وختگی شروع به فعالیت های 
در این زمینه کرده است ولی س��اختار دقیقی در این مورد وجود ندارد و 
سال هاست که آمار تلفات را از اورژانس درخواست کردیم ولی آنها در ارائه 

اطالعات امتناع کرده اند.
مش��اور وزیر نیرو در حوزه HSE اظهار کرد: در رویکرد سنتی به مقوله 

HSE به طور موردی برای موضوع های پراکنده در حد نیاز تصمیم گیری 
می شود و بر حسب اتفاقات و حوادث روی داده تصمیم  گرفته می شود که 
به موضوع  HSE پرداخته شود. در دوره ای قرار شد برای مدیران یک دوره 

HSE گذاشته شود ولی این دوره هیچ وقت برگزار نشد.
طاهری تاکید کرد: بدون تصویر کالن و فراگیر از موضوعات موجود و بدون 
روش مندی برای تصمیم گیری و برنامه ریزی از جمله رویکردهای سنتی 
در سازمان های کشور ،  تصمیم گیری ها در سازمان ها با رویکرد سنتی با 

اطالعات ناقص بدون ابزارها و تحلیل ها صورت می گیرد. 
همچنین مبتنی بر این رویکرد، عکس العملی در قبال شرایط یا رخدادها 

صورت می گیرد.
وی با بیان اینکه رویکرد سیستمی تصمیم ها و برنامه ریزی ها در سازمان ها 
باید فراگیر و منعطف باشد، گفت: مالکیت تمام ریسک های مرتبط با آب 

و برق دراکثر نقاط کشور بر عهده وزارت نیرو است.
مشاور ارشد وزیر نیرو اظهار کرد: باید ساختار ملی استراتژیک HSE ایجاد 
شود. تقاضای ما این است که از طریق ایجاد این ساختار ملی از تلف کردن 
هزینه های بس��یار و صرف وقت و س��رمایه های گزاف برای آموزش های 

فراوان بیهوده که نیازسنجی نشده اند، جلوگیری شود.

طاهری مطرح کرد:

نبود سیستم یکپارچه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در کشور

ترسناک ترین ، درنده ترین 
سمی ترین و کشنده ترین حیوانات دنیا

در ژاپ��ن بی��ش از ه��ر 
نقط��ه   دیگ��ری از دنیا  
می توانید ب��ا این جانور  
خطرناک روبه رو شوید.  
در کشوری که مردمش  
به غذاهای دریایی بسیار  
عالقه دارند ظاهر ماهی  
پفی می تواند برای همه  

اغوا کننده باش��د، اما این موجود دوست داش��تنی بسیار سمی 
است.  اگر این ماهی سم خود را به سمت شما نشانه بگیرد و این 
 سم به  داخل حلق برود به سرعت فلج شدن و عدم توانایی برای 

نفس کشیدن  به وجود می آید.

در ط��ول س��ال، چند 
نف��ر در آفریق��ا با نیش 
ای��ن زنبور ج��ان خود 
را از دس��ت می دهند؟ 
 آنه��ا س��ال ب��ه س��ال 
خطرناک تر می ش��وند 
چرا که ه��م جمعیت و 
هم گس��تره قلمروشان 

در حال افزایش است. زنبورهای عس��ل آفریقایی هر چند عسل 
لذیذی تهیه می کنند، اما در عوض با نیش زدن س��می به شما 
می دهند که جزو خطرناک ترین س��م حش��رات در دنیاست. از 

آنها دوری کنید.

ای��ن ی��ک ن��وع مگ��س 
اس��ت که صحرای آفریقا 
 خاس��تگاه آن به ش��مار 
م��ی رود. ای��ن حش��رات 
بسیار کوچک، اما در عین 
حال بس��یار خطرناک به 
شمار می روند. این حشره 

می تواند حامل بیماری هایی باش��د ک��ه هم برای انس��ان و هم برای 
حیوانات خطرناک است. »بیماری خواب آفریقایی« چیزی است که این 
حشره به بار می آورد بدین ترتیب که آلودگی به وسیله این حشره باعث 
ایجاد سمی در بدن می شود که خواب آلودگی شدید را به دنبال دارد. 

این بیماری هر سال جان افراد زیادی را در آفریقا می گیرد.

اگ��ر ب��ه اندونزی 
س��فر کنید شاید 
یک��ی از آنه��ا به 
چشم تان بخورد.

اژدهای کومودور 
دوست دارد از هر 
چه در دسترسش 
باشد تغذیه کند، 
از حیوانات گرفته 
ت��ا حتی انس��ان  
ق��درت  لبت��ه   ا

تهاجمی باالیی ندارد، اما سم کشنده ای دارد.

بس��یار  جان��ور 
خطرناک دیگری 
ک��ه در صح��رای 
یاف��ت  آفریق��ا 
م��ی ش��ود م��ار 

بومسلنگ است.
 س��م ای��ن م��ار 
مهلک به گونه ای 
اس��ت که از محل 

گزیدگی، خ��ون لخته نمی ش��ود و به این ترتیب ش��خص از 
شدت خونریزی ممکن اس��ت جان خود را از دست بدهد و یا 

بیهوش شود.

ای��ن کروکودیل 
به م��ا پیش��نهاد 
م��ی کند بیش��تر 
از آنکه از اژدهای 
کومودور بترسیم 
وحش��ت  او  از 

داشته باشیم! 
آنه��ا در ش��مال 
استرالیا و اندونزی 

زندگی می کنند. اگر انس��ان به چنگ این موجود ترس��ناک 
بیفتد تقریبا راهی برای فرار کردن از تکه تکه شدن ندارد.

هم چندش آور اس��ت و ه��م خطرناک. 
این نوع عقرب در بخش ه��ای زیادی از 
قاره آفریقا و همچنی��ن خاورمیانه یافت 

می شود. 
این گونه از سمی ترین گونه های عقرب 

به شمار می رود.
 از عقرب ه��ا دوری کنید به خصوص نوع 

زردش!

این نوع پلنگ نه تنه��ا در صحرای آفریقا 
که در برخی از قس��مت های شمالی قاره 
سیاه و همچنین ش��رق چین هم زندگی 
می کند. این نوع پلنگ بسیار خطرناک و 
درنده است و با آرواره هایش هر موجودی 
را تکه پاره می کند. با توجه به سرعتی که 
لئوپاردها دارند فرار کردن از دس��ت آنها 

تقریبا محال است.

این موجود هشت پا از برزیل می آید. 
البته آنها را هر ج��ای دیگری از آمریکای 
 جنوب��ی ه��م م��ی توانی��د پی��دا کنید

 به خصوص در کاستاریکا.
 این رتیل بس��یار سمی اس��ت و از جمله 
حش��راتی به ش��مار می رود ک��ه تمایل 
زیادی به حمل��ه و ی��ورش دارد حتی به 

انسان.

7- زنبور عسل آفریقایی1- ماهی پفی

8- اژدهای کومودور2- تریپانوزوم )تسه ته(

9- کروکودیل آب های شور3- مار بومسلنگ

4- عقرب زرد

6- پلنگ )لئوپارد(

5- رتیل   سرگردان برزیلی
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معاون مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و 
پرورش روند ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی در مدارس را تشریح 
کرد و گفت:  ثبت نام از این دانش آموزان تا پایان شهریور ادامه دارد.

شاهین نوش آبادی، با بیان اینکه شیوه نامه ثبت نام دانش آموزان 
اتباع خارجی هفته گذشته به شهرستان ها ابالغ شد گفت: ثبت نام 
این دانش آموزان آغاز ش��ده و تا انتهای ش��هریور ماه ادامه خواهد 
داش��ت. وی ادامه داد: در این ش��یوه نامه دو بند وجود دارد تحت 
عنوان بندهای الف و ب؛ در بند الف ب��ه روند ثبت نام دانش آموزان 
دارای مدارک هویتی اشاره ش��ده و در بند ب این شیوه نامه، روند 
ثبت نام آن دسته از دانش آموزان اتباع را داریم که مدارک هویتی 

در دست ندارند.
معاون مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش 
و پرورش ب��ا بیان اینکه دانش آموزان مش��مول بند الف، مش��کلی 
برای ثبت نام ندارند و می توانند با در دست داشتن مدارک خود به 
مدارس محل سکونت ش��ان مراجعه و ثبت نام شان را انجام دهند 
 اظهار کرد: اما آن دس��ته که مش��مول بند ب می ش��وند، باید برای 
ثبت نام معرفی نامه های پزشکی و تحصیلی دریافت کنند. این گروه 
باید ابتدا به دفاتر کفالت مراجعه ک��رده، فرم های مربوط را دریافت 
کنند و س��پس به مراکز وزارت بهداش��ت بروند و معایناتی از قبیل 

غربالگری و واکسیناسیون را انجام دهند.
نوش آبادی افزود: البته این گروه از دانش آموزان که س��ال گذشته 
موفق به طی این مراحل ش��دند و در مدارس ثبت نام کرده اند باید 
توجه داش��ته باش��ند که این معرفی نامه ها تاریخ یک ساله دارند و 
الزم اس��ت که مجدد به دفاتر کفالت مراجع��ه و معرفی نامه جدید 
بگیرند. معاون مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت 
 آموزش و پرورش با اشاره به اینکه پیش بینی می کنیم امسال حدود 
400 هزار نفر دانش آموز اتباع خارجی در م��دارس ثبت نام کنند 
گفت: هزینه سالیانه تحصیل اتباع در کشور به 850 میلیارد تومان 
می رسد، البته دانش آموزان اتباع خارجی در سال تحصیلی جاری 
مانند دانش آموزان ایرانی ثبت نام می شوند و تنها هزینه هایی چون 

کتاب و بیمه را می پردازند.

چگونگی ثبت نام
 »اتباع خارجی« در مدارس

»دختران ما باال تر از ۱8 سال ازدواج می کنند، اما مواردی 
بوده ک��ه این ازدواج در س��نین کمتر ص��ورت گرفته که 
معم��وال طرف مقاب��ل از آش��نایان کودک بوده اس��ت.« 
ای��ن اظه��ارات را مدی��ر کل اداره ک��ودکان و نوجوانان 
بهزیس��تی در حال��ی انج��ام داده اس��ت ک��ه ازدواج در 
 سنین پایین در س��ال های اخیر بیش از گذشته در ایران 

مورد انتقاد قرار گرفته است.
چندی پیش معاون پیشگیری از آس��یب های اجتماعی 
سازمان بهزیستی کشور عنوان کرد که در ایران ۱۷ درصد 
دختران، زیر ۱8 س��ال ازدواج می کنند. ای��ن نوع ازدواج 
هر چند منع قانون��ی ندارد، اما از جانب جامعه شناس��ان 
و روان شناس��ان نه تنها توصیه نمی ش��ود که این افراد بر 
این مس��ئله تاکید دارند که باید تا ح��د ممکن از چنین 
ازدواج های��ی جلوگیری کرد. با وجود ای��ن، به اذعان یک 
مقام مسئول در سازمان بهزیستی چنین ازدواج هایی در 

میان فرزندان بهزیستی هم وجود دارد.
ازدواج در سنین پایین در میان افراد جامعه ممکن است 
 امری عادی نباش��د، اما  نکوهی��ده هم نیس��ت. در ایران 
هر چند فراوانی ازدواج های زیر ۱8 سال بیشتر از میانگین 
جهانی نیست، اما بنا بر آمار اعالم شده توسط سازمان ثبت 
 احوال، س��االنه چیزی حدود هزار تا دو ه��زار دختر زیر

 ۱5 سال ازدواج کرده و صاحب فرزند شده اند. با این وجود 
بحث ازدواج در سنین پایین، در میان کودکانی که حضانت 
آنها بر عهده بهزیس��تی اس��ت، می تواند دالیل مختلفی 

داشته باشد.
سرنوشت کودکان بهزیستی در جوانی

در حالی ۹۳00 کودک بی سرپرس��ت و بدسرپرس��ت در 
مراکز بهزیستی کش��ور نگهداری می شوند که مهم ترین 
س��وال، مربوط به سرنوش��ت این کودکان پس از ورود به 
دوران جوانی است.سیاس��ت اصلی س��ازمان بهزیس��تی 
واگذاری هرچه بیشتر کودکان به خانواده های جایگزین 
اس��ت و در حال حاض��ر ۱۳ ه��زار نف��ر در خانواده های 
جایگزین در حال زندگی هس��تند. چن��دی پیش محمد 
نفریه، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی اعالم کرد: 
در سال های اخیر به دلیل اتخاذ سیاست ها، تعداد فرزندانی 
که داخل مراکز نگهداری می ش��وند، افزایش نیافته و هر 
ساله تعداد بیشتری از این افراد به خانواده های جایگزین 
تحویل داده می ش��وند، اما با وجود تمام این سیاس��ت ها 
تعدادی از این افراد به دلیل بدسرپرست بودن یا به دالیل 
دیگر در مراکز نگهداری می مانند و پس از رسیدن به سن 
۱8 سالگی ترخیص می شوند. البته آن طور که مسئوالن 
بهزیس��تی می گویند، این ترخیص حتی اگر فرد به سن 
۱8 سال هم رسیده باشد، به هر ترتیبی انجام نمی گیرد و 

بررسی های الزم قبل از ترخیص انجام می شود.
سقفی به نام بهزیستی

تا ۱8 س��الگی بچه های بهزیس��تی فقط می روند مدرسه 
و برمی گردند. لباس هایش��ان را می ش��ویند. غذای شان 
آماده است. مس��افرت می روند. یک مرتبه در ۱8 سالگی 

می گوین��د: خوش��حال ش��دیم از دیدن 
ت��ان. ای��ن ۱4 میلی��ون را بگیرید و 
بفرمایید بیرون. این سرنوشت همه 
بچه هایی است که به دالیل مختلف 
بی سرپرس��تی یا بدسرپرستی در 

مراکز بهزیس��تی اقامت دارند. 
این آغاز ماجرا و مشکالت 

جدیدی اس��ت بدون 
س��ایه س��ازمانی به 
نام »بهزیس��تی«؛ 
س��ازمانی ک��ه به 
گفته مس��ئوالنش 

ه��م با کمب��ود نیرو 
روب��ه رو اس��ت، هم با 

کمبود اعتب��ار)!( یکی از 
ضعف های اصلی س��ازمان 

بهزیس��تی به گفته مسئوالن 
آن، در روند بعد از ترخیص بچه های 

بهزیستی اس��ت؛ چراکه بعد از ترخیص 
نیاز اس��ت بچه ها پدر و مادری داشته باشند. 

از این نظر بهزیستی هنوز نتوانسته نقش پدر و مادری 
خود را بعد از ترخیص مشخص کند و به سرانجام برساند. 
بنابراین بیشتر کودکانی که در سن ۱8 سالگی از بهزیستی 
مرخص می شوند، دو مشکل اصلی دارند: مسکن و اشتغال. 
همین دو نیاز آنها را در صورتی که دختر باشند، به سمت 
تش��کیل خانواده حتی به بهانه پذیرفتن و ت��ن دادن به 
هر شرایطی تش��ویق می کند. برای حل مشکالت مسکن 
این افراد اقداماتی در ح��ال اجراس��ت و مکاتباتی میان  
ریاست سازمان بهزیستی کشور با مدیرعامل شرکت مادر 
تخصصی عمران شهرهای جدید هشتگرد و پرند صورت 
گرفت و مبنا بر آن ش��د تا فرزندان ترخیصی که مش��کل 
مسکن دارند، در طرح مس��کن مهر دو شهر جدید پرند و 
هشتگرد ثبت نام کنند، اما برنامه ریزی برای بعد روحی و 

همیاری این افراد به مراتب اهمیت بیشتری دارد.
ازدواج برخ�ی دخت�ران تح�ت پوش�ش زیر

 ۱۸ سال
هزینه ترخیص کودکان بهزیستی تا سال ۹۲ مبلغ هفت 
میلیون تومان بود، این رقم سال ۹4 رشد دوبرابری داشته 
و ۱4 میلیون تومان ش��د و به تازگی ه��م مدیرکل اداره 
کودکان و نوجوانان بهزیس��تی از پرداخ��ت ۱۷ میلیون 
تومان هزینه ترخیص ب��ه فرزندان بهزیس��تی خبر داد.

محمد نفریه با بیان اینکه در ح��ال حاضر ۲4 هزار فرزند 
تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند که از این تعداد 
۹ ه��زار و 800 نفر در مراک��ز نگهداری م��ا اقامت دارند، 
گفت: نگهداری از این کودکان از ش��یرخوارگاه ها شروع 
شده و تا مراکز نگهداری از جوانان ۱8 ساله ادامه می یابد. 
همچنین ۱4 هزار فرزند بهزیس��تی نی��ز درخانواده های 
جایگزین زندگی می کنند که معموال این خانواده ها فامیل 

سببی و نسبی بوده یا از طریق فرزندخواندگی سرپرستی 
کودک را برعهده گرفته اند. وی ادامه داد: نگهداری از این 
کودکان و نوجوان��ان در قالب ۶00 مرک��ز دولتی و 540 
مرکز غیردولتی تحت پوش��ش خیریه ها انجام می شود. 
همچنین ۳4 ش��یرخوارگاه نیز از این کودکان نگهداری 
می کنند.نفریه با تاکید براینکه این کودکان مادامی که نزد 
ما هستند، انواع خدمات آموزشی، بهداشتی، مددکاری و... 
را دریافت می کنند، خاطرنشان کرد: ما افراد زیر ۱8 سال 
را ترخیص نمی کنیم و برای ترخیص افراد باالی ۱8 سال 
نیز کمیته ای تش��کیل داده و موضوع را بررسی می کنیم، 
زیرا این افراد حتما باید به درجه ای رس��یده باش��ند که 
بتوانند زندگی مستقل تشکیل دهند. وی با اشاره به اینکه 
ترخیص پسران معموال از س��ربازی شروع شده و معموال 
دختران با ازدواج ترخیص می ش��وند، که هزینه جهیزیه 
و عقد آنان را پرداخت می کنیم، اظه��ار کرد: دختران ما 
باال تر از ۱8 س��ال ازدواج می کنند، اما م��واردی بوده که 
این ازدواج در سنین کمتر صورت گرفته است که معموال 
طرف مقابل از آش��نایان کودک بوده است. آنچه برای ما 

مهم است، شرایط فرزند است و تاکید ما هم بر ازدواج بعد 
از ۱8 سالگی است.

پرداخت ۳۰ میلیون تومان وام بالعوض
وی افزود: عالوه براین، همه فرزندان ما تحت پوشش بیمه 
آتیه هس��تند. به این صورت که س��ال ها قبل از ترخیص 
فرزندان به ص��ورت ماهانه پولی به حس��اب بیمه ریخته 
 می ش��ود که بع��د از چند س��ال؛ یعنی زم��ان ترخیص، 
عالوه ب��ر پول مذکور س��ود نیز ب��ه فرزندان م��ان تعلق 
می گیرد. همچنین وام قرض الحس��نه ای از طرف شرکت 
بیمه گذار به این افراد پرداخت می ش��ود. نفریه گروه های 
همیار را یکی دیگر از سیس��تم های حمایتی این سازمان 
برشمرد و اظهار کرد: براس��اس این سیستم، هر 5 فرزند 
بهزیستی می توانند با هم تعاونی تش��کیل داده و پس از 
دریافت آموزش پروژه نویسی اقدام به تدوین پروژه اشتغال 
می کنند. در این سیستم به هر پنج نفر برای ایجاد اشتغال، 
۳0 میلیون تومان وام بالعوض پرداخت می شود. این مبلغ 
معموال به افرادی تعلق می گیرد که دانش��گاه نمی روند یا 

تحصیالت دانشگاهی شان به پایان رسیده است.

تحدید حدود اختصاصی
4/366 ش��ماره ص��ادره : 1395/43/247210 نظر به اینک��ه تحدید حدود 
ششدانگ یک باب ساختمان پالک ش��ماره 18/8232 واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که طبق رای شماره 139460302025039109 مورخ 1394/7/26 
هیات سوم مفروز و به نام  سید کمال حسینی فرزند سید عطاء اله  در جریان 
ثبت اس��ت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اس��ت. اینک بنا 
به دستور قس��مت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز چهارش��نبه مورخ 95/05/27 ساعت 9 صبح در 
محل ش��روع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و س��اعت مقرر در این آگه��ی در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق م��اده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 
 1395/04/30 م الف:11624 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

) 150 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

4/425 ش��ماره ص��ادره : 1395/43/248375 نظر به اینک��ه تحدید حدود 
شش��دانگ پالک ش��ماره 1099 فرعی از 32 اصلی واق��ع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که طبق رای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند ثبت غرب اصفهان  
به نام  فروزنده راد ه��وش فرزند فریدون مفروز و در جریان ثبت اس��ت و 
عملیات تحدید ح��دود قانونی آن به عمل نیامده اس��ت. اینک بنا به دس��تور 
قس��مت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز شنبه مورخ 95/05/23 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلی��ه مجاورین اخطار می گردد که در 
روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 
30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1395/04/30 م الف:12142 رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان) 152 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

4/399  ش��ماره ص��ادره: 1395/02/248436 چون تحدی��د حدود عمومی 
ششدانگ یکباب دکان پالک ش��ماره 1487 اصلی واقع در بازار نائین بخش 
یک حوزه ثبت نائین که طبق پرونده ثبتی به ن��ام اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان نائین در جریان ثبت است به علت عدم حضور نماینده اداره مذکور 
به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق 
تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه نایی��ن تحدید حدود ملک مرقوم در روز  
چهارشنبه 95/5/27 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 صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
ش��د و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی 
ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض به این اداره بایستی با 
تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ 
و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتش��ار: 95/4/30 م الف: 120 رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالک نائین )190 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

4/406 ش��ماره ص��ادره : 1395/43/248520 نظر به اینک��ه تحدید حدود 
ششدانگ پالک شماره 2004 فرعی از 27/49  واقع در بخش 14 ثبت اصفهان 
که طبق رای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد س��ند ثبت غرب اصفهان  به نام  
پرویز صادقی برزانی فرزند رجبعلی و شریک مفروز و در جریان ثبت است 
و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اس��ت. اینک بنا به دس��تور 
قس��مت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز شنبه مورخ 95/05/23 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلی��ه مجاورین اخطار می گردد که در 
روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 
30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1395/04/30 م الف:12139 رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان) 153 کلمه، 2 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
4/385 ش��ماره ص��ادره : 1395/43/247633 نظر به اینک��ه تحدید حدود 
ششدانگ پالک شماره 1082 فرعی از 13/167  واقع در بخش 14 ثبت اصفهان 
که طبق رای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد س��ند ثبت غرب اصفهان  به نام  
حمید جان نثاری الدانی فرزند محمد و شریک  مفروز و در جریان ثبت است و 
عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاض��ای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز چهارشنبه مورخ 95/05/27 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلی��ه مجاورین اخطار می گردد که در 
روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 
30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1395/04/30 م الف:11784 رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان) 154 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

4/537 ش��ماره ص��ادره : 1395/43/248525 نظر به اینک��ه تحدید حدود 
شش��دانگ پالک ش��ماره 8310 فرعی از 18/3541  واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که طبق رای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند ثبت غرب اصفهان  
به نام  فاطمه زاهدی رنانی فرزند محمد علی مفروز و در جریان ثبت است و 
عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاض��ای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز چهارشنبه مورخ 95/05/27 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلی��ه مجاورین اخطار می گردد که در 
روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 

تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1395/04/30 
م الف:12330 رئیس منطقه ثبت اس��ناد و امالک غ��رب اصفهان) 152 کلمه، 

2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

4/503  ش��ماره ص��ادره: 1395/02/248930 چون تحدی��د حدود عمومی 
ششدانگ یکباب دکان پالک شماره 1493 اصلی واقع در بازار نائین بخش یک 
حوزه ثبت نائین که طبق پرونده ثبتی به عنوان موقوفه در جریان ثبت است 
به علت عدم حضور نماینده اداره اوق��اف و امور خیریه نایین به عمل نیامده 
اینک بنا به دس��تور قس��مت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای 
اداره مذکور تحدید حدود ملک مرقوم در روز  دوش��نبه 95/5/25 ساعت 9 
صبح در محل ش��روع و به عمل خواهد آمد. لذا به موج��ب این آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و س��اعت مقرر در محل حضور یابند. 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 
2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف 
یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به 
مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم 
نماید. تاریخ انتش��ار: 95/4/30 م الف: 121 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

نائین )184 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/506 در خصوص پرون��ده کالس��ه 60/95 خواهان علیرض��ا غالمعلی 
رودسری دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال به طرفیت 
اس��ماعیل بدیعی گورتی تقدیم نموده اس��ت وقت رس��یدگی برای مورخه 
95/6/23 س��اعت 8 تعیین گردیده اس��ت با توجه ب��ه مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی 
مدرسه نیلی  پور– جنب س��اختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 
مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 
11906 شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )120 کلمه، 1 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
4/507 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 78/95 خواه��ان رس��ول جیهانی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت امیرحس��ین نصرالهی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای 95/6/24 ساعت 4 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان 
ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 
8165756441 مجتمع ش��ورای حل اختالف اصفهان شعبه 26 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف: 12031 ش��عبه 26 حقوقی مجتمع ش��ماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )114 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/508 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 950531 خواهان رس��ول صادقی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت علی اکبر کریمیان تقدیم نموده 
است وقت رس��یدگی برای روز چهارش��نبه مورخ 95/6/24  ساعت 10/30 
صبح تعیین گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع ش��ماره 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:12062 شعبه 
12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان)113 

کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

4/509 در خصوص پرونده کالسه 60/95 خواهان حیدر ناظمی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت علیرضا معینی تقدیم نموده اس��ت وقت رسیدگی 
برای 95/6/24 ساعت 16 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی 
مدرسه نیلی  پور– جنب س��اختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 
مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 20 شورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
 حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 11920 ش��عبه 20 حقوقی مجتمع ش��ماره یک ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )114 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/510 در خص��وص پرونده کالس��ه 950584 خواهان ج��واد صفت زاده 
دادخواستی مبنی بر مبلغ نود میلیون ریال معادل نه میلیون تومان به طرفیت 
رامین بیابانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/6/24  ساعت 
8/30 تعیین گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع ش��ماره 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:11912 ش��عبه 33 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف 

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

4/511 در خصوص پرونده کالسه 950258 خواهان علی اصغر نعمت الهی 
با وکالت آقای حسین محمدیان و خانم خدارحمی دادخواستی مبنی بر مطالبه 
یک فقره چک به طرفیت احمدرضا کریمی فرزند محمد تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای روز ش��نبه مورخ 95/6/27  ساعت 10 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 

2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:11945 ش��عبه 12 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف 

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

4/512 در خصوص پرونده کالسه 950256 خواهان علی اصغر نعمت الهی 
با وکالت آقای محمدیان و خانم خدارحمی دادخواستی مبنی بر مطالبه چک 
به طرفیت کبری شادمانی فرزند غالمرضا تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای روز شنبه مورخ 95/6/27  ساعت 10/30 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 ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود.[
 م الف:11944 ش��عبه 12 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف 

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

950587 خواه��ان امی��ر 4 در خص��وص پرون��ده کالس��ه  /513 
دهقانی دادخواس��تی مبنی بر ال��زام به انتقال س��ند  به طرفیت اس��فندیار 
 صالحی – فری��دون بارانی تقدیم نموده اس��ت وقت رس��یدگی برای مورخ

8 تعیی��ن گردی��ده اس��ت ب��ا توج��ه ب��ه  95  س��اعت 30/ /6 /28 
مجهول الم��کان ب��ودن خوان��ده حس��ب تقاض��ای خواه��ان براب��ر 
م��اده 73 قان��ون آئی��ن دادرس��ی مدن��ی مرات��ب در جرای��د منتش��ر تا 
 خوان��ده قب��ل از وق��ت رس��یدگی ب��ه ای��ن ش��عبه واق��ع در اصفه��ان

 ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 

رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:12040 ش��عبه 33 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان)113 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

4/514 در خصوص پرونده کالسه 950542 خواهان امیر حسین سوفسطایی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه خس��ارت به طرفیت امین شاه محمد ریاخونی 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز یکشنبه  مورخ 95/6/28  ساعت 
9 صبح تعیین گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواه��ان برابر م��اده 73 قانون آئین دادرس��ی مدن��ی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
 ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای حل اخت��الف اصفهان 
مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائ��م را اخذ نمایی��د. در صورت 
 عدم حض��ور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلق��ی و تصمیم مقتض��ی اتخاذ 

می شود. 
م الف:12061 ش��عبه 12 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف 

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

4/515 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 439/95 خواه��ان عل��ی ادیبی فر 
دادخواس��تی مبنی بر الزام به تحویل مبیع به طرفیت محس��ن قائدی تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/6/29  ساعت 4/30 تعیین گردیده 
اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این ش��عبه 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:12032 ش��عبه 29 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان)112 کلمه، 1 کادر(

مدیر کل اداره کودکان و نوجوانان بهزیستی؛

ازدواج زیر ۱۸سال در بهزیستی!
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تهران، باالتر از اتوبان ارتش، ش��هرک قمر بنی هاشم؛ این نشانی 
مکانی است که این روزها لوکیش��ن اصلی یکی از پربیننده ترین 
برنامه های این شب های تلویزیون، در آن واقع شده است. برنامه 
»دورهمی« که پیش از هر چیز، به اعتبار نام مهران مدیری مطرح 
ش��ده و نامش در محافل پیچید و همه گیر شد. شکی نیست که 
مدیری را باید از ستارگان بالمنازع تلویزیون ایران دانست؛ بازیگر 
و کارگردانی که مدت هاست با س��اخت مجموعه های گوناگون و 
موفق، توانسته جایگاهی دست نیافتنی در ذهن و دل مخاطبان 
برای خود کسب کند؛ نبض جامعه را در دست بگیرد و حتی گاه با 

مضامین طنز آثارش، حاشیه هایی را هم به راه بیندازد.
حاال دورهمی هم ب��ه عنوان مجموعه ای نمایش��ی و ترکیبی که 
از س��اختاری نو در تلویزیون ایران برخوردار اس��ت، از حاشیه به 
 دور نبوده و از همان ابتدای کار، با اتفاق��ات گوناگون و خبرهای

ضد و نقیضی مواجه شده است.
دورهمی با اجرای مه��ران مدیری و ب��ازی بازیگرانی چون الیکا 
عبدالرزاقی، محمد نادری، رامین ناصرنصیر، س��یامک انصاری، 
 لیال ایرانی، امیر جاللی و س��روش جمش��یدی، جمعه و ش��نبه

هر هفته ساعت 23 از شبکه نسیم روی آنتن می رود و تکرار آن، 
روز بعد برای مخاطبان پخش می شود.

سه، دو، ضبط
ش��هرک قمر بنی هاش��م به عنوان لوکیش��ن اصلی این برنامه، 
ش��هرکی کم تردد و بس��یار خلوت اس��ت که فضایی ارتش��ی و 
نظامی دارد و در گوشه ای از آن، در سوله ای کم نور و گرماگرفته، 

استودیوی برنامه دورهمی را برپا کرده اند.
 در ن��گاه اول، محیط بیش از ه��ر چیز مخاطب را ب��ه یاد فضای

پش��ت صحنه های تئاتر می اندازد؛ اتفاقی که به دلیل س��اختار 
نمایشی برنامه و نیز بهره جستن از حضور مخاطبان در طول ضبط 
کار، خیلی هم بیراه نیست. صندلی های قرمز در ردیف هایی منظم 
به تعداد حضار چیده ش��ده و در جلوی صحنه، دکور رنگارنگ و 
مجلل دورهمی، زیر نور نورافکن ها و لوستر نمایشی جلوی صحنه 

و چراغ های چندرنگ گوناگون، خودنمایی می کند.
 طراح��ی صحنه دورهم��ی به س��بک خانه های قدیم��ی ایرانی

چیده ش��ده اس��ت؛ فضایی که ش��بیه به محوط��ه پذیرایی یک 
 خانه اعیانی اس��ت، با طیف رنگ ه��ای گرم و نوری چش��م نواز؛

مفروش ش��ده با مبل های س��رمه ای – طالیی که برای مهمانان 
برنامه چیده شده است.

زمان الزم است
رامین ناصرنصیر از جمله بازیگرانی است که بعد از تغییرات اعمال 
شده در برنامه و با پیوستن نویسندگان جدید، به گروه نمایش کار 
اضافه شده است؛ بازیگری که به همان اندازه که تلویزیونی است، 
سابقه اجرا روی صحنه تئاتر را هم در کارنامه خود دارد؛ اما معتقد 
است بازی کردن در دورهمی، به دلیل ماهیت تلفیقی بودن آن، 

کاری دوصد دشوار است.
او درخصوص پیوس��تنش به گروه بازیگ��ران دورهمی می گوید: 

همان طور که می دانید، از حدود دو ماه قبل تغییراتی در داستان 
ایجاد و با عوض شدن شکل قصه، ش��خصیت تازه ای به مجموعه 
اضافه شد که در طول کار می بینید و من در نقش پیرمردی، با سن 

باال و گریم خاص هستم.
این بازیگر با اش��اره به اس��تقبال مخاطب��ان از ای��ن تغییرات و 
ارتباط برقرار کردن شان با شخصیت های تازه می گوید: نظرات، 
 مختلف اس��ت؛ ع��ده ای در همین م��دت کوتاه با نق��ش ارتباط
 برقرار کرده و به آن جذب شده اند و عده ای هم هنوز نه. به هر حال
 طبیعی اس��ت که تماش��اگر طی این مدت به ش��خصیت  هایی

عادت کرده باش��د و طول می کش��د تا نقش های تازه را بپذیرد. 
به نظرم باید م��ردم این اجازه را به م��ا و کار بدهند تا کمی زمان 
بگذرد و با طی مرحله معرفی شخصیت ها، در ادامه بتوانیم بیشتر 

تمرکزمان را روی نمایش ها معطوف کنیم.
بداهه نمی  گویم

 س��روش جمش��یدی از دیگر بازیگ��ران این نمایش اس��ت که
به نظر می رسد در همین مدت کوتاه هنرنمایی اش، بیش از دیگر 
بازیگران به چش��م آمده و تکیه کالم هایش را ای��ن روزها از زبان 

بسیاری از مخاطبان می توان شنید.
او در تعریف چگونگی شکل گیری این نقش می گوید: از ابتدا در 
صحبت هایی که با آقای مدیری داشتیم، ایشان از من خواستند 
نقش را به همین ش��کل ایفا کنم؛ یعنی شخصیتی که حد وسط 

ندارد و مدام یا نیش��ش باز اس��ت یا ب��ر عکس، در ه��م می رود. 
ایده اولیه اش هم براس��اس یکی از ش��خصیت هایی ب��ود که در 
مجموعه »عطس��ه« طراحی اش کردی��م؛ اما در آنج��ا دیالوگ 
نداش��ت. بعد به ش��خصیت ن��ادر در مجموعه »در حاش��یه 2« 
رس��یدیم و اینجا هم ب��از با تغیی��رات مان ش��خصیتی جدید را 
تعریف کردیم و لذا م��ن تکراری بودن این نق��ش را قبول ندارم. 
جمشیدی با اشاره به میزان استفاده اش از بداهه گویی در مسیر 
این مجموعه بیان می کند: ما کامال بر اساس متن پیش می رویم 
 و اگر هم بداهه ای قرار باش��د اتفاق بیفتد، در همان زمان تمرین 
گفته می ش��ود و آنجا در موردش به توافق می رسیم. حتی تکیه 
کالم »گل من« که این روزها بس��یار باب شده هم براساس یکی 
از متن هایمان شکل گرفت که اشاره ای به شازده کوچولو داشت 
و بعد دیدیم که چقدر باب شده و بر س��ر زبان ها افتاده که از این 
بابت، هم خوشحالم و هم کمی نگران، که نکند فقط با همین نقش 

شناخته شوم.
سخت ترین کار دنیا

مهران رنجبر از بازیگران پیشین نمایش است که در سری جدید 
هم با نقشی مشابه، دوباره همراه گروه ش��ده و در نقش »یویو«، 
جوانی بی قید و مسئولیت هنرنمایی می کند. بازیگر سریال »آوای 
باران« از اولین تجربه بازی اش در مجموعه ای طنز می گوید: طنز، 
کار خیلی سخت تری است؛ گرچه من در کارهای تئاتری ام همواره 

به نوعی فضاهای فانتزی را تجربه کرده بودم؛ اما هیچ کدام شبیه 
به این کار نبودند و بخصوص حضور بازیگران شناخته شده دیگر 
موجب می شد که مدام نگران باش��م نکند نقشم بی نمک باشد و 

به چشم نیاید.
به دنبال اتفاقات تازه

 الی��کا عبدالرزاقی از دیگ��ر بازیگران دورهمی ک��ه در این مدت
ب��ه خوب��ی درخش��یده و توانایی های��ش را در قال��ب اج��رای 
ش��خصیت های متف��اوت به اج��را گذاش��ته اس��ت. او در مورد 
تفاوت ه��ای نقش در س��ری ت��ازه می گوی��د: من خ��ودم نقش 
پیش��ینم را خیلی بیشتر دوس��ت داشتم؛ اما احس��اس می کنم 
مردم ای��ن نقش ت��ازه را هم به خوب��ی قبول کرده اند و دوس��ت 
دارند. این بازیگر درخصوص لباس ه��ای متفاوتی هم که در این 
 مجموعه به تن کرده، می گوی��د: روی لباس ها از همان دوره قبل
 کارک��رده بودی��م و دق��ت بس��یاری ب��رای انتخابش��ان

صورت گرفته بود؛ در واقع پش��ت هر کدام ش��ان طراحی و فکر و 
ایده ای هست و این طور نبوده که ما سرس��ری انتخابشان کنیم. 
درخصوص نقش ت��ازه هم خب برای خود من خیلی به س��رعت 
اتفاق افتاد و تا مدت ها نگران بودم که نکند انرژی کافی را برایش 
نگذاشته باشم؛ اما االن فکر می کنم شرایطم دارد بهتر می شود و 

کم کم می توانم ابعاد تازه ای را به این نقش بیفزایم.
در مسیر همیشگی تکرار

تردیدی نیست که سیامک انصاری را باید از پرکارترین بازیگران 
طنز این س��ال ها دانس��ت؛ بازیگری ک��ه با وج��ود فعالیت های 
گوناگون��ش در عرصه های مختلفی چون س��ینما و تئاتر و حتی 
 تبلیغات، بی��ش از هر چیز ی��ک بازیگر تلویزیونی اس��ت و اتفاقا

به م��دد همی��ن مجموعه ه��ای تلویزیونی هم هس��ت که برای 
مخاطبان شناخته شده. بازیگری که کارش را از سال های میانی 
دهه 70 و با همکاری با مرحوم رس��ول مالقلی پور در قالب س��ه 
 اثر سینمایی »س��فر به چزابه«، »کمکم کن« و »نسل سوخته«

آغ��از ک��رد، در ادامه، ج��ذب مجموعه ه��ای تلویزیونی ش��د و 
مخاطبان تلویزیونی، چهره اش را با مجموعه هایی چون »هتل« 
و »روزگار جوانی« ش��ناختند. این مس��یر در ده��ه 80 با اوجی 
یکباره همراه ش��ده و مجموعه های »پاورچی��ن«، »نقطه چین« 
 و »ش��ب های ب��رره« ش��هرتی دو چن��دان را ب��رای انص��اری

به همراه آورد.
مخاطبان تلویزی��ون اما، حاال سال هاس��ت چه��ره ای ثابت را از 
او در قاب تلویزیون می شناس��ند؛ در نقش م��ردی که گرچه بر 
مس��یر ضوابط اخالقی و اجتماعی به پیش می رود، اما انگار هیچ 
ش��باهتی با اطرافیانش ن��دارد و چون بیگانه ای بر س��ر دوراهی 
اخالق یا غیر آن به جا مانده است. بس��ی جای حسرت است که 
این مسیر، این طور یکنواخت ادامه پیدا کرده و گویا انصاری دیگر 
عالقه ای برای محک زدن خ��ود با نقش های ت��ازه ندارد؛ گرچه 
گهگاه اتفاق مثبتی چون »بی پولی«، »دعوت« یا نمایشی چون 
»آمدیم، نبودی��د، رفتیم« به ما ثابت می کند ک��ه توان او چیزی 
 بیش از اینهاست و دریغی چندباره را برایمان بر جا می گذارد که

 ای کاش تنوع را کمی بیشتر در کارنامه اش می دیدیم! حیف است 
بازیگران شناخته شده، این طور در نقش هایشان تکرار شوند و ما 

همچنان امیدوارانه چشم به راه اتفاقی تازه از او می مانیم.
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مجله

در شهر تجسمی

سومین نشست از سلسله نشس��ت های »امور روزمره و عادی«، با 
محوریت معرفی مجله روایت برگزار می شود.

مدیر اتاق فرهنگ موسسه رویش مهر اظهار داشت: سومین جلسه 
از سلسله نشست های امور روزمره و عادی، با معرفی مجله »روایت« 
برگزار می شود که این نشست، با حضور تحریریه مجله در موسسه 

فرهنگی رویش مهر برگزار خواهد شد.
دانشگر افزود: این نشست با سخنان ش��میم مستقیمی، سردبیر 
مجله روایت و نوید پورمحمدرضا، دبیر تحریریه این مجله و گفتاری 

در باب جستار essay و جستارنویسی، برگزار خواهد شد.
مجله روایت به صاحب امتیازی س��ید مجید حسینی و سردبیری 
شمیم مستقیمی منتشر می شود. شماره  هش��تم و نهم  ماهنامه  
فرهنگی تحلیلی »روایت« ویژه  مدرسه منتشر شد. مجله  »روایت« 
در تازه ترین شماره  خود، شماره هشتم و نهم خرداد و تیر 1395، 
به سراغ موضوع مدرسه رفته است و با طرح این سوال که »مدرسه 
 با دانش آموز چ��ه می کند؟ آم��وزش و پرورش یا ات��الف وقت؟«

تالش کرده که به بازخوانی و بازبینی نهاد مدرسه در جامعه  ایران 
بپردازد. بخش عمده ای از مطالب این شماره  روایت، به جستارهای 
شخصی اختصاص پیدا کرده و نویسندگان مختلف، از خاطرات و 
تجربه هایشان در دوران دانش آموزی نوشته اند: از ایام امتحانات و 
زنگ های تفریح تا رفاقت و بلوغ. شبیه شماره های پیشین، این بار 
هم بخش روایت های ویژه، بر پایه  دو پژوهش میدانی است که تالش 
می کنند در کنار ه��م، بلندگویی برای ش��نیدن صدای معلمان و 
دانش آموزان باشند. در بخش روایت های تحلیلی، دکتر محمدجواد 
غالمرضا کاشی از جهان های مدرس��ه و فضاهای متفاوت دروس 
نوش��ته اس��ت و گفت وگویی با دکتر محمدرضایی درباره  ناتوانی 
مدارس در تحقق اهداف خود انجام شده است. سپیده اکبرپوران 
نیز در جستاری تحلیلی با تکیه بر تجربه شخصی اش، به گمشده ای 
به نام شادی در مدارس ایران پرداخته است. نام افرادی چون امیلیا 
نرسیسیانس، نفیسه مرشدزاده، پیروزکالنتری و بسیاری دیگر، در 

فهرست نویسندگان این شماره  مجله روایت به چشم می خورد.
عالقه مندان برای شرکت در این نشست می توانند روز پنج شنبه 
31 تیرماه 1395  ساعت 17 به نشانی خیابان نظر غربی، موسسه 

فرهنگی رویش مراجعه نمایند.

روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای، با برگزاری جشن در باغ 
نور گرامی داشته می شود.

از سوی سازمان ورزش ش��هرداری اصفهان و با همکاری سازمان 
بسیج ورزشکاران و اداره کل ورزش و جوانان استان، جشن پهلوانی 

در باغ نور برگزار خواهد شد.
این جش��ن که به مناس��بت گرامیداش��ت روز فرهنگ پهلوانی و 
 ورزش زورخانه ای برگزار می ش��ود، با حضور هنرمندان سینما و

چهره های ورزش��ی همچون داریوش ارجمن��د، فریبرز عرب نیا، 
محمدرضا طالقانی و عباس جدیدی همراه خواهد بود.

جشن پهلوانی، پنج شنبه س��اعت 20:30 در محل باغ نور واقع در 
بلوار ملت، حدفاصل  سی و سه پل و پل ابوذر برگزار می شود.

گروه موس��یقی ش��باهنگ و هنرسرای خورش��ید به روی صحنه 
خواهد رفت.

 گروه موسیقی شباهنگ و هنرسرای خورشید وابسته به سازمان 
فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، 6 مردادماه به اجرای برنامه 

می پردازد.
این برنامه ساعت 21 در هنرسرای خورشید واقع در خیابان کاوه، 

جنب شهرداری منطقه هفت برگزار می شود.
در اجرای این موسیقی، علی هاش��می به عنوان سرپرست گروه و 
نوازنده تار، احمد رسولی به عنوان نوازنده ویولون، بهمن امینی به 
عنوان نوازنده تاریاس، سعید علی اکبری به عنوان نوازنده سنتور 
 و همچنین رس��ول آزادوار، آوازخوانی را در گروه ب��ه عهده دارند.

عالقه مندان می توانند برای تهیه بلیت، به هنرسرای خورشید به 
نشانی اینترنتی navayemehr.ir مراجعه نمایند یا با شماره تلفن 

09132077016 تماس بگیرند.

محمدحس��ین عماد ب��ا اش��اره به وقف��ه ایجادش��ده در 
برگزاری بی ینال مجسمه س��ازی، گفت: آنچه در دوساالنه 
مجسمه سازی ارائه می ش��د، هنر واقعی بود و هیچ کدام از 
بی ینال های مجسمه سازی دیگر نمی توانند جای بی ینال 

رسمی را بگیرند.
این هنرمند اظهار کرد: در بی ینال، ایده های آزاد و خالقانه 
ارائ��ه می ش��د و حرکت های خوب��ی ص��ورت می گرفت. 
هنرمندان هر دو سال یک بار در انتظار برگزاری دوساالنه 
هنر مجسمه سازی بودند و فکرهای خوبی برای آن داشتند. 
خالقیت هایی که در این دوس��االنه ارائه می ش��د، خیلی 
خوب بود که این گون��ه خالقیت ها در دیگ��ر بی ینال های 
مجسمه س��ازی به خاطر محدودیت هایی ک��ه وجود دارد، 

اتفاق نمی افتد.
او ادامه داد: آنچه در بی ینال مجسمه س��ازی تهران شاهد 
آن بودیم، بیش��تر هنر واقع��ی بود. برگ��زاری این رویداد 
خیلی به فض��ای حرفه ای مجسمه س��ازی کمک می کرد. 
هنرمندان، بی ینال را جدی می گرفتند و براساس نوآوری 
و هماهنگی با اتفاقاتی که در جهان معاصر می افتاد، آثاری 
را ارائه می کردن��د. بی ین��ال همچنین س��عی می کرد به 
 دیگر بی ینال های جهانی نزدیک باش��د و هماهنگ با آنها

پیش برود.
عماد همچنین با بی��ان اینکه در بی ینال مجسمه س��ازی 
کش��ف های زیادی انجام می ش��د، گفت: آدم هایی در این 
رویداد کش��ف می ش��دند که می توانس��تند برای جامعه  
مجسمه سازی مفید باش��ند. محدودیت ش��رکت در این 
رویداد، نس��بت به رویدادهای دیگر مجسمه سازی خیلی 
کمتر ب��ود و با اینک��ه بس��یاری از کارها به دلی��ل نزدیک 
نبودن به اس��تاندارد بی ینال از نظر کیفیت، از این رویداد 
 کنار گذاشته می ش��دند، افراد زیادی می توانستند در آن

شرکت کنند.
این هنرمند در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت انجمن 
مجسمه سازی اشاره کرد و افزود: تا سال گذشته که اتفاقات 
انجمن را پیگی��ری می کردم، توافق هایی ب��رای برگزاری 
دوساالنه مجسمه سازی انجام ش��ده بود؛ اما ماأسفانه این 

رویداد، امسال هم برگزار نمی شود.
عماد همچنین با اشاره به اینکه سال هاست بحث واگذاری 
دوس��االنه ها به انجمن مطرح است؛ اما مشکالت همچنان 
پابرجاست، گفت: سال هاست که این بحث ها مطرح است 
و انرژی زیادی در این میان به هدر می رود. انجمن اهدافی 
دارد که در دوره های مختلف به آنها توجه نشده و مشکالت 

حل نشده است. 
 همان مشکالتی که از چند س��ال پیش که من دو دوره  در

هیئ��ت مدی��ره انجمن ب��ودم، وج��ود داش��ت، همچنان 
پابرجاست و این مسائل بعد از گذشت این همه سال، هنوز 

حل نشده اند.

در ادامه سلسله نشست های »امور روزمره و عادی«؛
»مجله روایت« معرفی می شود

ویژه روز فرهنگ پهلوانی و ورزش 
زورخانه ای برگزار می شود؛

» جشن پهلوانی«؛  باحضور 
هنرمندان سینما و ورزشکاران

6 مرداد ماه برگزار می شود؛

اجرای گروه موسیقی شباهنگ 
در هنرسرای خورشید

انرژی هایی که چند سال است 
به هدر می رود

 مدیر ت��االر هنر اصفهان گفت: خس��رو ثقفیان، پیشکس��وت 
 تئاتر، نخس��تین زنگ تئاتر اصفهان را ب��رای نمایش »ناتمام«

به صدا درمی آورد.
حمیدرض��ا مکارمی، با اش��اره ب��ه اینکه از این پ��س، پیش از 
اجرای هر تئاتر در تاالر هنر اصفهان، مراس��م افتتاحیه »زنگ 
 تئاتر« خواهیم داش��ت، چنین اظهار کرد: این مراسم با هدف
 نش��ان دادن اهمی��ت تئات��ر و حمای��ت از  هن��ر و هنرمن��د،

اجرا شده و زنگ تئاتر از س��وی هنرمندان و پیشکسوتان این 
عرصه به صدا درمی آید.

وی با بی��ان اینکه نخس��تین زنگ تئات��ر اصفهان را خس��رو 
 ثقفیان، هنرمند پیشکس��وت تئاتر به صدا در می آورد، افزود:

قرار اس��ت پیمان کریمی، کارگردان تئاتر، از 30 تیرماه تا 15 
 مردادماه امس��ال، نمایش��ی با عنوان »ناتمام« به نویسندگی

بهزاد آق��ا جمالی را از س��اعت 19: 20 دقیقه در محل  س��الن 
کوچک تاالر هنر به صحنه ببرد.

مدیر تاالر هنر اصفهان با اشاره به اینکه نخستین زنگ تئاتر برای 
این نمایش، امروز ساعت 18:30 نواخته می شود، ابراز داشت: 
تئاتر »ناتمام« به روابط اجتماعی انسان ها در یک آپارتمان در 

کالن شهر تهران می پردازد و داستان زوجی است که به سبب 
بارداری خانم، دچار چالش شده و در آستانه جدایی قرار دارند.

وی ادامه داد: در این نمایش الهام رضایی، معصومه ماندنی، ایمان 
نظیفی، بهزاد سیفی و خاطره حسینی ایفای نقش می کنند و 

طراحی صحنه نیز بر عهده مهرنوش مردی ها خواهد بود.
برگزاری جشنواره فصلی تئاتر در تاالر هنر اصفهان

مکارمی با اش��اره به دیگ��ر برنامه های تاالر هن��ر اصفهان، به 
برگزاری جش��نواره فصلی تئاتر اش��اره کرده و ابراز داش��ت: 
 این جش��نواره در فصل تابس��تان در دو بخ��ش نمایش های

بیرونی-محیطی و  نمایش های کوتاه برگزار می شود.
مکارمی تصریح کرد: موضوعات جشنواره شامل مضامین حقوق 
شهری، هویت و کرامات انسانی، تحکیم نهاد خانواده، فرهنگ 
همس��ایگی و آپارتمان نش��ینی، فرهنگ عفاف و پاکدامنی، 
مشارکت عمومی در زندگی شهری، تشکل های مردمی و نقش 
آن در فرهنگ شهری، نشاط و شادی و طراوت در زندگی شهری 

و خانوادگی است.
وی ادام��ه داد: همچنی��ن مضامین مربوط به دف��اع مقدس و 
فرهنگی ایثار، تکریم خانواده شهدا و معرفی شهدای اصفهان، 

معرفی مفاخر و نخبگان ش��هر اصفه��ان، موضوعات مرتبط با 
ش��هر اصفهان مانند تاریخ و ابنیه تاریخ��ی، زاینده رود، جذب 
گردشگران و گردش��گری، از دیگر موضوعات جشنواره فصل 

تابستان است.
مدیر تاالر هنر اصفهان تاکید کرد: آخرین مهلت ارسال آثار در 
بخش نمایش های بیرونی-محیطی، یکم و در بخش ارس��ال 

نمایشنامه، هفتم مردادماه است.

تئاتر

pedriyan.zayanderoud@gmail.com

مدیر تاالر هنر اصفهان:

خسرو ثقفیان، نخستین زنگ تئاتر اصفهان را به صدا درمی آورد

دورهمی؛شبنشینیطنازانهباخانوادهها

جشنواره فصلی تئاتر برای نخستین بار در اصفهان، به همت 
تاالر هنر، دفتر تخصصی تئاتر، برگزار می شود.

 به گزارش ایمنا، حمیدرضا مکارمی، مدیر تاالر هنر، از آغاز 
به کار دبیرخانه جش��نواره فصلی تئاتر و روند ارسال آثار و 
جزییات برگزاری این جش��نواره خبر داد و به ش��رح روند 
فعالیت دبیرخانه این جش��نواره پرداخت. ادامه  این گفتگو 

را بخوانید:
استقبال هنرمندان و مردم از این جشنواره، تاکنون 

به چه صورت بوده است؟
در یک کالم اس��تقبال خوب بوده: هنرمن��دان و گروه های 
صاحب نام که تولیدات خوبی در س��ال گذشته داشته اند، 
به طور ویژه از این طرح اس��تقبال کرده و متن و طرح های 
خود را برای ما فرس��تاده اند؛ ضمن اینک��ه هنوز وقت برای 
ارس��ال آثار، باقی مانده و با توجه به تجربه ای که از س��ال 
های گذش��ته در برگزاری جش��نواره ها داری��م، می دانیم 
که س��یل عظیمی از آثار، در روزه��ای پایانی مهلت تعیین 
ش��ده به دبیرخانه می رس��د. همان طور که می دانید، این 
 جشنواره در دو بخش محیطی- بیرونی و نمایش های کوتاه 
طراحی ش��ده اس��ت. باتوجه به اینکه در بخش بیرونی، با 
تئاترهای خیابانی س��روکار داریم و نوشتن طرح آن، کمتر 
زمان می برد، تاکنون آثار بیش��تری در ای��ن بخش برای ما 
ارسال شده؛ ضمن اینکه قطعا در روزهای آتی، بخش نمایش 

کوتاه، رونق بیشتری خواهد گرفت.
تداوم جش�نواره ه�ا مهم ت�ر از آغاز آنهاس�ت؛ آیا 
جشنواره فصلی تئاتر، قصد برگزاری دوره های بعدی 

را نیز دارد؟
امیدواریم که این اتف��اق بیفتد و برنامه ری��زی ما نیز برای 
برگزاری این جشنواره، در هر فصل است. در نهایت استقبال 
 مردم و هنرمندان اس��ت که به برگزاری این جش��نواره در

دوره ه��ای بعدی کمک م��ی کند و نظ��رات مخاطبین در 
پیش برد اهداف این جشنواره تعیین کننده است.

با توجه به اینکه این فصل از جش�نواره در دو بخش 
 بیرون�ی و نمایش ه�ای کوت�اه طراحی ش�ده، برای
فصل های بعدی چه موضوعاتی درنظر گرفته ش�ده 

است؟
قرار ما بر این اس��ت که در هر فصل، دو نمونه یا گونه خاص 
داشته باشیم؛ در نهایت شورای تخصصی جشنواره با توجه 
 به ایام��ی که درهر فصل وج��ود دارد، نوع نمای��ش را برای

شرکت دادن در جشنواره مشخص می کنند؛ به عنوان مثال 
در فصل پاییز که با محرم و صفر مواجه هستیم، خود به خود 
نمایش های دینی و مذهبی، به ویژه عاش��ورایی در اولویت 
 قرار دارند. به ط��ور کلی می توان گفت ایام، مناس��بت ها و

مخاطب شناس��ی هر فصل، تعیین کننده موضوع آن فصل 
از جشنواره است.

بازخوانی آثار بر عهده چه کسانی است؟
در بخ��ش بازخوانی، از هنرمن��دان پیشکس��وت و فعاالن 
اصفهان��ی و در داوری نهای��ی از ترکی��ب هنرمن��دان و 
کارشناس��ان عالی رتبه اصفهان و دیگر ش��هرهای کش��ور 
 که در آن حوزه صاحب س��بک هس��تند، بهره م��ی بریم.

پیش بینی ش��ده ک��ه برای باال ب��ردن کیفیت جش��نواره، 
 از حضور کارشناس��ان محت��رم در کارگاه های آموزش��ی

استفاده کنیم.
مکارمی در پایان گفت و گو، اینچنین به ش��رح گاه ش��مار 

جشنواره پرداخت:
بخش تئاتر خیابانی )بیرونی، محیطی(

مهلت ارسال طرح : 25 تیر ماه 95
بازبینی آثار: 5 و 6 مرداد ماه

اعالم نتایج بازبینی: 9 مرداد ماه
برگزاری همایش: 14 تا 24 مرداد ماه

مراسم اختتامیه: 29 شهریور ماه
و بخش نمایش کوتاه

مهلت ارسال آثار: 1 مرداد ماه
بازبینی آثار: 13 تا 15 شهریور ماه

اعالم نتایج بازبینی: 16 شهریور ماه
برگزاری همایش: 24 تا 28 شهریور ماه

مراسم اختتامیه: 29 شهریور ماه.

حجم استقبال مردم 
تعیین کننده تدوام جشنواره فصلی تئاتر است
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اخبارخبر

مدیرکل ارشاد استان:

دارالقرآن های چهارمحال وبختیاری  
شناسنامه دار شدند

مدیر مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان گفت:

کشت گل محمدی؛ سازگار با اقلیم 
چهارمحال و بختیاری

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خبر داد:

رشد 39 درصدی اعتبارات تملک 
دارایی در چهارمحال و بختیاری

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری:

احیای بازی  های بومی و محلی ضروری است

 اس��تاندار چهارمحال و بختیاری گفت: طرح تفکیک زباله 
از مبدأ، در ۹ روستای چهارمحال و بختیاری و دو شهر این 

استان اجرا می شود.
قاسم سلیمانی دش��تکی با اش��اره به اجرای طرح تفکیک 
زباله از مبدأ در این استان، گفت: طرح تفکیک زباله از مبدأ، 
 در ۹روس��تای چهارمحال و بختیاری  و دو شهر این استان

به صورت آزمایشی اجرا می شود. وی افزود: طرح تفیک زباله 
از مبدأ، در یکی از روستاهای ۹ شهرستان استان چهارمحال 
و بختیاری انجام می ش��ود. وی با اش��اره ب��ه اجرای طرح 
تفکیک زباله در دو شهر این استان، تاکید کرد: طرح تفکیک 
 زباله از مبدا، به صورت کامل در ش��هر فرخ ش��هر و یکی از

محله های شهرکرد اجرا می شود.
سلیمانی عنوان کرد: در این طرح تالش می شود که توسط 
خانواده ها، زباله تر و خشک جدا شده و به صورت جداگانه 

در اختیار شهرداری ها و دهیاری ها گذاشته شود.
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه زباله های 
خش��ک ارزش اقتصادی بس��یاری باالیی دارند، بیان کرد: 
مخلوط کردن زباله های خش��ک و تر با یکدیگر و دفع آنها، 

موجب هدر رفت سرمایه های اقتصادی بسیاری می شود.
 وی با اش��اره به اینکه باید از این ظرفیت اس��تفاده ش��ود،

تاکید کرد: اجرای طرح تفکی��ک زباله از مبدا، نقش مهمی 
در جلوگیری از هدر رفت این سرمایه های با ارزش دارد.

ظرفیت های گردشگری چهارمحال و بختیاری در 
مسیر توسعه استان استفاده شود

 س��لیمانی در ادام��ه بی��ان ک��رد: چهارمح��ال و بختیاری

ظرفیت های بس��یاری دارد که یکی از مه��م ترین ظرفیت 
های آن، حوزه گردش��گری است. اس��تاندار چهارمحال و 
بختیاری ادامه داد: باید از ظرفیت گردش��گری این استان 
 در مسیر توسعه استان استفاده ش��ود. وی ادامه داد: تامین

زیرس��اخت های الزم در مناطق گردش��گری چهارمحال و 
بختیاری به منظور جلب و جذب س��رمایه گذاران داخلی و 
خارجی، باید به صورت ویژه از سوی مسئوالن دستگاه های 

اجرایی متولی پیگیری شود.

وی همچنین گف��ت: هم اکنون ورود مس��افر و گردش��گر 
به س��طح اس��تان چهارمحال و بختیاری، طی س��ال های 
 گذش��ته تاکنون افزایش پیدا کرده اس��ت و باید با توسعه

زیرساخت ها، ماندگاری و رضایت مسافران را در این استان 
افزایش داد. 

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: رونق گردشگری 
موجب رونق بازارهای اس��تان می ش��ود که این امر، نقش 

مهمی در ایجاد اشتغال در سطح استان خواهد داشت.

مدیرکل کانون پرورش فکری ک��ودکان و نوجوانان چهارمحال و 
بختیاری گفت: احیای بازی  های بومی و محل��ی، برای کودکان و 

نوجوانان این استان ضروری است.
 فرزاد رحیمی در جش��نواره تابس��تانه بازی های بوم��ی و محلی

اظهار کرد: احیای بازی های بومی و محلی، از فعالیت های فرهنگی 
بسیار ارزش��مند کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در این 
استان بوده و الزم است کودکان و نوجوانان امروز با بازی های بومی 
و محلی مربوط به نس��ل های گذش��ته که فواید جسمی، فکری و 
روحی فراوانی داشته است، بیشتر آشنا شده و از فواید این بازی ها 

بهره مند شوند.
مدیرکل کانون پرورش فکری ک��ودکان و نوجوانان چهارمحال و 
بختیاری با اشاره به اهمیت ایجاد، حفظ و تقویت سالمتی و نشاط 
در بین اقش��ار مختلف مردم به وی��ژه ک��ودکان و نوجوانان، بیان 
 داشت: جشنواره تابستانه بازی های بومی و محلی در شهرستان بن

اجرا شد؛ چراکه بازی های بومی و محلی تاثیر بسزایی در افزایش 

تحرک و پویایی جسمی و فکری کودکان خواهد داشت.
وی از اهداف مهم برگزاری این جش��نواره خب��ر داد و عنوان کرد: 
احیای فرهنگ بومی و محلی برای نس��ل جدی��د، کاهش گرایش 
به بازی های رایانه ای، ایجاد نش��اط و ش��ادابی در بین کودکان و 
نوجوانان و آشنایی نس��ل جدید با آداب و رسوم گذشته، از اهداف 

اصلی برگزاری این جشنواره بوده است.
رحیمی ب��ا بیان لزوم توجه ب��ه فرهنگ غنی قدی��م، تصریح کرد: 
کودکان و نوجوانان شهرستان بن می توانند در طول فصل تابستان 
س��ال جاری،از این بازی ها و مزایای آن  در مرکز فرهنگی و هنری 

این شهرستان بهره مند شوند.
مدیرکل کانون پرورش فکری ک��ودکان و نوجوانان چهارمحال و 
بختیاری خاطرنش��ان کرد: پیش بینی می شود بیش از 200 نفر از 
اعضای مرکز فرهنگی و هنری شهرس��تان بن، از بازی های بومی 
و محلی این شهرستان اس��تقبال کرده و آن را به عنوان بخشی از 

فعالیت های اوقات فراغت خود قرار دهند.

ریی��س س��ازمان مدیری��ت و برنامه ری��زی چهارمحال و 
بختیاری اظهار کرد: اعتبارات تملک دارایی در چهارمحال 

و بختیاری، از رشد 3۹ درصدی برخوردار بوده است.
حبی��ب ا... وفایی گفت: طبق ماده 44 بن��د )ب( جزء یک، 
اعتبارات عمران استانی بر اساس شاخص های مدون بین 

فصول، به تفکیک شهرستان توزیع شد.
وی بیان داشت: تدوین شاخص ها، حاصل یک وفاق و خرد 
جمعی است که امروز مبنا و مالک عمل در توزیع اعتبارات 
تملک دارایی های سرمایه ای است و تعداد امور از چهار امر 
در سال گذشته، به 10 امر در س��ال جاری و تعداد فصول 
از 18 فصل در سال گذش��ته به 38 فصل در سال جاری و 
برنامه ها از 87 برنامه در س��ال 13۹4 به تعداد ۹5 برنامه 
در سال جاری تغییر یافته اس��ت. وفایی خاطرنشان کرد: 
توزیع پیشنهادی ماده 180 استانی و ملی استانی در سال 
جاری، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چهارمحال 

و بختیاری تفویض شده است.
وی تصری��ح ک��رد: اعتب��ارات تمل��ک دارایی ه��ای این 
 استان، در سال 13۹5 نسبت به س��ال گذشته 3۹ درصد

افزایش داشته و اعتبارات ماده 180 استان نیز 44 درصد 
نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری گفت: سال 
گذشته برای دارالقرآن های آموزش و پرورش در استان، شناسنامه 

تدوین شد.
جواد کارگران در ش��ورای توس��عه و ترویج فعالیت ه��ای قرآنی 
استان با اشاره به رونمایی از نشریه ش��میم وحی اظهار داشت: در 
 گذشته اتحادیه تشکل های قرآنی اس��تان، نشریه ای در این مورد

منتشر کرده بود؛ اما این گاهنامه نخستین نشریه قرآنی است که 
صاحب امتیاز آن اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان است.

وی با اش��اره به کس��ب رتبه برتر این شورا در کش��ور افزود: سال 
 گذش��ته با توجه به ارزیابی های انجام ش��ده، این ش��ورا توانست

به عنوان یکی از شوراهای برتر کش��ور معرفی و تقدیر شود که در 
این ارزیابی، مواردی مانند نظم و انضباط در برگزاری جلسات شورا، 
تعامل و همفکری در بحث فعالیت های قرآنی و حضور نماینده ولی 

فقیه تاثیرگذار بوده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری، با اشاره 
به فعالیت های قرآنی انجام شده در اس��تان بیان کرد: یک هزار و 
330 مورد اقالم قرآنی مانند قلم ن��وری و قرآن، در دارالقرآن های 
آموزش و پرورش اس��تان، توزیع و ب��رای دارالقرآن های آموزش و 
پرورش نیز شناس��نامه تدوین شده اس��ت. کارگران با بیان اینکه 
سامانه ثبت نام درخواست مجوز تاس��یس موسسات قرآنی از اول 
مرداد ماه آغاز می شود، تصریح کرد: موسساتی که قبال مجوز گرفته 
بودند، باید با ورود به این سامانه اطالعات خود را به روز کنند. وی 
با اش��اره به صدور ۹ مجوزخانه قرآنی شهری و روستایی در استان 
گفت: راهیابی 61 نفر از استان به آزمون حفظ قرآن، اجرای طرح 
آس��مانی ها، آغاز ثبت نام نهمین دوره تفسیر نورالمهاد و برگزاری 
جلسات تخصصی قرآن در شهرستان بروجن، از دیگر فعالیت های 

قرآنی انجام شده در استان بوده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری، با اشاره 
به برگزاری نمایش��گاه علوم قرآنی اس��تان در ماه مبارک رمضان، 
 ادام��ه داد: این نمایش��گاه یکی از نمایش��گاه های خوب اس��تان

بوده اس��ت؛ به گونه ای که تع��داد بازدیدکنندگان آن نس��بت به 
نمایشگاه سال گذشته 50 درصد افزایش یافته است.

 مدی��ر مرک��ز تحقیق��ات کش��اورزی ومناب��ع طبیع��ی
 چهارمحال و بختیاری گفت: طی تحقیقات انجام شده، کشت 
گل محمدی، سازگار با اقلیم چهارمحال و بختیاری است و 

این گیاه بازده خوبی در این استان دارد.
 حس��ن جهانبازی، در حاش��یه بازدی��د معاون دفت��ر امور

گلخانه ها، گیاهان دارویی و قارچ وزارت جهاد کشاورزی از 
طرح پژوهشی کش��ت گل محمدی چهارمحال و بختیاری، 
با اش��اره به اینکه طی تحقیقات انجام ش��ده، توسعه کشت 
گل محمدی، س��ازگار با اقلیم چهارمحال و بختیاری است 
 و این گیاه بازده خوبی در این اس��تان دارد، اظهار داش��ت:

پژوهش های بسیاری در خصوص کش��ت گل محمدی در 
این استان انجام ش��ده اس��ت. وی افزود: حدود هشت سال 
است روی ارقام مختلف گل محمدی در این استان تحقیق و 
پژوهش می شود و ارقام متناسب با شرایط آب و هوایی این 

استان، شناسایی شده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری خبر داد:

 اجرای طرح تفکیک زباله در ۹ روستا 

ابالغ رای
4/516 کالس��ه پرون��ده: 941680 ش��ماره دادنام��ه:352-95/3/4 مرجع 
رسیدگی: شعبه 8 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: راضیه بهنام حقیقی 
فرزند اکبر با وکالت الهام مستاجران فرزند مصطفی به نشانی اصفهان سه 
راه سیمین جنب پمپ بنزین ساختمان آرش طبقه 4 واحد 402، خوانده: زهرا 
جعفری کمشچه فرزند علی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه 
یک فقره چک به شماره 9326/824199 مورخ 94/3/29 به مبلغ چهل میلیون 
ریال به انضمام مطلق خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه، با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و 
به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: 
در خصوص دعوای خانم راضیه بهنام حقیقی با وکالت الهام مستاجران به 
طرفیت خانم زهرا جعفری کمشچه فرزند علی به خواسته مطالبه مبلغ چهل 
میلیون ریال وجه چک به ش��ماره 9326/824199 مورخ 94/3/29  به عهده 
بانک اقتصاد نوین به انضمام مطلق خس��ارات قانونی با توجه  به محتویات 
پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط 
بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 
حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام 
اعتراض نس��بت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننم��وده لذا دعوی 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رس��د که به اس��تناد مواد 310 و 313 
قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
720/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )94/3/29(  تا تاریخ 
اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از 
اتمام مهلت واخواهی ظرف بیس��ت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. م الف:12077 ش��عبه 8 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )339 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

4/517 کالس��ه پرونده: 941650 مرجع رس��یدگی: ش��عبه 12 شورای حل 
اختالف اصفهان، خواهان: رس��ول صادقی به نش��انی اصفهان خ کاشانی 
روبروی بیمارستان کاشانی شرکت کاوشگر رایانه، خواندگان: وحید دخت 
بودی- رضا توانا من��ش – زینب امین راد همگی به نش��انی مجهول المکان، 
خواس��ته: مطالبه مبلغ 12/000/000 ریال بابت قس��متی از چک به شماره 
219476 به انضمام هزینه دادرسی و تاخیر تادیه و نشر آگهی، با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و 
به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: 
در خصوص دعوای آقای رسول صادقی به طرفیت وحید دخت بودی- رضا 
توانامنش و زینب امین راد به خواسته مطالبه مبلغ 12/000/000 ریال بخشی 
از چک به ش��ماره 219476- 93/12/18 به عهده بانک ملی به انضمام مطلق 
خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید 
خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وج��ه آن دارد و این که خوانده 
علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از 
خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد 
که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت 
مبلغ دوازده میلیون بابت اصل خواسته و 795/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و هزینه نشر آگهی  و خسارت تاخیر  تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
)93/12/18(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه می باش��د و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید 
نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:12064 شعبه 
12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )321 کلمه، 4 کادر(

ابالغ رای
4/518 کالس��ه پرونده: 941647 ش��ماره دادنام��ه: 534-95/3/20  مرجع 
رسیدگی: شعبه 12 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: رسول صادقی 
به نشانی اصفهان خ کاشانی روبروی بیمارستان کاشانی شرکت کاوشگر 
رایانه، خوانده: محسن سامانی به نش��انی مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
مبل��غ 16/500/000 ریال بابت بخش��ی از یک فقره چک ب��ه انضمام هزینه 
دادرس��ی و تاخیر، با عنایت به محتوی��ات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی 
 اعضا شورا ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی ش��ورای ح��ل اختالف: در خصوص دعوای رس��ول 
صادقی  به طرفیت آقای محسن سامانی به خواسته مطالبه مبلغ 16/500/000 
ریال بخش��ی از چک به ش��ماره 435384- 94/8/21 به عهده بانک سپه به 
انضمام مطلق خس��ارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول 
مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توس��ط بانک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 
و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلس��ه رسیدگی حضور نداشته 
و هیچگونه الیح��ه و دفاعیات مس��تند و محکمه پس��ندی در مقام اعتراض 
نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده  
به پرداخت مبلغ ش��انزده میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و 
827/500  ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نش��ر آگهی  و پرداخت تاخیر  
تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )94/8/21(  تا تاریخ اجرای حکم در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه می باشد و پس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. م الف:12063 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان )305 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

4/519 کالس��ه:941724 ش��ماره دادنامه:565-95/3/30 مرجع رسیدگی: 
شعبه 9 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: ناهید نکوئیان به نشانی خانه 
اصفهان کوی غدیری دس��ت چپ پ 14 با وکالت الهام مستاجران به نشانی 
اصفهان سه راه سیمین جنب پمپ بنزین ساختمان آرش طبقه 4 واحد 402، 
خوانده: مجید احمدی قهریزجانی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
وجه س��فته بانضمام خس��ارت، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مش��ورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رس��یدگی با استعانت از 
خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوی ناهید نکوئیان با وکالت الهام مستاجران  به طرفیت مجید 
احمدی قهریزجانی به خواس��ته مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال وجه سفته/ 
سفته های به ش��ماره خزانه داری کل 718767  به انضمام مطلق خسارات 
قانونی با عنایت به بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور 
خوانده در جلسه رس��یدگی و مصون ماندن خواس��ته از هرگونه تعرض و 
تکذیب شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به استناد مواد 
307و309 قانون تجارت و مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انق��الب در امور مدنی حکم ب��ر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و دو میلیون و یکصد و 
پنجاه هزار ریال  بابت هزینه دادرسی و هزینه واخواست به مبلغ 1/050/000 
ریال و هزینه نشر  آگهی طبق تعرفه قانونی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ تقدیم واخواست 93/5/11 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس 
نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران بر عهده اجرای 
محترم احکام می باشد 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 نقض مهلت واخواهی قابل تجدید نظرخواهی 

در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
م الف:12056 ش��عبه 9 حقوقی ش��ورای حل اختالف اصفهان )315 کلمه، 3 

کادر(

ابالغ رای
4/520 کالس��ه پرون��ده 940742 ش��ماره دادنام��ه: 404-95/3/1 مرجع 
رسیدگی: شعبه 9 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: رسول تابان مهر 
به نشانی اصفهان خ سروش ک 20 پالک 16، خوانده: بهروز خلج  به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید: رای قاضی ش��ورا: در خصوص دادخواس��ت خواهان آقای 
رس��ول تابان مهر به طرفیت خوانده آقای بهروز خلج به خواس��ته مطالبه 
مبلغ 20/000/000 ریال به انضمام خس��ارات دادرس��ی و تاخیر و تادیه با 
توجه به جمیع اوراق پرونده مفاد دادخواس��ت خواهان با توجه به ارائه کپی 
رسید عادی مورخ 94/2/30 و اینکه خوانده علیرغم ابالغ در جلسه رسیدگی 
حضور ندارد لذا شورا دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته مستنداً به 
ماده 198 ق.ا.د.م خوانده را به پرداخ��ت مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 160/000 ریال هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه 
قانونی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ دادخواست 94/7/13 در حق خواهان 
محکوم و اعالم م��ی دارد. رای صادره غیابی ظ��رف 20 روز از تاریخ ابالغ 
قابل اعتراض و واخواهی در این ش��عبه می باشد و در خصوص قرار تامین 
خواس��ته نظر به اینکه خواهان نسبت به پرداخت خس��ارت احتمالی اقدامی 
 ننموده با اس��تناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر 

می گردد.
 م الف:12055 شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 

)251 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

4/521 کالسه پرونده: 94-684 ش��ماره دادنامه :9509976794401099-
95/3/31 مرجع رسیدگی: شعبه 14 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
علیرضا محققیان به نشانی خ آتش��گاه بهارانچی مقابل بانک مسکن مجتمع 
تجاری مهدی ، خوانده: علی چراغ گوهری به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه مبلغ 48/300/000 ریال وجه چک و هزینه دادرسی و تاخیر تادیه، با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای 
حل اختالف: در خصوص دع��وای علیرضا محققیان ب��ه طرفیت علی چراغ 
گوهری به خواسته مطالبه مبلغ 48/300/000 ریال وجه چک به شماره های 
731357 و 731358 و 731354 و 731353  به عهده بانک مسکن به انضمام 
مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات 
 در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توس��ط بانک مح��ال علیه که ظهور در

 اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وج��ه آن دارد و این 
که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلس��ه رس��یدگی حضور نداش��ته و 
هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت 
به دع��وی خواهان از خود اب��راز و ارایه ننم��وده لذا دع��وی خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر می رس��د که به اس��تناد مواد 310 و 313 قانون تجارت 
و 198و515و519و522 قان��ون آیین دادرس��ی مدنی حکم ب��ر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ چهار میلیون و هش��تصد و س��ی هزار تومان  بابت 
اصل خواسته و دویس��ت و پانزده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه 
نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر  تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف )90/8/15 و 90/11/5 و 90/11/25(  تا تاریخ اجرای حکم در حق 
خواهان صادر و اع��الم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیس��ت 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه می باشد و پس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی 

اصفهان می باشد.
 م الف:12049 ش��عبه 14 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف 

اصفهان )319 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

4/522 کالس��ه پرونده اصلی: 806/94 ش��ماره دادنامه: 95/1/17-20-95 
مرجع رسیدگی کننده: ش��عبه 41 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
شهرام خورش��یدی به نش��انی اصفهان ش��هرک صنعتی جی خیابان یکم 

فرع��ی 14 پ 171، خوان��ده: 1- محمد باق��ر نس��وجی 2- مرتضی مطلبی 
هر دو به نش��انی مجهول المکان، خواسته: مطالبه، ش��عبه 41 شورای حل 
اختالف اصفهان به تصدی امضا کننده زیر تشکیل، پرونده کالسه806/94 
 مفتوح اس��ت. با مالحظه اوراق پرونده، شورا با اس��تعانت از خداوند متعال

 به ش��رح آتی مبادرت به ص��دور رای می نماید. رای ش��ورا: در خصوص 
دعوی شهرام خورش��یدی به طرفیت 1- محمد باقر نس��وجی 2- مرتضی 
مطلبی به خواس��ته مبل��غ 50/000/000 ری��ال موضوع یک فق��ره چک به 
شماره 001092-89/2/15 بانک سپه س��روش به انضمام هزینه دادرسی 
و خس��ارات تاخیر تادی��ه، با توج��ه به محتوی��ات پرونده و بق��ای اصول 
مس��تندات در ید خواهان که داللت بر استقرار دین و اش��تغال ذمه خوانده 
دارد و اینک��ه خوانده علیرغ��م ابالغ قانونی در جلس��ه رس��یدگی حضور 
نیافت��ه و هیچگون��ه دلیل و م��درک و دف��اع موجهی در خص��وص دعوی 
مطروح��ه مبنی بر برائ��ت ذمه خویش به عم��ل نیاورده، لذا ش��ورا دعوی 
خواهان را محرز و ثابت تش��خیص داده و مس��تنداً به م��واد 198- 515-

519-522 قان��ون آیین دادرس��ی مدن��ی حکم ب��ر محکومی��ت خوانده به 
پرداخت مبلغ پنج��اه میلیون ریال  باب��ت اصل خواس��ته و مبلغ 130/000 
 ریال بابت هزینه های دادرس��ی و نش��ر آگهی و خس��ارات تاخیر تادیه از

تاریخ سررس��ید ) 89/2/15( تا زمان اجرای حکم بر اساس آخرین شاخص 
 بانک مرک��زی در ح��ق خواهان ص��ادر و اعالم م��ی نمای��د. رای صادره 
غیابی و ظرف مهل��ت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین ش��عبه 
و پس از اتمام مدت مذکور، ظرف 20 روز دیگ��ر قابل تجدید نظر خواهی در 
محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد و اما در خصوص قرار 
تامین خواسته با توجه به استرداد درخواست به استناد ماده 108 و وحدت 
 مالک م��اده 107 ق.ا.د.م قرار رد تامین خواس��ته صادر م��ی گردد و اعالم

 می دارد قرار صادره قطعی است. 
م الف: 12046 ش��عبه 41 مجتمع شماره یک ش��ورای حل اختالف اصفهان 

)333 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

4/523 کالس��ه پرونده اصلی: 809/94 شماره دادنامه: 327-95/4/6 مرجع 
رسیدگی کننده: ش��عبه 42 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: ابراهیم 
قرهی قهی به نش��انی اصفهان بازار باغ قلندرها جنب س��رای ستوده پخش 
آسیا، خوانده: مبارک علی علیپور انبر به نش��انی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه مبلغ 35/750/000 ریال موضوع چک ش��ماره 93/10/20-830920 
عهده بانک س��په به انضمام مطلق خس��ارات قانونی، گردش��کار: به تاریخ 
95/3/29  ش��عبه 42  با عنایت به محتویات پرونده کالس��ه 94-809 و اخذ 
نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن ختم رس��یدگی با استعانت از 
 خداوند متعال به ش��رح آتی مبادرت به صدور رای م��ی نماید. رای قاضی

 ش��ورا: در خصوص دع��وی ابراهیم قرهی قه��ی به طرفیت مب��ارک علی 
علیپور انبر به خواس��ته مطالبه مبلغ 35/750/000 ری��ال موضوع یک فقره 
چک به ش��ماره فوق الذکر ب��ه انضمام مطلق خس��ارات قانون��ی، با عنایت 
به محتوی��ات پرونده و بق��ای اصول مس��تندات در ید خواه��ان که ظهور 
در اس��تقرار دین و اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواه��ان در مطالبه 
وجه چک را دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلس��ه رس��یدگی 
حضور نیافت��ه و هیچگونه دلیل موجه و مدرک موث��ر قانونی در خصوص 
دعوی مطروحه مبن��ی بر برائت ذمه خوی��ش ابراز و اقامه ننموده، ش��ورا 
دعوی خواهان را محرز و ثابت تش��خیص داده و مس��تنداً ب��ه مواد 198-

515-519-522 قان��ون آیین دادرس��ی مدنی حکم ب��ر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبل��غ 35/750/000 ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 280/000 
 ریال بابت هزینه های دادرس��ی و خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید

 ) 93/10/20( تا زمان وصول بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت 
20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضای مهلت 
مذکور، ظ��رف 20 روز قابل تجدید نظر خواه��ی در محاکم عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان می باشد.
 م الف: 12045 ش��عبه 42 مجتمع شماره یک ش��ورای حل اختالف اصفهان 

)305 کلمه، 3 کادر(  
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همواره درباره به هم ریختن چرخه طبیعی بدن انسان موارد 
زیادی گفته شده است. یکی از این به هم ریختگی ها مربوط 
به چرخه طبیعی قرارگیری انسان در معرض نور و تاریکی 
است که برای افراد این عصر، بسیار اتفاق می افتد. بر خالف 
تصور رایج، پژوهش��گران به این نتیجه رس��یده اند که قرار 
گرفتن در معرض نوری که  بیشتر از حد نرمال است، باعث 

بروز آسیب های جدی در بدن می شود.
بنابراین به نظر می رس��د که افراد ع��الوه بر عادت های غذا 
خوردن و ورزش مناسب، باید یک عادت سالم دیگر نیز به 
فهرس��ت روزانه خود اضافه کنند: خاموش کردن چراغ ها! 
به گزارش زومیت، بر پایه یک مطالعه جدید که در ژورنال 
کارنت بیولوژی در تاریخ ۱۴ جوالی امسال به انتشار رسیده، 
نشان داده شده است که پیامدهای سالمتی منفی بسیاری 
 برای موش هایی که تحت ش��رایط نور ثاب��ت برای دوره ای 

یک ماهه نگهداری شده بودند، رخ داده است.
یوهانا میجر از مرکز پزش��کی دانش��گاه لیدن در هلند که 
یکی از اعضای گ��روه پژوهش��ی مرتبط با این کار اس��ت 
گفت: مطالعه ما نش��ان می ده��د که وجود چرخ��ه نور و 
 تاریکی برای سالمتی انسان مهم است. ما در پژوهش خود

 ثاب��ت کرده ایم که فق��دان ریتم های زیس��ت محیطی در 
بدن منجر به ایجاد اختالل ش��دید در طیف گس��ترده ای 
از پارامترهای س��المتی می ش��ود. این پارامترها ش��امل 
فعال س��ازی التهابی سیس��تم ایمنی ب��دن، تحلیل رفتن 
عضالت و نش��انه های اولیه پوکی استخوان است. محققان 

باور دارند که تغییرات فیزیولوژیکی 
مشاهده ش��ده همگی نشانگر نوعی 
»ضعف« بودند که شبیه آن به طور 
معمول در افراد ی��ا حیوانات با روند 

افزایش سنشان دیده می شود.
اخب��ار  می��ان  ای��ن  در  ام��ا 
دلگرم کننده تری هم وج��ود دارد. 
به گفته میجر، خبر خوب این است 
که ما در ادامه بررس��ی های مان نیز 
 مش��اهده کردیم که اث��رات منفی

 یاد شده روی سالمتی، برگشت پذیر 
هس��تند و زمانی که چرخ��ه نور و 

تاریکی محیطی ترمیم ش��ود، اثرات آن نیز باز می گردند. 
برای بررس��ی رابطه موجود بین از دس��ت دادن چرخه نور 
و تاریکی با ایجاد بیماری ها، میج��ر و همکارانش، از جمله 
الیان لوکاسن، موش ها را به صورت دائمی به مدت ۲۴ هفته 
در معرض نور قرار دادند و در طی ای��ن مدت، چند پارامتر 

سالمتی اصلی را در بدن آنها اندازه گیری کردند.
مطالعات فعالیت مغز این حیوانات نشان داد که قرار گرفتن 
در معرض نور ثابت منجر به کاهش الگوهای طبیعی منظم 

در مرکز تنظیم کننده ش��بانه روزی مرکزی مغز در بخش 
 SCN .تا ۷۰ درصد می شود SCN هسته سوپراکیاسمات یا
بخشی از هیپوتاالموس است که در قسمت فوقانی چلیپای 

نوری قرار دارد.
اختالل در چرخه ن��ور طبیعی و الگوه��ای تاریکی و ریتم 
ش��بانه روزی بدن، به ط��ور قابل توجهی منج��ر به کاهش 
عملک��رد عضله اس��کلتی حیوانات 
مطابق با مقادیر اندازه گیری ش��ده 
در آزمایش  های اس��تاندارد میزان 
قدرت آنها شده بود. استخوان های 
آنها نشانه هایی از تضعیف را در خود 
نش��ان دادند و این حیوان��ات وارد 
حالت ه��ای التهابی ش��دند که در 
شرایط معمولی، این حالت تنها در 
حضور پاتوژن ها یا دیگر محرک های 

مضر مشاهده می شود.
پس از اینکه پژوهشگران، موش ها 
را به م��دت ۲ هفته ب��ه چرخه نور 
و تاریک��ی اس��تاندارد باز گرداندن��د، مش��اهده کردند که 
نورون های SCN به سرعت در حال بهبود و از سرگیری ریتم 
طبیعی خود هستند و روند ایجاد مشکالت سالمتی در بدن 
حیوانات معکوس شده است. این یافته ها ما را به این نتیجه 
می رساند که انسان ها باید توجه و مراقبت بیشتری در رابطه 
با زمان های قرارگیری خود در معرض نور به خرج دهند؛ این 
موضوع به خصوص برای کس��انی که در سنین رو به پیری 
قرار دارند و یا افرادی که به هر نحو دیگری آس��یب پذیرند، 

دارای اهمیت بیشتری اس��ت. با توجه به اینکه ۷۵ درصد 
 از جمعیت جهان در طول ش��ب در معرض نور قرار دارند، 
 در می یابی��م ک��ه یافته ه��ای ف��وق کامال مهم هس��تند.

 قرار گرفتن در معرض نور ثابت در خانه های س��المندان و 
واحدهای مراقبت های ویژه بسیار معمول است و بسیاری از 
مردم نیز شب ها در حال کار هستند. میجر در بخش دیگری 
از صحبت هایش می گوید: ما عادت کرده ایم که نور و تاریکی 
را به عنوان محرک هایی بی ضرر و یا خنثی روی س��المتی 
افراد به ش��مار آوریم. اما در حال حاضر بر پایه جمع آوری 
 نتای��ج مطالع��ات از آزمایش��گاه هایی در سراس��ر جهان

 پی برده ایم که همه نتایج به یک نکته خاص اشاره می کنند. 
ش��اید وقتی به یاد آوریم که حتی حیات روی زمین هم،با 
روند ثابت چرخه نور و تاریکی تکامل یافته، گفته های فوق 
خیلی هم تعجب آورنخواهد بود. این طور به نظر می رسد که 
بدن ما برای کار در این چرخه حیاتی بهینه سازی شده باشد 
و از سویی، روی دیگر سکه این است که ما در حال حاضر با 

فقدان چنین چرخه ای، تحت تاثیر قرار می گیریم.
پژوهش��گران از مش��کالت ایجاد ش��ده در اثر فقدان این 
چرخه با عنوان »مس��ائل مربوط به قرار گرفتن در معرض 
نور است«، یاد می کنند. این گروه پژوهشی اعالم کرده اند 
که در حال حاضر برای انجام تجزیه و تحلیل های بیش��تر 
و عمیق تر درباره تاثیر چرخه نور و تاریکی روی سیس��تم 
ایمنی ب��دن برنامه ریزی می کنند. آنه��ا همچنین تصمیم 
دارند به بررس��ی خواص درمانی ممکن برای بیمارانی که 
 بیش��تر از ش��رایط عادی نور و تاریکی در معرض تابش نور

 قرار داشته اند، بپردازند.

بدن ما به همان اندازه که نور نیاز دارد، به نبود آن هم نیاز دارد؛

تاریکی را به فهرست مایحتاج خود اضافه کنید!

محققان ایرانی طی یک پژوهش آزمایشگاهی موفق 
شدند با بهره گیری از نانوذرات رس در فرآیند تولید 
کاغذ، مقاومت کاغذ تولید ش��ده را بهبود بخشند. 
به گ��زارش خبرگزاری مه��ر به نقل از س��تاد ویژه 
توس��عه فناوری نان��و، کاغذ و محص��والت کاغذی 
به عنوان یکی از کاالهای مصرف��ی، جایگاه مهمی 
در زندگی انسان ها دارند. مقادیر بسیار زیادی کاغذ 
در آموزش، صنایع چاپ و بس��ته بندی به کار برده 
می ش��ود. از طرفی این ف��رآورده به تنهایی و بدون 
اضافه کردن مواد افزودنی، استحکام الزم و قابلیت 
نفوذپذیری به هوا، رطوبت و غیره را به شکل مطلوبی 
ندارد. درعین حال تولیدکنندگان کاغذ با مس��ائلی 
همچون مان��دگاری و زیس��ت تخریب پذیری مواد 
افزودنی در ازای بهبود خواص مقاومتی و ممانعتی 
مواجه هس��تند. در این راستا، مس��ئله  استفاده از 
فناوری های جدید نظیر فن��اوری نانو بخش مهمی 
از تحقیقات در این ح��وزه را به خود اختصاص داده 
اس��ت. مجید کیائی، مج��ری طرح اف��زود: در این 
پژوهش اثر نانوذرات رس بر می��زان بهبود خواص 
مکانیکی و فیزیکی کاغذ مورد بررس��ی قرار گرفته 
است. وی در خصوص مزایای استفاده از نتایج این 
طرح گفت: رس ی��ک ماده  ارزان قیم��ت و بی ضرر 

به ش��مار می رود که اس��تفاده از آن  برای  افزایش 
اس��تحکام کاغذ هم از لحاظ اقتصادی و هم از نظر 
زیست محیطی مقرون به صرفه خواهد بود. به عالوه 
باال رفتن  استحکام کاغذ، افزایش ماندگاری و دوام 
آن را به دنبال خواهد داشت. کیائی ادامه داد: افزودن 
نانوذرات رس موجب می شود پیوند بین الیاف کاغذ 
بیشتر شده و افزایش مقاومت به کشش، ترکیدگی 
و خرد ش��دن را در پی داشته باش��د. از سوی دیگر 
میزان حضور نانوذرات باید به صورت بهینه باشد در 
غیر این صورت حضور بیش ازحدآنها  موجب کاهش 
مقاومت نس��بت به پارگی خواهد ش��د. این محقق 
اظهار داشت: در تحقیق حاضر دو نوع خمیر کاغذ، 
یکی خمیر کاغذ تولید ش��ده از کارتن های باطله و 
دیگری خمیر کاغذ NSSC تولید شده در کارخانه 
چوب و کاغذ مازندران مورد مطالعه قرار گرفته است. 
نانوذرات خاک رس در پنج سطح متفاوت به مخلوط 
سوسپانس��یون خمی��ر کاغذ اضافه ش��ده اس��ت، 
س��پس از انواع مختلف خمیر کاغذ ب��ا درصدهای 
متفاوت نانوذرات رس، کاغذ تولید ش��ده و خواص 
 فیزیک��ی، مکانیکی و س��اختار آنها م��ورد ارزیابی

قرار گرفته است. وی گفت: نتایج حاکی از آن است 
که افزودن مقدار ۲ درصد نان��وذرات رس به خمیر 

کاغذ تولید ش��ده از کارتن باطله، مقاومت نس��بت 
به پارگی و ترکیدگی را به ترتیب ب��ه میزان 3/۷ و 
8/۷ درصد افزایش می ده��د. این تحقیقات حاصل 
تالش های دکتر مجید کیا ئی دانشیار گروه صنایع 
چوب و کاغذ دانشگاه آزاد اس��المی واحد چالوس، 
دکتر احمد ثمریها دانش آموخت��ه مقطع دکترای 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران و 
دکتر محمد فارسی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد ساری اس��ت. نتایج این کار در مجله  

Bioresources به چاپ رسیده است.

معاون وزیر ارتباط��ات از راه اندازی هاب ارتباطی 
بین المللی در منطقه چابهار در راستای مذاکره با 

چهار اپراتور بزرگ بین المللی خبر داد.
محمدج��واد آذری جهرم��ی در همای��ش مراکز 
تبادل محتوای اینترنت )CDN( و اشتراک گذاری 
ترافیک )Peering( با اشاره به برنامه های شرکت 
ارتباطات زیرس��اخت در حوزه تب��ادل محتوای 
اینترنتی، گفت: در راس��تای مطالبه ش��بکه ملی 
اطالعات، افزایش س��رعت و کیفیت دسترسی به 
محتوای فضای مجازی را برای کاربران در دستور 
کار قرار داده ای��م. وی ادامه داد: ع��الوه بر اینکه 
شاهد افزایش استفاده کاربران از محتوای داخلی 
هستیم، در صدد راه اندازی هاب ترافیکی ارتباطی 
و مرکز پیرینگ با همکاری چهار اپراتور بزرگ دنیا 

در منطقه چابهار هستیم.
مدیرعامل ش��رکت ارتباطات زیرساخت با اشاره 
به مذاکرات��ی که در ای��ن زمینه با چه��ار اپراتور 
بین المللی انجام ش��ده اس��ت، خاطرنشان کرد: 
ظرف دو ماه آین��ده، این مرکز راه اندازی ش��ده و 
کارب��ران اینترنت می توانند این خدمات و س��ایر 
س��رویس های بین الملل��ی را با کیفی��ت بهتری 

دریافت کنند.

وی با اشاره به راه اندازی چهار نقطه تبادل ترافیک 
اینترنت��ی در تهران، تبریز، ش��یراز و مش��هد که 
 از اردیبهش��ت م��اه تاکنون ایجاد ش��ده اس��ت، 
 ) CDN (گفت: ب��ا راه اندازی مراکز توزی��ع محتوا
ش��اهد افزایش تبادل ترافیک داخلی هستیم که 
این موضوع یکی از مطالبات شبکه ملی اطالعات 
است. آذری جهرمی با اشاره به تعرفه گذاری جدید 
در حوزه اینترنت گف��ت: از اول مرداد ماه کاربران 
اینترنت، خدمات اینترنتی را با تعرفه های جدید 

دریافت خواهند کرد.
تا یک ماه دیگر وضعیت س�رویس دهی 

اپراتورها را منتشر می کنیم
 معاون وزی��ر ارتباطات با اش��اره ب��ه برنامه های 
مد نظر ب��رای افزایش کیفیت خدم��ات اینترنت، 
گفت: با وجود اینکه قرارداد منع افشای اطالعات 
عملکردی اپراتورها را داریم، اما از سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی درخواست کرده ایم 
تا اجازه انتشار اطالعات ترافیکی شبکه اپراتورهای 

اینترنتی را به ما بدهد.
وی اضافه کرد: به این ترتی��ب می توانیم ماتریس 
ترافیک��ی از وضعی��ت خدمات ده��ی اپراتورها را 
منتش��ر کنیم تا وضعیت تاخیر در سرویس دهی 

س��ایر پارامترهای ش��بکه آنه��ا ب��رای کاربران 
مش��خص ش��ود. به این ترتیب تمام��ی کاربران 
می توانند با مش��اهده میزان ترافی��ک، اختالل و 
 قطعی و نیز تاخیر سرویس، اپراتور مد نظر خود را

 انتخاب کنند. آذری تصریح کرد: عالوه بر انتشار 
لینک پارامترهای ش��بکه اپراتوره��ا، قصد داریم 
گزارش پرداخت جریمه از سوی سرویس دهندگان 
اینترن��ت را نیز به ص��ورت زنده منتش��ر کنیم تا 
تمامی اطالعات خدمات ده��ی این اپراتورها قابل 

مشاهده باشد.

اسپیس  ایکس موفق شد یک موشک  فالکون ۹ دیگر را در 
فلوریدا روی زمین صاف فرود آورد. در این پرواز، موشک 

فالکون ۹، فضاپیمایDragon را نیز در مدار قرار داد.
این فضاپیما محموله ای ۲۲۷6 کیلوگرمی از لوازم مختلف 
و تجهیزات آزمایشگاهی را با خود حمل کرده و به ایستگاه 

فضایی بین  المللی می رساند.
 Dragon طبق برنامه ریزی اس��پیس ایکس، فضاپیمای
قرار است در مدار باقی بماند که در این زمان، از سیستم 
پیشرانه خود استفاده کرده و به ایستگاه فضایی بین المللی 
نزدیک خواهد ش��د. پ��س از آن، جف ویلیام��ز فضانورد 
 مستقر در ایستگاه بین المللی از بازوی روباتیکی استفاده

 خواهد کرد تا فضاپیمای دراگن را به ماژول »هارمونی« 
ایستگاه فضایی متصل سازد.

اما در کنار محموله ۲۲۷6 کیلوگرمی، فضاپیمای دراگن 
یک مورد مهم دیگر را نیز با خود به هم��راه دارد که یک 

داک اتصال بسیار مهم برای ایستگاه فضایی است.
 »IDA« این حلق��ه 63 اینچ��ی ک��ه در اختصار ب��ه آن  
گفت��ه می ش��ود، در نهایت در بخ��ش بیرونی ایس��تگاه 
 نصب خواه��د ش��د و در آینده ب��ه فضاپیماه��ای دیگر

 اجازه خواهد داد تا به ش��کلی بسیار س��اده تر به ایستگاه 
فضایی متصل گردند.

 همچنی��ن ناس��ا ب��رای برنامه ریزی ه��ای آت��ی خ��ود
 )از جمل��ه Commercial Crew Program( به چنین 

حلقه اتصالی نیاز دارد. 
در ح��ال حاضر ش��رکت های بویینگ و اس��پیس ایکس 
در  ک��ه  هس��تند  وس��یله هایی  توس��عه  مش��غول 
 آین��ده ب��ه همی��ن ش��کل ب��ه ایس��تگاه فضای��ی

 متصل می ش��وند. قرار بود اولین IDA در تابس��تان سال 
گذشته به دست ایستگاه فضایی برسد اما موشک فالکون 
۹ در س��ال پیش هنگام ورود به مدار، منفجر شد و حاال 
 اس��پیس ایکس باالخره موفق ش��د ت��ا IDA را ب��ه مدار

 وارد کرده و همراه با فضاپیمای دراگن، آن را به ایستگاه 
فضایی برساند.

 جالب این جاس��ت که IDA در داخل فضاپیمای دراگن 
قرار نگرفته و در بخش بیرونی و پشتی آن قرار دارد.

 زمان��ی ک��ه دراگن ب��ه ایس��تگاه فضایی متصل ش��ود، 
فضانوردان مس��تقر با اس��تفاده از ب��ازوی روباتیک این 
 بخش را جدا کرده و آن را به قسمتی که باید وصل شود، 

متصل می کنند.
در روزهای آتی اما، چند تن از فضانوردان باید از ایستگاه 

خارج شده و کار اتصال این بخش را نهایی سازند.

طبق اخبار منتش��ر ش��ده، ب��ی ام و نس��خه تم��ام الکتریکی 
 نس��ل آینده س��ری 3 را برای رقابت با تس��ال م��دل 3 عرضه

 خواهد کرد. این م��دل در کنار نس��خه های بنزینی، دیزلی و 
هیبریدی عرضه می شود. به گزارش زومیت، موفقیت های تسال 
عموم خودروسازان را بر آن کرده است که محصوالت الکتریکی 
خود را در اسرع وقت به بازار عرضه کنند. بی ام و نیز در همین 
راستا نسخه تمام الکتریکی سدان محبوب سری 3 را در نسل 
آینده این خودرو عرضه می کند. بر اس��اس گفته های نشریه 
Auto Express مهندس��ان بی ام و در حال حاضر مش��غول 
به توسعه نسل آینده س��ری 3 و مجهز به ۹۰ کیلووات ساعت 
باتری هستند تا به خودرو امکان طی مسافت ۴8۲ کیلومتر را 
 eDrive با هر بار شارژ بدهند. این خودرو که احتماال به پالک
مجهز می شود، زودتر از سال ۲۰۲۰ به بازار عرضه نخواهد شد. 
این در حالی است که بی ام و نس��خه پالگین هیبریدی سری 
3 را در اوایل س��ال ۲۰۱8 معرفی کرده و به فروش می رساند. 
بر اس��اس گزارش ها، نس��ل آینده بی ام و، بر طب��ق معماری 
 CLAR که پیش تر در بی ام و سری ۷ ش��اهد آن بودیم، تولید

 خواهد شد. بی ام و، در این معماری از ترکیب فوالد، آلومینیوم 
و فیبر کربن برای تولید اس��کلت خودرو بهره می برد. معماری

)CLAR (CLuster ARchitecture می توان��د ب��ه نس��ل 
جدید س��ری 3 امکان کاه��ش وزن 8۰ کیلوگرم��ی را بدهد 
که بدین ترتیب ای��ن خودرو با توجه به فاصله بیش��تر بین دو 
محور و وزن کمتر، برتری قابل توجهی نس��بت به رقبای خود 
می یابد. در همین راستا بی ام و قادر خواهد بود از پیشرانه های 
کوچک تری اع��م از نمون��ه ۱/۵ لیت��ری 3 س��یلندر با ۱36 
 اس��ب بخار به عنوان مدل پایه، در نس��ل آین��ده  این خودرو

 استفاده کند. پیشرانه ۱/6 لیتری دیزل با ۱۱۴ اسب بخار نیز 
گزینه اصلی برای اس��تفاده در نس��خه دیزلی پایه این خودرو 
است. انتظار می رود بی ام و، نسل جدید س��دان سری 3 با کد 
G20 را در نمایش��گاه خودروی فرانکف��ورت ۲۰۱۷ رونمایی 

کرده و آن را به عنوان مدل ۲۰۱8 به فروش برساند.

مامور موفق ناسا کار خود را به پایان رساند؛

فالکون در خدمت
ایستگاه فضایی بین المللی

میدان نبرد خودروهای الکتریکی داغ تر می شود؛

بی ام و با تسال
سرشاخ می شود

خبرخبر

به وسیله محققان ایرانی انجام گرفت؛

کاغذهایی که پاره نمی شوند
معاون وزیر ارتباطات:

هاب ارتباطی بین المللی در منطقه چابهار راه اندازی می شود

فورد نهمین دستاورد سفارشی شده خود را به حراج می گذارد؛

یک هواپیما روی جاده!
نوکیا دو محصول اندرویدی خود را معرفی کرد؛

کنده ای که تالش می کند دود کند!
خودروی سفارش��ی جدی��د فورد ک��ه برای یک 
بنیاد هواپیمایی س��اخته شده اس��ت، به زودی 
در ی��ک حراج به نمایش گذاش��ته خواهد ش��د. 
موس��تانگ اوله یلر چندمین خودروی سفارشی 
 است که فورد تا کنون برای سازمان های مختلف 

ساخته است.
ش��رکت فورد در چند س��ال گذش��ته، شماری 
از موس��تانگ های سفارش��ی ویژه حراج را برای 
برنامه ه��ای آموزش��ی انجم��ن آزمایش ه��ای 
 Experimental Aircraft( هواپیمایی جوانان

Association( تولید کرده است.
آخرین محصول فورد از این دس��ته نیز مطمئنا 
 توجه ه��ای بس��یاری را ب��ه س��وی خ��ود جلب 
خواهد کرد. فورد ادعا کرده اس��ت که خودروی 
موس��وم به »اوله یلر« )Ole Yeller( موستانگ 
GT350، آماده ترین و متناس��ب ترین خودرو با 
قوانین جاده ای از سوی موستانگ خواهد بود که 

تا به حال تولید شده است.
موستانگ GT350 دارای عملکرد فوق العاده ای 
است، هر چند  با  اوصافی که از سوی شرکت برای 

خودرو بیان شده بود، ش��اید برای برخی اندکی 
تعجب برانگیز باشد که تنها ارتقای عملکرد قابل 
توجه روی این خودرو، محدود به اعمال تعدادی 
تنظیمات مجدد در سیس��تم تعلیق و بال بزرگ 

عقب باشد.
اما باید به این نکته نیز توجه کنیم که بحث درباره 
نکات فنی پیرامون این خودرو اندکی دور از هدف 

اصلی فورد از ساخت آن است. واقعیت این است 
که مهم ترین جاذبه این خ��ودرو مربوط به ظاهر 
آن است. این طرح جس��ورانه زرد و سبز در واقع 
از هواپیمای جنگنده موستانگ به نام »اوله یلر« 

P-51D موستانگ، الهام گرفته شده است.
هواپیمای یاد ش��ده دارای طرح رنگی مش��ابه با 
آنچه که در ای��ن خودرو می بینیم ب��وده و تنها از 

لحاظ چند ویژگی شاخص، مورد توجه و شهرت 
واقع شده است. این هواپیما رکورد سرعت ساحل 
تا ساحل را بر فراز ایاالت متحده برای هواپیماهای 
ملخ دار به خود اختصاص داده است و برای بیش 
از ۲۰ سال توس��ط یک خلبان هنرنما در حرکات 

پروازی به پرواز درآمده بود.
رابرت هوور، که با نام باب هوور معروف شده، یک 
خلبان بازنشس��ته نیروی هوای��ی ایاالت متحده 
است و به باور فورد وی یکی از مورد احترام ترین 
پایه گذاران ح��رکات نمایش��ی پ��روازی مدرن 
 است. اوله یلر موس��تانگ نهمین فورد سفارشی 
ساخته شده برای یک سازمان به شمار می رود و 
Gath-( ۲8 جوالی در گردهمایی ایگلز  در تاریخ

ering of Eagles( که یک رویداد خیریه است، 
به حراج گذاشته می شود.

این رویداد در گردهمایی EAA در شهر اشکوش 
ویسکانسین برگزار خواهد شد. EAA ،گردهمایی 
 اس��ت ک��ه پیرام��ون دس��تاوردهای پ��روازی و 
 ب��رای عالقه من��دان به پ��رواز و صنای��ع هوایی

 برگزار می شود.

اطالعاتی که منتشر شده نش��ان می دهد نوکیا 
قرار اس��ت به زودی دو گوش��ی هوشمند جدید 

راهی بازار کند.
بر اس��اس گزارش ها، این گوش��ی ها ب��ا نام برند 
نوکیا فروخته خواهند شد. گوشی های هوشمند 
جدید نوکیا با اینکه قرار اس��ت از ن��ام این برند 
 HMD استفاده کنند اما در عرصه جهانی با اسم
Global Oy عرضه خواهند ش��د. پی��ش از این 
 HMD Global Oy و در س��ال ۲۰۱۴ ش��رکت
بخش��ی از صنعت گوشی های هوش��مند نوکیا 
را از مایکروس��افت خریداری کرده ب��ود. این دو 
دس��تگاه در دو ان��دازه متفاوت رویت ش��ده اند. 
نسخه ای از این دستگاه، نمایشگری ۵/۲ اینچی 
و نسخه  دیگر از آن ۵/۵ اینچی خواهد بود. هر دو 
از نمایشگری با رزولوشن 2K برخوردار خواهند 
بود و قرار است به رابط کاربری Z-Launcher و 
اندروید۷ نوقا مجهز شوند. این دو گوشی پردازنده 
اس��نپدراگون 8۲۰ خواهند داشت. گوشی های 
جدید نوکیا  مج��وز IP68 را دریافت کرده اند که 
آن را ضد آب و گرد و غب��ار می کند. دوربین این 

گوشی هوش��مند ۲۲/6 مگاپیکسلی خواهد بود 
و برچس��ب قیمتی ۵۰۰ دالری را به همراه خود 

دارد.

وجود چرخه ن�ور و تاریکی 
برای س�المتی انس�ان مهم 
اس�ت. ما در پژوه�ش خود 
ثاب�ت کرده ای�م ک�ه فقدان 
ریتم های زیست محیطی در 
بدن منجر ب�ه ایجاد اختالل 
شدید در طیف گسترده ای از 
پارامترهای سالمتی می شود
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خبراخبار

نماینده مردم شاهین شهر و برخوار در مجلس:
برجام برای نظام، هزینه ایجاد کرد

 برگزاري مانور امداد و نجات 
و اطفای حریق درخور و بیابانک

افزایش سطح زیر کشت 
گلخانه ای  در تیران و کرون

 هجوم گرد و خاك 
با هر نسیم به آران و بیدگل

فرماندار شهرس��تان لنجان در نشست انجمن های کتابخانه های 
عمومی شهرس��تان لنجان اظهار کرد: نظ��ام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران نگاه ویژه ای به آگاهی همگانی دارد؛ چرا که افزایش 
این آگاهی همگانی بود که منجر به پیروزی انقالب اسالمی شد.

س��ید محس��ن س��جاد، یکی از راه های افزایش آگاهی همگانی 
را ترویج فرهنگ مطالعه در شهرس��تان لنجان دانس��ت و افزود: 
افزایش سرانه مطالعه، مراجعه جوانان و نوجوانان به کتابخانه های 
عمومی شهرس��تان و همچنین بهره گیری از ظرفیت های مراکز 
علمی و حوزه های علمیه شهرس��تان، زمینه گس��ترش فرهنگ 

مطالعه در جامعه را فراهم می کند.
فرماندار لنجان تصریح کرد: مقام معظم رهبری همواره تاکیدات 
فراوانی در خصوص افزایش سرانه مطالعه و کتابخوانی داشته اند 
که این خود نش��ان دهنده اهمیت این ارزش فرهنگی در کشور 
اس��ت زیرا مطالعه، بصیرت مردم را افزای��ش می دهد و می تواند 
نقش سپری مستحکم را در مقابل هجمه های فرهنگی دشمنان 

ایفا کند.
وی اضافه کرد: دین اسالم به کسب علم و مطالعه بسیار اهمیت 
داده و دولت تدبیر و امید نیز همواره با کمک های مادی و معنوی 

خود از فرهنگ مطالعه و کتابخوانی حمایت کرده است.
سجاد، آشنایی نداشتن با روش های مطالعه را یکی از عوامل پایین 
بودن سرانه مطالعه در شهرستان دانست و ادامه داد: یکی از نکات 
مهم در نهضت مطالعه، معرفی کتب مفی��د به آحاد مردم بوده و 
اگر این کار به خوبی انجام شود، می توانیم مخاطبان خوبی را به 

این امر جذب کنیم.
وی بیان کرد: تمام دستگاه ها و نهادهای اجرایی باید با همدلی و 
همزبانی در راستای تثبیت جایگاه کتاب، کتابداران و کتابخانه ها 
در شهرستان تالش کنند؛ چراکه هیچ چیز اثرگذاری و ماندگاری 

کتاب را ندارد.
فرماندار لنجان عنوان کرد: ایجاد و تجهیز کتابخانه های مناسب 
و با استانداردهای باال و کمک به رشد کیفی و کمی کتاب در کنار 
توسعه فرهنگ کتابخوانی می تواند کمک قابل توجهی به افزایش 

سرانه مطالعه در شهرستان لنجان داشته باشد.
وی بیان کرد: ۱۵ باب کتابخانه در شهرس��تان لنجان مشغول به 
فعالیت هس��تند که برای تعمیر و تجهیز این کتابخانه ها بالغ بر 
۴ میلیارد و ۲۶۰ میلیون ریال اعتبار نیاز است و باید به این نکته 
توجه داش��ت که تقویت کتابخانه ها در لنج��ان نقش موثری در 

ترویج فرهنگ کتابخوانی دارد.
 وی با اش��اره به اینکه ۵ ب��اب کتابخانه در ش��هرهای باغش��اد، 
زاینده رود، سده، چمگردان و روستای کچوئیه کلنگ زنی شده 
است و تا کنون ۱۰درصد پیش��رفت فیزیکی داشته، متذکر شد: 
برای ساخت و تکمیل این کتابخانه ها بالغ بر ۴۱ میلیارد و ۶۰۰ 
میلیون ریال مورد نیاز است که مساعدت مسئوالن استانی را در 

این خصوص می طلبد. 
میانگین سرانه مطالعه، عمده مالك توسعه فرهنگی 

یک جامعه است
در ادامه این نشس��ت فرهاد نیکنام رییس اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی شهرستان لنجان با اشاره به اینکه میانگین سرانه مطالعه 
عمده مالک توس��عه فرهنگی یک جامعه اس��ت، گفت: اگرچه 
امروزه انواع فناوری برای پیشرفت نوع بش��ر اشاعه می شود، اما 
کتاب و کتابخوانی جایگاه ویژه خود را داشته و قشرهای مختلف 

جامعه باید به آن اهمیت دهند.
وی افزود: بای��د به این نکته توجه داش��ت که ان��واع مطالعات و 
تحقیقات نیاز به منابع مختلف دارند و کتاب های منبع و مرجع  
توانسته اند جایگاه خود را در سبد خرید وانتخاب اقشار فرهیخته 

جامعه حفظ کنند که این خود نکته ای قابل توجه است.    
نیکنام کتابخانه های عمومی را مرکز انتش��ار اندیشه ها دانست 
و عنوان ک��رد: کتابخانه ه��ای عموم��ی  باید امکان��ات خود را 
دراختیار تمامی عالق��ه مندان به کت��اب وکتابخوانی بگذارند تا 
آنها  با کمترین هزینه انواع کتاب ه��ای مورد نیاز را مطالعه و نیز 

از فضاهای موجود به منظور مطالعه وتحقیق بهره مند شوند.
وی میزان س��رانه مطالعه در لنجان را پایین اع��الم کرد و گفت: 
با بررس��ی های غیررس��می ثابت شده اس��ت که میزان مطالعه 
شهروندان در شهرس��تان لنجان پایین است، اما می توان باتکیه 
 بر برنام��ه های فرهنگ��ی واجتماعی، می��زان س��رانه مطالعه را

 افزایش داد.
نگرش بلند و خالقانه در تروی�ج فرهنگ کتابخوانی

 بسیار موثر است
در ادامه فرزانه خدادادی رییس اداره کتابخانه های شهرس��تان 
لنجان، اظه��ار ک��رد: ادارات و ارگان های شهرس��تان لنجان با 
همکاری و تعامل می توانند در راستای توسعه و شکوفایی مسائل 
فرهنگی به ویژه فرهنگ کتاب و کتابخوانی در شهرستان کمک 

شایانی داشته باشند.
وی نگرش بلند و خالقانه را در ترویج فرهنگ کتابخوانی بس��یار 
موثر عنوان کرد و افزود: با وحدت رویه، تعامل و برنامه ریزی دقیق 
و هدفدار می توانیم برخی از خألهای فرهنگی موجود در س��طح 
شهرستان لنجان را با افزایش سرانه مطالعه افراد پر کنیم تا این 

شهرستان را در مسیر پیشرفت قرار دهیم.
رییس اداره کتابخانه های شهرس��تان لنجان ادامه داد: در حال 
حاضر با در نظ��ر گرفتن جمعیت شهرس��تان لنج��ان وضعیت 
زیربنایی کتابخانه های عمومی این شهرستان متناسب با جمعیت 
 نبوده و باید س��عی کنیم با نگاه به س��ند چش��م انداز به ازای هر

 ۱۰۰ نفر، هشت مترمربع فضای کتابخانه ای برای استفاده عموم 
مردم مهیا کنیم.

وی خواستار توجه بیشتر به امر کتاب و کتابخوانی در شهرستان 
لنجان ش��د و بیان کرد: کتابخانه های شهرستان نسبت به رشد 
جمعیت توس��عه پیدا نکردن��د و پراکندگی آن نیز متناس��ب با 
جمعیت و جامعه نیس��ت گاهی اوقات تراکم کتابخانه ها به ویژه 
کتابخانه های عمومی در یک منطقه بیشتر است و مناطقی دیگر 

از نعمت کتابخانه محروم هستند.

 نماینده مردم برخوار، شاهین ش��هر و میمه در مجلس با اشاره به 
یک س��الگی برجام اظهار کرد: به  عنوان یک نماینده مجلس نه 
برجام را رد می کنیم و نه تایید؛ بلکه آنچه مقام معظم رهبری در 
این زمینه فرمودند که آمریکایی ها غیرقابل  اعتمادند به حقیقت 
پیوس��ت و طرف غربی در توافق نامه برجام دب��ه کردند. به آنچه 
تعهد داده بودند عمل نکردند و به جهت گیری های سیاسی خود 

دامن زدند.
حس��ینعلی حاجی دلیگانی تاکید کرد: به برجام نمی توان نمره 
قبولی داد؛ چراکه برای نظام، هزینه ایج��اد کرد و دولت به  جای 
اینکه بیشتر وقت خود را برای خدمت به مردم صرف کند در این 
راه مصرف کرد که نتیجه تاریخی آن هم برای همگان مشخص شد.

وی با طرح این س��وال که چرا کمیته نظارت ب��ر برجام گزارش 
ش��فافی به مردم و مس��ئوالن ارائه نمی دهد و احساس می شود 
در انجام وظیفه خود کوتاهی کرده اند، گف��ت: اگر دولتمردان به  
 جای این  همه وقتی که روی برجام گذاش��تند در راه ش��عار سال

 حضرت آقا اقتصاد مقاومتی صرف می کردند بدون شک مردم مزه 
تغییر در اقتصاد کشور را بهتر از برجام می چشیدند.

صنایعی که زیر 50 نفر هستند برای دریافت تسهیالت 
به سایت بهین یاب مراجعه کنند

حاجی دلیگان��ی در ادام��ه به تش��ریح چگونگی رون��د پرداخت 
ارائه تس��هیالت به صنای��ع ب��زرگ و کوچک پرداخ��ت و اظهار 
کرد: هم اکنون روند ارائه تس��هیالت به صنایعی ک��ه زیر ۵۰ نفر 
 هستند در شهرس��تان های برخوار، شاهین شهر و میمه همانند

 اقصی نقاط کشور بدین شکل اس��ت که باید به سایت بهین یاب 
مراجعه و ثبت نام کنند.وی افزود: این دسته از صنایع در صورت 
داشتن شرایط الزم می توانند از تسهیالت در نظر گرفته برای رونق 
سرمایه در گردش خود تا سقف یک میلیارد تومان استفاده کنند؛ 
همچنین تصمیم گیری شده است تا جایی که دولت می تواند به 

این گونه صنایع کمک کند.
عضو کمیسیون برنامه  و بودجه مجلس در ادامه تصریح کرد: اما 
برای واحدهای باالتر از ۵۰ الزم است که مدیران صنایع از طریق 
معاونت صنایع و معادن پیگیری کنند تا بعد از بررسی مشکالت، 
تسهیالت الزم برای رونق و همچنین دوباره جان گرفتن صنایع 
را ارائه کنند؛ البته از بانک ها تقاض��ا داریم در این زمینه همکار و 
کمک حال صنایع بزرگ باشند تا مش��کالت آنها هرچه سریع تر 

رفع شود.
زمینه اش�تغال 100 نفر از اهالی موته در معدن طالی

 این روستا فراهم شد
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا کارهای کارشناسی صورت 
پذیرفته است که معدن طالی موته آثار زیست محیطی مخربی به 
همراه نداشته باشد، اظهار کرد: اگر وزارت صنعت و معدن و تجارت 
و سازمان ایمیدرو که متولی حوزه  طالی موته است فعالیت های 
اس��تخراجی خود را از این معدن طال به طور دقیق و کارشناسی 
ش��ده انجام داده باش��ند پس جای هیچ نگرانی نیس��ت ولی اگر 
چنانچه ما نیز متوجه شویم معدن طالی موته کوچک ترین آثار 
زیست محیطی برای منطقه به همراه خواهد داشت سریعا و بدون 

هیچ گونه مالحظه کاری با آن برخورد خواهیم کرد.
حاجی دلیگانی گفت: در سفر اخیر مدیرعامل ایمیدرو به معدن 
طالی موته دستور ایجاد فضای سبز در اطراف این معدن متناسب 
با موقعیت زمین داده شد و مدیریت شرکت طالی موته نیز وعده 
داده است هیچ مشکل زیست محیطی برای این منطقه ایجاد نکند 
و همچنین قول مساعد دادند به  زودی زمینه اشتغال ۱۰۰ نفر از 

اهالی روستای موته در این معدن طال فراهم شود.

مانور امداد و نج��ات و اطفای حریق در مزرعه نهرود ش��هر خور 
برگزار شد.

فرماندارخوروبیابانک گفت: این مانور به منظور آش��نایی اعضای 
کارگروه های ام��داد و نجات با موقعیت ه��ای بحرانی و چگونگی 

برخورد آنها با این شرایط برگزار شد.
علی استوار هماهنگی بیشتر با نهادهای مسئول در امر مدیریت 
بحران را  از اهداف اصلی مانور بیان و اظهار کرد: در این مانور بیش 
از 3۰ نفر از عوامل امدادی به آسیب دیدگان فرضی کمک کردند.

وی افزود: مواجهه با مصدومان فرضی و حرکت در مسیرهای ایمن، 
برقراری نظم، امنیت و آرامش، اسکان تخلیه شدگان و ارائه خدمات 

امدادی به آسیب دیدگان از دیگر اهداف این مانور بود.
در مانورامداد و نجات و اطفای حریق دستگاه های خدمات رسان و 
امدادی آتش نشانی، برق، هالل احمر، اورژانس، آبفای شهری، راه 
و شهرسازی، نیروی انتظامی و ناحیه مقاوت بسیج حضور داشتند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تیران و کرون گفت: سطح زیر 
کشت گلخانه ای شهرس��تان تیران و کرون تا پایان سال جاری 

افزایش می یابد.
محسن حاج عابدی اظهار داشت: شهرس��تان تیران و کرون در 
حال حاضر رتبه دوم گلخانه ای استان اصفهان را دارد که سطح 

زیر کشت گلخانه های استان افزایش می یابد.
وی افزود: در حال حاضر افزون بر 7۰ هکتار گلخانه در شهرستان 
تیران و کرون ایجاد شده که این میزان گلخانه تا سطح یک صد 

هکتار تا پایان امسال افزایش می یابد.
مدیر جهاد کش��اورزی شهرس��تان تیران و کرون بیان داشت: 
گسترش سطح گلخانه ای شهرستان تیران و کرون سبب افزایش 
میزان تولید می گ��ردد که افزایش میزان تولیدات کش��اورزی 
 در راس��تای طرح برنامه و سیاس��ت ه��ای اقتص��اد مقاومتی

 انجام می شود.
وی ادامه داد: کشت گیاهان دارویی و همچنین محصوالتی مانند 
زعفران و گل محمدی که نیاز کمتری به آب دارند در دستور کار 

جهاد کشاورزی شهرستان قرار گرفته است.

 رییس اداره منابع طبیع��ی و آبخی��زداری آران و بیدگل گفت:
  با وجود جن��گل کاری مناطق بحرانی فرس��ایش ب��ادی، هنوز

 آران و بیدگل غبار آلود است.
رضا شفیعی اظهار کرد: تاثیر پدیده  خشکسالی در آران و بیدگل 
که با کاهش بارندگی ها، از بین رفتن جنگل های دست کاشت، 
فرسایش خاک و حرکت بیابان ها به سمت شهرها دیده مي شود 
 موجب ش��ده این شهرس��تان در س��ال هاي اخیر با بروز مکرر 
 پدی��ده  گ��رد و غب��ار و هش��دارهای مک��رر مبنی بر ک��م آبی

 مواجه شود.
 وی با بیان اینکه ب��ا ت��الش اداره منابع طبیع��ی و آبخیزداری

 آران و بیدگل در س��ال های اخیر، کانون فرسایش بادی درجه 
یک در شهرس��تان وجود ندارد، لزوم ورود م��ردم به حفاظت از 
عرصه های جنگلی کویری را یاد آور ش��د و اظهار کرد: اگر مردم 
در حفظ جنگل های دست کاشت با اداره  منابع طبیعی همکاری 
کنند و جنگل را متعلق به خودشان بدانند، شاهد حل بسیاری از 

مشکالت موجود خواهیم بود.
رییس اداره مناب��ع طبیعی و آبخی��زداری آران و بیدگل  خاطر 
نش��ان کرد: در یکی دو س��ال اخیر پدیده  گرد و غبار به صورت 
جدی در نقاط مختلف ایران موجب بروز مش��کالت اساسی در 
زندگی مردم شده است. با این حال شاید کمتر نقطه ای در سطح 
کش��ور مانند آران و بیدگل باشد که با هر نس��یم و باد ضعیفی، 
توده ای از گرد و خاک به شهر هجوم می آورد، به طوری که گاهی 

عالوه بر زندگی، نفس کشیدن نیز در شهر دشوار می شود.
شفیعی حیات کشاورزی، صنعت و شهرنش��ینی آران و بیدگل 
را در گرو وجود عرصه جنگل های دست کاش��ت بیابانی عنوان 
کرد و گفت: تنها تاغزارهای اطراف شهرستان از پیشروی بیابان 

جلوگیری می کند و زندگی را در شهر ممکن می سازد.
وي تصریح کرد: هم اکنون آران و بیدگل با فعالیت شبانه روزی 
از س��ال ۱3۴9 تاکنون موفق به جنگل کاری ۱۲۰ هزار هکتار 
از جنگل های دست کاشت شده اس��ت و از این نظر در مقابله با 

پدیده بیابان زایی رتبه نخست کشور را داراست.
رییس اداره منابع طبیع��ی و آبخی��زداری آران و بیدگل گفت: 
 با وجود س��طح زیاد جنگل های دس��ت کاش��ت، خشکسالی و 
 فعال ش��دن بخش��ی از نوار ری��گ بلند، ه��ر روز موج��ب بروز 

طوفان های گرد و خاک مي شود.
شفیعي خاطر نشان کرد: با وجود تالش های بسیاری که از سوی 
 ادارات مسئول صورت گرفته اس��ت، در حال حاضر بهره برداری

 بی رویه از س��فره های آب زیرزمینی، بهره برداری غیراصولی از 
معادن، چرای غیر اصولی دام، تخریب جنگل های دست کاشت، 
 وجود کوره ه��ای آجرپ��زی و تخریب خاک، مه��م ترین دالیل

 بیابان زایی و ایجاد پدیده  گرد و غبار در آران و بیدگل اس��ت و 
مقابله با آن عزمی همگانی می طلبد.

فرماندار شهرستان لنجان:

تقویت کتابخانه ها، نقش موثری در ترویج فرهنگ کتابخوانی دارد

برگزاری یادواره شهدای شرق اصفهان 
در دهه کرامت

 خانه ریاضیات  شهرستان 
فرصتی علمی و فرهنگی برای منطقه است

 عمل خالف دستور رهبری  
خسارت بزرگی به کشور وارد می کند

تغییر الگوی فرهنگی خانواده ها 
از اسالمی به غربی زنگ هشدار است

آغاز پرداخت تسهیالت 
خرید ماشین آالت کشاورزی در نطنز

فرماندار آران و بیدگل جایگاه آران و بیدگل را در نظام اسالمی 
بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: تقدیم بیش از 8۰۰ شهید در 
دوران پیروزی انقالب و دفاع  مقدس، معرفی این شهرستان به 
عنوان شهر قرآنی کشور و برگزاری مراسم و آیین های دینی، 

این شهرستان را در امنیت اجتماعی سرافراز کرده است.
ابوالفض��ل معینی ن��ژاد  اظهار ک��رد: تغییر الگ��وی فرهنگی 
خانواده ها از اس��المی به غرب��ی زنگ هش��دار و خطری برای 
خانواده هاست، رس��یدگی به وضعیت فرهنگی خانواده ها در 

تربیت فرزندان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
وی افزود: بررسی وضعیت نامطلوب اجتماعی باید در دستور 

کار مسئوالن و دستگاه های ذی ربط قرار گیرد.
فرماندار آران و بیدگل تالش در جهت ارتقای امنیت اجتماعی 
را در سه س��طح فردی، جمعی و ملی قابل پیگیری و بررسی 
دانس��ت و خاطرنش��ان کرد: در س��طح فردی آن با آموزش و 
فرهنگ س��ازی اس��المی در خانواده ها، در س��طح جمعی با 
استفاده از اهالی محله ها، کسبه ها، هیئت مذهبی و پایگاه های 
بسیج و در سطح ملی فرمانداری ها، بخشداری ها و شهرداری ها 

و دیگر دس��تگاه های ذی رب��ط باید در ای��ن خصوص تالش 
مضاعف داشته باشند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرس��تان نطنز گفت: پرداخت تسهیالت 
بانکی به متقاضیان خرید انواع ماشین آالت وادوات کشاورزی باسود 

۱۵ درصد و باز پرداخت بلند مدت آغاز شد.
عبدالرض��ا مهدی بادی اف��زود: کش��اورزان، باغ��داران، دامداران، 
مرغداران و کلیه تولید کنندگان بخش کشاورزی که به تسهیالت 
بانکی به منظور خری��د انواع تراکت��ور و ادوات دنباله بند، کمباین، 
 تیل��ر باغ��ی، س��مپاش، ش��یردوش، دان خ��وری و آب خ��وری 
مرغداری ها، وسایل گرمایشی و سرمایشی مرغداری ها و گلخانه ها 
و … و یا هرنوع تجهیزات دیگری نیاز دارند می توانند به مدیریت 
جهاد کشاورزی نطنز یا مرکز جهاد کشاورزی بادرود و مرکز جهاد 
کشاورزی ش��هر طرقرود مراجعه و نس��بت به تکمیل پرونده اقدام 

کنند.
وی تصریح کرد: مرغداران و دامداران جهت پیشگیری از بیماری تب 
برفکی و آنفلوانزای مرغی و تب مالت با کارشناسان شبکه دامپزشکی 

مشورت کرده و به راهنمایی های الزم برای پیشگیری عمل کنند.
مدیر جهاد کش��اورزی ضمن توصیه به کش��اورزان ب��رای تنظیم 
آبیاری با توجه به روند افزایش دما، خاطر نشان کرد: باغداران جهت 

پیشگیری از آفات و بیماری ها به خاطر ریز گردها، درختان را با آب 
محلول پاشی کنند.

شهردار هرند گفت: جلسه س��تاد مرکزی یادواره شهدای شرق شهرستان اصفهان و 
همچنین س��تاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی در دانشگاه آزاد 

اسالمی هرند با حضور فرماندار شهرستان اصفهان برگزار شد.
حمید شهبازی ادامه داد: در این جلس��ه در ابتدا گزارشی با موضوع ضرورت حقوق 
شهروندی در شهرها و نیز اقداماتی که شهرداری هرند در این زمینه انجام داده است 

به فرماندار ارائه شد.
در ادامه جلسه، مهدی س��اعی فرمانده س��پاه ناحیه امام علی گزارشی در خصوص 
 اقدامات انجام ش��ده ب��رای برگ��زاری یادواره ش��هدای ش��رق اصفهان ب��ا عنوان 
»الله های ش��رق« ارائه کرد که قرار ش��ده این یادواره در دهه کرام��ت در ماه آینده 

برگزار شود.
شهبازی تاکید کرد: زنده نگه داشتن یاد ش��هدا به عنوان مهم ترین کار فرهنگی در 
حال حاضر وظیفه همه دستگاه های اجرایی است، از همه ظرفیت ها استفاده می کنیم 
 تا بتوانیم برنامه ای جامع و در خور ش��أن منطقه وس��یع و والیتمدار شرق اصفهان 

اجرا کنیم.
ش��هردار هرند با اش��اره به عدم وجود آموزشگاه رانندگی در این ش��هر تصریح کرد: 
اهالی بخش جلگه برای گرفتن گواهینامه باید به شهرهای اطراف مراجعه می کردند 
 و با مش��کالتی مواجه بودند،که با حض��ور فرماندار اصفهان دفت��ر آموزش رانندگی 

الماس شرق هرند راه اندازی شد.
وی اضافه کرد: پروژه دیگری که به دست فرماندار آغاز به کار کرد، سامانه صدور کارت 
هوشمند ملی بود که از این پس همشهریان می توانند با مراجعه به اداره پست هرند 
اقدام به تعویض کارت ملی خود کنند و از مزایای کارت هوشمند ملی بهره مند شوند.

فرماندار فریدن در حاش��یه مراس��م افتتاح خانه ریاضیات با بی��ان اینکه علم 
 ریاضی از جایگاه ارزشمندی برخوردار است، اظهار کرد: خانه ریاضیات یکی از

 فرصت ها و ظرفیت های علمی و فرهنگی در منطقه است.
اس��فندیار تاجمیری با اش��اره به عضویت ایران در اتحادیه انجمن های ریاضی 
جهان گفت: کشور در آستانه دس��تیابی به رتبه چهارم ریاضی در سطح جهان 
می باشد و افتتاح خانه ریاضیات در شهرستان به دنبال تاسیس بیش از ۴۰ خانه 

ریاضیات در کشور موجب خرسندی و افتخار است.
وی با بیان اینکه گذشته تاریخی کشور نشان از وجود دانشمندان نامی در این 
عرصه است، خاطرنشان کرد: اعضای خانه ریاضیات بر اساس اساسنامه به دنبال 

استفاده بهینه و ارتقای آگاهی عمومی جامعه و خانواده ها از علم ریاضی است.
تاجمیری در ادامه حلقه مفقوده در مسیر توسعه کشور را عدم وجود کار گروهی 
و جمعی دانست و تصریح کرد: نقطه عطف خانه ریاضیات این است که با تکیه 
بر کارگروهی در کنار امور پژوهش��ی، تبادل ایده ها و تجربیات، با تالیف قلوب 

می تواند فاصله ای که جامعه دانش آموزی از ریاضیات گرفته را جبران کند.
رییس شورای آموزش و پرورش شهرس��تان فریدن ضمن اعالم آمادگی برای 
همکاری و حمایت از خانه ریاضیات شهرس��تان گفت: توجه به استقالل علمی 
خانه ریاضیات، حمایت مالیاتی و تامین اعتبار از جمله اقداماتی است که در بعد 

کالن برای حمایت این خانه باید صورت گیرد.
وی با تاکید بر لزوم ارائه نظرات در راس��تای تقویت خانه ریاضیات در ش��ورای 
آموزش و پرورش و انتقال آن به مدیریت شهرستان، در زمینه حمایت از انجام 

کارها، امور پژوهشی و فرصت های مطالعاتی قول مساعدت داد.

امام جمعه شهر ورزنه با اشاره به انجام برنامه های دینی در محل برپایی نماز جمعه 
گفت: در اجرای برنامه های دینی باید به علم، سیاست و مباحث اجتماعی توجه 
ویژه ای کرد؛ چرا که نماز جمعه دو بعد عبادی و سیاس��ی دارد که در خطبه اول 
مباحث عبادی و در خطبه دوم به مباحث روز جامعه که مس��ائل سیاسی است، 

پرداخته می شود.
حجت االسالم اسماعیل ش��امحمدی با بیان صفاتی چند در رابطه با امام جمعه، 
افزود: امام جمعه باید شجاع و در اظهار حق و ابطال باطل بر حسب شرایط زمان 
و مکان صراحت داشته باشد و از هیچ چیز غیر از خداوند متعال نترسد و این امر 
 زمانی تحق��ق پیدا می کند که در کن��ار خود یار و همراه همچون اعضای س��تاد

 نماز جمعه داشته باشد.
امام جمعه شهر ورزنه با توجه به برخی موضع گیری ها توسط بعضی از مسئوالن 
تراز اول کشور در برابر فرمایشات رهبر معظم انقالب بیان کرد: بعضی از مسئوالن 
 با جس��ارت تمام برخالف فرمایش��ات مقام معظ��م رهبری موض��ع گرفته اند.

 آیا وظیفه ما در قبال این گونه مس��ائل سکوت اس��ت و آیا به بهانه اینکه وحدت 
مسلمین به هم نخورد باید از حق گفتن بپرهیزیم؟

وی با توجه به مباحث مذک��ور گفت: اگر ائمه جمعه با جس��ارت و جرات تمام از 
فرمایش��ات رهبر معظم انقالب دفاع کند و همه متحدان اینگون��ه برخوردها را 
محکوم کنند دیگر چنین جراتی پیدا نخواهند کرد که این گونه در برابر رهبری 

نظام، موضع گیری کنند.
شامحمدی تاکید کرد: بدانید خالف دستورات و بیانات رهبر معظم انقالب عمل 

کردن خسارت بزرگی به انقالب، نظام و کشور وارد خواهد کرد.

ورزنهفریدنهرند 
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چای فله ای استفاده نکنید

 کارشناس ارش��د س��ازمان غذا و دارو گفت: تمامی
چای ه��ای واردات��ی، در کش��ور مب��دا، از مزرعه تا 
کارخانه، تحت نظارت دقیق کارشناسان سازمان غذا 

و دارو قرار می گیرد.
مهن��دس علیرض��ا باقرعبی��ری، در م��ورد چ��ای 
و مصرف این ف��رآورده غذایی گف��ت: تمامی چای 
های س��یاه وارداتی، از لحاظ اندازه گیری س��موم و 
فلزات س��نگین که مطابق مقررات ملی ایران بوده، 
 آزمایش شده و بعد از آزمایش های مختلف، در اختیار

مصرف کنندگان قرار می گیرد.
وی اضافه کرد: تمامی چای های وارداتی، در کشور 
مب��دا، از مزرعه ت��ا کارخان��ه تحت نظ��ارت  دقیق  
کارشناسان سازمان غذا و دارو قرار گرفته و در صورت 
تایید شرایط فنی و بهداش��تی، مجوز الزم برای آنها 

صادر می گردد.
کارش��ناس ارش��د چای اداره نظ��ارت و ارزیابی بر 
محصوالت غذایی و آشامیدنی با منشأ گیاهی سازمان 
غذا و دارو، با اشاره به اینکه مصرف کنندگان از طریق 

استعالم از س��ازمان غذا و دارو، می توانند از صحت 
پروانه س��اخت این قبیل محصوالت مطلع ش��وند،  
گفت: به دلیل عدم نگهداری و بسته بندی در شرایط  
مناسب، هرگز چای هایی که به صورت فله به فروش 

می رسند، مورد استفاده قرار نگیرند.
وی توصیه کرد: مردم از چای هایی استفاده کنند که 
روی بسته بندی آنها، شماره پروانه ساخت و لوگوی 

سازمان غذا و دارو درج شده است.

همیش��ه زمان��ی ک��ه صحب��ت از س��المت اس��تخوان ها و پیش��گیری از پوک��ی 
اس��تخوان به می��ان می آی��د، همه به ی��اد کلس��یم می افتند. همیش��ه ای��ن تصور 
 وج��ود دارد ک��ه ب��ا ج��ذب ب��االی کلس��یم، اس��تخوان ها قوی ت��ر و محکم ت��ر
 خواهن��د ش��د؛ غاف��ل از اینک��ه مصرف زی��اد کلس��یم به تنهای��ی کافی نیس��ت و
 در کن��ار آن بای��د از س��بک زندگ��ی س��المی برخ��وردار ب��ود. از م��واردی ک��ه

در کنار ج��ذب کلس��یم باید بیش��تر ب��ه آن دق��ت کرد، مح��دود ک��ردن مصرف 
برخی مواد نامناس��ب ب��رای س��المت استخوان هاس��ت؛ چ��ون این م��واد غذایی 
 نامناس��ب که در ادامه به آنه��ا اش��اره خواهیم ک��رد، روی میزان کلس��یم و قدرت
 س��وخت و س��از پروتئین ها تاثیر منفی گذاش��ته و س��المت عض��الت و مفاصل را

تهدید می کنند.
زیاده روی در مصرف نمک، بدن را به دردسر می اندازد. اکثر مردم جهان نمک زیادی 
مصرف می کنند؛ به طوری که گفته می شود ۸۵ درصد مردان و ۶۰ درصد زن ها روزانه 

۳/۲ گرم بیش از میزان الزم، نمک مصرف می کنند.
به عقیده متخصصان نباید روزانه بیش از ۶ گرم نمک مصرف کرد. واقعیت این است که 
خوردن غذاهای شور، میزان کلسیم دفع ش��ده از طریق ادرار را افزایش می دهد و این 
مسئله به ضعیف شدن استخوان ها منجر می شود.نمک همچنین باعث اسیدی شدن 
خون می شود و به این ترتیب، احتمال بروز التهاب در بدن افزایش پیدا می کند که برای 

سالمت مفاصل مضر است.
معم��وال روی برچس��ب ترکیبات م��واد غذایی، میزان س��دیم آن را ذک��ر می کنند. 
ب��رای دس��ت یافتن ب��ه می��زان معادل نم��ک محص��ول م��ورد نظر، عدد س��دیم 
 را ض��رب در ۲/۵ کنی��د. بدن ش��ما فق��ط ب��ه ۲/۳ گ��رم نم��ک در روز نی��از دارد.

سه چهارم نمک از مواد غذایی فرآوری شده و صنعتی تامین می شود.

یادت��ان باش��د ک��ه غذاه��ای آم��اده، سوس��یس و کالب��اس، کنس��روها و... 
سرش��ار از نم��ک ب��وده و ب��رای س��المتی اس��تخوان ها مض��ر هس��تند. ع��ادت 
کنید که برچس��ب مواد غذای��ی را با دق��ت مطالعه کنی��د. در حالت کل��ی هر ماده 
غذای��ی ۱۰۰ گرم��ی ک��ه ح��اوی بی��ش از ۰/۵ گرم س��دیم باش��د، خیلی ش��ور 
 محس��وب می ش��ود و برای س��المتی تان مضر اس��ت. چنانچه این می��زان کمتر از

۰/۱ گرم باشد، جزو مواد غذایی کم نمک بوده و می توانید آن را مصرف کنید.
قهوه و کافئین

 ج��ذب می��زان ب��االی کافئی��ن ب��ه ط��ور جزئ��ی در ج��ذب کلس��یم مش��کل
ایج��اد می کند. ی��ک فنج��ان قه��وه می تواند مان��ع از ج��ذب ح��دود ۶ میلی گرم 

کلس��یم ش��ود که مع��ادل می��زان کلس��یم موج��ود در یک قاش��ق ش��یر اس��ت؛ 
بنابرای��ن توصیه می ش��ود قهوه ت��ان را با ش��یر میل کنید ت��ا جبران مافات ش��ود. 
 اگر عادت به نوش��یدن نوش��ابه دارید نیز کافئین همی��ن تاثیر را به ج��ا می گذارد؛

عالوه بر این امکان دارد اسید فسفریک موجود در اکثر نوشیدنی های گازدار )که برای 
نگهداری آنها افزوده می شود(، بافت استخوان ها را ضعیف کند.

زمانی که در خون ما میزان فسفر از میزان کلسیم بیشتر باشد، بدن بخشی از کلسیم 
استخوان ها را برمی دارد تا تعادل را برقرار کند.

آلرژی های غذایی
چنین به نظر می رس��د که مصرف برخی م��واد غذایی، باعث افزای��ش عالئم آرتریت 

روماتوئید )روماتیسم مفصلی( یا آرتریت مرتبط با پسوریازیس در برخی افراد می شود.
اگر تصور می کنید دچار آلرژی یا عدم تحمل برخی مواد غذایی هس��تید، مشکل را با 
پزشک تان در میان بگذارید تا برنامه غذایی تان بررس��ی شده و در صورت لزوم، ماده 

غذایی مشکوک، به تدریج از رژیم تان حذف شود.
مواد غذایی اسیدی

البته تاکنون شواهدی دال بر تشدید آرتریت با مصرف مواد غذایی اسیدی مانند پرتقال 
یا گوجه فرنگی یافت نشده است. میزان اسیدیته این مواد غذایی کمتر از حالت اسیدی 

معده است.
 اگ��ر متوج��ه ش��ده ای��د ک��ه ب��ا مص��رف برخ��ی م��واد غذای��ی، عالئ��م ت��ان

تشدید می ش��ود، از مصرف آن خودداری کرده و به جای آن، از مواد غذایی دیگر برای 
تامین ویتامین های بدنتان استفاده کنید.

داشتن یک برنامه غذایی پر از گوشت قرمز، به معنای جذب پروتئین باالست که برای 
سالمتی استخوان ها مناسب نخواهد بود.

پروتئی��ن زی��اد باع��ث دف��ع کلس��یم از طری��ق ادرار می ش��ود. در حی��ن رون��د 
 هضم غ��ذا، پروتئی��ن ه��ای حیوان��ی، اس��یدهایی )فس��فریک، س��ولفوریک و...(

آزاد می کنند که pH بدن را تغییر می دهند. هر چه pH بدن اسیدی تر باشد، احتمال 
دمینرالیزه شدن استخوان ها نیز بیشتر می شود. میزان پروتئین مورد نیاز خانم ها ۴۶ و 

آقایان ۵۶ گرم در روز است.
برای افزایش س��المت اس��تخوان ها الزم اس��ت در کنار این میزان پروتئین، میوه و 

سبزیجات و غالت زیادی نیز مصرف شود تا اسید - باز بدن به حد تعادل برسد.
 برای داشتن اس��تخوان هایی محکم، الزم اس��ت به ازای هر ۱۰۰ گرم گوشت قرمز،

۵۰۰ گرم سبزیجات یا میوه های تازه مصرف شود.

 برای اینک��ه از ک��م خون��ی در ام��ان بمانید،
 پیش��نهاد م��ی کنی��م از توصیه ه��ای مفید

طب سنتی کمک بگیرید.
 مس��ئول آم��وزش گروه داروس��ازی س��نتی 
دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: طب سنتی، 
توصیه های خوبی درخصوص پیشگیری و حتی 
درمان برخی بیماری ه��ا از جمله چربی خون، 

سرطان و کم خونی دارد.
دکتر معصوم��ه خادم��ی زاده، درب��اره مقابله 
ب��ا افزایش کلس��ترول چنین توصی��ه کرد که 
استفاده از عس��ل همراه یک قاشق چای خوری 
پودر دارچین حل ش��ده در یک لیوان آب گرم، 
کلسترول خون را تا ۳۰ درصد کاهش می دهد.
 وی ب��رای تاثی��ر ط��ب س��نتی ب��ر بیم��اری

صع��ب العالجی مث��ل س��رطان، همچنین به 
خواص زعفران اشاره کرد و گفت: زعفران یکی از 
مهم ترین مواد غذایی طب سنتی و ضد سرطان 
اس��ت و می تواند روی طیف وسیعی از تومورها 

تاثیر مثبت داشته باشد.
خادم��ی زاده، در خصوص درم��ان کم خونی 
با اس��تفاده از طب س��نتی نیز گف��ت: ترکیب 
سه ش��یره گیاهی ش��امل ش��یره انگور، شیره 
خرما و ش��یره توت، حت��ی از قرص های آهن، 
 اثربخش��ی بیش��تری دارد و آه��ن ب��دن را

تامین می کند.
وی یادآور ش��د: ه��ر کدام از این س��ه ش��یره 
گیاه��ی را به ان��دازه یک قاش��ق می ت��وان با 
ه��م مخلوط ک��رد؛ ضم��ن اینک��ه ای��ن مواد 
 را می توانی��م حت��ی ت��ا ی��ک م��اه در یخچال

نگهداری کنیم.
مسئول آموزش گروه داروسازی سنتی دانشگاه 
علوم پزش��کی تهران، پیش از این نیز گفته بود 
مصرف انجیر می تواند یک چه��ارم نیاز روزانه 
بدن را به آه��ن تامین کند؛ به وی��ژه اگر با آب 
پرتقال خورده ش��ود. گفته می شود 7۰ درصد 

خانوارهای ایرانی با کمبود آهن مواجه اند.

ماهی را با روغن زیتون سرخ کنید با مصرف این خوراکی ها، کم خونی را مهارکنید 

 مطالعات نشان می دهد بهترین شیوه پخت ماهی، 
س��رخ کردن آن در روغن زیتون خام و تصفیه نشده 
اس��ت.  به گفته محققان اس��پانیایی، س��رخ کردن 
 ماهی در روغن زیتون خام، موجب می ش��ود روغن

از لحاظ میزان امگا ۳ غنی تر شود. 
ب��ه گفت��ه محقق��ان دانش��گاه باس��کیو اس��پانیا، 
 ماه��ی س��رخ ش��ده در روغن زیت��ون ف��وق خام و

آماده ش��ده در مایکروویو، س��الم تری��ن نوع پخت 
ماه��ی اس��ت. طب��ق ای��ن مطالع��ه، مش��خص 
ش��ده ک��ه تکنی��ک ه��ای س��رخ ک��ردن، ماهیت 
روغ��ن مورداس��تفاده و گون��ه ماه��ی مصرف��ی، 
 بر تغیی��رات رخ داده در زمان س��رخ ش��دن ماهی

تاثیر می گذارد. 
بارب��ارا نی��وا آکواری��ا، عضو تی��م تحقی��ق، در این 
 ب��اره م��ی گوی��د: »انتخ��اب روغ��ن پخ��ت و پز،

به واس��طه تاثیر بر الگ��وی لیپید موج��ود در ماهی 
 و ب��ر ایج��اد احتمال��ی ترکیب��ات س��می در روغن

در طول س��رخ ک��ردن، بس��یار حائز اهمیت اس��ت 

 و م��ی تواند ب��ر س��المت م��واد خوراکی و انس��ان
تاثیر بگذارد.«  برای انجام ای��ن تحقیق، فیله ماهی 
خاردار اروپایی و ماهی سیم، در ماهی تابه و مایکرویو، 
با اس��تفاده از روغن زیتون فوق خام تصفیه نشده و 

روغن آفتابگردان تصفیه شده سرخ شدند. 
 طبق یافت��ه های ای��ن مطالع��ه طی مدت س��رخ 
 ش��دن، ن��ه تنه��ا لیپیده��ای ماه��ی ب��ه روغ��ن

سرخ کردنی منتقل شدند، بلکه اجزای روغن نیز به 
فیله ماهی منتقل شدند. 

یک کارش��ناس تغدیه گفت: در فصول گرم س��ال 
به علت مصرف مایعات بیش��تر، غذاه��ای آماده و 
نحوه تغذیه، احتمال آلودگی با عواملی که دستگاه 
گوارش را تحت تاثیر قرار می دهند، افزایش می یابد.

 مه��دی کیای��ی ب��ا بی��ان اینک��ه بس��یاری از 
عفونت های دس��تگاه گوارش��ی در فصل تابستان 
از طری��ق غذاه��ا منتق��ل می ش��وند، اف��زود: به 
همین دلیل الزم اس��ت در ای��ن زم��ان، غذاها را 
 با درپ��وش ایم��ن در یخچال نگه��داری کنیم و از 

گرم و سرد کردن مکرر آنها بپرهیزیم.
 وی اف��زود: ف��ردی ک��ه دچ��ار عفونت گوارش��ی

ش��ده، بای��د تغذیه س��اده داش��ته باش��د. از آنجا 
که در ای��ن بیم��اری، ب��دن ف��رد آب زی��ادی از 
دس��ت می دهد، حتما بای��د آب و امالح از دس��ت 
رفت��ه را تامی��ن کند. در م��ورد غذاها بهتر اس��ت 
 غذاهایی ک��ه در آنها س��س، ادویه و فلفل اس��ت، 
استفاده نشود تا طول بیماری تمام شده و بیماری 

کنترل شود.
کیایی با بیان اینکه افراد مبتال به اسهال و استفراغ 
باید از مصرف غذاه��ای س��نگین از جمله چربی، 
گوش��ت و... نیز تا ۴۸ س��اعت پرهیز کنند، افزود: 
بیمار باید تا چند روز از کته ماست با دوغ بدون گاز 

خانگ��ی و از روز چهارم یا پنجم از س��وپ آبکی 
بدون حبوبات، به عنوان غذا استفاده کند. 

باید به خاطر داشته باشیم که غذاهای 
جامد و سفت به هر شکلی، می تواند 

مشکالت بیمار را از نو آغاز کند.
وی ادام��ه داد: در فص��ل 

تابس��تان از آنجا که مس��افرت ها بیش��تر صورت 
می گیرد، افراد بیش��تر از غذاهای خ��ارج از منزل 
 اس��تفاده می کنن��د و همی��ن ام��ر ش��رایطی را

مهیا می کند که احتمال آلودگی دستگاه گوارش را 
افزایش می دهد.

این کارش��ناس تغذیه خاطرنش��ان ک��رد: مصرف 
 آب پرتق��ال، س��یب ی��ا س��ایر میوه ه��ا، ب��رای

جایگزین کردن پتاسیم از دست رفته بسیار مفید 
است. به محض اینکه احس��اس کردید اشتهایتان 
 باز ش��ده، تغذیه را ب��ا غذاهای نرم و ب��دون چربی

آغاز کنید تا دستگاه گوارش تان تحریک نشود.
وی با بی��ان اینک��ه این بیم��اران بای��د از مصرف 
نوش��ابه، کمپ��وت، آبمی��وه مصنوعی و ه��ر ماده 
ش��یرین دیگری که دفع آب را افزای��ش می دهد، 
خ��ودداری کنند، اف��زود: ب��دن فردی ک��ه دچار 
اسهال و اس��تفراغ ش��ده، به جز آب، الکترولیت ها 
. را نی��ز  .  از جمل��ه س��دیم، کل��ر، پتاس��یم و.
از دس��ت می دهد که برای جبران آن بهتر است از 

آبمیوه خانگی مانند آب گوجه فرنگی، آب هویج 
و... استفاده شود.

کیای��ی اضاف��ه ک��رد: در م��وارد عفونت ه��ای 
 گوارش��ی، مصرف آبمیوه های آماده ب��ه هیچ وجه

توصیه نمی شود؛ چون اس��موالریته باالتری دارد و 
این باعث می شود اس��هال بدتر شود. اگر قرار است 
فرد از آبمیوه اس��تفاده کند، بای��د آبمیوه طبیعی 
مصرف کند که البته آن هم باید با آب رقیق ش��ده  

استفاده شود.
وی با بی��ان اینکه در فصل گرما بیش��تر از هش��ت 
لی��وان در روز باید آب خورد، عن��وان کرد: مصرف 
هش��ت لیوان آب در روزهای معمولی الزامی است؛ 
ام��ا در فصل گرم��ا اگر فرد م��دام خ��ارج از منزل 
 بوده و تعریق زیادی داش��ته باش��د، باید بیشتر از

هشت لیوان آب بنوشند.
این کارش��ناس تغذیه اضافه ک��رد: بهترین گزینه 
 ب��رای رفع تش��نگی، آب اس��ت؛ اما فیب��ر هم آب

مورد نیاز را در خود نگه م��ی دارد و با مصرف میوه 
و س��بزی تازه حاوی فیبر در تابستان، آب در معده 
جذب نمی شود؛ به روده بزرگ جذب شده و به بدن 
باز می گردد؛ بنابراین از طریق مصرف میوه هم 
می توان میزان آب مورد نیاز بدن را 

در تابستان تامین کرد.

دانش��مندان بر ای��ن باورند که ظاه��ر گوش، 
را ب��دن  عموم��ی  س��المت  از  نب��ی   جوا

مش��خص می کند؛ به طوری که می توان از آن، 
در پیش بینی برخی بیماری ها بهره برد.

از لب ها و زبان گرفت��ه تا گوش ها، تمام اعضای 
بدن از ویژگی ه��ای ظاه��ری برخوردارند که 
 مطالب��ی را در خص��وص وضعی��ت کلی بدن

بیان کرده و ب��ه عنوان ش��اخصی دقیق برای 
سالمت کلی بدن مورد استفاده قرار می گیرند.

گوش را نبای��د صرفا ب��ه عنوان اب��زاری برای 
ش��نیدن قلمداد کرد. نکاتی در ظاهر گوش ها 
وجود دارن��د که از مش��کالت فیزیکی و برخی 

بیماری ها خبر می دهند.
پنج ویژگی ظاهری گوش عبارتند از:

1.خطوط روی الله گوش
زمانی که صحبت از بیماری های قلبی و عروقی 
می شود، بسیاری از متخصصان به ویژگی های 
ظاهری الله گوش اشاره می کنند. محققان در 
سال ۱9۸9 با مطالعه ۳۰۰ بیمار به این نتیجه 
رسیدند که خطوط اریب الله گوش را می توان 
در کنار عواملی چون س��ن، ق��د و زمینه های 
موروثی بیماری دیابت، به عنوان مش��خصه ای 
 مه��م در ابتال ب��ه بیماری ه��ای قلبی-عروقی

در نظر گرفت. دانشمندان هنوز نتوانسته اند به 
دلیل این امر پی ببرند.

عالوه بر آن، خطوط الله گ��وش را می توان با 
س��ندروم »بک ویت-ویتمن« مرتبط دانست 
که نوعی اختالل ژنتیکی بوده و با بزرگی زبان، 
لثه و فتق نافی همراه است. کودکان دارای این 

عارضه، به رشد ناهنجار اندام های بدن 
دچار می شوند.

2.موم گوش
موم گ��وش که به ط��ور طبیع��ی درون گوش 
تش��کیل می ش��ود، ش��اخصی برای س��المت 
عمومی محس��وب می ش��ود. در س��ال ۲۰۰9 
 ABCC۱۱ تحقیقی نشان داد تغییر حالت ژن
 که معموال مس��بب بوی بد زیربغ��ل و رقیق و

خیس شدن موم گوش است، احتماال در ابتال به 
سرطان سینه نقش ایفا می کند.

البته اشاره به این نکته خالی از لطف نیست که 
حالت خیس موم گوش یا بوی ب��د زیربغل در 
خانم ها، دلیل قطعی برای ابتال به سرطان سینه 
محسوب نمی ش��ود؛ بلکه این عالئم ظاهری را 
می توان صرفا یکی از مش��خصه های احتمالی  

سرطان سینه دانست.
3.تغییر حالت گوش به رنگ قرمز

قرمز شدن بدون دلیل گوش ها، عالمتی برای 
ناکارآم��دی کلیوی اس��ت. غده ه��ای کلیوی 
که ب��االی کلیه ها مس��تقرند، وظیفه ترش��ح 
هورمون ه��ای آدرنالین را بر عه��ده دارند. این 

در مقابله ب��ا رویدادهای هورمون ها، بدن را 

تنش زا آماده می کنند.
ناکارآم��دی کلیوی که تغییر مق��دار آدرنالین 
ترش��ح ش��ده، از عالئم آن به حس��اب می آید، 
با کاهش ش��دید فش��ار خون، کاه��ش وزن و 

ازکارافتادگی کلیه ها همراه است.
محققان همچنین بر این باورند که تغییر رنگ 
گوش را می توان نشانه ای از سندروم »قرمزی 
گوش« دانس��ت. از جمله عالئ��م ظاهری این 
عارضه ن��ادر، می توان به قرمزی و گرم ش��دن 
بیش از حد یکی از گوش ها اشاره کرد که تنها 

در عرض چند ثانیه اتفاق می افتد.
4.سوت کشیدن گوش

س��وت کش��یدن دائمی گوش نش��انه ای برای 
بیم��اری »تینیت��وس« )وزوز گوش( اس��ت. 
صداهای درون گوش ممکن است پس از حضور 

در یک کنسرت یا مسابقه ورزشی ایجاد شوند.
در صورتی که این صداها بیش از ۶ ماه به طول 
انجامد، فرد مس��تعد ابتال ب��ه تینیاوس مزمن 
است. این عارضه در موارد خاص ممکن است به 

ناشنوایی منجر شود.
5.گوش های کوچک

اندازه کوچ��ک گوش از دید بس��یاری از افراد، 
ویژگی مطلوبی به ش��مار می آید؛ ام��ا افراد را 
در وضعیت ابتال به اگزما )پوست افروختگی( و 

بیماری های کلیوی قرار می دهد.
دانش��مندان بر این باورن��د گوش های کوچک 
دارای مجاری کوچک تری هستند. در تحقیقات 
گذش��ته ارتباط بین مج��اری کوچک گوش با 
ابتال ب��ه اگزما و مش��کالت کلیوی تایید ش��د. 
 دلیل اصل��ی این امر کماکان ناش��ناخته

باقی مانده است.

چگونگـی    مقابلـه
 با  بیماری های گوارشـی  در فصل گرما

ظاهر گوش 
 چه حقایقی را در مورد  سالمت  انسان  بازگو می کند؟

با مصرف این مواد
 به استخوان هایتان آسیب 

می زنید
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نگاه روز ویژه

با نابودی صنعت گردش��گری ترکیه مس��افرانی که برای س��فر، 
این کش��ور را انتخاب می کردند به دنبال جایگزینی برای مقصد  
تفریحی و گردش��گری خود خواهند بود تا هم هزینه آن با سفر 
به ترکیه برابری کند و ه��م از لحاظ مراکز دیدن��ی، جاذبه های 
تاریخی و نی��ز از نظر  فرهنگ��ی مورد قبول مردم باش��د. درآمد 
هفت میلیاردی ترکیه از گردش��گران ایرانی که ب��ازار گرمی را 
برای این کش��ور فراهم کرده بود با نابودی صنعت گردش��گری 
آن فرصت مناسبی را فراهم کرده تا این درآمد نصیب کشورمان 
شود.  همچنین سال گذش��ته در پی ناامنی های به وجود آمده، 
دبیر کل شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه از احتمال ورود 
هتلداران ترکیه به ایران خبر داد و افزود: بس��یاری از هتل های 
آنتالیا و مراکز توریس��تی ترکیه ورشکسته ش��دند و به برخی از 
 آنها پیشنهاد شده به ایران بیایند و در بخش هتلداری کشورمان

 سرمایه گذاری کنند.  به نظر می رسد با نابودی صنعت گردشگری 
ترکیه این پیشنهاد با استقبال سرمایه گذاران مواجه شود و ایران 
با توجه به مراکز دیدنی، تاریخی، س��یاحتی و نیز امنیت باالیی 
که در بین کش��ورهای خاورمیان��ه دارد گزینه مناس��بی برای 
سرمایه گذاران شود.  امیرحسین 28 ساله در جواب سوال خبرنگار 
میزان در خص��وص اینکه به ج��ای ترکیه کدام کش��ور را برای 
مسافرت انتخاب می کند، گفت: در ناامنی های اخیر به وجود آمده 
در مناطق مختلف جهان به ویژه در ترکی��ه، بهترین و امن ترین 
کشور ایران است  و ترجیح می دهد به جای سفر به خارج از کشور 
به نقاطی از ایران سفر کند که تابه حال نرفته است.  رضا 30 ساله 
نیز در پاسخ به سوال میزان گفت: کشورهای رومانی و بلغارستان 
نیز می توانند جایگزین مناسبی به جای سفر به ترکیه باشند اما 
هزینه آن به مراتب بیش��تر از هزینه س��فر به کشور ترکیه است.  
مریم 30 ساله نیز به جای سفر به ترکیه، سفر به شهرهای جنوبی 
کش��ور را انتخاب می کند و می گوید: با وجود ناآرامی های اخیر 
در کش��ورهای منطقه به ویژه در ترکیه، در حال حاضر سفرهای 
داخلی مطمئن تر است و از سوی دیگر سفر در داخل کشور ازنظر 

هزینه و امنیت  نیزگزینه مناسبی است. 
وی تصریح کرد: در کشورمان ش��هرهای زیبا و دیدنی بسیاری 
 وجود دارد اما به دلیل بی توجهی به آنها از چش��م گردش��گران

 دور مانده و خیلی ها حتی اس��م برخی از این ش��هرهای دیدنی 
 را  که می توانند در جذب توریست نقش بس��زایی داشته باشند

 نشنیده اند .
 به این ترتیب وجود مراکز تاریخی، سیاحتی، زیارتی، فرهنگی و 
امنیت حاکم در کشور، می تواند باعث پیشرفت هایی در صنعت 
توریسم شود و با س��رمایه گذاری در جذب گردشگر ایران جای 
ترکیه را به عنوان یک مکان گردش��گری بگیرد، به شرط آنکه به 

صنعت توریسم توجه و در جهت رشد آن سرمایه گذاری شود.

بخشی از مسافرت که به احتمال زیاد اکثر افراد از آن لذت 
می برند این اس��ت که در یک هتل اقامت داش��ته باشند و 
ش��خص دیگری اتاقش��ان را مرتب کرده، لباس هایشان را 
جمع کند و کارهایی از این دست را برایشان انجام دهد، اما 
با تمامی این اوصاف گاهی اوقات همه چیز به آن تمیزی که 

ما انتظار داریم نخواهد بود.
 با م��ا همراه باش��ید ت��ا ب��ا واقعیت های��ی درای��ن زمینه

 آشنا شوید. در زمان اوج مسافرت ها در تابستان، گروه فعال 
در س��ایت Popsuger نگاهی به اتاق هتل های متوسط 

انداخته و جزییات مربوط به آنها را بررسی کردند.
بر طبق ای��ن تحقیقات آنها ب��ه مواردی غیر قاب��ل انتظار 
 و اش��تباهاتی در مورد خدمت��کاران هت��ل برخوردند که 
غیر قاب��ل توجیه اس��ت. این مطلب، ش��امل ۵ م��ورد از 
کثیف ترین چیزهایی است که در اتاق هتل ها پیدا می شود. 
هدف از بیان آنها تنها اطالع رس��انی اس��ت نه برهم زدن 

تعطیالت لذت بخش شما!
۱. روبالشی

 طب��ق بررس��ی س��ایت Today در م��ورد هتل ه��ا، 
دیده شده اس��ت که خدمتکاران هتل، روتختی ها را عوض 
 می کنند، ام��ا در مورد بالش ه��ا تنها با ب��رس روی آنها را 
تمیز ک��رده و همان رو بالش��ی را برای مهم��ان جدید هم 

استفاده می کنند.
۲. کنترل تلویزیون

اگر ش��ما هم فراموش می کنید که کنترل تلویزیون منزل 
خود را تمی��ز کنید پس ب��ه احتمال زیاد ای��ن اتفاق برای 

کارمندان هتل هم می افتد! 
۳. لحاف ها

روتختی هایی که در اتاق هتل مورد استفاده قرار می گیرند، 
به اندازه لحاف ها تمیز نمی شوند )طبق گفته  CNN شاید 
۴ بار در سال شسته شوند(، پس خیلی با خیال راحت روی 

تخت ها نخوابید!
۴. لیوان ها و ماگ ها

در این بخش برای تمیز کردن لیوان ها ممکن است دو اتفاق  
بیفتد. یکی اینکه خدمتکاران در بخش شستشو، فنجان ها 
یا ماگ ها را آبکشی و خش��ک کنند، البته بدون استفاده از 
مواد شوینده و یا اینکه با استفاده از مواد شوینده  مضر آنها 

را ضدعفونی  کنند!
۵. تلفن

همانند کنت��رل تلویزی��ون، تلفن ه��م از روش های تمیز 
کردن به دور است. طبق تحقیق سایت Today گیرنده ها 

می توانند تا سه برابر کثیف تر از آن چیزی که باید باشند.

آیا صنعت گردشگری ایران 
می تواند جای ترکیه را بگیرد؟

۵مورد از کثیف ترین وسایلی 
که در اتاق هتل ها وجود دارد
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پیشنهاد سفر

دیدنی ها

این بار تصمیم گرفته ایم »آلماتی« را به عنوان مقصدی ناشناخته به کسانی 
که قصد س��فردارند معرفی کنیم، چون این ش��هر نه تنها دارای جاذبه های 
تاریخی قابل توجهی اس��ت، بلکه در ای��ن فصل، طبیعت و ه��وای پاک آن 

می تواند آرامشی غیرقابل تصور به ارمغان آورد.
چگونه اقدام کنیم؟

ش��اید با دیدن این نام و توصیفی که ما از آن داریم، این سوال ایجاد شود که 
چگونه باید اقدام کرد؟ براساس توافق های انجام شده بین ایران و قزاقستان 
اکنون روابط گردش��گری و تجاری مناس��بی میان دو کش��ور ایجاد شده و 
سفارتخانه قزاقس��تان در تهران آماده ارائه خدمات ویزا به متقاضیان است.

بنابراین اولین گام برای تجربه این س��فر، تکمیل فرم سفارتخانه و همچنین 
پرداخت هزینه مربوط به صدور ویزاس��ت. این ویز ا که معموال کمتر از یک 
هفته برای شما آماده می شود برای گردشگران اجازه اقامت دو هفته ای صادر 

می کند.
چطور برسیم؟

اگرچه اکنون امکان استفاده از قطاربه آلماتی به نوعی مهیا شده اما اصلی ترین 
راه رسیدن به شهر آلماتی قزاقستان استفاده از خطوط هوایی است که برای 
آن دو گزینه اس��تفاده از خط��وط هواپیمایی ایران یا خود قزاقس��تان برای 

گردشگران مهیاست.
بدین ترتیب با استفاده از خدمات این ایرالین ها می توانید با سه ساعت پرواز 
خودتان را به طبیعتی بکر و زیبا برسانید. درباره قیمت های بلیت هواپیما الزم 
اس��ت چیزی نزدیک به یک میلیون و ۵00 هزار تومان برای رفت و برگشت 

در نظر داشته باشید.
چقدر هزینه  داریم؟

واحد پول قزاقس��تان »تِنگه« است و براس��اس آخرین اطالعات موجود هر 

صد دالر آمری��کا به حدود 39 هزار تنگه تبدیل می ش��ود ک��ه این رقم برای 
 اقامت گردش��گران ایرانی یعنی تومان خودمان قابل محاس��به است. البته

 فراموش نکنید به طور کلی هزینه اقامت و گردشگری در این کشور آنچنان 
باال نیست و برای ایرانیان مناسب است.  

محل اقامت 
در این کشور با توجه به توسعه زیرساخت های گردش��گری اکنون امکانات 
قاب��ل توجهی برای اقام��ت در هتل های یک یا دوس��تاره ت��ا هتل های تاپ 
پنج س��تاره مثل هتل قزاقس��تان که گل سرسبد آنهاس��ت، وجود دارد اما 

آنچه مهم اس��ت، قیمت این هتل هاس��ت. به طور کلی برای استفاده از یک 
 ات��اق اس��تاندارد دو تخته همراه ب��ا صبحانه الزم اس��ت، رقم��ی نزدیک به

 1۵ هزار تنگه مدنظر داش��ت )معادل ۴0 دالر(؛ اگرچه قیمت های باالتری 
هم در دسترس است.

از چه مکان هایی دیدن کنیم؟
اکنون که اطالعات اولیه را از آلماتی به دست آوردیم نوبت آن رسیده  است 
که بدانیم از چه مکان هایی در این شهر بازدید کنیم. به طور کلی جاذبه های 
این شهر به دو بخش تاریخی و طبیعی تقسیم می شود، اما آنچه مسلم است 
استفاده از مناظر بکر و دست نخورده این کشور می تواند عاملی برای  افزایش 
نشاط روحی گردشگران باشد. نباید فراموش کنیم، بهترین زمان سفر به این 
منطقه از ابتدای اردیبهشت تا اواخر آبان ماه  است و در دیگر ایام سال بارندگی 
و برودت هوا سبب کاهش میزان تقاضای سفر به این منطقه می شود. برخی 

مراکز گردشگری آلماتی به این شرح است:
مس�جد مرکزی آلماتی: این مسجد بزرگترین مس�جد این کشور با 

ظرفیت 7000 نمازگزار است.
بنای استقالل: در میدان جمهوری آلماتی قرار دارد.

موزه دولت�ی: دارای بیش�ترین آثار و نش�انه های تاریخ�ی و تمدن 
قزاقستان است.

مگا سنتر: آن دسته از گردش�گران که اهل خرید و دیدن برندهای 
معتبر هستند می توانند سری به مگا سنتر بزنند.

پارک قهرمانان: در قلب شهر آلماتی همواره خودنمایی می کند.
کاکتوب�ه: چش�مه آرزوه�ا، تله کابین و ب�رج رادیوی�ی اصلی ترین 

دیدنی های این منطقه هستند.
مدئو: مجموعه ورزشی به یاد ماندنی.

میدان یادبود ۱۱ سپتامبر

این هتل ها مقدس هستند!
خالقیت در دنی��ای مدرن امروزی و صنعت گردش��گری 
حرف اول را می زند و تبدیل ش��دن دکل نفتی ،جرثقیل 
و  درخت به هتل لوکس با توجه به ذائقه گردش��گران تازه 

دیگر این روزها خیلی عجیب نیست.

در رویکرد تازه صنع��ت گردشگری،کلیس��اها نیز تغییر 
کاربری داده و تبدیل به هتل های چند ستاره می شوند و 

در نهایت »هتل های مقدس« نام می گیرند!
 تع��داد این هت��ل های مق��دس در نق��اط مختل��ف دنیا

  رو به افزایش اس��ت ک��ه در ادامه با تعدادی از آنها آش��نا 
خواهید شد.

گفتنی است قسمتی از درآمد حاصله صرف نگهداری از این 
عمارت های تاریخی می شود.

هت��ل »Kruisheren« در 
شهر »ماستریخت«هلند، نمونه 
باشکوهی از  قرون وسطی است 

که60 اتاق زیبا دارد.

هت��ل »مارتی��ن پترش��اف« 
درشهرتاریخی »مشالن«بلژیک، 
کلیس��ای »نئو گوتی��ک« قرن 
هجدهمی اس��ت ک��ه 79 اتاق  
برای میزبانی از مهمانانش است.

در   »Priory« هت��ل 
پنسیلوانیای آمریکا، کلیسایی 
 اس��ت ک��ه در س��ال 1888

 ساخته شده و هم اکنون با ۴2 
اتاق مهمان می پذیرد.

هت��ل »لگلس��یا«یا کلیس��ای 
قدیم��ی »س��نت آنت��وان« 
»الجدیده«ک��ه  ش��هر  در 
 درنزدیکی کازابالنکای مراکش 
 قرار دارد و 9 سوییت آن با انواع 
عتیقه های برگزیده مراکش��ی 

آراسته شده است.

در سال 201۵ ، چهارکلیسا در 
نزدیکی لندن به هتل کمپینگ 
تبدیل شد و اس��تقبال مردم و 
موفقیت آنها باعث ش��د که در 
س��ال 2016 نیز،10کلیسای 

دیگر تغییر کاربری دهند.

گردشگران در مس��یر سفر به 
»ماچ��و پیچو«-پربازدیدترین 
 جاذب��ه تاریخ��ی کش��ور پرو- 
م��ی توانن��د در هت��ل ق��رن 
» ند بلمو « همی د نز  ش��ا

 اقامت کنند.دی��وار اتاق های 
این هتل ب��ا تصاوی��ر مذهبی 

آراسته شده است.

 »Kruisheren« هتل

هتل »مارتین پترشاف«

»Priory« هتل

هتل »لگلسیا«

هتل »کمپینگ«

هتل »بلموند«

آلماتی؛ جاذبه  بکر با قیمتی ارزان برای ایرانیان
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شهردار اصفهان گفت: مشکل اصلی زیرساخت های گردشگری در 
شهر اصفهان نداشتن هتل خوب است و البته در هتل های موجود 

هم، میهمان نوازی به نحو احسن انجام نمی شود.
  مهدی جمالی ن��ژاد با بی��ان این مطل��ب، تصریح ک��رد: یکی از 
س��نت های خوب و قدیمی کشور و ش��هر ما میهمان نوازی است 
 و ایرانیان همیش��ه با این برن��د معروف ب��وده اند، اما متاس��فانه
 نتوانسته ایم این برند ارزشمند را در حوزه گردشگری ارتقا دهیم.

وی با اشاره به اینکه یکی از اصولی که شهرهای اسطوره ای دارند، 
روایتمندی آنهاس��ت، افزود: اصفهان به عنوان یک شهر اسطوره 
ای کهن به روایتمندی نیاز دارد. شهردار اصفهان گفت: متاسفانه 
 ما قدرت بهره ب��رداری از منابع و مزیت های گذش��ته خودمان را 
 نداش��ته ایم. وی با اب��راز تاس��ف از اینکه میهمان ن��وازی یکی از 
مش��خصه های بس��یار ارزش��مند و فاخر م��ا بوده ک��ه در طول 
 تاریخ وجود داش��ته و دارد، اضافه کرد: متاس��فانه نتوانس��ته ایم 
میهمان نوازی را ب��ه عنوان الگوی مدرن احی��ا کنیم و در صنعت 

هتلداری از آن استفاده کنیم.
جمالی نژاد با اش��اره به اینکه تجربه میراث اصی��ل ما می تواند به 
عنوان الگوی برنامه اجرایی نوین در هتل ها استفاده شود ، گفت: 
باید میهمان ن��وازی را با محبت ایرانیان پایه گ��ذاری کنیم و یک 
 برند جهانی را در این عرصه به وجود آوریم. وی با اش��اره به وجود

 ناهمواری ها در ح��وزه گردش��گری ، اظهارکرد: مش��کل اصلی 
زیرس��اخت های گردش��گری در ش��هر اصفهان نداش��تن هتل 
خوب است.ش��هردار اصفهان به تعریف میهمان نوازی که باید در 
گردشگری تسری یابد و در هتل ها نهادینه شود، پرداخت و گفت: 
خیلی از افراد به اش��تباه گمان می کنند ک��ه میهمان نوازی فقط 
خوش و بش کردن با گردشگران است، اما گستره آن وسیع تر است.

وی یادآور شد: میهمان نوازی را باید از مقصد شروع کنیم از زمان 
ورود گردشگر تا پایان اقامت شرایط برای گردشگران به نحو احسن 
فراهم باشد؛ چرا که »میهمان پذیری« طیف وسیعی از خدمات و 

امکانات به شمار می رود.

بازوی نوزاد اصفهانی درحی��ن عمل زایمان طبیع��ی، در یکی از 
بیمارستان های شهر اصفهان شکسته شد.

تشخیص شکستگی و آتل بندی دست نوزاد یک روزه، 12ساعت 
پس از زایمان صورت گرفته است. هنوز مشخص نیست این عمل در 

کدام یک از بیمارستان های اصفهان صورت گرفته است.

استاندار اصفهان گفت: در سال ۹۵ هیچ پروژه  جدیدی نباید آغاز 
شود، مگر در موارد استثنا و با تصویب در شورای برنامه ریزی استان.

رس��ول زرگرپور در یک صد و ش��صت و یکمین جلس��ه شورای 
برنامه ریزی و توس��عه  اس��تان که پیرامون توزیع اعتبارات بودجه  
سال 13۹۵ برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به بودجه  اعالم شده، 
دس��تگاه های اجرایی نباید هیچ گونه پروژه  جدیدی مگر در موارد 

استثنا داشته باشند.
وی افزود: زمانی که مسائل زیس��ت محیطی، آب و خشکسالی در 
پروژه های اولویت دار استان قرار دارد باید در توزیع اعتبارات نیز به 
آنها توجه ویژه شود و همچنین دستگاه ها باید در خصوص واگذاری 

پروژه ها با قوت بیشتر عمل کنند.
استاندار اصفهان با اش��اره به اینکه بودجه برای جبران کمبودها و 
نبودهاست و نه توسعه ، گفت: به همین دلیل نیز در توزیع اعتبارات 
برای هر بخش کس��ری ها و کمبوده��ا در نظر گرفته می ش��ود و 
 ضریبی را مشخص می کنند که سبب تفاوت بودجه  شهرستان ها 

می شود.
وی با تاکید بر اینکه دستگاه های اجرایی استان نباید به بودجه های 
دولتی وابستگی داشته باشند، گفت: با توجه به اینکه بودجه  دولتی 
استان اصفهان ناچیز است دستگاه ها باید به دنبال جذب فاینانس، 
سرمایه گذاری و تبصره ها باشند؛ چراکه توسعه  استان با بودجه های 

دولتی اتفاق نخواهد افتاد.
مدیر ارش��د استان، خواس��تار تالش بیش��تر مدیران برای جذب 
فاینانس، سرمایه گذاری و غیره شد و گفت: متاسفانه در سال گذشته 
مدیران عملکرد خوبی در این زمینه نداشتند و امسال باید به سمت 

استفاده  حداکثری از این منابع حرکت کنند.
وی با اش��اره به اینکه اعتبارات استان در س��ال ۹۵ حدود دو هزار 
میلیارد تومان اس��ت، گفت: تقریبا دو-س��وم این اعتبارات اسناد 
خزانه است که باید دس��تگاه ها در این راس��تا از اوراق مشارکت و 
غیره اس��تفاده کنند. زرگر پور همچنین بر توجه بیش��تر مدیران 
درباره اعمال صرفه جویی و نظارت بیشتر بر دریافت های کارکنان 
و صرفه جویی در مصرف انرژی در ادارات تاکید کرد و اظهار داشت: 
باید از نیروی انس��انی در دستگاه ها اس��تفاده بهینه گردد و اصل 

بهره وری در ادارات جدی گرفته شود.
وی با بیان اینکه امسال سال بسیار سختی برای کشور و استان هم 
از نظر پولی و اعتباری و هم از نظر ش��رایط محیطی و خشکسالی 
است، گفت: خوشبختانه نسبت به دو سال گذشته امیدواری بیشتر 
شده و مجموعه  دولت تالش می کند که بتواند از این شرایط بهترین 

استفاده را داشته باشد.
استاندار اصفهان در پایان تاکید کرد: همه  فرمانداران باید تا هفته  
آینده کمیته  برنامه ریزی شهرستان را تشکیل دهند و نظرات خود را 

در خصوص ضرایب بودجه  سال ۹۵ شهرستان اعالم کنند.

شهردار اصفهان ؛

میهمان نوازی اصفهان را به یک 
برند جهانی تبدیل کنیم

قصور پزشکی تمامی ندارد؛

بازوی نوزاد اصفهانی حین 
زایمان شکسته شد! 

استاندار اصفهان تاکید کرد در سال 95 هیچ طرحی در 
اصفهان آغاز نخواهد شد؛

پروژه جدید ممنوع  ب��ا توس��عه شهرنش��ینی و ماش��ینی ش��دن زندگ��ی ها، 
عادت ها و فرهن��گ ها هم تغیی��ر کرد. پیر و ج��وان دیگر 
میلی به استفاده از دوچرخه ندارند، حتی پسر بچه ها هم با 
 سرویس به مدرسه می روند، شهر پر ش��ده از خودرو... گویا 
خیابان ها پارکینگ خودروهاس��ت؛ آس��مان هم دیگر آبی 

نیست، خشکسالی هم زمین سبز شهر را زرد کرده است.
این روزها در ای��ن گرمای هوا ک��ه با پدی��ده ریزگردها هم 
مخلوط شده اس��ت، ش��هر نیاز به تحول دارد، در آب و هوا،  

در ترافیک....
دوچرخ�ه یک�ي از پ�اك تری�ن سیس�تم هاي 

حم�ل و نق�ل اس�ت 
کارشناسان شهری پیشنهادهای مختلفی را برای رفع معضل 
ترافیک و کاهش آلودگی هوا ارائه کرده اند که مهم ترین آنها 
اس��تفاده از دوچرخه برای س��فرهای درون شهری و حذف 

خودروهای تک سرنشین است. 
جالب اس��ت بدانید که دوچرخه س��واري ع��الوه بر کاهش 
ترافیک و روان شدن حجم ترافیک شهري حتي در سالمت 
و نشاط شهروندان هم موثر اس��ت. در بسیاري از کشورهاي 
توس��عه یافته دنی��ا تقریبا به ان��دازه جمعیت آن کش��ورها 
 دوچرخه وجود دارد و م��ی توان گفت اصلي ترین وس��یله

 جابه جایي آنها محسوب مي شود.
این در حالی است که طبق آمار معاونت حمل و نقل و ترافیک 
شهرداري اصفهان، س��هم 12 درصدي دوچرخه در حمل و 

نقل ش��هر اصفهان ب��ه 3 درصد کاهش 
یافته که این امر، آلودگي هوا، چاقي بیش 
از حد و کاهش نشاط در سطح شهر را به 

همراه داشته است.
 ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه دوچرخ��ه ب��ه 
عنوان بخش��ي از س��امانه حم��ل ونقل 
شهري سالم و متناسب با محیط زیست 
است فراهم ساختن موقعیت هایي براي 
دوچرخه سواري ایمن در ش��هر باید در 
برنامه ریزی های ش��هری م��ورد توجه 

قرار گیرد.
احداث 60 ایستگاه دوچرخه در 

اصفهان
البته چندسالی اس��ت که احداث ایس��تگاه های دوچرخه 
و ایجاد مس��یر ویژه عبور دوچرخه در دس��تور کار مدیریت 

شهری قرار گرفته است.
60 ایس��تگاه دوچرخه در طرح جامع حم��ل و نقل اصفهان 
پیش بیني شده است که در حال حاضر 4۹ ایستگاه دوچرخه 
 در شهر اصفهان فعال است و به ش��هروندان خدمات رسانی 

می کند.

دغدغه ش��هروندان س��فرهاي س��الم درون ش��هري است 
 و بای��د زمین��ه الزم ب��راي اس��تفاده از دوچرخه در ش��هر

فراهم شود. 
توسعه ایس��تگاه هاي دوچرخه و 
فرهنگ س��ازي، نقش موثري در 
استفاده ش��هروندان از دوچرخه 
در س��فرهاي درون شهري دارد. 
ایجاد مس��یرهای ویژه دوچرخه 
در خیابان هاي ش��هر، شهروندان 
را به استفاده از این وسیله ترغیب 

می کند.
ایجاد 100 کیلومتر مسیر 

دوچرخه سواری در اصفهان
البت��ه اکن��ون ایمن��ی دوچرخه 
س��واران در ش��هر تامین نیست؛ 

چرا که تردد خودروهای شخصی بسیار باالست. 
در این راستا نیز ایجاد مس��یر ویژه عبور دوچرخه و مکانیزه 
 کردن ایس��تگاه های دوچرخه در دس��تور کار ق��رار دارد.

 به گونه ای که تاکنون 70 کیلومتر مس��یر دوچرخه سواری 
در ش��هر اصفهان ایجاد ش��ده و ب��ه گفته مع��اون حمل و 
 نقل ش��هرداری، امس��ال این مهم به 100 کیلومتر مس��یر 
دوچرخه سواری می رسد تا مشوقی برای دوچرخه سواری 

شهروندان باشد.

همه همت کنن�د فرهنگ دوچرخه س�واری جا 
بیفتد

استفاده از دوچرخه به عنوان وسیله حمل و نقل روزمره نیاز 
به رشد و توسعه فرهنگ دوچرخه در بین افراد جامعه دارد 
که وظیفه این رشد و بستر سازی و ایجاد فرهنگ استفاده از 
دوچرخه، به عهده یک ارگان یا سازمان خاصی نیست بلکه 
نیاز اس��ت تمامی عوامل فکری و اجرایی همت نمایند و در 

انجام این رسالت مهم ایفای وظیفه کنند.
توس��عه فرهنگ دوچرخه س��واری به لحاظ کم��ک به رفع 
مسائل ترافیکی، زیست محیطی و توسعه همگانی استفاده 
از دوچرخه، اهمیت ویژه ای در تامین سالمتی فرد و اجتماع 
دارد که نیازمند همکاری همه جانبه ارگان های مسئول شهر 
است. در کشورهایی مثل چین ، هند ، هلند ، مالزی، فرانسه 
و ده ها کشور دیگر دوچرخه یکی از وسایل نقلیه کاربردی در 
جابه جایی و حمل و نقل شهری است؛ در این کشورها، افراد با 
توجه به وجود مسیرهای ایمن و وضع قوانین و مقررات خاص 
حمایتی از دوچرخه سواران و احساس مسئولیت نسبت به 

شهر و شهروندان، از دوچرخه استفاده  می کنند.
در ش��هر اصفهان نیز طرح های خوبی برای فرهنگ سازی 
و آموزش و آگاهی ش��هروندان برای اس��تفاده از دوچرخه و 
حمایت از دوچرخه س��واران اجرا ش��ده اس��ت، اما فرهنگ 
مناسب جهت عدم تجاوز به مسیر دوچرخه سواران هنوز جا 

نیفتاده است و دوچرخه سواران احساس ناامنی می کنند.
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ثبت نام به شرط پارتی
 ثبت نام دانش آموزان غولی برای خانواده ها شده؛ به طوری که تعیین محدوده 
جغرافیایی و دریافت هزینه در ازای چشم پوش��ی از بخشنامه ها حاصلی جز 

دل نگرانی برای خانواده ها نداشته است.
در گذش��ته با فرا رس��یدن زمان ثبت نام دانش آموزان، شاهد شوق عجیبی 
در بی��ن خانواده ها و خ��ود دان��ش آم��وزان بودیم، ام��ا در این س��ال ها با 
دس��تورالعمل های مختلف آموزش و پرورش و فرمایش��ات مدیران مختلف 
مدارس، تنها نگرانی را در بین خانواده هایی ش��اهدیم ک��ه به اصطالح بچه 
مدرسه ای دارند.از هزینه های گزافی که هر ساله آموزش و پرورش انکار کرده، 
اما مدیران مدارس دریافت می کنند تا تعیین محدوده جغرافیایی برای ثبت 
نام دانش آموزان، فضای��ی را در مدارس ایجاد کرده که م��ی توان گفت تنها 
خانواده های با وضعیت مالی خوب با پرداخت زیرمیزی یا به صرف داش��تن 

معرف، می توانند فرزند خود را در مدرسه مطلوب ثبت نام کنند.
 ام��ا در این می��ان خانواده هایی ک��ه بضاعت مال��ی چندان ی��ا معرفی برای

 ثبت نام در مدرس��ه مورد نظر خ��ود را ندارن��د از این غافله عق��ب مانده و 
 اجبارا راهی مدارسی با س��طح پایین تر که شاید، چندین خیابان هم با محل 

سکونت شان فاصله داشته باشد، می شوند.
مریم کرمی مادر یکی از دانش آموزان با گالیه از این طرح اظهار داشت: قطعا 

هر والدینی به دنبال ثبت نام فرزند خود در محدوده محل سکونت است، اما 
عدم ثبت نام از سوی مدرسه تنها به این علت که مدرسه در یک سمت اتوبان 

و خانه ما در آن طرف اتوبان قرار گرفته، بی انصافی در حق ماست.
وی بیان داش��ت: از یک ماه پیش برای ثبت نام فرزندم س��ه مرتبه در هفته 
به مدرس��ه می روم و هر باری گفته می ش��ود که هنوز مشخص نیست و روز 
 دیگر بیایی��د و درآخرپس از یک ماه گفتند که ش��ما در محدوده نیس��تید.

 در صورتی که در هر بار مراجعه ش��اهد ثبت نام افرادی ب��ودم که تنها با یک 
معرف از محله های به مرات��ب دورتر از ما، به مدرس��ه آم��ده و ثبت نام هم 

می شدند.
سمیه قاس��می مادر یکی دیگر از دانش آموزان نیز در گفت وگو با مهر اعالم 
کرد: ما در محدوده خیابان عس��کریه در ناحیه چهار، زندگی می کنیم و به 
هنگام ثبت نام دانش آموز خود پس از رفت وآمدهای مکرر به مدرسه راهنمایی 
که تنها س��ه ایس��تگاه با ما فاصله دارد به ما اعالم کردند شما در محدوده ما 
نیستید و باید به خیابان جی که حداقل 30 ایستگاه اتوبوس با ما فاصله دارد، 

مراجعه کنید.
وی بیان داشت: به جای اینکه هر س��اله زمینه تدریس و تحصیل را آسان تر 

کنند، اما شاهدیم که به نگرانی والدین افزوده می شود.
دهقان کارشناس پاسخگویی به ش��کایات اداره کل آموزش و پرورش استان 

در پاسخ به اینکه آیا نظارت و بازرسی در خصوص بررسی دریافت زیرمیزی یا 
ثبت نام برخی دانش آموزان با واسطه معرف، در سطح مدارس استان صورت 
گرفته است یا خیر، ادامه داد: بله، قطعا این بازرسی ها صورت می گیرد و هر 

روز سه تا چهار بازرسی انجام می شود.
این گفته های دهقان در حالی اس��ت که بازرس��ی های آموزش و پرورش در 
شرایطی صورت می گیرد که برای نارضایتی والدین، که در مدارس مختلف 
س��رگردان ثبت نام دانش آموزان خود هس��تند اقدام موثری انجام نشده و یا 

آنقدر حرکت الک پشتی است که به چشم نمی آید.
مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان: تحلیل در خصوص ثبت نام 

مدارس را صحیح نمی دانم
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان نیز در پاسخ به این سوال که چرا به 
جای اینکه تسهیل در امر تحصیل دانش آموزان انجام گیرد شاهدیم که تعیین 
محدوده جغرافیایی برای ثبت نام دانش آموزان عالوه بر دریافت هزینه های 
گزاف ثبت نام دردسرهای مضاعفی را ایجاد کرده است، گفت: این تحلیل ها 
و تفس��یرهای خبری را اصال صحیح نمی بینم و حاضر به هیچ گونه مصاحبه 

تلفنی نیستم.
مهدی اسماعیلی، دبیر س��تاد نظارت بر ثبت نام مدارس استان اصفهان در 
خصوص  دریافت پول برای ثبت نام، در صورت خارج از محدوده بودن قانونی 

است، گفت: اگر شاهدیم که در برخی مدارس مبالغی مازاد گرفته می شود و 
اقدام به ثبت نام دانش آموزان خارج از محدوده می کنند به این دلیل اس��ت 
که اگر کسی خواهان ثبت نام دانش آموز خود خارج از محدوده است، اما آن 
 مدرس��ه دانش آموزان محدوده خود را ثبت نام کرده و هن��وز ظرفیت برای

 ثبت نام دارد ب��ا دریافت مبالغی می توان��د این اقدام را انج��ام دهد و امری 
قانونی است.اسماعیلی اعالم کرد: حتی پدر و مادران شاغلی که تمایل دارند 
فرزندشان در مسیر اشتغال خود و خارج از محدوده ثبت نام کنند می توانند با 

نشان دادن نامه اشتغال، فرزند خود را به راحتی ثبت نام کنند.
مردم با رضایت پول می دهند

وی با اظه��ار اینکه هزینه ه��ای دریافت صرف مدارس می ش��ود، گفت: اگر 
هزینه ای بابت ثبت نام دانش آموزان دریافت می شود به خاطر کمک به مدارس 
است.دبیر س��تاد نظارت بر ثبت نام مدارس استان اصفهان در پاسخ به اینکه 
آیا مدیران مدارس دولتی باید هزینه مدارس را از جیب والدین دانش آموزان 
تامین کنند یا اینکه وظیفه دولت است که مدارس دولتی را تامین کند، تاکید 
کرد: بهتر است پای صحبت مدیران مدارس دولتی ما بنشینید مطمئن باشید 
مدیران ما انسان های ایثارگری هستند و برای پا برجا ماندن مدارس مجبور 
به پرداخت هزینه هس��تند و قطعا والدین هم حاضرند برای تحصیل و رشد 

فرزندان خود، هزینه را با جان و دل پرداخت کنند.

گزارشی از هفت خوان ثبت نام مدارس؛

وقتی ثبت نام برای خانواده ها غول می شود

دوچرخه،آسمانی آبی، شهری آرام؛

رکـاب بزن تا خـاکستری را آبـی ببینیم

معاون خدمات شهری ش��هرداری اصفهان با اشاره 
به خشکس��الی در اصفهان گفت: با توج��ه به اینکه 
اصفهان در خشک ترین سال در 40 سال اخیر به سر 
می برد چاه های آبیاری فضای سبز اصفهان در معرض 
خشکی کامل هستند و خطر جدی برای فضای سبز 

اصفهان به شمار می رود.
احمدرضا مصور، پیرامون وضعیت آب و هوای کنونی 
اصفهان اظهار داشت: براساس گفته استاندار، اصفهان 
در خشک ترین سال خود در 40 سال اخیر قرار دارد 
و میانگین دمای اصفهان در تابس��تان امسال حدود 
یک درجه گرم تر شده اس��ت، همچنین اصفهان در 
معرض آالیندگی های بسیار زیادی است که خیلی از 
این موارد به علت وجود کارخانه های صنعتی موجود 

است که در این استان مشغول به فعالیت هستند.
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان با بیان اینکه 
خشکی زاینده رود نیز سبب شده است که مشکالت 
آب و هوایی در اصفهان تشدید شود، گفت: اصفهان 
بس��یار به زاینده رود وابس��ته  اس��ت و متاسفانه این 
رودخانه از یک رودخانه دائمی به یک رودخانه فصلی 
تبدیل شده و مجموع این مشکالت دست در دست 
هم داده  تا شرایط بدتر ش��ود. وی خاطرنشان کرد: 

اکوسیستم محیطی اصفهان بسیار به آب زاینده رود 
وابسته است و اکنون خشکسالی این رودخانه تاثیرات 
بسیاری بر فضای س��بز حاش��یه زاینده رود و دیگر 

مکان ها گذاشته است.
مصور افزود: با توج��ه به خشکس��الی در اصفهان و 
کمبود آب که شرایط را برای تامین آب فضای سبز، 
بسیار مشکل کرده اکنون باید از حداقل آب مورد نیاز 
که در اختیار هست بیشترین فضای سبز را در اصفهان 
زنده نگه داریم. براساس آبی که ما برای آبیاری فضای 
سبز احتیاج داریم تقریبا دو س��وم از این مقدار آب 
اکنون در اختیار اس��ت، اما تش��دید خشکسالی در 
اصفهان س��بب ش��ده که اداره فضای س��بز توسط 

شهرداری نیز با سختی بیشتری پیش رود.
وی با بیان اینکه چاه های آب در دسترس شهرداری 
به سرعت در حال خشک شدن اس��ت، خاطرنشان 
کرد: چاه هایی که شهرداری برای آبیاری فضای سبز 
در اختیار دارد در حال خشک شدن است که اکنون 
این چاه ها به طور کامل خشک ش��ده، اما شهرداری 
توانسته با تعامل بسیار خوبی که با ارگان های مختلف 
در بخش آبیاری و بحران آب دارد مدیریت خوبی در 

آبیاری فضای سبز داشته باشد.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان ؛

چاه های آبیاری فضای سبز در معرض خشک شدن است
 معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان گفت: از 
سه ماه دیگر تا یک سال و سه ماه آینده با توسعه خطوط 
بی آر تی در سطح ش��هر اصفهان، 4۸4 اتوبوس جدید 

وارد ناوگان اتوبوسرانی می شود.
علیرضا صلواتی اظهار داشت: 2۵2 میلیارد تومان اعتبار 
برای خرید 3۵0 دس��تگاه اتوب��وس 12 متری و 110 
 اتوبوس 14 متری، 20 دس��تگاه اتوب��وس 1۸ متری و

 4 دستگاه اتوبوس دیگر در نظر گرفته شده که با منعقد 
کردن قرارداد با کارخانجات مختلف تا یک سال آینده 

این طرح به نتیجه می رسد.
وی بیان داش��ت: به دنبال توس��عه خط��وط بی آر تی 
تمام اتوبوس های جدید و مخصوص این خطوط جای 

اتوبوس های فرسوده را می گیرد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با اشاره 
به اینکه راه اندازی خطوط ب��ی آر تی به منظور کاهش 
ترافیک و تسهیل در عبور و مرورانجام شد، اما با توجه 
به باریک ک��ردن عرض خیابان ها ب��رای ایجاد خطوط 
بی آرتی همین عامل س��بب افزایش بار ترافیک شده 
اس��ت، افزود: در حال حاضر بسیاری از کشورهای دنیا 
به س��مت رژیم معابر پیش رفته اند؛ یعنی با کم کردن 
عرض خیابان  و الین بندی ها برای دوچرخه س��واری و 

اتوبوسرانی، تنها فضایی برای عبور و مرور خودروهای 
نقلیه ایجاد می کنند.

وی گفت: خودروسواران باید بدانند که خیابان ها تنها 
محل عبور اس��ت و فضایی برای پارک دوبله و س��وبله 
ندارند که با این وجود ما در خیابان جی که درخواست 
خیابان کمکی دارند با وجودی که نباید خیابان موازی 
بزنیم، اما از کمربند ش��مالی این اقدام را برای سهولت 

خودروسواران انجام می دهیم.
سفرهای زائد شهری در اصفهان زیاد داریم

صلواتی اظهار داش��ت: با رژیم معابر ک��ه معادل همان 
الغر کردن عرض خیابان هاست، به دنبال این هستیم 
که ۵0 درصد وابستگی به خودروهای شخصی را از بین 
ببریم و مردم از وس��ایل خود تنه��ا در مواقع ضروری 

استفاده کنند.
وی با اش��اره به اینکه در اصفهان سفرهای زائد شهری 
بس��یار داریم، ادام��ه داد: در اصفه��ان از خودروهای 
شخصی به عنوان وسیله تفریحی برای دور دور کردن در 
خیابان ها استفاده می کنند و این در حالی است که باید 
با هماهنگی بین دستگاهی و ایجاد فضاهای تفریحی، 
پردیس ه��ای س��ینمایی و فرهنگی از س��فرهای زائد 

شهری جلوگیری کنیم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان:

۴۸۴ اتوبوس جدید، وارد خطوط بی آر تی می شود

اس��تفاده از دوچرخ��ه ب��ه عنوان 
وس��یله حم��ل و نق��ل روزم��ره 
نیاز به رش��د و توس��عه فرهنگ 
دوچرخ��ه در بی��ن اف��راد جامعه 
 دارد ک��ه وظیف��ه ای��ن رش��د و 
بس��تر س��ازی و ایج��اد فرهنگ 
استفاده از دوچرخه به عهده یک 

ارگان یا سازمان خاصی نیست

دو تبهکار که به صورت اینترنتی اقدام به کالهبرداری 
کرده بودند، توس��ط پلی��س فتا اصفهان شناس��ایی و 
دس��تگیر ش��دند. در پی مراجعه یکی از شهروندان به 
پلیس فتا استان و اعالم شکایتی مبنی بر اینکه فردی 
با فری��ب او در تلگرام مبل��غ صد  میلیون ری��ال از وی 
کالهبرداری کرده، بررس��ی موضوع در دستور کار این 
پلیس ق��رار  گرفت. ش��اکی در اظهارات خ��ود عنوان 
کرد: در شبکه اجتماعی تلگرام با فردی آشنا شدم که 

خود را نماینده فروش یکی از کارخانجات تولید فوالد 
معرفی می ک��رد و من نیز به قصد خری��د با وی تماس 
گرفت��م و به عن��وان پیش پرداخت مبلغ ص��د  میلیون 
ریال به حس��ابش واریز کردم، اما پس از چن��د روز از 
 این ماجرا، فرد مذکور دیگر تلفن خ��ود را جواب نداد.

 سرهنگ کریمی، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی 
دراین باره گفت: ب��ا اظهارات ش��اکی بالفاصله پرونده 
تشکیل شد و کارشناسان پلیس فتا با جمع آوری مدارک 
و اقدامات تخصص��ی و جس��ت وجو در فضای مجازی 
سرانجام توانستند هویت فرد ش��یاد که یک زن جوان 

بود را شناسایی کنند.
این مق��ام انتظامی عنوان ک��رد: با شناس��ایی متهم، 
ماموران با هماهنگی مقام قضایی، وی را در یک عملیات 
غافلگیرانه دستگیر کردند که پس از مواجهه با مدارک 
و مستندات پلیس به انجام کالهبرداری از این شهروند 

در شبکه اجتماعی تلگرام اعتراف کرد.
سرهنگ کریمی با هشدار به شهروندان  گفت: به کسانی 
که قصد خرید از فضای مجازی را دارند، توصیه می کنیم 
به هیچ عنوان سراغ شبکه های اجتماعی مجازی نروند، 
از س��ایت های قابل اطمینان و دارای نماد الکترونیک 

خرید، استفاده کنند .

پلیس فتا اصفهان؛

کالهبرداران مجازی در دام پلیس افتادند
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هر ثانیه تا المپیک برای من 
حیاتی است

 آزادکار عن��وان دار وزن ۹۷ کیلوگرم کش��تی آزاد ایران در حالی 
واپس��ین روزهای باقیمانده ت��ا المپیک ریو را س��پری می کند که 
همچنان چشم امید به بهبودی کامل و رسیدن به اوج آمادگی  دارد.

رضا یزدانی در حاشیه تمرینات اردوی تیم ملی کشتی آزاد گفت: 
روزهای س��خت و حساسی را پش��ت س��ر می گذارم اما همچنان 
امیدوارم که به المپیک برس��م. روزهای باقیمانده تا المپیک برای 
تمامی ملی پوشان اهمیت و حساسیت زیادی دارد اما باید اعتراف 
کرد که این حساسیت برای من دو چندان است چراکه باید با تالش 

و کوشش و البته لطف خدا به بهبودی کامل دست یابم.
وی تصریح ک��رد: هر ثانیه از زم��ان باقیمانده تا اع��زام تیم ملی به 
المپیک برای من بس��یار مهم و حیاتی اس��ت چراکه با خودم عهد 
کردم با حضوری موفق در المپیک ریو، تلخی ناکامی و مصدومیت 
در المپیک قبلی را به فراموش��ی بس��پارم. باورش سخت است اما 
هنوز درگیر کابوس المپیک لندن هستم که در یک قدمی رسیدن 
به فینال و مدال المپیک به دلیل آس��یب دیدگی وداعی تلخ با آن 

داشتم.
دارنده دو مدال طالی قهرمانی جهان در خصوص آخرین وضعیت 
خود نیز یادآور ش��د: بعد از مصدومیت بالفاصله اقدامات درمانی و 
سپس فیزیوتراپی و تمرینات س��بک را آغاز کردم که خوشبختانه 
توانستم دوباره تمرینات روی تشک را ش��روع کنم. اکنون نیز باید 
همچنان با احتیاط بیشتری تمرین کنم تا مبادا سنگینی تمرینات 
باعث تشدید مصدومیت ش��ود و امید مرا برای رسیدن به المپیک 

ناامید کند.
یزدانی در پاسخ به این سوال که آیا نبود قطعی او در لیست مسافران 
المپیک، تاثیری در روند تمرینی اش دارد یا خیر، گفت: من به تنها 
چیزی که می اندیشم رس��یدن به المپیک است که این مسئله نیز 
با تمرینات برنامه ریزی شده و س��عی و تالش خودم و البته دعای 
خیر مردم میسر می شود. در نتیجه در روزهای باقیمانده تمام فکر 
و ذهن من معطوف این موضوع است و هر لحظه حضور در المپیک 

ریو را تصور می کنم.
کاپیتان تیم ملی کش��تی آزاد ایران در پایان تاکی��د کرد:  پس از 
المپیک لندن با خود عهد کردم مدالی را که المپیک به من بدهکار 
اس��ت پس بگیرم. با این  هدف ش��بانه روز تمرین کردم و سختی 
کشیدم و مطمئنا تا رس��یدن به آن خس��ته نخواهم شد. معتقدم 
این مسئله غیر ممکن نیس��ت و می توان با اراده و انگیزه باال به آن 

دست یافت.
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فوتبال جهان

فضای مجازیکاریکاتور روز

 مشاجره لفظی »زالتان ابراهیموویچ« و »اریک کانتونا« با دید طنز به تصویر کشیده شده است. 
ماجرا از آنجا شروع شد که کانتونا در پیامی به زالتان اعالم کرد منچستریونایتد فقط می تواند یک 
سلطان داشته باشد و این مهاجم سوئدی می تواند بر روی شاهزاده بودن حساب باز کند. زالتان هم 

در پاسخ به این اظهار نظر گفت می خواهد خدای منچستریونایتد شود.

  آنتونی گولچ مدافع اس��ترالیایی تیم پرس��پولیس 
همچنان در حال یادگیری زبان شیرین فارسی است.

 گولچ ک��ه در ابت��دای حض��ورش در پرس��پولیس 
پس��ت هایی ب��ه زبان فارس��ی ه��م منتش��ر کرده، 
 این ب��ار پیام »چی می گ��ی؟« را در اینس��تاگرامش

 قرار داده است که با خوشحالی هواداران سرخ همراه 
بود.

شوخی کارتونی  با  زالتان ابراهیموویچ  و اریک کانتونا

پست جالب 
مدافع خارجی پرسپولیس

ژابی آلونسو:

 می خواهم از رناتو 
چیزهای جدیدی یاد بگیرم

اس��پانیایی   س��تاره 
بایرن مونیخ به ستایش از 

خرید جدید این باشگاه 
آلمانی پرداخت و اظهار 

 نظر جالب��ی را درباره او
 بر زبان آورد.

رنات��و س��انچس یکی از 
ین  تر د ا س��تعد ا ب�����ا
فوتبالیس��ت های ح��ال 
حاض��ر اروپاس��ت. او در 

ی��ورو 2016 بازی ه��ای 
درخشانی را برای پرتغال 

ب��ه نمای��ش گذاش��ت و به 
عنوان پدیده جام هم انتخاب 

 ش��د. س��انچس پرتغال��ی ب��ا 
بای��رن مونیخ ب��ه تواف��ق نهایی 

رسیده است و فصل بعد را برای این تیم آلمانی 
بازی خواهد کرد.

ژابی آلونسو، بازیکن باتجربه بایرن مونیخ 
به س��تایش از س��انچس پرداخت و 
گف��ت: داس��تان رناتو بس��یار 
 متف��اوت اس��ت. او تنها

 18 س��ال دارد. ب��ا این حال 
ثابت کرده اس��تعداد بسیار 

باالی��ی دارد و می تواند به 
یکی از بهتری��ن بازیکنان 

جهان فوتبال تبدیل شود. 
او توان بدن��ی و تاکتیکی 

مث��ال زدن��ی دارد و ب��ا 
درخشش در یورو 2016 به 
قهرمان فوتبال اروپا تبدیل 

شده است. 
آلونس��و ادامه داد: سانچس 
تش��نه موفقیت و کسب جام 
اس��ت. به همی��ن خاطر هم 
بایرن مونی��خ را انتخاب کرده 
است. امیدوارم بتواند به خواسته 

خود در بایرن  برس��د. او بازیکن با 
روحیه و توانایی اس��ت و می تواند خرید بسیار 

خوبی ب��رای بایرن مونیخ باشد.آلونس��و در 
پایان س��خنانش نیز گفت: فاصله سنی 

زیادی با سانچس دارم اما می توانم 
چیزه��ای جدی��دی را از این 

بازیکن یاد بگیرم.

غیبت رکورددار المپیک در ریو

رکوردشکنی چینی ها در اعزام 
ورزشکار به المپیک ریو

به بهانه مصدومیت قاسم حدادی فر؛

وقتی قلب ذوب آهن ایستاد

کنینسا بکله قهرمان س��ه دوره بازی های المپیک در رقابت های ریو 
حاضر نخواهد بود. بازی های المپیک از چندی دیگر در ریودوژانیروی 
برزیل آغاز می شوند و طبق معمول دو و میدانی یکی از محبوب ترین 

رشته های ورزشی برای عالقه مندان خواهد بود. 
با این حال در این دوره تماشاگران نمی توانند بازی های کنینسا بکله 
اتیوپیایی را تماشا کنند. بکله 34 ساله نتوانست حدنصاب کشورش را 
در رقابت های 10 هزار متر و ماراتن برای المپیک ریو به دست آورد. 

این در حالی است که این ورزشکار همچنان رکورددار مواد 5 هزارمتر 
و 10 هزار متر در جهان محسوب می ش��ود. او تاکنون سه طال و یک 
نقره المپیک را در این دو مواد در بازی های المپیک در کارنامه خود 
داشته اس��ت. با این حال او در چند س��ال اخیر با مشکل مصدومیت 
روبرو بوده اس��ت و نتوانسته رکوردهای خوب گذش��ته خود را تکرار 
کند.آخرین عنوان قابل توجه بکله، قهرمانی در رقابت های 5 هزار و 

10 هزار متر 200۹ جهان در برلین آلمان بوده است.

کاروان چین با 416 ورزش��کار شامل 35 قهرمان س��ابق المپیک در 
بازی های المپیک ریو حضور خواهد داشت.

کاروان ورزشی چین که همیش��ه به عنوان یکی از شانس های اصلی 
کسب رده نخست در رده بندی نهایی بازی های  المپیک است، امسال 
قرار است با 416 ورزشکار راهی ریو شود. در کنار ورزشکاران، کادرفنی 
چینی ها نیز حضور دارند تا در نهایت ۷11 تن از کشور چین راهی ریو 
شوند و این بیشترین تعداد شرکت کننده از نظر تعداد ورزشکار  و مربی 

در رقابت های ریو است.
160 مرد و 256 زن چینی در 26 رشته ورزشی در  بازی های المپیک 
ریو حضور خواهند داشت.جوان ترین ورزشکار چین در رقابت های ریو 
آی یان هان، شناگر 14 ساله است  و مسن ترین ورزشکار این کشور نیز 
چن ینگ 3۹ ساله در رش��ته تیراندازی است که چهارمین حضورش 
در بازی های  المپی��ک را تجربه می کند.چی��ن در رقابت های 2008 
توانست بیشترین مدال را کس��ب کند و در رده نخست جدول توزیع 
مدال قرارگیرد. این کشور در دوره قبل نیز در رده دوم قرار گرفته بود.

ذوبی ها که از عملکرد نقل و انتقاالتی آرام و کم س��روصدای خود 
راضی به نظر می رسیدند خبر نداشتند که در آستانه شروع فصل 

جدید با چه شوک بزرگی مواجه خواهند شد.
تا پیش از ای��ن ذوبی ها در دفاع از عملکرد به ظاهر نامتعادلش��ان 
در نقل و انتقاالت تابس��تانی که در آن، کفه ترازو آشکارا به سمت 
بازیکنان خروجی سنگینی می کرد تاکید می کردند که هیچ نیازی 

به سروصدای زیاد و جذب بازیکنان پرشمار ندارند.
انصاف��ا هم دف��اع ذوبی ها در این ب��اره منطقی به نظر می رس��ید 
زیرا بازیکنان یا جدا ش��ده بودند ی��ا اصال  مدنظر س��رمربی تیم 
 نبودند یا آنکه باش��گاه اصفهانی به ازای آنها بازیکن دیگری جذب 

کرده بود.
 ب��ا ای��ن اوص��اف و ب��ا وج��ود نق��ل و انتق��االت آرام ذوب آهن

 به نظر نمی رسید که این تیم در ش��روع لیگ مشکلی از این بابت 
داشته باشد به خصوص که سرمربی و بس��یاری از نفرات این تیم 
وارد سومین فصل همکاری خود با باشگاه اصفهانی می شوند و این 

خود یک برگ برنده مهم برای آنهاست.
آن زمان که ذوبی ها با خی��ال راحت از عملکرد نق��ل و انتقاالتی 
خود دفاع می کردند خبر نداش��تند که در آستانه شروع فصل چه 
ش��وک ناگهانی و بزرگی به آنها وارد خواهد شد، شوکی که حاکی 
از  خبرمصدومیت قاس��م حدادی فر و دوری هفت، هشت ماهه او 

از میادین بود.
حاال یحیی گل محمدی که تا پی��ش از آن نگرانی خاصی درباره 
ترکیب تیمش نداش��ت باید ب��ه دنبال چگونگی پ��ر کردن جای 
خالی بازیکنی باش��د که البته به این راحتی ه��م قابل جایگزین 

شدن نیست.
 بازیکنی که نه فقط از حیث فنی از بهترین های چند س��ال اخیر 
فوتبال ایران بوده اس��ت که خود یحیی پیش تر او را قلب تپنده 
تیمش توصیف کرده بود. قلبی که خبر ایستادنش به مثابه شوک 
بزرگی به حس��اب می آمد که ذوبی ها را درست در آستانه شروع 
فصل جدید به چالشی جدی کشید و به این دغدغه دور از انتظار 

دچار نمود که با جای خالی قاسم چه کنند.

در حاشیه فوتب��ال ریو2016 فدراس��یون  ریی��س  ت��اج،   مه��دی 
11 اردیبهش��ت ماه س��ال ج��اری به عن��وان رییس 
فدراس��یون فوتبال انتخاب ش��د و این در حالی است 
که رییس جدید وارث بس��یاری از مش��کالت و بعضا 
بی قانونی هایی بود که از قبل برای فدراس��یون جدید 

تلمبار شده بود.
وقتی ک��ه تاج به فدراس��یون فوتبال آمد مش��کالت 
زی��ادی را پی��ش رو داش��ت؛ از موانعی ک��ه تیم ملی 
 و ک��ی روش را آزار م��ی داد ت��ا مش��کالت مربوط به

 تی��م ملی، حق پخ��ش و تبلیغات محیط��ی و ... که 
انبوه��ی از درگیری ه��ای ذهنی و اش��کاالت را برای 

رییس جدید فدراسیون فوتبال به وجود آورده بود.
تاج ب��ا حضور در فدراس��یون فوتبال ابت��دای به امر 
س��عی کرد ب��ا اتخاذ یک سیاس��ت درس��ت و تالش 
و کوشش��ی وص��ف ناپذی��ر یک به یک مش��کالت را 
حل کرده و موانع را پش��ت س��ر بگ��ذارد. وی در بدو 
ورود ب��ه فدراس��یون ب��رای رفع هر چی��زی که فکر 
می ک��رد در رون��د کاری او اختالل به وج��ود بیاورد، 
 وقت می گذاش��ت و س��عی می کرد فض��ای آرامی را 

به وجود آورد.
از یک س��و پس از مذاک��رات 100 س��اعته و ماندن 
ک��ی روش، تاج تصمی��م گرفت یک مدی��ر کاربلد به 
ن��ام س��اکت را باالی س��ر تیم ه��ای ملی ق��رار دهد 
تا گام نخس��ت از این جهت موفق برداش��ته ش��ود و 
در تیم ه��ای ملی ب��ه خصوص تیم ملی بزرگس��االن 
 نظ��م و انضباط خوبی حاکم ش��ود؛ از س��وی دیگر با 
قرار دادن ی��ک مدیر اقتصادی به ن��ام امیر عابدینی 
س��عی کرد ب��ه اوضاع مال��ی و اقتصادی فدراس��یون 
فوتب��ال سروس��امان بده��د، ضمن اینکه ب��ا انتخاب 
علی کاظمی بدنه س��ازمان لیگ را از س��مت و سوی 

اقتصادی به سمت کارشناسی پیش برد.
در ح��وزه تبلیغات محیطی و حق پخش نیز مذاکرات 
خوب��ی صورت گرفت��ه و امروز و فرداس��ت که نتیجه 
این مذاکرات به نفع فوتبال کش��ور به ثمر بنش��یند. 
ب��ا این حال و از همه این صحبت ها گذش��ته، یکی از 
مواردی که به نظر می رس��د تاج بر روی آن حس��اس 

ش��ده و دس��ت بر روی آن گذاش��ته ارکان قضایی و 
انضباطی فدراسیون است؛ رکن هایی که در سال های 
اخیر مش��کالت زیادی داشته اند و ابهامات زیادی نیز 
در تصمیمات آنها وجود داش��ته و به همین دلیل تاج 
امروز با چنین بحثی در فدراس��یون فوتبال دست به 

گریبان است.
قانون چه می گوید؟

انضباط��ی  و  قضای��ی  ام��روز در رأس کمیته ه��ای 
فدراسیون فوتبال افرادی مسئول هستند که بر طبق 
ماده های قانونی حضور این افراد در فدراسیون فوتبال 
توجیهی ندارد و چه بس��ا حت��ی غیرقانونی نیز تلقی 

می شود.
در واق��ع طبق مصوبه ش��ورای عال��ی قضایی، قضات 
ب��ه خاط��ر کث��رت پرونده ه��ا نمی توانن��د کاری جز 
کار قضای��ی انج��ام دهن��د. در این م��ورد با صراحت 
 در مصوب��ه س��ال 84 ق��وه قضایی��ه آم��ده اس��ت: 
»به منظور رفع مش��کالت ناش��ی از  چند پیشگی و 
اقدام��ات مغایر با ش��ئون قضا به دارن��دگان پایه های 
 قضای��ی تاکید م��ی ش��ود مادامی که در اس��تخدام 
ق��وه قضاییه ان��د، از پذیرش و اش��تغال به مش��اغل 
 دیگ��ر اع��م از رس��می و آزاد و از جمله س��ردفتری 
اسناد رسمی، ازدواج و طالق و همچنین مشاورت در 
دس��تگاه های دولتی و غیردولتی و... ممنوعند و جز 
انج��ام وظایف قضایی محول، نبای��د به حرفه دیگری 

هرچند با واسطه یا با شرکت دیگری بپردازند.«
ای��ن در حالی اس��ت که ش��اید از کمیت��ه انضباطی 
ای��ن ادع��ا مطرح ش��ود ک��ه مس��ئوالن کمیته های 
انج��ام  قضای��ی  کار  فدراس��یون  در  نی��ز   ف��وق 

م��ی دهند ام��ا کار قضای��ی ک��ه در قانون به 
 آن اش��اره ش��ده مربوط به امور مربوط به 

قوه قضاییه اس��ت و باید در همین نهاد 
انجام شود و نه در نهاد یا سازمان دیگری. 
 در واق��ع کار قضات باید در چارچوب 
قوه قضاییه تعریف شده باشد، یعنی 
کس��انی ک��ه در س��ازمان های ذی 
ربط، دادگاه ها و دادسراها) از جمله 

قضات( کار می کنند طبق قانون حق حضور در مراجع 
دیگر را ندارند و جالب اینکه حتی حق مش��اوره دادن 

به نهادها و سازمان های دیگر را هم ندارند.
ریی��س  حس��ن زاده  اس��ماعیل  بی��ن  ای��ن   در 
کمیت��ه انضباطی، ریی��س یکی از ش��عبات مجتمع 
قضایی ش��هید مفتح و مسئول کمیته استیناف  است 
که همچنان مش��غول کار قضاوت در دادگاه هاس��ت. 
حض��ور همزمان این اف��راد در فدراس��یون فوتبال و 
نهاده��ای قضایی ب��ا بندهای قانونی در تضاد اس��ت. 
هرچند آمدن تورک معاون دادستان تهران به کمیته 
اخالق)با اینکه وی در دادس��تانی بیش��تر کار اداری 

انجام می دهد( نیز با قانون در تضاد است.
آق�ای تاج ت�وپ در زمین شماس�ت، تکلیف را 

روشن کن!
سخن پایانی با شخص رییس فدراسیون فوتبال است؛ 
در واقع باید به تاج یادآوری کرد که این موضوع ابهام 
قانونی دارد و باید تکلیف روش��ن شود. در گذشته نیز 
کفاشیان طی سال ها اداره فدراسیون فوتبال باید این 
مورد قانونی را اعمال می کرد که به هر دلیلی از انجام 
این کار س��ر باز زد تا رگه هایی از بی قانونی در جایی 
دیده شود و آن وقت بر اساس قانون به تصمیم گیری 

بپردازد.
تاج همواره طی س��ال های اخیر در هر س��ازمانی که 
مش��غول به کار بوده اس��ت به خوبی نش��ان داده که 
قانون م��دار اس��ت، بنابرای��ن از فردی ک��ه همواره به 
ارکان قان��ون احترام می گذارد ای��ن توقع می رود که 
در فدراسیون فوتبال نیز کارهایش 
را با تصمیمات قانونی 

پیش ببرد.

بال هلندی باواریایی هاگفته است با وجود مشکالت فراوانی که بابت 
مصدومیت های پی در پی تجربه می کند، خیال پایان دادن به دوران 

بازیگری اش را ندارد.
آرین روبن می گوید مصدومیت های متوالی که آخرین موردش 
 در همین هفته در یک بازی دوس��تانه میان بایرن مونیخ و تیم 
دسته پنجمی لیپش��تات رخ داد و او را شش هفته خانه نشین 
کرد، نه تنها وی را مایوس نکرده است، بلکه سبب شده  او به 

عقد قراردادی جدید با باواریایی ها فکر کند.
روبن که این روزها شایعه پیوستنش به تیم بشیکتاش ترکیه 
شنیده می شود، سال 200۹ از رئال مادرید به بایرن مونیخ 

پیوست و تا سال 201۷ هم با این تیم قرارداد دارد.
روب��ن در پاس��خ به این س��وال ک��ه آی��ا او ب��رای دوران 
بازیگری اش پس از س��ال 201۷ برنام��ه ای در نظر دارد، 
اظهار داش��ت: خیر. در حال حاضر ای��ن موضوع برای من 
مهم نیست. فعال فقط می خواهم تالش کنم که آماده شوم 
تا دوباره تمرین و بازی کنم. این تنها چیزی است که برایم 
اهمیت دارد. به وقتش درباره سایر مس��ائل هم فکر خواهم 
کرد. روبن درباره آینده اش در بایرن مونیخ هم تاکید کرد: من 
با باشگاه و هیئت مدیره اش رابطه خوبی دارم. ما برای یکدیگر 
ارزش و احترام فراوانی قائل هستیم و می دانیم که در کنار هم چه 
چیزهایی می توانیم کسب کنیم. این تنها چیزی است که اهمیت 
دارد. قرارداد جدید، چه بشود چه نش��ود، چه یک ساله باشد، چه دو 

ساله یا سه ساله ...، برایم مهم نیست. من فقط می خواهم بازی کنم.
بال هلندی باواریایی ها در پاسخ به این سوال که آیا می تواند تصور کند  در 

بایرن مونیخ بماند، عنوان کرد: بله، چرا که نه.

کلودیو رانیری و لستر سیتی فصل 201۷-2016 را با عنوان مدافع عنوان 
قهرمانی ش��روع خواهند کرد، اتفاقی که احتمالش پیش از شروع فصل 

پیش 5000 به یک ب��ود. رانیری حاال اعتقاد دارد ب��ا توجه به مربیان 
جدیدی که به لیگ برتر پیوس��ته اند احتمال قهرمانی لستر خیلی 

کمتر هم شده است.
کلودی��و رانی��ری و روباه ه��ای بی باک��ش فصل پی��ش، یکی از 
بزر گتری��ن ش��گفتی های تاریخ فوتب��ال را آفریدن��د و قهرمان 
لیگ  برتر ش��دند. ای��ن اولین قهرمان��ی لیگ لس��تر در 132 
سال قدمتش بود. امس��ال لس��تر برای اولین بار در چمپیونز 
 لیگ هم حاض��ر خواهد بود.  ب��ه این خاطر و ب��ه دلیل آمدن

 آنتونیو کونته به چلسی، پپ گواردیوال به منچستر سیتی و ژوزه 
مورینیو به منچس��تر یونایتد، رانیری احساس می کند شانس 
 تکرار این ش��گفتی خیلی کمتر از فصل پیش هم شده است: 
 »مورینیو میتونه فرگوس��ن جدید باش��ه. درس��ته 26 س��ال

 نمی مونه ولی اثرخودشو روی منچستر یونایتد میذاره. آنتونیو 
و چلسی هم برای هم ساخته شدن. گواردیوال هم درست جاییه 

که باید باشه.«  رانیری درباره  اهداف فصل آینده  لستر گفت: »باید 
از اول شروع کنیم. ما به موفقیتی بی همتا رسیدیم. اما حاال برگ 

دیگری ورق می خوره. اگه در ابتدای فصل پیش شانس ما را 5000 
به یک می دونستن حاال باید 6000 به یک بدونن. هدف اول رسیدن 

به مرز 40 امتیاز برای بقاست. بعد رسیدن به 10 تیم اول، بعد رسیدن 
به یوروپا لیگ، بعد چمپیونز لیگ و بعد هم قهرمانی در یکی از پنچ رقابتی 

که در آنها هس��تیم.«  رانیری در پایان تصمیم جیمی واردی برای رد کردن 
پیشنهاد آرسنال و ماندن در لستر را تصمیمی بزرگ دانست. اما لستر فصل آینده 

باید از قهرمانی خودش بدون انگولو کانته دفاع کند.

روبن:  از بایرن مونیخ  نمی رومرانیری: مورینیو، فرگوسن جدید است

نقدی بر حضور دوشغله ها در فدراسیون فوتبال؛

پُست های غیرقانونی برای صدور حکم های قانونی 
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داستان کوتاه حکایت 

روزی س��قراط حکیم، مردی را دی��د که خیلی 
ناراحت  بود.

علت ناراحتی اش را پرسید. شخص پاسخ داد :
در راه که می آمدم یکی از آشنایان را دیدم. سالم 

کردم جواب نداد و با ب��ی اعتنایی و خودخواهی 
گذش��ت و رفت و من از این طرز رفت��ار او خیلی 

رنجیدم.
سقراط گفت : چرا رنجیدی ؟

مرد با تعجب گفت: خوب معلوم اس��ت که چنین 
رفتاری ناراحت کننده است.

سقراط پرسید : اگر در راه کسی را می دیدی که به 
زمین افتاده و از درد به خود می پیچد.

آیا از دست او دلخور و رنجیده می شدی ؟
مرد گفت : مسلم است که هرگز دلخور نمی شدم 

آدم از بیمار بودن کسی دلخور نمی شود.
 سقراط پرس��ید: به جای دلخوری چه احساسی

 می یافتی و چه می کردی؟
مرد جواب داد : احساس دلسوزی و شفقت و سعی 

می کردم طبیب یا دارویی به او برسانم.
 س��قراط گفت : همه ای��ن کارها را ب��ه خاطر آن

 می کردی که او را بیمار می دانس��تی، آیا کسی 
که رفتارش نادرست است، روانش بیمار نیست ؟

بیماری فکری و روان، نامش »غفلت« است و باید 
به جای دلخوری و رنجش نسبت به کسی که بدی 

می کند و غافل است دل سوزاند و کمک کرد.
پس از دست هیچ کس دلخور مشو و کینه به دل 
مگیر. بدان که هر وقت کسی بدی می کند در آن 

لحظه بیمار است.

ناخدای هوشیار یک کشتی کوچک مجبور بود در امتداد ساحل دریایی که 
نمی ش��ناخت حرکت کند، بنابراین تالش کرد تا یک ناخدای آشنا به آنجا 
برای راهنمایی پی��دا کند. او کنار یکی از بندرهای کوچکی که کش��تی اش 
توقف کرد ایس��تاد و یک ماهیگیر محلی چون به پول احتیاج داشت طوری 
وانمود کرد که یک راننده کشتی ماهر است. ناخدا او را سوار کشتی کرد و به 

او اجازه تا بگوید کشتی را به کجا براند. 
 بعد از نیم س��اعت ناخدا گمان کرد که ماهیگیر واقعا نمی داند چه کار دارد

 می کند یا به کجا می رود پس به او گفت: آیا تو مطمئنی که ناخدای ماهری 
 هس��تی؟ ماهیگیر ج��واب داد: بله. من هر س��نگ این بندر از کن��ار دریا را 
می شناسم. ناگهان صدای پاره شدن از زیر کش��تی آمد. سرانجام ماهیگیر 

افزود: و آن هست یکی از آن سنگ ها. 

چراغ قرمز ش��د؛ ناگهان ماشین هری با ماش��ین دیگری برخورد کرد. هری 
سراسیمه از ماشین  بیرون پرید. پیرمردی که خیلی هم ترسیده بود داخل 

ماشین بود و می گفت: چه کار می کنی؟ نزدیک بود مرا  بکشی!
هری جواب داد: بله؛ من متاسفم و یک بطری از داخل ماشینش آورد و گفت: 
کمی از این را بنوش حالت بهتر می شود. هری مقداری ویسکی به آن مرد داد 

و پیرمرد آن را نوشید، اما دوباره فریاد زد: نزدیک بود تو مرا بکشی!
هری یک بطری دیگر هم به او داد و پیرمرد مقدار زیادی ویس��کی نوش��ید. 
سپس لبخند زد و به هری گفت: متش��کرم، احساس می کنم بهتر شدم، اما 

چرا تو نمی نوشی؟
هری جواب داد: صحیح، من االن به هیچ عنوان ویسکی نمی خواهم. من قصد 

دارم بروم آنجا بنشینم و منتظر پلیس بمانم. 

رعایت نکردن قوانین ناخدای کشتی 

اصطالح بس��وزد پدر عاش��قی مربوط به یکی از اش��عار اس��تاد ش��هریار 
 است. پدر عش��ق بس��وزد که در آمد پدرم، من خود آن سیزدهم کز همه 

عالم بدرم
 وقتی که در کش��اکش میدان عش��ق مغلوب ش��دم و اطرافی��ان نامرد،

 معش��وقه ام را به نامردی ربودند و حس��ن و جوانی و آزادگی و عش��ق و 
هنرم همه در برابر قدرت زر و سیم تسلیم ش��دند در خویشتن شکستم. 
 گویی که الشه خشکیده ام را بر ش��انه های منجمدم انداخته و به هر سو 
می کش��اندم. بهارم در لگدکوب خزان، تاراج طوفان ناکامی ش��ده بود و 
نیشخند دشمنانم چونان خنجر زهرآلود دلم را پاره پاره می کرد. روزگار 
طاقت سوزی داشتم. آواره شهرها شده بودم. از ادامه تحصیل در دانشگاه 
طب وا مانده بودم و از عشق شورآفرینم هیچ خبری نداشتم. ازدواج کرده 
بود نمی دانستم خوشبخت است یا نه؟ تقریبا سه سال پس از این شکست 
سنگین به تهران سفر کرده بودم. روز سیزده بدر دوستان مرا برای گردش 
به باغی واقع در کرج بردند تا با هم انبساط خاطری داشته باشیم. در حلقه 
دوستان بودم، اما اضطرابی جانکاه مرا می فرسود. تشویشی بنیان کن به 
س��ینه ام چنگ انداخته و قلبم را می فش��رد، از یاران فاصله گرفتم. رفتم 
در کنج خلوتی زیر درختی، تنها نشستم و به یاد گذشته های شورآفرین 
تهران اشک ریختم. پر از اشتیاق س��رودن بودم، ناگهان توپ پالستیکی 
صورتی رنگی به پهلویم خورد و رشته افکارم را پاره کرد. دخترکی بسیار 
زیبا و شیرین با لباس های رنگین در برابرم ایستاده بود و با تردید به من و 
توپ می نگریست، نمی توانست جلو بیاید و توپش را بردارد. شاید از ظاهر 
ژولیده ام می ترس��ید، توپ را برداش��تم و با مهربانی صدایش کردم، جلو 
آمد دستی به موهایش کش��یدم، توپ را از من گرفت و به سرعت دوید. با 
نگاه تعقیبش کردم تا به نزدیک پدر و مادرش رس��ید و خود را سراسیمه 
در آغوش مادر انداخت. وای... ناگهان سرم گیج رفت، احساس کردم بین 
زمین و آسمان دیگر فاصله ای نیست... او بود... عشق از دست رفته من... 
همراه با شوهر و فرزندش...! آری... او بود... کسی که سنگ عشق در برکه 
 احساس��م افکند و امواج حس��رت آلود ناکامیش، مرزهای ش��کیباییم را 

ویران ساخت.

خبر ابتال به سرطان، کریستین را متعجب نکرد چون خودش احساس 
کرده بود با مشکلی جدی مواجه است. بالفاصله دریافت که باید با آن 
مقابله کند. قدرتش از ایمانی که به خدا داشت نشأت می گرفت. خداوند 
پیش از آن هم، در دش��واری ها کمکش کرده بود و او تردیدی نداشت 
که این بار هم از عنایت پروردگار بی نصیب نخواهد ماند. جک برسیک 
آزرده از اینکه پزش��کان انقدر دیر تش��خیص داده بودند همسرش به 
سرطان مبتال شده او را به بیمارستان معروف مایو کلینیک برد. هر چند 
آنجا تحت پوشش بیمه آنها نبود و هزینه های درمان در آنجا بر چندین 
هزار دالر بالغ می ش��د. با اینکه داروها نظام بدن کریس��تین را تحت 
تاثیر قرار داده و آینده ای مبهم پیش رویش بود او به یاد دارد که کامال 
احساس آرامش می کرد و به ش��وهرش اطمینان می داد خداوند همه 
کارها را درست خواهد کرد. وقتی به مایو کلینیک رسیدند با عمه  جک 
که پیش از آن به دلیل ابتال به همان نوع سرطان در آنجا بستری شده 
بود صحبت کردند. او به کریستین گفت: چون ممکن است روند پذیرش 
چند روز به طول بینجامد، بهتر است مستقیما به بخش اورژانس بروند. 
کریستین که از شدت درد حتی قادر نبود راه برود، به توصیه او عمل کرد. 
او را بالفاصله با آمبوالنس از اورژانس به بخش منتقل و بستری کردند. 
هشت ساعت بعد اولین شیمی درمانی روی او صورت گرفت. او اصال نمی 

دانست داروهای شیمی درمانی با بدنش چه می کنند. 
کریستین می گوید: » جزوه ای به ما دادند و گفتند باید این را بخوانید. 
در آن توضیح داده شده که چه چیزی را قرار است وارد بدن تان کنیم. 
هیچ یک از پزشکان نمی توانست توضیح دهد که شیمی درمانی چیست 
و با بدن چه می کند. تا امروز که هنوز عوارض آن در من باقی است. آدم 

با این تصور که آنها به کارشان واردند، چاره ای ندارد جز اینکه به حرف 
شان اعتماد کند.«

طی پنج روز بعد از طریق س��رم، مورفین به بدن او تزریق کردند تا درد 
ناشی از شیمی درمانی تسکین یابد. داروها تومور را چنان کوچک کردند 
که دیگر روی عصب فشار وارد نمی کرد و باعث عود کردن درد در پای 
کریستین نمی شد، اما پس از ترک بیمارستان کریستین تازه متوجه 

آثار قطع مورفین شد. 
او می گوید: »بدنم ملتهب بود و همواره تب و لرز داشتم. واقعا دردناک 
بود. حاال می فهمم که چ��را در نوجوانی هیچ وقت ط��رف مواد مخدر 

نرفتم!«
به عالوه ظرف ده روز بعد کریستین نمی توانست به هر کسی که مبتال 
به هر نوع ویروس آنفلوانزا یا س��رما خوردگی بود نزدیک شود. به قول 
خودش، ش��یمی درمانی س��امانه  ایمنی بدنش را مختل کرده بود. به 
گفته کریستین، »شیمی درمانی مایعی سمی اس��ت. در آن محلولی 
را وارد ورید می کنند. س��پس این س��م در بدن تان منتش��ر می شود 
 و تمام س��لول هایی را که دارای رشدی سریع هس��تند از بین می برد. 
س��لول هایی که جداره  مری و معده را می س��ازند دارای رشد سریع 
 هس��تند. این س��لول ها مانند س��لول های ده��ان هر روز بازس��ازی 
می شوند.« کمی بعد از اینکه کریستین از بیمارس��تان به خانه آمد با 
دو فرزندش روی تخت دراز کشیده بود و هر سه مشغول تماشای فیلم 
بودند.پسر کریس��تین در کنار او آرمیده و س��رش را روی موهای بلند 
مادرش قرار داده بود. وقتی کریس��تین بلند شد. موهایش روی تخت 

باقی ماند. 

 A گروه خونی
در دومی��ن رتبه از نظ��ر فراوانی ق��رار دارند. این افراد س��ازمان 

 دهن��ده، مطی��ع و در عی��ن ح��ال نیرومن��د هس��تند. ب��ه 
فعالیت های گروهی عالق��ه مند ب��وده و از هماهنگی لذت 

بیشتری می برند. با نزاکت بوده و در جست وجوی تکامل 
هستند. 

انعطاف پذی��ر، تودار و ب��دون اعمال خش��ونت بوده و 
ب��رای کارهای حس��ابداری، امور اقتص��ادی و مالی، 

برنام��ه نویس��ی رایان��ه، نویس��ندگی و کتابداری 
شایس��ته هس��تند. محتاط در تصمی��م گیری، 

بدبی��ن و بس��یار حساس��ند. مای��ل هس��تند 
 مس��ائل را به دو گروه سیاه و س��فید تقسیم 

کنند. 
ب��ه قوانی��ن و اس��تانداردهای اجتماعی 

بس��یار اهمیت م��ی دهن��د. از تحمل 
و صبر باالی��ی برای انج��ام کارهای 

فیزیکی  و رقابت��ی برخوردارند. در 
عین عصبانیت، می توانند ظاهر 

آرامی از خود نش��ان دهند. به 
نظرات دیگران اهمیت می 

دهند. 
اگر قلبش��ان 

بش��کند به 

س��ختی التیام می یابد. بس��یار مس��ئول و همواره بین کار و 
تفریح خط م��ی کش��ند. معتقدند که می توان در مس��ائل 
 دین��ی و اخالقی ب��ه کمال رس��ید. ترجیح م��ی دهند از

 سرگرمی هایی بهره ببرند که از فشار عصبی شان بکاهد. 
این گروه بعد از گ��روه خونی O تکامل یافته اس��ت؛ 
یعنی زمانی که بشر به جای شکار به کشاورزی روی 

آورده است.
 به پروتئین کمتر، اما به غالت بیش��تر احتیاج 

دارند.
 اغل��ب خ��الق هس��تند و مش��کالت را به 
خوبی ح��ل م��ی کنن��د. باید گوش��ت 
کمتر و سبزیجات بیش��تر بخورند. در 
مص��رف خش��کبار، دان��ه ها، غالت، 
میوه و س��بزیجات کام��ال آزادند. 
در خ��وردن لبنیات ب��ه ویژه اگر 
 حساسیت داش��ته باشند، باید

 بپرهیزند. نس��بت ب��ه گروه 
خون��ی O کمت��ر تحرک 
دارند و فق��ط 30 دقیقه 
نرم��ش آرام در روز 
ب��رای آنها بس��یار 
س��ب  منا
است. 

ای نسیم سحر
ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست

منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست
شب ت�ار است و ره وادی ایمن در پیش
آتش طور کجا موعد دی��دار کجاست
هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد
در خرابات بگویید که هشیار کجاست

آن کس است اهل بشارت که اشارت داند
نکته ها هست بسی محرم اسرار کجاست
هر سر موی مرا با ت�و هزاران کار است

ما کجاییم و مالمت گر بیکار کجاست…

روزانه بین 20 تا200 نوزاد معتاد درایران متولد می شود

آبجی داری چیکار می کنی ؟! 
نئشگیم    پرید دوش دیدم

دوش دیدم که مالیک در می�خانه زدند
گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند
ساکنان حرم ستر و عفاف و ملکوت

با من راه نشین ب��اده م�ستان��ه زدن�د
آسمان ب�ار امانت نت�وانس��ت کشید
قرعه کار به نام من دیوان��ه زدن��د

جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه
چون ن��دیدند حقیقت ره افسانه زدن��د

شکر ایزد که میان من و او صلح افتاد
صوفیان رقص کنان ساغر شکرانه زدند

آتش آن نیس�ت ک��ه از شعله او خندد شمع
آتش آن است که در خ�رمن پ�روانه زدند

ک�س چ�و حافظ نگش��اد از رخ اندیشه نقاب
تا س�ر زلف سخن را ب����ه قلم شانه زدند

شخصیت  شناسی و نوع گروه خونی غلبه بر غیر ممکن ها! )قسمت دوم( 

 - ب��رای درم��ان س��ردرد به ج��ای دو عدد آس��پرین 
دوازده عدد بادام درختی بخورید. 

- 50 تا 80 درصد خستگی ناشی از عوامل روانی است. 
 - این باور که ما فق��ط از 10 درصد مغزمان اس��تفاده

 می کنیم یک اشتباه رایج است. 
 - چس��بندگی پفک تا هفت نوبت مس��واک هم تمیز

 نمی شود و همچنین موجب بی اشتهایی می گردد. 
- دانش آموزان ژاپنی تا کالس چه��ارم هیچ امتحانی 
نمی دهند و فق��ط به یادگی��ری ع��ادات و رفتارهای 

اجتماعی می پردازند. 
- کانگورو برای راه رفتن به دم��ش نیاز دارد. به طوری 
که اگر دم این حیوان را از روی زمی��ن برداریم قادر به 

حرکت نخواهد بود. 
- اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا برای آشنایی بیشتر 
بازیگر نق��ش والتروایت در س��ریال برکینگ بد، نحوه  
ساخت ماده  شیش��ه را به هنر پیشه آن نقش، آموزش 

داده بود. 
-  فقط 38/5 درصد از کل ترافیک اینترنت را انسان ها 
اش��غال می کنند. 61/5 درصد دیگر توسط ربات ها و 

ابزارهای هکرها، اشغال شده است. 
- تا قبل از به بازار آمدن تلویزی��ون های رنگی، درصد 
زیادی از افراد فقط خواب های سیاه و سفید می دیدند. 
- قلب ش��ما روزانه بی��ش از 9000 لیتر خ��ون پمپاژ 

می کند. 
- میزان جرم و جنایت در کشور ایس��لند آنقدر پایین 
اس��ت که در س��ال 2013 برای اولین بار در تاریخ این 
کشور شخصی در درگیری مسلحانه با پلیس کشته شد. 

- زرده تخم مرغ فالمینگو، صورتی رنگ است. 
- حفره های بینی عملکرد یکسانی ندارند، حفره سمت 
راست مس��ئول این اس��ت که بوها را مطبوع تر حس 
کنیم و حفره س��مت چپ، کار تش��خیص و تمایز بوها 

را انجام می دهد. 

همه اتفاقات خوب؛  
برای انسان های مثبت اندیش می افتد.  

انسان هایی که زیبا فکر می کنند. 
با دیگران با محبت رفتار می کنند. 

شکرگزار هستند. 
خودشان را دوست دارند. 
به زندگی لبخند می زنند. 

انسان هایی که حتی در بدترین شرایط و رویدادها، 
 س��عی می کنند جنبه مثبت قضای��ا را پیدا کنند و 

ببینند... 
انس��ان هایی که با جنس زندگی و عشق هماهنگ 
هستند و همیش��ه، در هر مکانی بذر امید و شادی 

می پاشند... 
اینگونه افراد مغناطیس عشق هستند  و مغناطیس 
عش��ق، جاذبه ای قوی دارد  و هر چیز زیبایی را به 

سمت خودش جذب می کند.

باور کنید، تک تک آدم ها زخمی اند.
هرکس  درد خودش را دارد، دغدغه  خودش را دارد، 

مشغله  خودش را دارد.
باور کنی��د ذهن ها خس��ته اند، قلب ه��ا زخمی اند، 

زبان ها بسته اند.
برای دیگران آرزو کنیم بهترین ها را....

همه گم شده ایم، یاری کنیم همدیگر را، تا زندگی 
برای مان لذت بخش شود.

آدم ها آرام آرام پیر نمی شوند، آدم ها در یک لحظه، 
با یک تلفن، با یک جمله، با یک نگاه، با یک اتفاق،

 با ی��ک نیام��دن، ب��ا یک دی��ر رس��یدن، ب��ا یک 
»باید برویم« و با یک »تمام کنیم« پیر می ش��وند. 
آدم ها را لحظه ها پیر نم��ی کنند، آدم را آدم ها پیر 

می کنند!
سعی  کنیم هوای دل همدیگر را بیشتر داشته باشیم

همدیگر را پیر نکنیم.

اعتماد به نفس

با خدا ارتباط برقرار کنید:  

به خدا ت��وکل کنید. هر چه ارتباط ش��ما با خدا 
یعنی آن نیروی عظیم و آن خرد الیتناهی و آن 
قدرت بی پایان، بیشتر و بیشتر شود، اعتماد به 
نفس بیش��تری را در خود تجربه می کنید و هر 
چه ارتباط ش��ما با خدا محدودتر شود، ترس و 

اضطراب بیشتری بر شما چیره می شود. ترس از 
شکست، ترس از ورشکستگی، ترس از دشمنان و 
تمام ترس ها، ضد اعتماد به نفس هستند. ارتباط 
با خدا به شما نیرو و توان می دهد. بیایید از یک 
منبع عظیم و سرشار؛ یعنی آفریننده خود الهام 
بگیریم. خداوند فرموده: »اگر م��را یاری کنید، 
 ش��ما را یاری می کنم و قدم هایتان را اس��توار

 می گردانم.« وقتی ش��ما خدا  را پشتوانه خود 
احساس می کنید، اعتماد به نفس و آرامش ژرف 

را تجربه خواهید کرد. 
یاری خدا؛ یعنی بر اس��اس قوانی��ن الهی رفتار 
کردن، گناه نکردن، کمک به دیگران، نرنجاندن 
دیگران، احترام به والدین و... یاری خدا در واقع 
همان یاری کردن به خود است. با خدا در ارتباط 
باش��ید و از عظیم ترین نیروی هس��تی در همه 

کارهای خود یاری بجویید. 

سقـراط
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دادنامه 
4/505  ش��ماره دادنام��ه: 9509973637100813 ش��ماره پرون��ده: 
9209983637100387 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 920395 خواهان: آقای 
محمد جواد عمو نبی فرزند محمود با وکالت آقای امین حکاکی فرزند باقر به 
نشانی استان اصفهان شهرستان خوانس��ار خیابان امام خمینی جنب بانک 
مس��کن طبقه دوم دفتر وکالت، خوانده: آقای س��ید جمال غضنفری فرزند 
محمد علی به نش��انی تهران خیابان س��تار خان زنجان همایونشهر جنوبی 
ارکیده اول پالک 15، خواسته ها: 1- مطالبه سرقفلی 2- تنظیم فسخ قرارداد 
مالی غیر منقول، گردشکار: دادگاه پس از وصول پرونده و جری تشریفات 
ختم دادرسی را اعالم و با استعانت از درگاه ایزد متعال به شرح زیر مبادرت 
به اصدار رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست امین حکاکی 
به وکالت از محمد جواد عمو نبی دائر بر اصالح دادنامه در پرونده کالس��ه 
920395 که به لحاظ س��هو قلم میزان هزینه دادرسی 3/400/000 ریال قید 
گردیده اس��ت در حالی که میزان صحی��ح آن 5/400/000 ریال می باش��د 
 دادگاه درخواس��ت وی را منطبق با موازین قانونی دانس��ته و مس��تنداً به 
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اصالح دادنامه موصوف از لحاظ 
میزان صحیح و میزان مبلغ 5/400/000 ریال صادر و اعالم می گردد بدیهی 
است ارائه رونوشت دادنامه اصلی بدون رای اصالحی ممنوع و به تبع رای 
اصلی قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر اس��تان اصفهان 
 می باشد.  شماره دادنامه: 9509973637100377، خواهان: آقای محمد جواد

 عمو نبی فرزند محمود با وکالت آقای امین حکاکی فرزند باقر به نشانی استان 
اصفهان شهرستان خوانسار خیابان امام خمینی جنب بانک مسکن طبقه دوم 
دفتر وکالت، خوانده: آقای س��ید جمال غضنفری فرزند محمد علی به نشانی 
تهران خیابان س��تارخان زنجان همایونش��هر جنوبی ارکیده اول پالک 15، 
خواسته: مطالبه سرقفلی، گردش��کار: دادگاه پس از وصول پرونده و جری 
تشریفات ختم دادرسی را اعالم و با اس��تعانت از درگاه ایزد متعال به شرح 
زیر مبادرت به اصدار رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواس��ت 
محمد جواد و ابوالفضل و مریم و عف��ت و آذر و معصومه همگی عمو نبی با 
وکالت امین حکاکی به طرفیت س��ید جمال غضنفری به خواسته درخواست 
 تایید و اثبات فس��خ قرارداد م��ورخ 1363/8/10 و نیز مطالب��ه کلیه حقوق

 موضوع س��اختمان و س��رقفلی یک باب مغازه به انضمام مطلق خسارات 
دادرس��ی با این توضیح که خواهانه��ا مدعی این امر می باش��ند که مورث 
ایش��ان اقدامات الزم در جه��ت انجام نظ��ارت بر امور س��اختمانی اهدائی 
خوانده را انج��ام و در قبال آن عالوه ب��ر مزد معین یک واح��د به صورت 
س��رقفلی به ایش��ان تحویل گردد که پ��س از انجام اقدام��ات الزم به دالیل 
گوناگون مانند عدم تامین هزینه ها توسط خوانده و نیز ممانعت شهرداری 
ام��کان ادامه عملیات وف��ق قرارداد مق��دور نگردیده و مورث درخواس��ت 
الزام خوانده را ب��ه انجام تعهد نم��وده که خوانده به موج��ب حکم صادره 
از دادگاه به تحوی��ل یک باب مغ��ازه و در قبال اتمام کارهای انجام نش��ده 
توس��ط خواهان ) مورث( طبق قرارداد محکوم گردیده فل��ذا خوانده امتناع 
از ادامه عملی��ات وفق قرارداد و تقاضای فس��خ و تایید فس��خ ق��رارداد و 
مطالبه حق��وق متعلقه را نم��وده اند علیهذا ب��ا عنایت به مفاد دادخواس��ت 
تقدیمی مالحظه گواهی حصر وراثت دلیل س��مت خواهان ها و سایر اسناد 
ابرازی و مالحظه نظریه کارشناس رس��می که مصون از اعتراض مانده و 
اینکه خوانده برغم نشر آگهی در جلسات رس��یدگی حاضر نشده و دفاعی 
 پیرامون خواسته به عمل نیاورده دادگاه خواسته را وارد دانسته مستنداً به

 مواد 198 و 519 قانون آیین دادرس��ی مدنی و 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی 
ضمن اعالم فس��خ قرارداد منعقده مورخ 63/8/10 که ب��ه لحاظ متعدد بوده 
اجرای مفاد آن خوان��ده را به پرداخت مبل��غ 720/000/000 ریال به عنوان 
س��رقفلی مغازه در حق خواهانها به عنوان اصل خواسته و به پرداخت مبلغ 
1/250/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و مبلغ دو میلیون ریال به عنوان 
دستمزد کارش��ناس و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی در حق خواهان 
محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این 

دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر 
استان اصفهان می باشد.  م الف:108 شعبه 1 حقوقی دادگاه عمومی حقوقی 

دادگستری خوانسار)657 کلمه، 7 کادر(  
ابالغ رای

4/504 ش��ماره دادنام��ه: 9509970350200415 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350200698 شماره بایگانی شعبه: 940787 خواهان: محمد نصر 
اصفهانی فرزند اسداله به نشانی اصفهان خ کهندژ خ نبوی منش خ 156 کارگاه 
تیرچه بلوک نصر کدپس��تی: 8186835786 تلفن همراه: 09131141081،  
خوانده: آق��ای محمد علی عبدالهی به نش��انی مجهول المکان، خواس��ت ها: 
1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خسارت دادرسی 3- مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه، دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح 
آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی خواهان 
محمد نصر اصفهانی فرزند اسداله به طرفیت خوانده محمد علی عبدالهی به 
خواس��ته مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال به ش��ماره 94/6/290488100 
عهده بانک صادرات با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر 
به دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق متن و ظهر گواهینامه عدم پرداخت 
وجه چک صادره از ناحیه بانک محال علیه که اساس��ًا داللت بر اشتغال ذمه 
خوانده در قبال خواهان به میزان مبلغ فوق را دارد و اینکه خوانده با اطالع از 
دعوی مطروحه و جریان رسیدگی در جلسه دادرسی حاضر نشده و نسبت 
به دعوی دفاع موثری به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت وجه سند مدرکیه 
اقامه نکرده است لذا دادگاه با استصحاب اشتغال ذمه خوانده، دعوی را وارد 
تشخیص و مس��تنداً به مواد 310 و 311 و 312 قانون تجارت و مواد 198 و 
515 و 519 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون چک و استفساریه آن مصوب مجمع 
تشخیص مصلحت نظام خوانده را به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت 
اصل خواس��ته و نیز مبلغ ش��ش میلیون و هفتصد و هفتاد و پنج هزار ریال 
بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
 لغایت اجرای حکم بر اساس شاخص تورم مربوطه در حق خواهان محکوم 
می نماید اجرای احکام مکلف اس��ت خس��ارت تاخیر تادیه را به شرح فوق 
محاس��به و از خوانده اخذ و به خواهان پرداخت نمای��د. رای صادره غیابی 
بوده و ظرف مدت 20 روز از تاریخ اب��الغ دادنامه قابل واخواهی در محکمه 
صادرکننده رای بوده و پ��س از 20 روز دیگر قابل تجدی��د نظر خواهی در 

محاکم تجدید نظر مرکز استان اصفهان می باشد.
  م الف:12122 ش��عبه 2 حقوقی دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )366 کلمه، 

4 کادر(  
ابالغیه

4/253 شماره ابالغنامه:9410100351215234  و 9410100351215235 
ش��ماره پرونده:9309980351200099 و 9309980351200089 شماره 
بایگانی ش��عبه:930101 و 930091 ابالغ ش��ونده حقیقی: غالمرضا توکلی 
به نشانی اصفهان بیمارستان الزهرا اصفهان و احمدرضا احمدی به نشانی 
اصفهان خ رباط اول جنب بانک صادرات ک الله پ 3،  مدارک پیوس��ت: در 
خصوص تجدید نظر خواهی آقای مجتبی باس��و به طرفیت ش��ما نسبت به 
دادنامه شماره 9409970351201082 صادره از این شعبه به پیوست نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی به شما ابالغ می شود. مقتضی 
است حسب ماده 346 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه به این 
دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید واال پرون��ده با همین کیفیت به 
تجدید نظر ارس��ال می گردد. م الف:11020 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان )133 کلمه، 2 کادر(   
ابالغ احضاریه

4 ش��ماره نام��ه: 9510113728400361 ش��ماره پرون��ده:  /530
9109983728100106 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940161 نظر به اینکه در 
پرونده کالس��ه 940161 بازپرس��ی دادس��رای نائین آقای احمد منجزی 

جهانگیری فرزند محمد علی به اتهام گواهی تلف��ن همراه از جانب این مرجع 
تحت تعقیب بوده و ابالغ احضاریه نیز به واسطه مشخص نبودن محل اقامت 
ایشان ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی 
کیفری به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی در شعبه اول 
دادگاه دادسرای عمومی و انقالب نائین حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید. 
نتیجه عدم حضور اتخ��اذ تصمیم قانونی خواهد ب��ود.  م الف:126 بازپرس 

دادسرای عمومی و انقالب نایین )104 کلمه، 1 کادر(   
ابالغ رای

4/531 کالسه پرونده: 1176/94 ش��ماره دادنامه: 1272-94/11/21 مرجع 
رسیدگی: ش��عبه 17 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: بهروز نصر 
اصفهانی به نش��انی اصفهان سه راه نظر طال فروش��ی 110،  خوانده: عماد 
حقیقت به نش��انی مجهول المکان، خواسته: مطالبه، گردش��کار: با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم 
ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به ش��رح آتی مبادرت به صدور 
رای م��ی نماید. رای قاضی ش��ورا: در خصوص دادخواس��ت بهروز نصر 
اصفهانی به طرفیت عماد حقیقت به خواسته مطالبه مبلغ ده میلیون ریال وجه 
یک فقره چک به شماره 388137-94/2/6 عهده بانک کشاورزی به انضمام 
خسارات دادرس��ی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه 
اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در 
جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و 
تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده 
به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانس��تن دعوی به استناد 
مواد 198 ، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 
249 قانون تجارت حکم ب��ه محکومیت خوانده به پرداخ��ت مبلغ ده میلیون 
ریال )10/000/000ریال(  به عنوان اصل خواسته و پرداخت 325/000 ریال 
هزینه نشر آگهی تا اجرای کامل حکم به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت 
خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ )94/2/6(  لغایت زمان وصول و ایصال آن 
طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای 
صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل وا خواهی در این شعبه خواهد 
بود و س��پس ظرف 20 روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 
 اصفهان می باش��د.  م الف:12036 شعبه 17 ش��ورای حل اختالف اصفهان

) 284 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

4/532 کالس��ه پرونده: 1094/94 ش��ماره دادنامه: 250-95/3/11 مرجع 
رسیدگی: شعبه 28 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محسن کاردانپور 
به نش��انی اصفهان بلوار آئینه خانه نبش جهانگیر خان قش��قایی ساختمان 
قش��قایی ط پنجم با وکالت عزت اله محسنی به نش��انی اصفهان خ بزرگمهر 
خ 22 بهمن سمت چپ پشت ایس��تگاه اتوبوس پالک 24،  خوانده: محمد علی 
بیگی به نشانی مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه وجه چک به انضمام مطلق 
خس��ارات، گردش��کار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال 
به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دادخواست محس��ن کاردانپور به وکالت عزت اله محسنی به طرفیت محمد 
علی بیگی به خواس��ته مطالبه مبلغ 46/000/000 ریال وجه یک فقره چک به 
شماره 151384 عهده بانک سپه به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه 
با توجه به دادخواس��ت تقدیمی و مالحظه اصول مس��تندات دعوی و اینکه 
خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلس��ه شورا حاضر نشده و 
در قبال دعوی و مس��تندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده 
و مستندات ابرازی نیز حکایت از اش��تغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت 
می کند. علی هذا ضمن ثابت دانس��تن دعوی به استناد مواد 198 ، 519، 522 
قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 46/000/000 ریال  به عنوان اصل 
خواسته و پرداخت 305/000 ریال به عنوان خسارت دادرسی و هزینه نشر 

آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به پرداخت خس��ارات تاخیر و تادیه از 
تاریخ )92/7/30(  لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ ش��اخص بانک 
مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 
20 روز پس از ابالغ قابل وا خواهی در این شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل 
تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی اصفهان می باشد.  م الف:12085 شعبه 

28 شورای حل اختالف اصفهان) 317 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

4/534 کالس��ه پرونده: 941668 ش��ماره دادنام��ه:396-95/3/13 مرجع 
رسیدگی: شعبه 8 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: رسول صادقی 
فرزند محمود به نش��انی اصفهان خ کاش��انی روبروی بیمارستان کاشانی 
شرکت کاوش��گر رایانه، خوانده: فیروزه عس��گری کاله مال فرزند اصغر 
به نش��انی مجهول المکان، خواس��ته: پرداخت مبلغ 38/600/000 ریال چک 
ش��ماره 726620-94/9/24 بانک ملی ایران و هزینه تاخی��ر تادیه و هزینه 
دادرس��ی و هزینه نش��ر آگهی،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی ش��ورای حل اختالف: در خصوص دعوای آقای 
رس��ول صادقی فرزند محمود به طرفیت خانم فیروزه عسگری کاله مال به 
خواسته مطالبه مبلغ 38/600/000 ریال وجه چک به شماره 726620 مورخ 
94/9/24 به عهده بانک ملی ایران به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  
به محتویات پرونده و بقای اصول مس��تندات در ی��د خواهان و گواهی عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوان��ده علی رغم ابالغ قانونی در 
جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 
313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 38/600/000 ریال بابت اصل خواسته 
و 1/124/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی به مبلغ 120/000 
ریال و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )94/9/24(  
تا تاریخ اج��رای حکم در حق خواهان صادر و اع��الم می نماید رای صادره 
 غیابی و ظرف مهلت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه 
می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیس��ت روز قابل تجدید نظر 

خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
 م ال��ف:12078 ش��عبه 8 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف 

اصفهان) 322 کلمه، 4 کادر( 
اخطار اجرایی

4/567 شماره: 572/94 به موجب رای شماره 572 تاریخ 94/11/27 حوزه 
27 شورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه امید علیزاده به نش��انی مجهول المکان محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 
20/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 185/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک شماره 298274/23 
 م��ورخ 94/6/5 لغایت اجرای حکم که محاس��به آن بر عه��ده اجرای احمام 
می باشد و هزینه های نش��ر آگهی در حق محکوم له صندوق قرض الحسنه 
حضرت محمد به مدیریت احمد صابریان به نشانی اصفهان خ حکیم نظامی 
جنب کوچه 33 و نیم عش��ر حق االجرا در حق دولت، ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر 
باش��د و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 

ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
شعبه 27 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

) 197 کلمه، 2 کادر(

ابالغ رای
4/524 ش��ماره دادنام��ه: 9509976825300466 ش��ماره پرون��ده: 
9409986825301151 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 941280  خواهان: آقای 
سید دانیال محدث فرزند س��ید عماد به نش��انی اصفهان خ ارتش خ نستوه 
جنب ورزشگاه 13 آبان بن بست ارش��اد پ 78 ک ملی 1271719274 تلفن 
09134359285 ک . پ 8174784978 خوانده: آقای امین شیبانی فرزند خدا 
نظر به نشانی بوشهر- خ بهمنی- خ دواص- کوچه میثم تمار- پ 36، خواسته 
ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه خسارت 
دادرسی، دادگاه با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به صدور رای می نمای��د. رای دادگاه: در 
خصوص دعوی آقای سید دانیال محدث فرزند سید عماد به طرفیت آقای امین 
شیبانی فرزند خدا نظر مبنی بر مطالبه وجه به مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت 
یک فقره چک به شماره 528114-94/6/15 به انضمام خسارات دادرسی و 
تاخیر تادیه به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و 
مالحظه دادخواست تقدیمی و رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت 
صادره از بانک محال علیه و نظر ب��ه اینکه خوانده با وصف ا بالغ قانونی در 
جلسه دادرسی حاضر نشده و در برابر دعوی خواهان ایراد یا دفاعی به عمل 
نیاورده و با توجه به بقاء اصول اس��ناد در ید خواهان که حکایت از اشتغال 
ذمه خوانده دارد دعوی خواهان را وارد و ثابت تش��خیص و با اس��تناد به 
مواد 519 و 198 و 194 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصالحی صدور چک و استفس��اریه 
مجمع تش��خیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه و ارزش 
واقعی چک بر مبنای تورم از تاریخ چک تا زمان وصول بر اس��اس شاخص 
اعالمی بانک مرکزی جمهوری اس��المی و مبلغ دو میلیون و نهصد و شش 
هزار ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. 
این رای غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این 
دادگاه و پس از آن تا بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر 
استان اصفهان است. م الف: 12123 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

)359 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

4/525 ش��ماره دادنام��ه: 9509976825300269 ش��ماره پرون��ده: 
9409986825301278 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 941417  خواهان: آقای 
اصغر فاتحی شیدانی فرزند عباس با وکالت آقای اکبر نصر فرزند حبیب به 
نشانی اصفهان خیابان شریعتی حد فاصل حکیم نظامی و توحید ساختمان 
آریا طبقه 4 دفتر وکالت مجتبی نصر آزادان��ی، خوانده: خانم زهره گوهری 
فرزند محمدرضا به نشانی مجهول المکان، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه خسارت دارسی، رای دادگاه: در 
خصوص دعوی آقای اصغر فاتحی شیدانی فرزند عباس با وکالت آقای اکبر 
نصر به طرفیت خان��م زهره گوهری فرزند محمد رضا به خواس��ته مطالبه 
وجه به مبلغ س��یصد و پنجاه میلیون ری��ال بابت یک فقره چک به ش��ماره 
18580-94/11/24 به انضمام خسارات دادرس��ی و خسارت تاخیر تادیه 
به شرح دادخواس��ت تقدیمی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مالحظه 
دادخواس��ت تقدیمی و رونوش��ت مصدق چک و گواهینامه ع��دم پرداخت 
صادره از بانک محال علیه و نظر به اینک��ه خوانده با وصف ابالغ قانونی در 
جلسه دادرسی حاضر نشده و در برابر دعوی خواهان ایراد یا دفاعی به عمل 
نیاورده و با توجه به بقاء اصول اس��ناد در ید خواهان که حکایت از اشتغال 
ذمه خوانده دارد دعوی خواهان را وارد و ثابت تش��خیص و با اس��تناد به 
مواد 519 و 515 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310 و 313 قانون 

تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصالحی صدور چک و استفس��اریه 
مجتمع تش��خیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
سیصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواس��ته بانضمام خسارت تاخیر 
تادیه و ارزش واقعی چک بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول بر 
اساس شاخص اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی و مبلغ یازده میلیون 
و سیصد و چهل  شش هزار ریال بابت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم م��ی نماید این رای غیابی و ظرف 
مهلت بیس��ت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن تا 
 بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های تجدید نظر استان اصفهان

 است.  م الف: 12124 ش��عبه 31 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )346 کلمه، 
4 کادر(  

ابالغ رای
4/526 ش��ماره دادنام��ه: 9509976825300189 ش��ماره پرون��ده: 
9409986825301212 شماره بایگانی شعبه: 941345 خواهان: آقای احمد 
براتی فرزند محم��د علی با وکالت آقای اصغر رضائ��ی برزانی فرزند نصر 
اله به نش��انی اصفهان خیابان بزرگمهر جنب کالنتری 14 س��اختمان ارس 
کدپستی 8154816561 خوانده: آقای عثمان الیاسی فرزند مجید به نشانی 
مجهول المکان، خواس��ته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه 3- مطالبه خسارت دادرسی، گردش��کار: دادگاه با عنایت به محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای احمد براتی فرزند محمد علی با وکالت 
آقای اصغر رضایی برزانی ب��ه طرفیت آقای عثمان الی��اس فرزند مجید به 
خواسته مطالبه وجه به مبلغ شصت میلیون ریال بابت یک فقره چک به شماره 
485281-90/6/29 به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه به 
ش��رح دادخواس��ت تقدیمی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مالحظه 
دادخواس��ت تقدیمی و رونوش��ت مصدق چک و گواهی نامه عدم پرداخت 
صادره از بانک محال علیه و نظر به اینک��ه خوانده با وصف ابالغ قانونی در 
جلسه دادرسی حاضر نشده و در برابر دعوی خواهان ایراد یا دفاعی به عمل 
نیاورده و با توجه به بقا اصول اس��ناد در ید خواهان که حکایت از اشتغال 
ذمه خوانده دارد دعوی خواهان را وارد و ثابت تش��خیص و با اس��تناد به 
مواد 519 و 198 و 194 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 310 و 313 قانون 
تجا رت و تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصالحی صدور چک و استفس��اریه 
مجتمع تش��خیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
شصت میلیون ریال بابت اصل خواس��ته به انضمام خسارت تاخیر تادیه و 
ارزش واقعی چک بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول بر اساس 
شاخص اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی و به مبلغ دو میلیون و یکصد 
و هفتاد وهش��ت هزار ریال بابت هزینه های دادرس��ی و حق الوکاله وکیل 
طبقه تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. این رای غیابی و ظرف 
مهلت بیس��ت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن تا 
 بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه های تجدید نظر استان اصفهان

 است. م الف: 12126 ش��عبه 31 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )360 کلمه، 
4 کادر(  

ابالغ رای
4/527 ش��ماره دادنام��ه: 9509970350900321 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350901103 ش��ماره پرون��ده: 941231 خواهان ه��ا: 1- آقای 
ابوالفضل یزدانی خوزان��ی فرزند صادق 2- خانم فاطم��ه کاظمی خوزانی 
فرزند حس��ین 3- خانم زهرا یزدانی خوزانی فرزند ص��ادق 4- خانم فریبا 
یزدانی خوزانی فرزند صادق 5- خانم احترام یزدانی خوزانی فرزند صادق 
6- خانم عصمت یزدان��ی خوزانی فرزند صادق 7- آق��ای علیرضا یزدانی 

خوزانی فرزند صادق ب��ا وکالت آقای بهروز خدابخ��ش فرزند مرتضی به 
نشانی استان اصفهان- شهرستان خمینی ش��هر- خیابان شریعتی جنوبی 
روبروی بانک ملت ساختمان ) کابینت رضایی( طبقه اول، خوانده:  آقای مظفر 
اسدی فرزند عباس به نشانی مجهول المکان، خواس��ته ها: 1- مطالبه وجه 
چک 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه خسارت دادرسی 4- اعسار از 
پرداخت هزینه دادرسی ، گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: 
دعوی خواهان ها 1- ابوالفضل 2- علیرضا 3- عصمت 4- فریبا 5- احترام 
6- زهرا همگی یزدانی خوزانی 7- فاطمه کاظمی خوزانی همگی با وکالت آقای 
بهروز خدابخشی به طرفیت خوانده آقای مظفر اسدی به خواسته مطالبه مبلغ 
378/500/000 ریال وجه 20 فقره چک به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر 
تادیه می باشد بدواً در خواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را کرده اند 
با توجه به اینکه وکیل خواهانها دادخواست خود در مورد اعسار را مسترد 
کرده دادگاه به استناد بند الف ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی قرار ابطال 
دادخواس��ت خواهان را صادر و اعالم می کند در خصوص اصل دعوی با 
توجه به دادخواس��ت تقدیمی و فتوکپی مصدق چک های شماره 274506-

79/9/13 به مبلغ ده میلیون ری��ال و 279507-79/10/13 به مبلغ ده میلیون 
ریال و 279508-79/11/13 به مبلغ ده میلیون ری��ال و 79/11/8-73983 
به مبلغ 6/900/000 ریال و 473984-79/12/8 ب��ه مبلغ 6/900/000 ریال 
و 279537-79/12/10 به مبلغ 32/400/000 ری��ال و 80/10/8-473985 
به مبلغ 6/900/000 ری��ال و 279509-79/12/13 به مبل��غ ده میلیون ریال 
و 473986-80/2/8 ب��ه مبل��غ 6/900/000 ری��ال و 473987-80/3/8 به 
مبلغ 6/900/000 ریال و 279510-80/11/20 ب��ه مبلغ یکصد میلیون ریال 
و 473988-80/3/8 به مبل��غ 7/300/000 ری��ال و 990566-79/10/8 به 
مبلغ 69/000/000 ری��ال و 990565-79/9/8 به مبل��غ 6/900/000 ریال و 
473989-80/12/8 به مبل��غ 98/000/000 ری��ال و 872134-80/1/25 به 
مبلغ 12/500/000 ری��ال و 872135-80/2/13 به مبل��غ ده میلیون ریال و 
872136-80/3/13 به مبلغ ده میلیون ریال و 323587-80/4/13 به مبلغ ده 
میلیون ریال و 323588-80/5/13 به مبلغ ده میلیون ریال و گواهینامه های 
عدم پرداخت بانک محال علیه و با توجه به عدم حضور خوانده و عدم ایراد 
و دفاع در قبال دعوی مطرح شده و با توجه به اینکه گواهیهای عدم پرداخت 
در دی ماه سال 1394 حسب اعالم وکیل خواهانها صادر شده است و نظر به 
وجود اصل چکها در ید خواهانها که ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده دارد 
و خواهانها قائم مقام مورث خود در مطالبه وجه چکها می باش��ند دادگاه به 
استناد ماده 313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی 
مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 378/500/000 ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 13/081/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و مبلغ 120/000 ریال هزینه 
نشر آگهی و پرداخت حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی در حق خواهانها به 
نسبت سهم االرث محکوم می کند خسارات تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه وجه 
چکها در بانک ) دی ماه سال 1394( وفق آخرین شاخص اعالمی بانک مرکزی 
در زمان اجرا محاسبه می شود. رای صادر ش��ده ظرف بیست روز پس از 
 ابالغ قابل واخواهی و ظرف بیس��ت روز پس از آن قاب��ل تجدیدنظر خواهی

 اس��ت. م الف: 12129 ش��عبه 9 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )575 کلمه، 
6 کادر(  

ابالغ رای
4/528 کالسه:1110/94 ش��ماره دادنامه:106-95/2/14 مرجع رسیدگی: 
شعبه 16 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مرتضی کریمی شیاسی به 
نشانی اصفهان خ امام کیلومتر 2 اصفهان شافت نه )9(، خوانده: فرج باقری 
به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه سفته، با عنایت به محتویات 

پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی 
با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی ش��ورا: در خصوص دعوای مرتضی کریمی شیاسی به طرفیت فرج 
باقری به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه سفته/ سفته های به 
شماره خزانه داری کل 0515596 به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت 
به بقای اصول مس��تندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواس��ته 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 استناد مواد 307و309 
قانون تجارت و مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومی��ت خوانده به پرداخت مبلغ 
50/000/000  ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 830/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 94/12/2 
لغایت تاریخ وصول که محاس��به آن براس��اس نرخ اعالمی از سوی بانک 
مرکزی جمهوری اس��المی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد 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 نظرخواهی در دادگاههای عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد.
م الف:12039 ش��عبه 16 حقوقی ش��ورای حل اختالف اصفهان )270 کلمه، 

3 کادر(  
ابالغ رای

4/529 کالس��ه پرونده 1041/94 ش��ماره دادنام��ه: 151-95/2/15 مرجع 
رسیدگی: ش��عبه اول ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مهدیه پدرام 
به نش��انی خانه اصفهان میدان نوبهار خ 12 متری گلبه��ار کوچه صبا پ 6، 
خوانده: عبدا... تاجیک به نش��انی مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه زوجه و 
فرزند مش��ترک، 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 ش��ورا: در خصوص دعوی خانم مهدیه پدرام به طرفیت آقای عبدا... 
تاجیک به خواسته مطالبه نفقه زوجه از تاریخ 94/4/5 لغایت صدور حکم و 
 مطالبه نفقه فرزند مشترک ابتدا شورا با احرز رابطه زوجیت از طریق فتوکپی 
مصدق س��ند نکاحیه مضبوط در پرونده و با عنایت دادخواس��ت تقدیمی و 
صورت جلس��ه مورخ 94/11/24 خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلس��ه 
حاضر نش��ده و هیچگونه دلیل و مدرکی مبنی بر برائ��ت ذمه خویش و نیز 
شورا زوجه به ش��عبه ارائه ننموده است لذا ش��ورا طبق نظریه کارشناسی 
مضبوط در پرونده که از هر گونه ایراد و اعتراض��ی مصون مانده خوانده 
را به اس��تناد ماده 1106 و 1107 و 1199  بابت نفق��ه معوقه زوجه از تاریخ 
 94/4/5 لغایت 94/7/20 جمعًا مبلغ 10/500/000 ریال ) معادل یک میلیون و 
پنجاه هزار تومان( و نیز بابت نفقه فرزند مشترک به نام امیر آرشا از تاریخ 
94/6/29 لغای��ت 94/12/29 جمع��ًا 9/100/000 ری��ال و از تاریخ 95/1/1 
 ماهیانه مبلغ 1/800/000 ریال به طور مس��تمر محکوم و نس��بت به مابقی

 خواسته )نفقه( با توجه به اینکه خواهان طبق الیحه شماره 31/1 – 91/1/23 
 از آن صرف نظر نموده قرار رد دعوی به اس��تناد ماده 107 صادر و اعالم 
می دارد رای ص��ادره غیابی و ظرف مدت بیس��ت روز پ��س از ابالغ قابل 
واخواهی در این ش��عبه و ظرف م��دت 20 روز قابل تجدی��د نظر در محاکم 

خانواده می باشد.
  م الف:12043 شعبه 1 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

)318 کلمه، 3 کادر(  



ش��رکت مایکروس��افت، قابلیت جدید و مهیجی ب��رای نرم افزار 
groove در ویندوز 10 اضاف��ه کرده که قادر اس��ت موزیک را 

براساس احساسات کاربر پخش کند.
اگ��ر در نرم اف��زار groove ثبت نام ک��رده ای��د و موزیک مورد 
عالقه خود را نیافته اید، این نرم افزار با خواندن احساس��ات ش��ما، 
موسیقی مورد عالقه تان را پیدا خواهد کرد. لیست های موسیقی 
توسط شرکت مایکروسافت تولید می ش��ود و آهنگ را با توجه به 
 حالت روانی، فعالیت فیزیکی و نوع موس��یقی محبوب هر شخص

پخش می کند.
یکی از مس��ئولین این ش��رکت در ای��ن رابطه می گوی��د: یافتن 
موسیقی محبوب هر شخص، کار آس��انی نخواهد بود؛ چرا که ۴0 
میلیون موس��یقی در نرم افزار groove وجود دارد. ما با توجه به 
انواع موس��یقی هایی که افراد در نرم افزار groove جس��ت وجو 
 کرده اند، موسیقی مورد نظرش��ان را از طریق انواع لیست موزیک

فراه��م خواهی��م ک��رد. ای��ن موس��یقی ها توس��ط متخصصین 
مایکروسافت دستچین می شوند.

این ویژگی جدید، فعال در کش��ورهایی نظیر آمریکا، انگلس��تان، 
کانادا، فرانس��ه و آلمان موجود است و به زودی در تمامی کشورها 
فراهم خواهد شد. برای داشتن این قابلیت، آخرین نسخه نرم افزار 
groove مورد نیاز اس��ت و برای دریافت این نسخه، می بایست 
آن را از windows store دریافت کنی��د. این نرم افزار هم در 
ویندوز فون و هم در ویندوز رایانه های خانگی قابل دسترس است.

یک متخصص کامپیوتر در حدود 1۸۵ میلیون تومان خرج کرده 
 تا ابررایانه ای بس��ازد که وقت��ی کار می کند، مانن��د بازی تتریس 

 شود.
جیم��ز نیوم��ن، مهن��دس کامپیوت��ر و فارغ التحصی��ل از 
دانش��گاه کمبریج اس��ت. او طی مدت پنج س��ال ۵۳ ه��زار دالر 
)1۸۵ میلی��ون تومان( خ��رج کرده ت��ا بتواند یک ات��اق کامل را 
مجه��ز کن��د و اب��ر رایان��ه  بس��ازد؛ البت��ه ابررایان��ه ای ک��ه هم 
 حافظه و هم س��رعت خیل��ی کمتری نس��بت به دیگ��ر رایانه ها 

دارد.
 او در این باره توضیح می دهد: »کامپیوترها ابزار عجیبی هس��تند: 
 وقتی به آنها ن��گاه می کنیم، نمی توانیم بفهمی��م دقیقا چه کاری

انجام می دهند؛ به همین دلیل من دس��ت به ساخت این ابررایانه 
زدم تا نشان دهم وقتی با یک کامپیوتر کار می کنیم، دقیقا داخل 

آن چه اتفاقی می افتد.«
این مهندس کامپیوتر ادامه می دهد: »مش��کل اینجاس��ت که ما 
نمی توانیم به اندازه ای کوچک ش��ویم که وارد کامپیوتر ش��ده و 
ببینیم چه حرکاتی دارد؛ اما می توانیم اجزای آن را به قدری بزرگ 

بسازیم که در آن راه برویم.
 در این صورت حتی می توانیم جابه جایی داده های مختلف را در 

کامپیوتر ببینیم.«
جیمز فقط شب ها فرصت داشته روی اختراعش کار کند و  به همین 
دلیل، زمان زیادی به س��اختن آن اختصاص داده اس��ت. به گفته 
خودش برای س��اخت این ابرکامپیوتر بیشتر کتاب ها و تحقیقات 
 مختلف را خوانده اس��ت و نمی خواس��ته تا این مقدار برای پروژه

خرج کند: »در ابتدا نمی خواس��تم تا این مقدار برای س��اخت این 
کامپیوتر هزینه کن��م؛ اما هرچه کار جلوت��ر می رفت، خرج ها هم 

بیشتر می شد و من هم فقط می خواستم آن را بسازم.«
این سازه شامل ۴0 هزار قطعه ترانزیستور و 10 هزار LED است 
و وزنی برابر ۵00 کیلوگرم دارد که با 10 متر طول و ۲ متر ارتفاع، 

تمام فضای اتاق جیمز را پر کرده است. 
جیمز می گوید دل��ش می خواهد از این اب��ر کامپیوتر که داخلش 
پیداست و می توان تمام حرکات یک کامپیوتر را در آن دید، برای 
مقاصد آموزشی استفاده شود و امیدوار است یک مرکز آموزشی، 

آن را بخرد.

فقط انسان نیست که از تماش��ای فیلم لذت می برد، بلکه موش ها 
نیز فیلم دیدن را دوست دارند. محققان موسسه علوم مغزی آلن در 
سیاتل اظهار کردند: موش ها نیز از طرفداران فیلم هستند. محققان 
موفق شدند سیگنال های عصبی موش ها را در زمان دیدن تصاویر 
ویدئویی بررس��ی کنند. عصب ش��ناس این تحقیق، شاون اولسن 
اظهار کرد: ما می خواهیم پایگاه اطالعات جس��می را که تاکنون 
در هیچ جایی ایجاد نشده، تولید کرده و در این زمینه، سواالتی را 
که تاکنون پرسیده نشده، عنوان کنیم.  فعالیت بافت سلولی قشر 
بینایی موش ها، اطالعاتی را فاش کرد و دانشمندان با استفاده از آن، 
چگونگی عملکرد مغز را در پاسخ به محرک بینایی یافتند. موش ها 
از لحاظ ژنتیکی مشابه انسان هستند و کشف این موارد، در پاسخ 

به سواالت بی جواب در زمینه مغز انسان کمک خواهد کرد. 
 البته سیگنال ها محدود بودند؛ اما با گذشت زمان افزایش یافتند. 
امروزه با استفاده از دس��تگاه ها و دوربین ها، چهار منطقه مختلف 
قشر بینایی حیوانات مشاهده می شود که پنجره ای برای مشاهده 

واکنش به محرک هاست.
 نتایج نشان داد مغز موش ها، موقع تماشای فیلم،  همچون ستاره ها 
در کهکشان راه شیری می درخش��د. این بررسی حاکی از واکنش 

مغزی نسبت به محرک دیداری است.
 این بررسی موجب ایجاد پایگاه داده و همچنین دانشنامه پزشکی 

آنالین برای اشتراک گذاری و استفاده تمامی پزشکان شده است.

 از شکم درد گرفته تا یبوس��ت و آنفلوآنزا، ناراحتی هایی است که 
باعث بی قراری کودکان می ش��ود و آنها تنها از طریق گریه کردن 

می توانند این ناراحتی را بیان کنند. 
 البت��ه از ان��واع داروه��ای تجوی��ز ش��ده توس��ط پزش��ک باید

اس��تفاده ش��ود؛ اما می توانید در منزل از درمان تسکین دهنده، 
مانند بازتاب شناس��ی )فش��ار درمانی( که در ای��ن مطلب به آن 
 پرداخته می ش��ود، اس��تفاده کنی��د تا در ن��وزاد آرام��ش کافی

ایجاد شود.
این روش اثراتی تسکینی دارد؛ حتی برای بزرگساالن. کافی است 
که فشار آرامی در مناطق ویژه ای ایجاد ش��ود تا هر نوع ناراحتی، 
گرفتگی و انس��داد برطرف ش��ود؛ البته این روش ب��رای کودکان 

موثرتر از بزرگساالن است.
سر و دندان

نوک انگشتان پاها با سر و دندان ارتباط دارد. ماساژ دادن این ناحیه 
به ویژه در زمان دندان درآوردن نوزادان بسیارمفید است. به آرامی 

نوک انگشتان نوزاد را ماساژ دهید تا درد تسکین پیدا کند.
سینوس

مرکز انگش��تان پا با س��ینوس های کودک ارتباط مستقیم دارد. 
ماس��اژ دادن این نقاط کمک می کند تا آبریزش بینی یا گرفتگی 

آن برطرف شود.
ریه ها

درس��ت زیر انگش��تان پا در قس��مت بر آمدگ��ی، ناحیه فش��ار 
 ریه ها ق��رار دارد که م��ی تواند گرفتگ��ی ریه ها بر اث��ر عفونت یا

سرما خوردگی را برطرف کند. 
ماس��اژ دادن این نقاط همراه ب��ا رعایت نکات پزش��کی می تواند 
بهتری��ن درمان باش��د. در صورت درمان نش��دن، احتم��ال بروز 

مشکالت تنفسی وجود دارد.
اسپاسم معده

زیر برآمدگی کف پا را به آهستگی ماساژ دهید. شبکه پیچیده ای 
از اعصاب در پشت معده و شکم وجود دارد. 

ماساژ آرام این ناحیه می تواند ناراحتی معده، اسپاسم و مشکالت 
تنفسی را بر طرف کند.

درد قسمت فوقانی معده
ماس��اژ دادن مرکز کف پا کمک می کند تا انس��داد روده برطرف 
شود. این حرکت را همراه با مالش مالیم شکم انجام دهید تا روده، 

حرکت مالیمی پیدا کند.
 قسمت تحتانی معده

قس��متی که باالتر از پاشنه پا قرار دارد، با قس��مت پایین تر شکم 
ارتباط دارد. فش��ار دادن ای��ن ناحیه، ب��ا تحری��ک روده بزرگ، 
 یبوست را بر طرف می کند. ماساژ دادن این قسمت، به ویژه برای

از بین بردن گاز معده موثر است.
لگن

پاش��نه پا با لگن ارتباط دارد. در صورتی که حس می کنید نوزاد 
در قسمت شکم یا لگن احساس ناراحتی می کند، به آرامی پاشنه 

پای او را ماساژ دهید.

برخی زنان سعودی، بنابر یک سنت قبیله ای، در مقابل محارم )برای مثال 
همس��ر و فرزندان ذکور خود( نقاب و برقع به چهره می زنند. این موضوع 
زمانی عجیب می شود که بدانیم شوهر و پسران این زنان، پس از گذشت 
 س��الیان متمادی هم اجازه دیدن چهره همسران و مادران خود را ندارند؛ 
تا جایی که آنها را نمی شناس��ند؛ موضوعی که تاکن��ون ماجراهایی باور 

نکردنی را رقم زده است که به برخی از آنها اشاره می کنیم:
  مرد خانواده تصمیم داشت پس از گذشت چهل سال از زندگی مشترک و 
داشتن سه فرزند، برای یک بار هم که شده، چهره همسرش را ببیند. شب 
وقتی همس��رش می خوابد، به اتاق او می رود تا دست به یک ماجراجویی 
 بزرگ بزند. او می خواس��ت تا برقع را کنار زده و قیافه م��ادر فرزندانش را

یک بار برای همیش��ه ببیند؛ اما ناگه��ان زن از خواب بیدار می ش��ود و با 
عصبانیت و داد و فریاد، او را تهدید به طالق و متارکه می کند. سرانجام با 
عذرخواهی مرد، ماجرا ختم به خیر می شود؛ ولی چهره همسرش برای او 

تا همیشه یک راز باقی می ماند.
 عیب بزرگ

 أم ربیع الجحدری، پیرزن هفتاد ساله سعودی و مادر دو فرزند پسر است. 
او از کودکی در مقابل محارم نقاب زده و برداشتن نقاب را در مقابل همسر 
و فرزندانش، عیبی بزرگ می دان��د. أم ربیع می گوید: بچه ها و همس��رم 
 نمی دانند من چه ش��کلی هس��تم؛ ما باید ب��ه آداب و رس��وم قبیله خود 

پایبند باشیم. 
زنی که برای خودش هوو آورد

 حسن العتیبی یک شهروند سعودی است. او همسرش را تهدید کرد که 
اگر برقع را در خانه از روی صورتش برندارد، او را طالق خواهد داد. همسر 
او نیز برای حفظ زندگی خود و برای اینکه برقع را از روی صورتش برندارد، 
در حرکتی باور نکردنی دست به کار می شود و یکی از دوستانش را که چهره 

معمولی داشته و در خانه برقع نمی زده، به ازدواج همسرش درمی آورد.
 کابوس در بیمارستان

یک مرد سعودی همسرش را در تصادف از دست داد. این ماجرا به اندازه 
کافی او را به هم ریخته بود؛ اما کابوس واقعی برای او از جایی ش��روع شد 
که از بیمارستان تماس گرفتند و از او خواستند که برای تشخیص هویت 
 به آنجا مراجعه کند؛ اما مرد پس از گذش��ت هفت س��ال از ازدواجشان،

تا به حال صورت همس��رش را ندیده بود. به همین دلی��ل از اقوام مونث 
همس��رش درخواس��ت کرد که زحمت تش��خیص هویت را بکشند و او 
 را از این کابوس ب��زرگ نجات دهند. م��رد برای ادای احترام به همس��ر

از دست رفته اش، حتی پس از مرگ نیز به چهره او نگاه نکرد.

آشپزی

گوناگونخواندنی ها

کودک

خانه داری

»پایان یک نقش« نوشته جالل توکلی، رمانی است که برای اولین 
بار با نگاهی متفاوت، مش��کالت پش��ت پرده و ضعف های درون 

سازمانی و ساختاری رژیم صهیونیستی را بیان می کند.
جالل توکلی نویس��نده کتاب »پایان یک نقش«، درباره کتابش 
گفت: پیش از این کت��اب، چه در حوزه س��ینما و چ��ه در حوزه 
ادبیات، راجع به رژیم اش��غالگر ق��دس، به ص��ورت برونگرا تمام 
مس��ایل مطرح و پرداخته ش��ده بود؛ ول��ی در پای��ان یک نقش، 
زاوی��ه پرداختن به داس��تان، متف��اوت اس��ت و از دی��د تازه ای 
 ب��ه س��اختار سس��ت درون��ی و س��ازمانی رژیم صهیونیس��تی

 پرداخته ش��ده و مش��کالت درون��ی کش��ور و مردم اس��رائیل را 
بیان کرده ام.

این نویسنده عنوان کرد: خودسوزی هایی که به صورت سریالی در 
سال های اخیر در بین مردم اسرائیل دیده شده، نشانه ای از ناامیدی 
و به پوچی رس��یدن مردم اس��ت که همگی ریش��ه در مشکالت 

سازمانی این رژیم دارد. وی درباره تالیف این کتاب گفت: در سال 
1۳۸۳ توفیق سفر به لبنان را پیدا کردم و در صحبت با کارشناسان 
حوزه مقاومت، این انگیزه در من ایجاد ش��د تا کت��اب پایان یک 
 نقش را با موضوع رژیم اش��غالگر اسرائیل و س��اختار شکننده آن

پیش ببرم و بعد از دو سال تحقیقات کامل در این زمینه، این کتاب 
گردآوری شد.

توکلی در ادام��ه عنوان کرد: ب��ه عقیده من، جوان��ان و نوجوانان 
 مش��تاق دانس��تن، مخاطب��ان اصل��ی ای��ن کت��اب هس��تند.

سعی شده شیوه نگارش متن به گونه ای باشد که به تمامی سواالت 
و مسایلی که با خواندن این کتاب در ذهن خواننده ایجاد می شود، 
پاسخ جامعی داده شود تا هیچ نقطه کوری در گوشه ذهن مخاطب 

باقی نماند.
گفتنی اس��ت کتاب »پایان یک نق��ش« قرار اس��ت در آینده به 

زبان های دیگر ترجمه و در کشورهای دیگر نیز منتشر شود.

پایان یک نقش
مردانی که چهره همسرانشان را 

نمی شناسند

تسکین دردهای نوزاد
 با ماساژ!

پخش موسیقی
 بر اساس احساسات کاربر!

 ساخت ابر رایانه 
برای بازی کامپیوتری!

موش ها فیلم دیدن را دوست دارند!

راز موفقی��ت م��ردان ب��زرگ و س��رکامیابی آنها 
 درگرو تربیت ها، فعالیت ها، کوش��ش ها و اجرای
 برنامه ه��ای ویژه ای اس��ت که ط��ی مطلب زیر

 به آنها  اشاره می کنیم:
بخش نخست: عوامل حقیقی کامیابی

- ایمان به هدف:
ایمان به هدف، محرکی باطنی و درونی اس��ت که 
 خواه ناخواه انس��ان را به س��وی هدف می کشاند.

از آنجا که حب ذات در انس��ان ریشه عمیقی دارد 
و ریشه آن هرگز گسستنی نیس��ت، هرگاه انسان 
مطمئن باشد که سعادت و کامیابی او در گرو فالن 

کار است، خواه ناخواه به سوی آن می رود.
 ف��ردی ک��ه ب��ه صح��ت و تندرس��تی خ��ود

عالقه مند است، زمانی که بیمار می شود، داروی 
تلخ را به آس��انی می خورد و خ��ود را زیر چاقوی 
جراحان ق��رار می ده��د؛ زیرا می داند بهداش��ت 
 و عافی��ت او در گ��رو دارو خ��وردن، جراح��ی و

بریده شدن عضوهای فاسد است.
غواصی که یقین دارد در دریا جواهرات گرانبهایی 
موجود است، با عشق خاصی خود را در کام امواج 
آن قرار می دهد؛ ولی اگر اعتق��اد و ایمان از بیمار 
و غواص سلب شود، دست روی دست گذاشته، نه 

دارو می خورد و نه در امواج دریا فرو می رود.
در پرتو این ایمان، انس��انی که روی��ای کامیابی و 
 نیل به هدف را در س��ر می پروراند، س��ختی ها و

مرارت ها را آسان می شمرد و با خار و تیر همبستر 
می ش��ود و نمی نالد. گاهی برای عش��ق به هدف، 
از هس��تی س��اقط می ش��ود و جان و مال خود را 
فدای هدف م��ی کند؛ با چه��ره باز به اس��تقبال 
 مرگ م��ی رود و ب��ا نش��اط ف��راوان در راه هدف

جان می سپارد.
نشان مرد مومن با تو گویم:

                                  اگر مرگش رسد، خندان بمیرد
ای��ن هم��ان عش��ق و ایمان ب��ه هدف اس��ت که 
فضانوردان را تا آس��تانه مرگ می کش��اند و برای 
گشودن طلسم آسمان ها و تسخیر کرات سماوی، 

آنان را به تالش همه جانبه وادارمی کند.
چهارده قرن پی��ش در بیابان بدر، مس��لمانان که 
شماره آنها از ۳1۳ نفر تجاوز نمی کرد و از نظر ابزار 
جنگی و دفاعی، تجهیزات کافی نداشتند، با ارتش 

مجهز و نیرومند قریش روبه رو شدند.
 احتم��ال پی��روزی مس��لمانان از نظر محاس��به 
 یک کارش��ناس نظامی، بس��یار ناچیز بود و هرگز

تصور نمی رف��ت که این گ��روه ناچیز، س��ازمان 

کوبن��د؛  را دره��م  نیرومن��د  ارت��ش  ی��ک 
ول��ی برخ��الف پنداره��ای م��ردم م��ادی و 
کارشناس��ان ماده پرس��ت، ی��ک اقلی��ت دارای 
 نی��روی ایم��ان به ه��دف، ظ��رف چند س��اعت،

بر یک ارتش مجهز پیروز گردید. 
علت کامیابی و پیروزی این اقلی��ت، همان ایمان 
 به ه��دف بود که م��رگ و ش��هادت را ب��رای آنها 
 آسان کرد؛ این حقیقتی است که خود دشمن به آن

اعتراف نمود؛ زیرا پیش از نبرد، قهرمانی از س��پاه 
دشمن مامور ش��د که قدرت مادی و روحی سپاه 
 مس��لمانان را ارزیاب��ی کند و گ��زارش صحیحی

در این باره به فرماندهی کل قوا تسلیم نماید.
 او پ��س از ی��ک روز بررس��ی صحی��ح، چنی��ن

گزارش داد: مس��لمانان اگرچه از نظر ش��ماره در 
اقلیت هستند، ولی از نظر توانایی روحی و استقامت 
در راه عقیده خود بس��یار ممتازند. آنان جمعیتی 
هستند که جز شمشیرهای خود پناهگاهی ندارند 
و تا زمانی که هر نفر از آنها یک نفر از شما را نکشد، 
کشته نخواهد شد. هرگاه به تعداد خودشان از شما 

کشتند، دیگر زندگی چه سودی خواهد داشت؟!
) برگرفته از کتاب رمز پی��روزی مردان بزرگ، اثر 

آیت ا... سبحانی(

مواد اولیه:
گوش��ت سردس��ت یا قل��وه گاه 
گوسفندی ۲۵0 گرم،جگر سفید 
)گوس��فندی( 100 گ��رم، پیاز ۲ 
عدد، دنب��ه ۵0 گ��رم، دارچین 1 
قاشق غذاخوری، زعفران 1 قاشق 
غذاخوری، نعنا خش��ک به میزان 
الزم، نمک به میزان الزم، فلفل به 
میزان الزم، زردچوبه نصف قاشق 
چایخوری، نارنج ب��ه میزان الزم، 

برگ بو ۸ عدد
طرز تهیه:

ابتدا گوش��ت را شس��ته و با قس��متی از دنبه تفت دهید؛ س��پس باقی مانده دنبه را به همراه 
1 ع��دد پیاز، ۴ عدد ب��رگ بو، چند قاش��ق روغ��ن و ۴ لی��وان آب، داخل قابلم��ه ای بریزید و 
روی حرارت متوس��ط قرار دهید تا گوش��ت پخته و نرم ش��ود؛ ب��ه طوری که مق��داری از آب 
 گوش��ت در ظرف باقی بماند. جگر س��فید را شس��ته و خرد کنید و با ۲ لیوان آب، 1 عدد پیاز

خرد شده، چند قاشق روغن و مقداری نمک و فلفل داخل قابلمه ای بریزید و با حرارت متوسط 
بپزید؛ پس از اینکه پخت و آب آن تمام شد، کمی با روغن یا کره تفت دهید؛ سپس چرخ کرده 
و کنار بگذارید. مخلوط گوشت گوسفند و دنبه را نیز پس از پختن چرخ کنید؛ سپس با زعفران 
 دم کرده، مقداری نعنای خش��ک، نمک و فلفل سیاه و س��ایر ادویه ها مخلوط کرده و بار دیگر

چرخ نمایید. مایه بریانی را با دست به شکل همبرگر پهن کنید و روی آن مقداری پودر دارچین، 
 خالل پس��ته یا بادام بگذارید و داخ��ل قابلمه ای که ک��ف آن را چرب کرده اید، ق��رار دهید تا

کباب شود؛ سپس برگردانید تا طرف دیگر نیز برشته و کبابی شود. مقداری آب گوشت باقی مانده 
را روی نان بپاشید و بریانی را روی نان قرار دهید.

راهکارهای��ی برای ک��م کردن 
 تن��دی غ��ذا  وج��ود دارد که

در ادامه به آن می پردازیم:
فکر م��ی کنید دلیل اس��تفاده 
خام��ه ت��رش هم��راه غذاهای 
مکزیکی یا ماس��ت رایتا همراه 
غذاهای هندی چه م��ی تواند 
باش��د؟! چون هم م��ی توانید 
جداگانه سرو کرده و هم می توانید با غذا مخلوط کنید؛ مثال اضافه کردن شیر به سس، تندی 
سس را کم می کند.  یادتان باشد ماده نجات دهنده شما، چربی موجود در لبنیات است؛ پس 

اگر از لبنیات کم چرب استفاده کنید، تاثیری نخواهند داشت.
۳- از جایگزین لبنیات استفاده کنید. اگر فردی به الکتوز حساسیت دارد یا محصوالت دامی 
مصرف نمی کند، می تواند از شیر نارگیل استفاده کند که در غذاهای تایلندی معمول است. 
شیر سویا، شیر بادام، و شیربرنج، تمام شان حاوی چربی موثر هستند؛ هرچند به اندازه شیر 

طبیعی تاثیر ندارند.
۴- اسید اضافه کنید. از آنجا که کپسایسین، ماده ای بازی )قلیایی( است، اضافه کردن اسید 
باعث خنثی شدن آن می ش��ود. به غذای در حال پخت می توانید آب لیمو یا سرکه بزنید. 

الکتیک اسید موجود در شیر هم تاثیری دوچندان خواهد داشت.
۵- غذا را همراه نشاسته سرو کنید. برنج س��اده و نان، ادویه را به خود جذب کرده و ادویه را 
در همه جای غذا پخش می کنند که باعث می شود کمتر احساس تندی کنیم. بسیاری از 
غذاهای تند این گونه س��رو می ش��وند. غذاهای هندی همراه نان، غذاهای مکزیکی همراه 

تورتیال و غذاهای تایلندی همراه با برنج سرو می شوند.

وقتی غذا تند می شود، چه کنیم؟ )2(بریان اصفهان

آلف��رد، هنرمند و نق��اش خالق، از ح��س کودکی خود 
استفاده کرده و با ترکیب س��بک سورئال، آثاری را خلق 
نموده است. وی به دنیای حیوانات رفته و نقاشی هایی از 
دنیای این موجودات را به تصویر کشیده است که کمی 
هم شاعرانه به نظر می رسد و حس دنیای کودکی و خیال 

را تداعی می کند.

نقاشی هایی 
که شما را به دنیای خیال می برد)2(

عکس نوشت

رمز پیروزی مردان بزرگ )6( موفقیت 

در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام علی علیه السالم:
همانا حّق، سنگين است اما گوارا، و باطل، سبك 

و آسان است اما كشنده.
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