
مجتمع فوالد مبارکه، بزرگ ترین مجتمع صنعتی ایران اســت که در حاشــیه شهر 
 مبارکه اســتان اصفهــان قــرار دارد. ایــن مجتمــع دارای ظرفیت تولید ســاالنه

میلیون ها تن از انواع محصوالت فوالدی تخت، گرم و سرد نوردیده، قلع اندود، گالوانیزه 
و رنگی از ضخامت 0/۱8 تا ۱۶ میلیمتر می باشد. با ما همراه باشید تا در جریان تازه ترین 

اخبار مربوط به این قطب صنعتی فوالد کشورمان قرار بگیرید:
 کاهش20 درصدي برداشت آب از رودخانه زاينده رود، در سه ماهه اول 

سال 95
 مدیر ناحیــه انرژي و ســیاالت، از کاهــش20 درصــدي برداشــت آب از رودخانه

زاینده رود در سه ماهه اول سال 95 خبرداد و گفت: شرکت فوالد مبارکه، براي تولید 2/4 
میلیون تن فوالد  به ازای برداشت 40 میلیون متر مکعب آب در سال  طراحي  شده بود. 
در حال حاضر فوالد مبارکه برخالف تولید حدود ۶ میلیون تن فوالد و اضافه شدن خطوط 
تکمیلي، با اصالح فرآیندها و انجام اقدامات اصالحي در جهت کاهش مصرف آب، میزان 

مصرف آب را در سال گذشته به کمتر از 0/7 میزان پیش بیني رسانده است.
محمد رضا بناییان،  با اعالم این خبر  و با اشــاره به ســهم برداشــت شــرکت فوالد 
مبارکه  از رودخانــه زاینده رود  که کمتــر از 2 درصد آب کل رودخانه اســت،  گفت: 
در این خصوص، اقدامات اصالحي، از جمله مشــارکت فوالد مبارکه بــا آبفا  و اقدام 
به ایجاد شبکه فاضالب در شــهرهاي همجوار انجام شــد تا بتوان از پساب فاضالب 
 این شــهرها، بــراي تولید آب صنعتي مــورد نیازخطــوط تولید اســتفاده کرد که
 در این خصــوص، در حال حاضر طرح توســعه واحد پســاب بــراي تصفیه وتولید

3000 متر مکعب آب صنعتي در حال انجام اســت که تا ســال 97، بــا بهره برداري 
از این طرح، ســهم فوالد مبارکــه از برداشــت رودخانــه، از این مقــدار نیز کمتر 
 مي شود. بهســازي و باز چرخاني آب در ســیکل هاي خنک کننده و افزایش تعداد

سیکل هاي اســتفاده از آب، تعویض و نوســازي خطوط لوله هاي انتقال و توزیع آب 
صنعتي وآشــامیدني در جهت کاهش تلفات آب، تکمیــل و راه اندازي تصفیه خانه 
پساب در فوالد ســازي و نورد پیوسته ســبا و اســتفاده از بلودان ها و ریجکت هاي 
 واحدها جهت اســتفاده مصرف کننــدگان آب با کیفیت پائین )جهت شستشــو،

خنک کاري سرباره و...(، از جمله این اقدامات به شمار مي آید.
محمود عباسي، تکنسین فرایند انرژي و سیاالت نیز در این خصوص افزود: از ابتداي سال 
جاري، با توجه به کیفیت مناسب آب رودخانه، حدود یک میلیون و دویست هزار مترمکعب 
پساب تصفیه شده خروجي تصفیه خانه پساب، جهت مصرف به خطوط تولیدي ارسال 
شده است؛ این در حالي است که کلیه پارامترهاي کیفي آب ارسالي، با توجه به گزارشات 
آزمایشگاه طبق استانداردهاي آب صنعتي بوده  است.  وي در ادامه، به پروژه هاي در دست 
مطالعه  اشاره نمود و گفت: جایگزیني سیستم هاي خنک کاري تر، با سیستم هاي خنک 
کاري خشک  و طراحي و اجراي سیکل هاي خنک کاري خشک در پروژه هاي توسعه 

)توسعه نواحي فوالدسازي،  فوالدسازي سبا، نورد گرم(، از جمله این پروژه ها هستند. 
*** 

دکتر سبحاني در همايش اقتصاد مقاومتي مطرح نمود:
 فوالد مبارکه؛ نمونه عيني و واقعي اقتصاد مقاومتي

به گزارش خبرنگار فوالد،  همایش اقتصاد مقاومتي،  با حضور مدیرعامل، معاونان، مدیران و 
جمعي از کارکنان شرکت، مدیر کل حراست کل استان و نماینده سازمان حراست کشور و  
به میزباني حراست شرکت فوالد مبارکه، در سالن آموزش فوالد مبارکه برگزار شد و تبیین 
سیاست هاي ده گانه اقتصاد مقاومتي، از نگاه مقام معظم رهبري مورد بررسي قرار گرفت.

 بنابر این گزارش، دکتر سبحاني درجریان این همایش، با اشاره به فرمایشات مقام معظم 
رهبري درخصوص اقتصاد مقاومتي و تاکید معظم له بر این موضوع، گفت: جمهوري 
اسالمي ایران از جنبه نظامي در منطقه ای بسیار قوي است و از این موضع، دشمن نمي 
تواند ایران را مورد تهدید قرار دهد؛ بنابراین از جنبه هاي دیگر سعي دارند به ایران فشار 
آورند که تنها راه مقابله، عملي نمودن فرمایشات مقام معظم رهبري درخصوص اقتصاد 

مقاومتي خواهد بود.
مدیر عامل فوالد مبارکه  افزود: اگر جامعه را از نظر اقتصادي نتوانیم مدیریت نماییم و فقر 
و بیکاري در جامعه فراگیر شود، دشمن مي تواند از منظر اقتصادي کشورمان را تهدید 

نماید؛ پس با ایجاد ثروت از طریق تولید،کار وتالش، مي توان اقتصاد کشور را مدیریت کرد.
ایشان با اشــاره به تاکیدات مقام معظم رهبري درخصوص اقتصاد مقاومتي و تبیین 
 سیاســت هاي ده گانه ایشــان گفت: اقتصاد مقاومتي، اقتصادي اســت درون زا که

از طریــق تامیــن نیازهــاي داخــل و بــرون گرا، بــا ایجــاد تنــوع محصوالت 
کیفــي و صــادرات، مــي تواند بــه اقتصــاد کشــور کمــک نمایــد. وي فوالد 
 مبارکــه را نمونــه عینــي و واقعــي اقتصــاد مقاومتــي برشــمرد و گفــت:

بــا توجه بــه اینکه فــوالد مبارکــه به عنــوان بــزرگ تریــن واحــد صنعتي در 
 اشــتغال، تولید، صادرات و به عنوان یک برند معرفي شــده در صحنــه  بین المللي
 مطرح اســت، در اولویت دشــمن بــراي ضربــه زدن اســت؛ ضمن اینکــه  باید

در نظر داشت دشمن بیکار ننشسته و به صورت پنهان یا در قالب دوست، از هر فرصتي براي 
ضربه زدن به کشور استفاده مي کند و با ایجاد شایعه و جو یأس و نا امیدي و استفاده از نقطه 
ضعف، سعي در بهره برداري از آن دارد که خوشبختانه در فوالدمبارکه با هوشیاري و توسعه 
یافتگي، این گونه مسایل تجزیه و تحلیل شده و تصمیمات الزم و صحیح در این خصوص 

اتخاذ شده و همچنین اقدامات عملي با همت کارکنان و تالش آنها برداشته شده است.
*** 

افزايش آماده به کاري ماشين  ريخته گري و کاهش هزينه هاي تعميراتي 
رییس خدمات فنــي فوالد ســازي و ریخته گري مــداوم،  از به کارگیــري  دو عدد 
 فیلتر خودشــوینده اتوماتیک در مســیر آب ثانویه ماشــین ریخته گري شماره 3 
 خبــر داد و گفــت: در ایــن پــروژه، 2 دســتگاه فیلتر خود شــوینده بــا ظرفیت

400 مترمکعب برساعت و فشارکاري ۱0 بار، تامین شده و باطراحي و نظارت بهره بردار، 
جانمایي فیلترها و مسیریابي لوله هاي جدید، انجام شد و با آماده سازي قبلي در یک شات 

دان برنامه ریزي شده، نصب فیلترها و پایپینگ مربوطه با موفقیت  انجام گرفت.
مجید دادجو افــزود: یکي از موضوعات مهم در ماشــین هاي ریختــه گري، تامین 
 آب جهت خنک کاري تختال با فشــار و کیفیت مناســب در هنــگام ریخته گري
 مي باشــد.کثیفي  و وجــود ذرات معلق در آب ثانویه، ســبب گرفتگــي فیلترهاي
 Y شــکل و همچنین گرفتگي افشــانک هاي آب )مربوط به خنک ســازي تختال(

مي شود  و گرفتگي افشانک ها و فیلترها، سبب پاشش نامناسب آب بر روي تختال شده و 
باعث ایجاد عیوب کیفي آن مانند جدایش و ترک طولي  مي شود. 

وي یادآور شد: گرفتگي افشانک ها  همچنین ســبب  افزایش بروز حوادث و کاهش 
عمر مفید تجهیزات ماشــین همچون ســگمنت ها و غلطک ها مي گردد که جهت 
برطرف کردن عیــوب فوق، الزم بود به صــورت مرتب و مداوم، فیلترهاي Yشــکل 

 در مقاطــع زماني کوتــاه تمیزکاري شــوند که  این فعالیت، ســبب دفرمه شــدن
المنت هاي داخلي فیلترهاي Yشکل مي گردد و در بعضي مواقع تعویض فیلترها یا 

افشانک ها، سبب توقف تولید ماشین ریخته گري نیز مي شود.
 دادجو تصریح نمــود: با توجــه به  مــوارد فوق و اهمیــت موضوع، بررســي هایي

در خصوص بهینه کردن فیلتراســیون آب ثانویه توسط کارشناســان و سرپرستان 
تولید ماشــین 3 انجام پذیرفت کــه منجر به شناســایي و درخواســت فیلترهاي 
خودشــوینده شــد؛ بدین منظور پس از وصول درخواســت و تاییــدات مدیریت 
 فاز صفر و تهیه مشــخصات فني طرح با همکاري قســمت هاي تولیــد و تعمیرات

ماشین هاي ریخته گري،  دفتر فني تعمیرات و خدمات فني تهیه شد و براي واحد خرید 
ارسال گردید که در نهایت منجر به تامین دو دستگاه فیلتر خودشوینده شد.

کامران مــرادي  نیز در خصوص مزیت هــاي به کارگیري فیلترهاي خودشــوینده 
 اتوماتیک گفــت: کاهش چشــمگیر گرفتگــي فیلترهــاي Y شــکل و گرفتگي

افشــانک هاي غلطک ها و کاهش تعــداد دفعات تمیزکاري فیلترهاي Y شــکل، از 
 جمله ایــن مزیت ها به شــمار مي آیــد؛ ضمن اینکــه  به علت کاهــش گرفتگي

افشانک هاي سگمنت صفر، رکورد استفاده از سگمنت ها به صورت متوالي از ۱۱00 ذوب 
به ۱۶00  و در ادامه به ۱800 ذوب  رسیده که این یک موفقیت بزرگ در آماده به کاري 

ماشین و کاهش هزینه هاي تعمیراتي به حساب مي آید.
***

 چهارمحال و بختياري، از استان هاي پيشرو کشور در تکميل زنجيره فوالد 
است

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاري گفت: در حال حاضر استان 
ما یکي از استان هاي پیشرو کشور درزمینه تکمیل چرخه فوالد است و امیدواریم مشکالت 
در این رابطه زودتر برطرف شود. سید نعیم امامي در گفت وگو با خبرنگار فارس در شهرکرد 
اظهار کرد: امسال در راستاي تحقق شعار سال، مبني بر »اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل«، 
به 295 واحد صنعتي و همین تعداد واحد کشاورزي مشکل دار با هدف رونق تولید، تعیین 

تکلیف و فعال نمودن آنها، تسهیالت اعطا مي شود.
وي با بیان اینکه یک هزار و 22۶ واحد صنعتي و تولیدي در استان وجود دارد، افزود: از این 
تعداد 450 واحد کامال تعطیل هستند که 350 واحد از اینها مربوط به دهه 70 تا 80 است 
که باید از جرگه آمار خارج شوند و براي فعال شدن، بقیه دستورات الزم را در برنامه داریم.

رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت چهارمحــال و بختیاري با اشــاره 
 به اینکــه امســال 50 واحــد صنعتي اســتان بــا پیشــرفت بیــش از ۶0 درصد

بهره برداری مي شوند، بیان کرد: همچنین امسال بهره برداري از 33 طرح ملي، در دستور 
کار وزارت صنعت و معدن است که از این طرح ها، 4 طرح در استان ما قرار دارد و با پیشرفت 

هایي که در این طرح ها صورت گرفته است، امیدواریم این هدف نیز محقق شود.
امامي با بیان اینکه براي راه اندازي این 295 طرح، 3۶0 میلیارد تومان تسهیالت پرداخت 
مي شود، خاطرنشان کرد: با راه اندازي این واحدها، بیش از 8 هزار شغل در استان ایجاد 
مي شود که 30 درصد آنها به منظور تثبیت شغل ها و موقعیت هاي فعلي است. وي ادامه 
داد: به عبارت دیگر تا پایان سال، راه اندازي 50 واحد تعطیل، 50 واحد با پیشرفت باالي 
۶0 درصد و ۱95 واحد صنعتي با پیشرفت فیزیکي بین 50 تا 70 درصد و ارتقاء آنها به 

پیشرفت فیزیکي بیش از 70 درصد، در برنامه این سازمان قرار دارد.
این مســئول با اشــاره به اینکه تا امروز 452 واحد صنعتي، معدني و کشــاورزي در 
ســامانه بهین یاب ثبــت نام کــرده اند، گفــت: از این تعــداد، ۱53 مــورد مربوط 
به جواز تاســیس و 299 مورد نیز مربوط بــه پروانه بهره برداري بوده اســت. رییس 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیــاري بیان کــرد: از این تعداد، 
 ۱95 طــرح و واحــد صنعتي بــراي دریافــت 245 میلیــارد تومان تســهیالت و

70 طرح کشاورزي به بانک هاي استان معرفي شده اند. امامي با بیان اینکه در حال حاضر 
بیش از ۱2 طرح و واحد صنعتي در شرف انعقاد قرارداد هستند، خاطرنشان کرد: براي 
حل مشکالت بانکي، تامین اجتماعي و... واحدهاي تولیدي استان، تاکنون 47 جلسه 
 ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان، شامل 24 جلسه رسمي و 23 جلسه کارشناسي

با مدیریت استاندار تشکیل شده است.
 این مســئول تاکید کرد: این جلســات 20۱ مصوبه داشــته اند کــه 70 مصوبه آن

به صورت کامل اجرا شده و این بدان مفهوم است که 70 واحد تولیدي به چرخه تولید 
برگشــته اند؛ ضمن اینکه ۱39 مصوبه نیز براي جلوگیري از تعطیلي یا کاهش تولید 

واحدهاي تولیدي و صنعتي استان در دست اجرا قرار دارد. 
 رییس ســازمان صنعت، معــدن و تجــارت چهارمحــال و بختیاري یادآور شــد:
 پیش بیني مي شــود با فعال شــدن 50 طــرح داراي پیشــرفت فیزیکــي باالي

۶0 درصد، براي یک هزار و 2۶ نفر اشتغال ایجاد شود.
امامي با اشاره به فوالد، تصریح کرد: چهارمحال و بختیاري یکي از استان هاي پیشرو کشور 

درزمینه تکمیل زنجیره فوالد است.
این مسئول ادامه داد: طرح اصلي فوالد استان، آماده بهره برداري است و اسناد مناقصه براي 
تولید فوالد نیز توزیع شده است که امیدواریم با کمک استاندار و رفع مشکل آب که کم کم 

به یک مسئله مشکل زا در استان تبدیل مي شود، بتوانیم زنجیره فوالد را تکمیل کنیم.
***

 ارائه خدمات شرکت فوالد مبارکه به مناطق محروم
 اعضاي گروه بســیج ســازندگي و پایگاه ســالمت شــرکت فوالد مبارکه اصفهان،

در راستاي تحقق اجراي وظایف، خدمات رساني، مددکاري و انجام برنامه هاي ابالغي 
ساالنه در خصوص برگزاري اردوهاي طرح هجرت به مناطق محروم کشور و استان در 
تاریخ هاي 2۶ و 27 تیرماه با اکیپ متخصص پزشکي همراه با وسایل و تجهیزات کامل 
پزشکي، دارویي، امدادي و بهداشتي، براي اولین بار در سال جاري و هشتمین مرحله از 
زمان تاسیس بسیج سازندگي شرکت فوالد مبارکه در منطقه چادگان، روستاهاي پرمه 
و خرسانک که متشکل از 24 روستاي پراکنده است، به بیش از 2800 مددجو خدمات 
پزشکي ارائه می نماید. به گزارش خبرنگار فوالد،  در این اردو که سرهنگ قرباني، مسئول 
بسیج کارگري استان، تیم بسیج سازندگي شرکت فوالدمبارکه را همراهي مي نمود و از 
نزدیک شاهد فعالیت هاي این گروه جهادي بود، گفت: کمتر سازماني وجود دارد که به این 
وسعت و نظم، این گونه فعالیت ها و خدمات را به مناطق محروم کشور ارائه نماید و از این 

جهت، از مسئولین شرکت فوالد مبارکه تشکر مي نمایم.
گفتني اســت در پي تشکیل بسیج ســازندگي شــرکت فوالد مبارکه اصفهان، این 
هشــتمین مرحله اجرایي طرح ســالمت در مناطق مختلف کشــور اســت که با 
هماهنگي مســئولین شــرکت فوالد مبارکه اصفهان، شبکه بهداشــت، فرمانداري 
 شهرســتان چادگان و دیگر مســئولین شــهر چادگان، مبــادرت به مــددکاري و

خدمات رساني پزشکي و  بهداشتي مي نماید.

چندخبر از فوالد مبارکه: 

از صرفه جويی در برداشت آب تا ارائه خدمات به مناطق محروم
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سخنگوی قوه قضائيه:
موضوع حقوق های نجومی قابل اغماض نیست

سیاسیون سنتی در 
شبکه های مجازی

 احمدی نژاد برای 
خودش رای جمع 

می کند

عربستان حق ندارد سهمیه
حج ایران را واگذار کند

فقیهی:امیدوارم آذری 
مدیرعامل ذوب آهن بماند

 شیعه و سنی؛
قربانی داعش

اولین دوره مســابقات روبات هــای پرنده، با 
مشارکت و میزبانی انجمن علمی دانشجویان 
برق و بــا هدف ارتقــای فنــاوری روباتیک 
برگزار می شــود.  این مســابقه نخســتین 
رقابت علمی روبات هــای پرنــده در ایران 
 اســت که در دو بخش سرعت و فضای بسته

 )Indoor( با حضور بیش از ۱50 دانشجو از 
سراسر ایران اجرا می شود.  ایجاد پویایی...

امروز ، روز ویژه ای برای اهالی فوتبال دوست و سینمادوست اصفهانی 
است و آنهایی که هم اهل فوتبال اند و هم عاشق فیلم و سینما، بیشتر 
لذت خواهند برد. لیگ برتر فوتبال از امروز آغاز می شــود و در اولین 
روز از این لیگ که به ایستگاه شانزدهم خود رسیده، یکی از نمایندگان 
اصفهان به میدان می رود. ذوب آهن از ساعت ۱8:۱5 با اف.سی مشهد 
مصاف خواهد داد. ســپاهان هم فردا میزبان دیگر تیم مشهدی یعنی 

»پدیده« است. قرعه هفته اول اصفهانی ها را به نام مشهدی ها زده اند! 
و اما سینماروها و سینمادوستان دیار نصف جهان هم می توانند امروز 
با ستاره های محبوب خود دیدار کنند. آن طور که مسئوالن سینمایی 
اســتان وعده دادند، قرار اســت عوامل فیلم پرفروش ایــن روزهای 
سینمای ایران یعنی »بارکد«، امروز و در سه سانس ۱8:30، 20:30 و 

22:30 در سینما ساحل و همراه با مردم، بارکد را تماشا کنند. 

حجت االسالم و المســلمین اژه ای، در نود و نهمین نشست 
خبری خود در رابطه با موضوع برخورد با حقوق های نجومی، 
به ذکر چند نکته پرداخت و اظهار کرد: این مسئله دریافتی ها 
منحصر به حقوق نیســت  و باید همه دستگاه هایی که به این 
مسئله رسیدگی می کنند، به کســانی توجه کنند که حقوق 
غیرمتعــارف، پاداش های پایان ســال غیرمتعــارف، احیانا 
 داشتن دریافتی از چندجا و وام های کالن با نرخ بسیار پایین

یک درصد و امثالهم دریافت کرده اند. دولت، دستگاه نظارتی 
و قوه قضائیه بایــد به همه این دریافت هــا توجه کند و صرفا 
به یک فیش حقوق از یــک مرجع اکتفا نکننــد.  وی افزود: 
این موضوع قابل اغماض نیســت و نباید مشمول مرور زمان 
 شــود و آنقدر طول بکشــد که احیانا ذهن مردم به این ســو
 متوجه شــود کــه فکــر کننــد واقعــا نظــام نمی خواهد

برخورد کند. بحمدا... تا به امروز اقدامات خوبی صورت گرفته؛ 

ولی باید این اقدامات خوب، اوال شدت و ثانیا تسریع پیدا کند. 
حجت االسالم و المسلمین اژه ای تصریح کرد: دولت و دستگاه 
نظارتی و بازرســی های هر دســتگاه از جمله بانک مرکزی، 
بانک ها و دســتگاه ها و وزارتخانه  ها، حراســت ها و همینطور 
دستگاه های نظارتی مثل دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور 
 و امثالهم، باید هر چه زودتر گزارش خودشان را از موارد تخلف

اعالم کرده و مــردم را هم در جریان قــرار دهند. همان طور 
که دولت قول داده  و در بیانیه آنها نیز مطرح شــده، باید هم 
 مردم در جریــان قرار گیرند و هم این گزارشــات ســریع تر

ارائه شود و تا آنجایی که قوه قضائیه باید برخورد کند، نسبت به 
این موضوع تسریع شود. وی ادامه داد: این موضوع واقعا یک 
امر ناپسند، یک اقدام غیرعادالنه، غیرمنصفانه و یک تبعیض 
بسیار نارواســت و باید با آن برخورد شــود؛ ولی به هیچ وجه 

نباید با این مسئله برخورد سیاسی، جناحی و جریانی شود.

در سرعت و کنترل پذیری
با هم رقابت کنید

استاندار عنوان کرد؛

اصفهان؛ صاحب بزرگ ترین 
بازار صنایع دستی جهان

از علی نصيريان
تا مهران مديری

گناه اصفهان چیست؟
3

بارکد روی فوتبال!
امروز، روز ويژه ای برای اصفهانی هاست؛

معاون فنی ورزشــی باشــگاه ذوب آهن گفت: مدیرعامل ذوب آهن 
همچنان  خود آذری اســت و تا زمانی که مشــکل خاصــی به وجود 
 نیاید، او در این ســمت باقی خواهد ماند. احمد فقیهی در واکنش به

بحث هایی پیرامون مدیریت این باشگاه و احتمال کناره گیری سعید 

آذری خاطرنشان کرد: شاید بهتر باشــد خود آذری در این باره حرف 
بزند؛ چون مسائل بیشتر  مربوط به شخص خودش است؛  البته تمام این 
بحث ها به خاطر مسائل بودجه ای به وجود آمده و امیدوارم در نهایت، 
به جدایی آذری منجر نشود. مدیران کارخانه تصمیماتی دارند و ما هم 
به عنوان زیرمجموعه ای از این کارخانه باید آنها را اجرا کنیم.  فقیهی 
در پایان دربــاره اینکه تکلیف آذری در نهایت چه خواهد شــد، گفت: 
مدیرعامل ذوب آهن همچنان خود آذری اســت و تا زمانی که مشکل 

خاصی به وجود نیاید،  او در این سمت باقی خواهد ماند.

W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R ،روزنامه فرهنگی، اجتماعی
سیاسی، اقتصادی و ورزشی 

دوشنبه 04مرداد 1395 | 20 شوال 1437
شماره 1916 | 16 صفحه | قیمت: 1000 تومان

Society.Cultural  
Newspaper 

No. 1916. July25. 2016
 16 Pages

جوسازی ها عليه نصف جهان و مديرانش پايانی ندارد؛

خبر آخر

تنديس های جشن حافظ
در دست بزرگان سينما ؛

مسابقات دانشجويی
روبات های پرنده برگزار می شود؛
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اخبار کوتاهيادداشت

سیاست جهان

خبرآنالین: حضــور در فضای مجازی نه فقط سیاســیون 
دسته چندم که این روزها سنتی ترین سیاستمداران چون 
عباسعلی کدخدایی را هم وسوســه کرده تا سیاست ورزی 

بی واسطه با مردم را تجربه کنند.
اوایل دهه هشتاد تعداد سیاســیونی که قدم در وادی فضای 
 مجازی گذاشــته بودند به تعداد انگشــتان دو دســت هم

 نمی رسید شــاید از همین رو بود که کسی مثل محمدعلی 
ابطحی با آن یادداشــت نگاره ها در وبالگش تعداد زیادی را 
پای ثابت ســر زدن به صفحه وبالگش کرده بود. آن روزها 
 اما هنوز روزهــای پررنگ عصــر فضای مجــازی در ایران

 فرا نرســیده بود و اگر هــم اقبالی بود بیشــتر از ســوی 
تحصیلکرده ها یا قشر جوان ایرانی بود.

کم کم اما ردپای سیاســیون در فضای مجازی و مشــخصا 
 وبالگ نویســی پررنگ تــر شــد. آن چنان کــه محمود 
احمدی نژاد یک ســال بعد از ورودش به پاستور وبالگی را 
برای ارتباط مستقیم با مردم راه اندازی کرد، گرچه سرعت 

به روز شدن آن با گذر زمان طوالنی تر شد.
 و حال ایــن روزهای ســال 95 سیاســتمدارانی از جنس

  دولتی ها، مجلســی ها و... هســتند کــه از طریق همین 
شبکه های اجتماعی بی واسطه و بی نیاز به رسانه خود را در 

معرض ارتباط و قضاوت افکار عمومی قرار می دهند. 
شورای نگهبان هم وارد شبکه های اجتماعی شد

» شورای نگهبان در امر اطالع رسانی مجموعا مطلوب عمل 
نکرده است و اطالع رســانی به موقع و دقیقی برای جامعه 
و مردم نداشته است.«،»درباره ردصالحیت آیت ا... هاشمی، 
سیدحســن خمینی و مینوخالقی  در بخشی تایید می کنم 
که اطالع رســانی خوبی انجام نشده اســت.« این جمالت 
 را نه یک منتقد شــورای نگهبان بلکه مــردی می گوید که 
سال های ســال بر صندلی حقوقدانی و سخنگویی شورای 
نگهبان تکیه زده بود و بعد از وقفه ای سه ساله باردیگر به این 

جایگاه بازگشته است.
»عباســعلی کدخدایی« که با رأی مجلس دهمی ها دوباره 
ردای حقوقدانی شــورای نگهبان را بر تن کرده است همان 
مرد اول شورای نگهبان در امر سخنگویی بود، مسئولیتی که 
با بازگشت او به این شورا دوباره به خودش بازپس داده شده 
اســت تا رابط یکی از مهم ترین نهادهای نظام با رســانه ها 

باشد.
کدخدایی که در دوره پیشین سخنگویی اش هر شنبه پشت 
تریبون قرار می گرفت تا از اقدامات یک هفته ای شــورای 
متبوعش روایت کند، در دوره جدید از مسئولیتش گویا قرار 

است روشــی متفاوت را در پیش گیرد.او این روزها به مثابه 
دیگر سیاسیون خود را ســریع به فضای مجازی رسانده و با 
راه اندازی کانال تلگرامی روایت گونه هایی را از جلســات و 
اتفاقات شــورای نگهبان وحتی مجلس خبرگان که در آن 

سمت رابط خبرگان و مجلس را دارد بیان می کند.
روایت گونه هایی که جنس آن با جنس جلسات سخنگویی 
او متفاوت است و به همان زبان نرم و خودمانی فضای مجازی 
بیان می شود و عالوه بر اصل جلسات، گریزی هم بر حواشی 
زده اســت. آن چنان که وی در آخرین پست تلگرامی خود 
که به فاصله کوتاه از پست قبلی منتشر شــده، روایتی را از 
اولین نشســت خبری خود با خبرنگاران را آورده و نوشــته 
است »طبق قرار قبلی آماده شدم تا نشست خبری را برگزار 
کنم. ساعت 11 با اعالم روابط عمومی به سالن رفتم. دوستان 
خبرنگار از رســانه های گوناگون آمده بودند. برخی چهره ها 
جدید و برخی همان قدیمی ها بودند. اشــتیاق به شــنیدن 
اخبار جدید در چهره غالب دوستان خبرنگار موج می زد. این 
سوال نیز یکی دو بار تکرار شد: آیا تلفن ها را جواب می دهید؟ 
قول دادم ان شــاءا... شرمنده نشــوم. البته با حفظ اینکه در 

هنگام کالس درس یا جلسات بعدا پاسخ دهم.
اما نکتــه مهم اینکه برخــالف فعالیت های زیــاد در حوزه 
رسانه ای شورا هنوز تا نقطه مطلوب فاصله داریم و این درسی 
بود که امروز از البه الی ســواالت خبرنگاران به دست آمد. 
باید سیاستی نو در بخش اطالع رســانی اتخاذ شود و تحقق 

این مهم کمک خبرنگاران خوب این حوزه را می طلبد.«
گویی این نهاد سنتی نظام جمهوری اسالمی نیز در نظر دارد 
در دوره جدیــد از فعالیتش بخشــی از آن نقص بزرگ عدم 
ارتباط مســتقیم با افکارعمومی را مرتفع کند و چه چیزی 
بهتر از پاگذاشــتن در همین فضای مجازی کــه این روزها 
 دنیای سیاســت و سیاســت ورزی را به نوعی تحت الشعاع 

قرار داده است.
ورود سخنگوی شــورای نگهبان شــاید از این منظر قابل 
تامل و مطلوب باشــد که برخالف اهمیت جایگاه شــورای 
نگهبان در ساختار سیاســی نظام جمهوری اسالمی کشور، 
اکثریت مــردم آن چنان کــه باید با کارکــرد و اهمیت آن 
آشنا نیستند،}اینجا{ برای مردم شــورای نگهبان چیزی 
جز انتخابات و ردصالحیت تعریف نشــده اســت در حالی 
که شــورای نگهبان را باید فراتر از امــر انتخابات یک نهاد 
حقوقی - فقهی تعریف کرد. همان جایگاه مهمی که از دید 

افکارعمومی مغفول مانده است.
پانهاندن فردی چون کدخدایی به فضای مجازی که در دایره 
همان سیاسیون سنتی تعریف می شــود و ارتباط نزدیک و 
خودمانی تر او با مردم را بی شــک می تــوان گامی موثر در 
نوع ارتباط دهی ایــن نهاد با افکارعمومی تعبیر و تفســیر 
کرد، ارتباطــی که در مقاطعی چون ایــام انتخابات که بازار 
شــایعات و اخبار غیرواقعی داغ می شــود، می تواند کانال 
 ارتباطی خوب و موثری بین سخنگوی شورا و افکارعمومی و 

رسانه ها باشد. 

محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه کشورمان حمله انتحاری روز 
شنبه کابل را که 80 کشته و 231 زخمی برجای گذاشت ، محکوم 
کرده است.ظریف در پیامی توییتری ، این اقدام را نتیجه تفکرات 

افراط گرایانه و عمق شرارت داعش دانست.
وزیر خارجه کشــورمان ضمن محکوم کردن حمله تروریســتی 
افغانستان، خواســتار اتحاد شیعیان و اهل ســنت برای مبارزه با 

داعش شده است.

رییس ســازمان حج و زیارت با تاکیــد بر اینکه »عربســتان به هیچ 
وجه اجازه ندارد سهمیه  حج ایران را به ســایر کشورها بدهد«، گفت: 
پذیرش اتباع ایرانی توســط عربســتان در سایر کشــورها یک وعده 

توخالی است.
 »ســعید اوحــدی« در واکنش بــه شــایعاتی مبنی بــر واگذاری 
ســهمیه امســال حج ایرانی ها به ســایر کشــورها به خبرنگار ایسنا 
گفت: ســهمیه حج کشورهای مســلمان را ســازمان همکاری های 
اســالمی تعیین می کنــد، بنابراین عربســتان به هیچ وجــه اجازه 
ندارد این ســهمیه را که حق شــرعی مردم ایران اســت و به خاطر 
کوتاهی دولت عربســتان از دست رفته، به ســایر کشورها اختصاص 
دهــد.وی تاکید کــرد: جمهوری اســالمی ایــران قطعا در موســم 
حج ســال آینده ایــن حق شــرعی را از عربســتان طلــب می کند. 

ایــن واکنش ســازمان حج و زیــارت در پــی اظهــارات اخیر یکی 
از مقامــات دولــت پاکســتان درباره  احتمــال توزیع ســهمیه حج 
 امســال ایران در بین ســایر کشورهای اســالمی ابراز شــده است. 
»سردار محمود یوســف« ، وزیر فدرال امور مذهبی و هماهنگی بین 
ادیان کشــور پاکستان گفته اســت: در پی به دســت آوردن سهمیه 
امســال حجاج ایرانی نیســت، اما در صورتی که دولت عربســتان به 
صورت داوطلبانه این سهمیه را در اختیار آنها قرار دهد، از این موضوع 
اســتقبال می کنند. مقامات حج عربســتان تا کنون در این باره اظهار 
نظر رسمی نداشــته اند.رییس ســازمان حج و زیارت در ادامه درباره 
احتمال اقدام ایرانی های مقیم خارج از کشــور و یا شهروندان داخل 
کشور برای تشــرف به حج تمتع از طریق سایر کشــورها اظهار کرد: 
به هر حال دولت عربســتان در مذاکرات حج، حاضر نشد راهکارهای 

تامین و تضمین امنیــت را در قرارداد دو طرفه لحاظ کند. از ســوی 
دیگر پس از فاجعه منا، ســقوط جرثقیل و حوادث متعدد دیگری که 
در عمره امســال رخ داد، یقینا می طلبد زائران ایرانی در ســایر نقاط 
جهان به این سهل انگاری ها و قصور دولت عربستان برای تامین امنیت 
زائران توجه نشان دهند.وی با اشاره به شایعاتی مبنی بر پذیرش اتباع 
ایرانی توسط عربستان در ســایر کشــورها و صدور ویزای حج از آن 
طریق اظهار کرد: این یک وعده توخالی اســت، چون نرم افزار ویزای 
الکترونیک عربستان چنین امکانی ندارد. این نرم افزار طوری طراحی 
شــده که اتباع هر کشــور فقط از طریق کشــور خود می توانند برای 
دریافت ویزای حج اقدام کنند، درحال حاضر نیز این امکان برای اتباع 
ایرانی فراهم نشــده اســت و آنها نمی توانند از طریق کشور دیگری با 

گذرنامه ایرانی برای دریافت ویزای حج اقدام کنند.

علی الریجانی گفت: شــیطنت ســعودی ها و برخی کشورهای 
غربی اخالل ایجاد کرده تا ایران نتواند از شــرایط پس از توافق 

هسته ای استفاده کند. 
 کاری کــه ســعودی هــا علیــه ایــران در منطقــه انجــام 
می دهند، دشمنی آشکاری است که حتی وزیر خارجه سعودی 
اخیرا گفته نباید بگذاریم گشــایش اقتصادی برای ایران ایجاد 

شود.
رییس قوه مقننه کشورمان تصریح کرد: برخی کارهای عمرانی 

را باید به بخش خصوصی واگذار کرد.
 نقش بانک ها نیز برای رفتن مردم به ســمت کسب و کار بسیار 
موثر است. با وجود تمام مشــکالتی که وجود دارد دلیلی برای 

ناامیدی نیست و کشور در مسیر تغییرات مثبت است.

محسن نظافتی گفت: خوشبختانه در انفجار انتحاری صورت گرفته 
در کاظمین، هیچ ایرانی کشته و یا زخمی نشده است.

وی افزود: ایرانیان حاضر در کاظمین همه سالم بوده و مشکلی برای 
آنها پیش نیامده است.

مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت با اشاره به محل انفجار انتحاری 
در کاظمین خاطرنشان کرد: این انفجار در میدان عدم شهر کاظمین 
رخ داده و با مکانی که زائران ایرانی در هتل های آن مستقر می شوند 

فاصله زیادی دارد.

علی اکبــر صالحــی در واکنــش بــه موضوعات مطرح شــده 
دربــاره احتمــال بازطراحــی راکتــور اراک بــا اســتفاده 
از اعتبــارات خــود ایــران گفــت: قطعــا رونــد بازســازی 
اجرایــی  هســته ای  توافــق  مفــاد  طبــق  اراک  راکتــور 
 شــده و هــر موضوعی کــه در برجــام آمــده به طــور حتم

 بر اساس آن عمل می شود.
رییس ســازمان انرژی اتمی ادامه داد: خوشــبختانه در پروژه 
بازطراحی راکتور اراک، کارشناسان ایرانی تمام امور را در دست 
دارند و در این فرآیند صاحــب، کارفرما و مجری پروژه خودمان 

هستیم.
بنا بر گزارش خانه ملــت، وی تصریح کرد: در جریان باز طراحی 
راکتــور اراک، طراحی های صورت گرفته را به کشــورهایی که 
در برجام متعهد شــده اند، ارائه کرده و آنها به کارشناســان ما 
مشــاوره فنی می دهند و در نهایت پس از طراحــی، آنها از نظر 

استانداردهای فنی تایید می کنند.
راکتــور IR - 40 اراک که یک راکتور تحقیقاتی آب ســنگین 
اســت، طبق این ســند به راکتوری بــا قدرت کمتــر تبدیل 
خواهد شــد که به جای اورانیوم خام در آن اورانیوم غنی شــده 
 مصرف می شــود و در نتیجه پلوتونیوم کمتری در ســال تولید 

خواهد کرد.

 معــاون ســتادکل نیروهــای مســلح با اشــاره بــه نمایش 
مضحک منافقین و آل سعود در پاریس تاکید کرد: انگشت اتهام 
اقدامات احتمالی تروریســتی در ایران به سمت ریاض و پاریس 

است.
به گزارش سپاه نیوز، سردار سیدمسعود جزایری معاون ستادکل 
نیروهای مسلح در سالگرد عملیات مرصاد در سخنانی با تبیین 
خاستگاه تروریســم بین الملل و تاکید بر ســازمان منافقین و 
رسوایی اخیر برخی مقامات غربی و ســعودی حاضر در نمایش 
مضحک همراهی با گروهک تروریســتی منافقیــن در پاریس 
 اظهار داشــت:یادآوری عملیات مرصاد و شکســت ســخت و 
خفت بار منافقین از رزمندگان اسالم در جریان خیانت و تجاوز 
به میهن اسالمی در مردادماه 1367 کابوسی مرگ بار است که 
پس مانده های جبهه نفاق و حامیــان آن را همچنان منزوی و 
مورد تنفر ملت ایران و بلکه ملت هــای آزادی خواه، حق طلب و  

غیرتمند جهان قرار می دهد.
 وی افــزود: هرچنــد دســت های پلیــد منافقیــن بــا اراده 
 ملــت ایــران و هوشــیاری و آمادگــی نیروهــای مســلح 
 و نهادهــای امنیتــی و اطالعاتی کشــور قطع شــده اســت، 
 اما شــبکه موســس و مــروج تروریســم جهانــی مترصد هر 
 فرصتی اســت تا این جریان مــرده و منفور را احیــا کند و در 
مصاف با انقالب و نظام اســالمی عنصری فعــال و موثر معرفی 

نماید. 

یک نماینده ســابق مجلس می گوید: در موضوع فیش های 
حقوقی بحث اصالح طلب و اصولگرا مطرح نیست و اکنون همه 

در حال تخریب یکدیگر هستند.
محمدعلی اسفنانی نماینده اصولگرای مجلس نهم گفت: بحث 
اصالح طلب و اصولگرا مطرح نیست. اکنون همه در حال تخریب 
یکدیگر هستند، بحثی که اصال آن را نمی پسندم همین تخریب 
است که با همه  قوانین و شــرع مغایرت دارد. در برخی از موارد 
مســتنداتی را علنی می کنند که اصال صحت ندارد و در موارد 
دیگر بدون  حتی مدرک  مستندات، دست به شایعه و تخریب 

می زنند.
 اسفنانی با بیان اینکه ماحصل این تخریب ها به ضرر نظام است 
تاکید کرد: متاسفانه این برخوردها تمام ادعای حاکمیت نظام را 
زیر سوال می برد و اینگونه نشان داده می شود که اگر هر دو جناح 
مشکل دارند پس چه کسی را انتخاب کنیم؟ چه کسانی قرار 

است امانت دار این انقالب و نظام باشند.
این فعال سیاســی با اشــاره به تحرکات اخیــر احمدی نژاد 
خاطرنشان کرد: معموال کار ایشــان هیچگاه قابل پیش بینی 
نبوده اســت و نمی شود در مورد اینکه ســال آتی در انتخابات 
حضور پیدا می کند یا نه نظر قطعی داد.اما شواهد نشان می دهد 

که بیشتر برای جمع آوری رأی برای خودش است نه فرد دیگر.

سخنگوی فراکســیون مستقلین مجلس شــورای اسالمی 
فراکسیون مستقلین را ادامه فراکســیون رهروان والیت در 
مجلس دهم دانست و گفت که در حال حاضر تعداد اعضای این 

فراکسیون به 80 نفر رسیده است.
مهــرداد الهوتی اظهار کرد: نگاه ما این اســت که تشــکیل 
فراکسیون جدید در مجلس کمکی به ســایر فراکسیون ها 
خواهد بود، قرار نیست فراکسیون های سیاسی به هم آسیب 
بزنند و با یکدیگر درگیر شوند بلکه در کنار هم اهداف ملی را 

دنبال  می کنند.
وی افزود: افرادی در مجلس هستند که تفکر معتدلی دارند. 
اینها نه اصالح طلب تند هســتند و نه اصولگرای تند و در دو 
فراکســیون سیاســی جایی نمی گیرند. ما در مجلس نهم 
فراکسیون رهروان والیت را داشــتیم که همین نقش را ایفا 
کرد و در آن از اصالح طلبان معتــدل مثل آقای تاجگردون تا 
اصولگرایان معتدل حضور داشــتند. مثال در ماجرای برجام 
اگر این فراکسیون نبود مشخص نبود که آیا برجام در مجلس 
تصویب می شد یا خیر؟ ما آدم های افراطی در مجلس داشتیم 

که می گفتند می خواهیم روی برخی افراد سیمان بریزیم.
الهوتی با تاکید بر لزوم کنار گذاشــتن دعواهای سیاسی در 
مجلس اضافه کرد: ما معتقدیم مردم باید نمود کاری مجلس 

را در قانون گذاری ببینند و تاثیر آن را در جامعه احساس کنند.

 شیعه و سنی قربانی داعش

اوحدي: 

عربستان حق ندارد سهمیه 
حج ايران را واگذار کند

الريجانی:

 دشمنی عربستان با ايران
آشکار است

هیچ ايرانی در انفجار انتحاری 
کاظمین آسیب نديده است

 ايران صاحب راکتور اراک 
است

هشدار سردار جزايری درباره 
اقدامات رياض و پاريس

نماينده سابق مجلس:

 احمدی نژاد برای خودش 
رأی جمع می کند

سخنگوی فراکسیون مستقلین اعالم کرد؛

مستقلین مجلس 
چندنفرند؟

فراکسیونسیاستدیدگاه
سردار ارجمندفر مطرح کرد:

جزئیات فعالیت های 
عربستان علیه ايران 

نعمتی:

 اکثر اصولگرايان
 حامی روحانی هستند

سردار مجید ارجمندفر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: انهدام 
گروه های تروریستی در شمالغرب کشور در حال انجام است.

وی با اشاره به جزئیات انهدام گروه های تروریستی در شمالغرب 
کشور گفت: از سال گذشته به صورت متمرکز شبکه اطالعاتی 
عربســتان و آمریکا برنامه ای را برای ایجاد ناامنی در ایران آغاز 
کردند.جانشین قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( شمالغرب کشور 
در این رابطه تصریح کرد: این دو کشور ارتباطاتی را با گروه های 
ســنتی و پژاک برقرار کردند، به گونه ای که شبکه اطالعاتی 

عربستان با حاج  احمدی در آلمان جلسه ای را برگزار می کند.
ارجمندفر ادامه داد: در این جلسه وعده تجهیز و تامین منابع 
مالی برای این گروه ها داده می شود و در همین راستا در اقلیم 
کردستان نیز جلسات دیگری توسط کنسولگری های خود این 
کشورها برگزار می شود.وی با بیان اینکه این جلسات در راستای 
ایجاد انسجام بیشــتر بین گروه های سنتی برگزار شده است، 
گفت: گروه های سنتی با حدود 36 سال فعالیت این شبکه های 
 اطالعاتــی دور یکدیگر جمع می شــوند. جانشــین قرارگاه

 حمزه سیدالشهدا)ع( شمالغرب کشور در رابطه با ماموریت  این 
گروه ها ابراز کرد: این گروه توسط کشورهای عربستان و آمریکا، 

پشتیبانی تسلیحاتی و تجهیزاتی می شد.

بهروز نعمتی، عضو فراکسیون والیت مجلس شورای اسالمی در 
مورد احتمال حمایت اصولگرایان معتدل از روحانی در انتخابات 
ریاست جمهوری ســال 96 گفت: شخصا حامی آقای روحانی 
بوده و هســتم، فکر می کنم طیف گســترده ای ازاصولگرایان 

معتدل نیز از آقای روحانی درانتخابات 96 حمایت می کنند.
 وی در مورد سخنان باهنر مبنی بر تعیین شرط و شروط برای 
حمایت از روحانی توسط اصولگرایان اظهارداشت:حل مشکالت 
اقتصادی یک پروسه عظیمی اســت و اینگونه نیست که این 
مشکالت یک شبه به وجود آمده باشند، اتفاقات خیلی بزرگی 
که در دولت نهم و دهم در زمان احمدی نژاد رخ داد ضربه بزرگی 
را به اقتصاد کشور وارد کرد و رفع این آسیب ها به این آسانی قابل 
رفع شدن نیست چه برسد به اینکه ما ضرب العجل پنج شش ماه 

برای حل آنها تعیین کنیم. 
 نعمتی در پاســخ به این ســوال کــه آیا تعییــن این پیش 
شــرط ها پیــش زمینه و بهانــه ای بــرای عــدم حمایت از 
روحانی توســط ایــن بخــش از اصولگرایان نیســت، گفت: 
 من اطالعــی از برنامه این آقایــان ندارم ولــی از نظر ما طیف 
گسترده ای از اصولگرایان که هم شــامل معتدلین و هم سایر 

طیف ها خواهند بود از روحانی حمایت می کنند.

پارلمان

پیشنهاد سردبیر: 
 احمدی نژاد برای خودش رأی جمع می کند

مقتدی صدر رهبر جریان صدر با بیان اینکه تنها کســی است 
که قادر به بسیج گســترده عراقی هاســت، افزود: قصد ندارم 
 از این ظرفیت برای رســیدن به منصب و پســت بهره برداری 

کنم. 
به گزارش پایگاه خبری الســومریه، وی این مطلب را در پاسخ 
 به یکی از هوادارانش که از ا و خواسته بود پیامی به دشمنانش

 دراین باره بفرستد ،بیان کرده است. مقتدی صدر اضافه کرده که 
ما تنها کسی هستیم که توان بسیج کردن عمومی مردم را داریم 

و این نعمتی از خدا و مایه افتخارماست.

وزارت دفاع عراق از کشته شدن معاون البغدادی در دیالی خبر 
داد. منابع عراقی اعالم کردند که معاون ابوبکر البغدادی، سرکرده 
گروه تروریســتی داعش در شمال دیالی کشته شد.به گزارش 
پایگاه خبری شــبکه العالم، وزارت دفاع عراق اعالم کرد که در 
عملیات نیروهای عراقی در شمال دیالی، معاون البغدادی کشته 
و شماری از همراهان وی نیز زخمی شدند.در بیانیه وزارت دفاع 
عراق که سومریه نیوز بخشی از آن را منتشر کرده، آمده است: 
هاشم نصیف جاسم الحیالی، معاون ابوبکر البغدادی در منطقه 

المخیسه در شمال استان دیالی به هالکت رسید.

روزنامه کویتی »الجریده« در یادداشتی تحت عنوان »داعش را 
حفظ کنیم« مدعی شد داعش می تواند حائلی برابر ایران شیعه 
باشد و همچنین پذیرش آن به عنوان یک کشور مستقل، آنها 
را مجبور به پذیرش پاسخگویی در قبال اقدامات خود در عرصه 
بین المللی می کند.به گزارش انتخاب، نویسنده در بخشی از 
یادداشت خود از کشورهای جهان درخواست می کند تا با تغییر 
قوانین بازی نام »خالفت« به داعش اطالق گردد.فواد البســام 
معتقد است که به رسمیت شــناختن داعش موجب محدود 
شدن این گروه تروریستی در مرزهای خود خواهد شد. البسام 
با پرداختن از منظر دیگر به این مســئله عنوان می دارد که از 
دیدگاه سیاست خارجی، داعش به عنوان کشور جدید می تواند 
 نقش منطقه حائل سنی در مواجهه با ایران و افراطیان شیعه را

 ایفا کند.

مقتدی صدر:

 تنها کسی هستم که می توانم 
افکار عمومی عراق را بسیج کنم

معاون البغدادی کشته شد

روزنامه کويتی: 

داعش حائلی
برابر ايران است

ورودآهسته سنتی ترين نهاد سیاسی ايران به شبکه های اجتماعی؛

سیاسیون سنتی در شبکه های مجازی

نایب رییس مجلس شــورای اســالمی گفت: گــزارش مجلس 
درباره دریافتی های غیرمتعارف اواخر مردادماه در صحن علنی 

مجلس قرائت می شود.
علی مطهری نایب رییس مجلس شــورای اســالمی با تاکید بر 
جدیت مجلس در برخورد با مفاســد اقتصــادی گفت: مجلس 
برای برخورد با مفاسد اقتصادی ورود کرده و با تدوین طرح های 

مختلف، درصدد بستن راه های تخلف است.
وی افزود: طرح مجلس برای مقابله با دریافتی های غیرمتعارف 

پختگی الزم را دارد . 

 زمان قرائت گزارش
 حقوق های کالن در مجلس
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بازار

يادداشت ويژه

مدیر عامل شرکت آبفای اســتان اصفهان گفت: استفاده 
از فاینانس خارجی روش مالی جدیدی اســت که آبفای 
اصفهان برای بازســازی شبکه فرســوده فاضالب شهر 

اصفهان در دستور کار قرارداده است.
هاشم امینی در جلسه هم اندیشی مدیران دفاتر تجهیز 
منابع مالی غرب و مرکز کشــور با موضوع بهره گیری از 
روش های مختلف سرمایه گذاری بخش خصوصی گفت: 
انتظار می رود با اســتفاده از این روش شــبکه فاضالب 
اصفهان که قدمتی بیش از 50 ســال دارد در کوتاه ترین 

زمان ممکن بازسازی شود.
وی افزود: با بهره گیری از روش های مختلف تامین 

منابع مالــی از قبیل فاینانس، بیــع متقابل، 
BOO ، BOT و تبصــره ســه مــی توان 

امیدوار به اجرای به موقع پروژه ها و نیز 
اجرای طرح های توسعه ای بود در غیر 
این صورت با تکیه بر منابع مالی دولتی 
فقط عقب ماندگی در عملیاتی شــدن 
پروژه ها و اســتهالک تاسیسات را باید 

انتظار داشت.
هاشم امینی تاسیس دفاتر تجهیز منابع 

مالی را در پیشبرد طرح های 
ای  توســعه 

ثــر  مو

دانست و افزود: در ســال های اخیر شرکت آبفای استان 
اصفهان بــا راه اندازی دفتر تجهیز منابع مالی توانســت 
به روش های مختلف مالی همانند بیع متقابل، فاینانس 
خارجی، تبصره ســه، BOO و BOT پروژه های مختلف 
آب و فاضالب را در گوشه و کنار استان اجرایی کند زیرا 
با مشــارکت بخش خصوصی بهره وری از ظرفیت های 
 موجــود چندین برابر می شــود. وی بــه راندمان باالی

 بهره وری در کشورهای اروپایی اشــاره کرد و گفت: در 
اروپا که به دلیــل میانگین باالی بارندگی به قاره ســبز 
معروف است به رغم وفور منابع آبی با استفاده از فناوری 
و نیز بهــره منــدی از ظرفیت بخش 
افزایش  خصوصــی درصــدد 
راندمان بهره وری از منابع 
آبی موجود هستند و از هر 
قطره آب نهایت استفاده را 
می کنند و به نوعی از هدر 
رفت بی رویــه جلوگیری 
کرده و مصــرف بهینه را در 
دستور کار خود  قرار داده اند.

رییس سابق اتحادیه صنف مشــاوران امالک با اشاره به 
اینکه سال آینده، مســکن رونق می گیرد، گفت: پول ها 
به جای اینکــه در تولید هزینه شــوند در بانک ها بلوکه 
می شــوند. مصطفی قلی خســروی در جمع خبرنگاران 
با بیان اینکه از حدود ســه ســال پیش تاکنون مسکن 
در رکود اســت، گفت: مسکن در رکود اســت و همه به 
 خوبی علت آن را می داننــد. وی با بیان اینکه اعتقادی به

 بلوکه شــدن پول ها در بانک  ندارم و باید پول در دست 
مردم باشد تا شــکوفایی اقتصادی به وجود بیاید، افزود: 
برعکس تمام دنیا که پول ها از بانک ها خارج و به ســمت 

تولید می رود، در ایران پول ها در بانک ها بلوکه می شوند.
این کارشناس بخش مســکن با اعالم اینکه کاهش نرخ 
ســود بانکی می تواند موجب رونق مسکن شود، اما رونق 
بازار مسکن تنها با این مولفه رخ نمی دهد، اظهار داشت: 
بانک ها  باید زمانی که وام دهنده ها ۳ قســط عقب افتاده 

دارند، خانــه را به حــراج بگذارند تــا پس از 

فروش آن واحد مســکونی بانک ها دوبــاره وام پرداخت 
کنند.  رییس ســابق اتحادیه صنف مشــاوران امالک با 
بیان اینکه دولت باید ۶0 تــا ۸0 درصد قیمت یک واحد 
مسکونی را وام بدهد تا صنعت ســاختمان فعال تر شود، 
گفت: نیمه دوم سال ۹5 آغاز شــکوفایی بازار مسکن و 
سال ۹۶ دوره رونق خواهد بود، هرچند باید اذعان شود، 
هنوز بــا رونق بازار مســکن که روزانه ۱۴ هــزار معامله 
مسکن صورت می گرفت، فاصله داریم.  خسروی با تاکید 
بر اینکه زنگ خور مشــاوران امالک تا حدودی زیاد شده 
و باید به آینــده امیدوار بود، اظهار داشــت: عصر حاضر، 
قرن آی تی اســت. بنابراین کســانی باید در این بخش 
امالک حضور یابند که ســواد آی تی داشته باشند. وی 
با اشــاره به فعالیت بنگاه های امــالک در بخش آی تی 
 و ایجاد جامع ترین ســامانه امالک کشور، گفت: ورود به 
بخش های جدید بخش مســکن می تواند فضای کنونی 

بنگاه های امالک را رونق بخشد.

مدير عامل شرکت آبفای استان اصفهان گفت:

بازسازی شبکه فاضالب اصفهان با فاينانس خارجی
ريیس سابق اتحاديه صنف مشاوران امالک:

سال آينده مسکن رونق می گیرد

هیئت امنای صندوق توســعه ملی به زودی احمد دوست حسینی 
 را به عنوان رییس هیئت عامل و مدیرعامل صندوق توسعه ملی به 

رییس جمهور معرفی می  کند.
پس از حدود ســه هفته بالتکلیفی ریاســت و اعضای هیئت عامل 
صندوق توسعه ملی خبر می رسد که  احمد دوست حسینی قائم مقام 
سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت با تصمیم هیئت امنای صندوق 
توسعه ملی به عنوان گزینه اصلی ریاست هیئت عامل و مدیر عامل این 
صندوق به رییس جمهور معرفی می شود. پیش تر، رییس و اعضای 
سابق هیئت عامل صندوق توسعه ملی به دلیل افشای فیش حقوقی 
مجبور به استعفای دسته جمعی شــدند که این استعفا مورد تایید 

رییس جمهور و هیئت امنای صندوق قرار گرفت.
 به نظر می رســد، احمــد دوست حســینی در دو روز آینده با حکم 
رییس جمهور به طور رسمی معرفی و کار خود را در صندوق توسعه 

ملی آغا ز کند.
به گزارش فــارس، احمد دوست حســینی دارای مدرک تحصیلی 
کارشناسی ارشد مهندسی برق، فعالیت در شورای رقابت، قائم مقامی 
در وزارت صنعت و دبیرکلی اتاق بازرگانی تهران را در سوابق خود دارد.

وی بیش از 20 سال سابقه معاونت وزیر صنایع   را دارد.
پیش از این، سیدصفدر حسینی رییس هیئت عامل، مسعود مزینی، 
محمدســعید نوری نایینی، محمدرضا شجاع الدینی و محمدقاسم 
حســینی به عنوان اعضای هیئت عامل از ســمت خود در صندوق 

کناره گیری کرده  بودند.

رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی کشــور با اشاره به وضعیت قیمت 
لبنیات اظهار داشت: با توجه به کاهش قدرت خرید و عدم تعادل در عرضه 
و تقاضا، صنایع لبنی حاضر نشدند که امسال نرخ تورم را در بهای تمام شده 
محصوالتشان اضافه کنند،  از این رو افزایش قیمت لبنیات شایعه ای بیش 

نیست.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی امکان افزایش نرخ شیر خام وجود ندارد، 
گفت: اجرای مصوبه هزار و ۴۴0 تومان به عرضه و تقاضا بســتگی دارد  
بنابراین در شــرایطی که روزانه هزار تن مازاد شیر خام از طریق سازمان 

تعاون روستایی خریداری می شود، افزایش قیمت معنایی ندارد.
باکری ادامه داد: هیئت وزیران، مصوبه را به وزارت جهاد کشاورزی برای 
به کارگیری راهکارهای افزایش مصرف سرانه شیر درجهت رونق صنایع 

لبنی اعالم کرده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، انجمن جهانی فوالد با انتشــار گزارشی 
اعالم کرد: میزان تولید فوالد خام ۶۶ کشــور دنیا طی شــش ماهه 
نخست سال 20۱۶ با کاهش ۱/۹ درصدی نســبت به مدت مشابه 

سال گذشته به 7۹۴/۸ میلیون تن رسید.
بر پایه این گزارش با وجود کاهــش جهانی تولید فوالد خام در نیمه 
نخســت ســال 20۱۶ میزان تولید فوالد خام ایران بــا 5/2 درصد 
افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۸میلیون و ۸0۶ هزار 
تن رســید. همچنین میزان تولید فوالد خام ایــران در ماه ژوئن با 
۱۱/۳ درصد افزایش نســبت به مدت مشابه ســال گذشته به یک 

میلیون و 5۹0 هزار تن رسید.
منطقه خاورمیانه با۳/2 درصد کاهش تولید نســبت به مدت مشابه 

سال گذشته ۱۳ میلیون و ۸2۳ هزار تن فوالد خام تولید کرد.

دوست حسینی مديرعامل صندوق 
توسعه ملی شد؟

افزايش قیمت لبنیات 
شايعه ای بیش نیست

افزايش 5/2 درصدی 
تولید فوالد خام ايران

قیمت انواع چرخ خیاطی

مسکنآبفا

حمایت از سرمایه گذاران داخلی در عرصه هوانوردی 
کشور و کمک به تقویت ایرالین های فعال ایرانی یکی 
از اصلی ترین اهــداف ســازمان هواپیمایی در طول 
ســال های گذشــته بوده که نتیجه آن کاهش فضای 
پرواز بســیاری از ایرالین های خارجی در مسیرهای 
داخلی و بین المللی بوده است، موضوعی که شاید در 

آینده ای نزدیک با تغییراتی همراه شود.
به گزارش نامه نیوز، براســاس آمارهای ارائه شــده از 
سوی وزارت راه و شهرســازی، ایرانی ها در طول سال 
رقمی نزدیک به چهار میلیــارد دالر بلیت هواپیما از 
ایرالین های خارجــی و به طور خاص شــرکت های 
هواپیمایی منطقه خاورمیانه خریــد می کنند؛ مبلغ 
بزرگی که برای سنجش آن فقط کافی است با رقم ۱۱ 
میلیارد دالری خرید ایران از ایرباس برای ۱۱۸ فروند 

هواپیمای نو مقایسه شود.
این رقم گزاف به دنبال شــرایطی ایجاد شــده که در 
طول ســال های گذشــته بر صنعت هوانوردی ایران 
حاکم بوده است.ســازمان هواپیمایــی تالش کرده 
برای از بین نرفتن بازار شرکت های هواپیمایی ایرانی 
برخی از پروازها در مسیرهای بین المللی را تنها با این 
ایرالین ها پیگیری کند تا شرکت های خارجی  نتوانند 

در این حوزه جوالن بدهند.
این سیاست که اجرای آن به دلیل محدودیت ناوگان 
هوایی کشور بسیار دشوار است، حاال با یک ابهام دیگر 
روبه رو شده و آن بحث ورود توریست ها به ایران است. 
مرتضی دهقان مدیر کل دفتر نظــارت بر فرودگاه ها 
و شــرکت های هوانوردی ســازمان هواپیمایی خبر 
از آن داده اســت کــه برخــی از توریســت ها تنها با 
ایرالین هــای خاص پرواز می کنند و بــه همین دلیل 
برای چگونگی ورودشان به ایران شــرط هایی دارند.

از این رو ســازمان هواپیمایی به منظور اینکه اولویت 
افزایش ورود توریســت به ایــران را پیگیری کند، در 
برخی حوزه ها اجازه آن را خواهــد داد که با کمک به 
آژانس ها و کاهش حساسیت ها شرایط را در این حوزه 
فراهم کنــد. هرچند هنوز این ســازمان به طور دقیق 
درباره  چگونگی شــرایط این تغییر سیاستی سخنی 
نگفته است، اما به نظر می رســد با این شرایط قدری 
اوضاع ایرالین های خارجــی در این حوزه بهبود یافته 
و در دوگانه حمایت از ایرالین ها یا افزایش توریست، 
ســازمان هواپیمایــی افزایش تعداد گردشــگر را در 

دستور کار خود قرار دهد.

چراغ سبز سازمان هواپیمايی 
به ايرالين های خارجی

نگاه روز

۴ ســال قبل بــود؛ یکــی از روزهای 
اردیبهشت ماه ســال ۹۱؛ پس از آنکه 
نماینده اصفهان در مجلس شــورای 
اسالمی پیشنهاد اختصاص هزار میلیارد ریال برای ساخت سالن 
اجالس سران در اســتان اصفهان را ارائه داد، ناگهان ولوله ای در 
مجلس به راه افتاد. هر یک از نمایندگان خواستار ساخت این سالن 
در شهرستان خود شدند و حتی سخنان  رییس کمیسیون امنیت 
ملی مبنی بر اینکه این تصمیم مربوط به حیثیت ملی کشور است 
هم نتوانست نظرات گروهی از  نمایندگان را تغییر دهد و وکالی 

ملت با تصویب این پیشنهاد مخالفت کردند. 
ماجرا از این قرار بود که در ادامه بررسی بندهای هزینه ای الیحه 
بودجه نیره اخوان بیطرف که آن موقــع نماینده مردم اصفهان 
در مجلس شــورای اسالمی بود، درخواســت بازگشت گزارش 
کمیسیون تلفیق در یکی از بندهای هزینه الیحه بودجه به الیحه 
دولت را ارائه داد. بر اساس الیحه دولت، شهرداری اصفهان تا سقف 
یک هزار میلیارد ریال بابت ساخت سالن اجالس سران و سازمان 
تعاون روستایی برای هزینه های قانونی تا سقف ۳00 میلیارد ریال 
از منابع موضوع این بند مجاز می شدند. همین موضوع مخالفت 
شدید برخی از نمایندگان سایر استان ها را به دنبال داشت. یکی 
از این نمایندگان »نادر قاضی پور« نماینده مردم ارومیه بود که 
در مخالفت با این پیشنهاد گفت:» اگر اصفهان نصف جهان است 
آذربایجان کل جهان اســت. اگر جایی باید این اجالس برگزار 
شود آن شهر قم است. شهر دینداران، شهر علما و مراجع تقلید.« 
جوری گفت »قم شــهر دینداران و علما و مراجع اســت« انگار 
اصفهان شهر دینداران و علما نیست! انگار این  اصفهان نبوده که 
»شهیدپرورترین استان« کشور شناخته شده  و تخت فوالد این 

شهر، بزرگترین قبرستان جهان اسالم پس از دارالسالم به شمار 
نمی رود !  ولی مشکل قاضی پور آن روز دفاع از شهر قم نبود . از نظر 
این نماینده حتی »شمال« هم نسبت به اصفهان برتری داشت 
چون سرسبز بود: »اگر شهر مذهبی می خواهید برای برگزاری 
این اجالس قم هست! اگر شهر سرسبز می خواهید شمال ایران  
را داریم! و  اگر به دنبال غیرت و شــهامت  هستید آذربایجان  که 
هســت!« همین حرف های قاضی پور بود که نمایندگان سایر 
استان ها را هم تحریک کرد و  نمایندگان کردستان، خوزستان، 
مشهد ، سیستان و ... هر کدام شــهرهای خود را فریاد می زدند و 

خواستار برگزاری این اجالس در شهرهای خود بودند.
علی الریجانی کــه آن زمان هم رییس مجلس بــود، وقتی این 
وضعیت را دید، چاره ای نداشت جز آنکه توضیح دهد این تصمیم 
در راستای مصالح ملی گرفته شده است. الریجانی گفت: »این 
اجالس بین المللی اســت و ابتدا قرار بود در کیش برگزار شود و 
سپس به دلیل مصالحی مقرر شد در اصفهان برگزار شود.« حتی 
بروجردی ، رییس کمیســیون امنیت ملی هم برای آرام کردن 
نمایندگان به میان میدان آمد و تاکید کرد که »ســاخت سالن 
اجالس غیرمتعهدها در اصفهان تصمیم نظام اســت.«  بحث و 
جدل ها اما ادامه داشــت . علی الریجانی رییس مجلس شورای 
اســالمی که نمایندگان را دعوت به آرامــش می کرد، خطاب 
به نمایندگان گفت:» می دانم به اســتان اصفهان حساســیت 
 دارید و فکر می کنید خیلی از امکانات به این اســتان اختصاص 

یافته است.«
در نهایت هم آن روز، وکالی ملت بــا ۶۹ رای موافق، ۱۱۴ رای 
مخالف  و  ۱۶ رای ممتنع از مجموع 2۱۶ نماینده حاضر در مجلس 
با تصویب این پیشــنهاد مخالفت کردند. محمدرضا باهنر هم 

مجبور شد توضیح دهد که قاضی پور قصد توهین به اصفهان را 
نداشته است ...

 ***
 ســال قبل، باز هم اردیبهشــت ماه بــود . وقتی ســوت پایان 
بازی های هفته پایانی لیــگ برتر به صدا درآمــد، باز هم یک 
 جنجال شــکل گرفــت. جنجالی که یــک پای آن بــه تبریز 
برمی گشت. جایی که مسئوالن و نمایندگان این استان و حتی 
مردم این شهر، شایعه تبانی فدراســیون و باشگاه سپاهان برای 
قهرمانی تیم طالیی پوش را بر سر زبان ها انداخته و به آن دامن 
زدند. باز هم نام یک نفر، پررنگ تر از بقیه به چشــم می خورد : 
 »نادر قاضی پور« کسی که ایستاده بود مقابل یک استان و تلویحا

 ادعا می کرد دســت های پشــت پرده جام را از تراکتورسازی 
 گرفت و به سپاهان داد! جالب اینکه مدعی هم بود که: »ما دنبال 
زیر سوال بردن تشکیالت فوتبال نیستیم اما دنبال این هستیم 
که دیگر حق کشی شکل نگیرد. داور و ناظر مسابقه در این بازی 
عملکرد بدی داشــتند.مردم آذربایجان والیتمدار هســتند و 
مطالبات خود را از طریق قانون پیگیری می کنند .  وزیر ورزش 
باید به  مجلس بیاید و در کمیسیون فرهنگی پاسخگو باشد. اینجا 
توطئه ای شکل گرفته بود که داور بازی تراکتور و سپاهان را برای 

قضاوت این بازی قرار دهند.« 
 ***

و قاضی پور باز هم علیه اصفهان و مدیرانش جبهه گرفته است. 
این بار بهانه »شرکت فوالد مبارکه« و شخص »بهرام سبحانی« 
است. به ادعاهای مطرح شده کاری نداریم. نماینده تبریز گفته 
بود که مدیرعامل فوالدمبارکه با دریافتی ۱۹۶ برابری نسبت به 
کارگران فوالد در هیئت مدیره ۱۶ شرکت و موسسه هم  عضویت 
 دارد. بهرام ســبحانی که از این سخنان برآشــفته بود با انتشار

  نامه ای سرگشــاده به قاضــی پور گفــت: اظهارات شــما از 
 بــی اطالعــی از واقعیات اســت. بنــده در ۱۶ شــرکت عضو 
هیئت مدیره نیســتم ... .در ادامه خبرگزاری موج هم مدارکی 
منتشرکرد و مدعی شد که ســبحانی در شرکت های مختلفی 
عضویت دارد و نوشت که آماده است تا با انتشــار این اسناد، به 
شفافیت در وضعیت حقوق مدیران صنعت فوالد کمک کند... و 
این داستان قطعا ادامه خواهد یافت ولی هیچ کس در این میان 
نخواهد گفت چرا »نادر قاضی پور« با آن ادبیات درخشان و سابقه 
درخشان تری که از او ســراغ داریم، از میان این همه آلودگی و 
سیاهی و فساد در اقتصاد و سیاست و حتی ورزش کشور، چشمان 
ریزبین و تیزبینش)!( فقط اصفهان را دیده است؟چرا نمایندگان 
سایر استان ها به اصفهان حساسیت دارند؟ چرا این حساسیت 
به مردم سایر استان ها هم سرایت کرده است؟ این »حساسیت« 
که از »حسادت« هم گاهی نشأت می گیرد، ریشه در کجا دارد؟ 
اصفهان تاوان کدام گناه نکرده را می دهد؟ اصفهان ، این استان 
همیشه »معین«ِ سایر استان ها، مگر همیشه ایام همراه و حامی 
تمام ایران نبوده است؟ مگر زمان جنگ و انقالب ، در صف اول و 
پیشگام مبارزه و جهاد نبوده است؟ مگر پس از جنگ ، پیشگام 
سازندگی نشد؟ مگر در تمام این سال ها، مدیران اصفهانی جور 
کم کاری و کم توانی بسیاری دیگر را نکشیده اند؟ اصفهان به کدام 

گناه نکرده ، این چنین خارچشم همه شده است؟!...

جوسازی ها علیه نصف جهان و مديرانش پايانی ندارد

گناه اصفهان چیست؟

چرا نمايندگان 
ساير استان ها به 

اصفهان حساسیت 
دارند؟ چرا اين 

حساسیت به مردم 
ساير استان ها 

هم سرايت کرده 
است؟ 

پیشنهاد سردبیر: 
سال آينده مسکن رونق می گیرد
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ويژهيادداشت

از گوشه و کنار ايران

اتفاق روز

 دمــا؛ فاکتــور تعيين جنســيت خزنــدگان و
الك پشت هاي دريايي

مباركي ضمــن يادآوري خزندگان و الك پشــت هــاي دريايي 
 فاقد كروموزوم X و Y و عــدم تعيين جنســيت ژنتيكي در اين
 گونــه هــا، خاطرنشــان كــرد: تعييــن جنســيت در ايــن

گونه ها توســط دمــا انجــام مي شــود و بــه طــور نمونه در 
 مــورد الك پشــت هــاي دريايــي دمــاي ۲۸ تــا ۲۹ درجه

ســانتي گراد، منجــر به توليــد نــوزادي از جنس نــر و دماي 
 ۳۰ تا ۳۱ درجه ســانتي گــراد، منجر به نــوازدي از جنس ماده
 مي شــود.وي افزود: دماي خارج از محدوده ذكر شــده، منجر به

برهم خوردن تعادل جنســيتي مي شــود؛ به شــكلي كه دماي 
۲۸/5درجه منجر به توليد نوازد نــر و ۳۰/5 درجه منجر به توليد 
نوزاد ماده مي شود و تكرار اين اتفاق طي دوره متوالي، نتيجه اي 

جز حذف يک جنسيت و خطر انقراض يک گونه نخواهد داشت.
مديركل دفتر موزه هاي تاريخ طبيعي و ذخاير ژنتيكي ســازمان 
حفاظت محيط زيســت ادامــه داد: اهميت ايــن موضوع زماني 
 بيشتر مشخص مي شــود كه بدانيم در حال حاضر هر هفت گونه

الك پشت دريايي شناخته شــده در ســطح جهان، در معرض 
تهديد قرار دارند. وي اشــاره اي هم به توليدمثل گاندو يا تمساح 
پوزه كوتاه داشــت و گفت: تعادل دمايي بين ۳۱/5تا ۳۲/5 درجه 
منجر به توليد نوزاد از هــر دو جنس نر و ماده مي شــود؛ ولي با 
قرارگرفتن دما در درجه بــاالي ۳۲/5، نوزاداني از جنس نر و بين 
۲۸ تا ۳۱، نوزاداني از جنس ماده توليد خواهند شد. به گفته وي، 
با وجود بررســي و توجه كمتر به موضوع تاثيــرات تغيير اقليم و 
گرمايش زمين بر تنوع زيستي، خطرات بســياري از اين ناحيه، 
تنوع زيســتي جهان را تهديد مي كند كه از آن جمله مي توان به 
مرگ جنين ها در تخم، همزمان با افزايش يا كاهش بسيار شديد 
دما اشاره كرد. اين مقام مســئول با بيان اينكه تغيير اقليم پديده 
اي اســت كه در مواجه با تغييرات آب و هوايي، طي مدت زماني 
طوالني در حدود ۱۰ الي ۱5 سال، در ســطحي كالن و پهنه اي 
وســيع رخ مي دهد، اظهار كرد: اكنون بيش از دو دهه از شناخت 
و توجه جهاني به موضوع تغييــر اقليم و اثرات ناشــي از آن مي 
گذرد؛ امــا اين موضوع در حــوزه تنوع زيســتي همچنان داراي 
 ابعاد ناشناخته بسياري است. مباركي، تغيير در زمان توليد مثل

گونه هاي گياهي و جانوري، تغييــر پراكنش گونه هاي مختلف، 
تغيير زمان جوانــه زني و دانه دهــي گياهان را برخــي از اثرات 
مستقيم و مخرب تغييرات اقليم بر تنوع زيستي جهاني برشمرد 
و افزود: از آنجايي كه دما، فاكتور مهم و محرك اصلي بســياري از 
گونه هاي گياهي و جانوري براي ورود به فصل توليد مثل اســت، 
افزايش يا كاهــش آن مي تواند منجر به تغييــر زمان توليد مثل 
 آنها شــود؛ زيرا تغيير دما، برهم خوردن زمــان مهاجرت و منابع

تغذيه اي گونه ها را در بر دارد.
مرگ کروکوديل در دماي کمتر از 4 درجه سانتي گراد

وي اشــاره اي هم به تغييــر پراكنش گونه هــاي مختلف بر اثر 
 تغييرات اقليم داشــت و ادامه داد: به طور مثــال دماي كمتر از

۴ درجه سانتي گراد، مرگ كروكوديل را به دنبال خواهد داشت؛ 
بنابراين عامل دما مــي تواند منجر به تغييــر پراكنش گونه ها و 

تهديد نسل آنها به دليل قرار گرفتن در زيستگاه های جديد شود.
به گفته مديركل دفتر موزه هــاي تاريخ طبيعي و ذخاير ژنتيكي 
سازمان حفاظت محيط زيســت، عامل دما با كاهش دوره حيات 
گونه ها نيز مي تواند دوره توليد مثل آنها را دستخوش تغيير كرده 

و آنها را با خطر انقراض يا كاهش نسل مواجه كند.
ضريب باالي آســيب پذيري ســمندر لرستاني از 

تغييرات اقليم
مديركل دفتر موزه هاي تاريخ طبيعي و ذخاير ژنتيكي ســازمان 
حفاظت محيط زيســت، سمندر لرســتاني و دوزيســتان را از 
جمله گونه هايي برشمرد كه آســيب پذيري باالتري از تغييرات 
 اقليم دارند. اين مقام مســئول افــزود: به طور كلــي گونه هاي

آســيب پذير يا در معرض تهديد، با تغيير شــرايط اكوسيستمي 
ناشــي از تغييرات اقليم، به داليل متعدد از جمله از دست دادن 
منابع تغذيه اي خــود، براي حفــظ حيات و چرخــه زندگي با 
 چالشــی جدي مواجه مي شــوند و احتمال انقراض اين گونه ها

افزايش مي يابد.
افزايش شدت اثر تغييرات اقليمي در مناطق ساحلي 

و دريايي
به گفته مديركل دفتر موزه هــاي تاريخ طبيعي و ذخاير ژنتيكي 
ســازمان حفاظت محيط زيســت، به دليل باالتر بودن شدت اثر 
تغييرات اقليمي در مناطق ساحلي و دريايي، ادامه روند گرمايش 
زمين مي تواند افزايش يک متري سطح درياها و در نتيجه نابودي 
و زير آب رفتن بسياري از جزاير را به دنبال داشته باشد. اين مقام 
مسئول خاطرنشان كرد: زيرآب رفتن جزاير به معناي از بين رفتن 
بسياري از تاالب ها، زيستگاه ها و تنوع زيستي گياهي و جانوري 

است.

 عضو هيئت علمی موسســه تحقيقــات جنگل هــا و مراتع باغ
گياه شناسی ملی ايران گفت: در ســال های اخير، خطر انقراض 
گياهان بومی كشــور با شــرايط جغرافيايی مطلــوب، به وضوح 

احساس می شود.
ولــی ا... مظفريــان، عضــو هئيت علمــی موسســه تحقيقات 
جنگل هــا و مراتــع بــاغ گيــاه شناســی ملــی ايــران، در 
 خصــوص وضعيــت گونه هــای گياهــی و انقــراض آنهــا
 اظهار داشــت: انقراض يــک گونــه گياهی در حالــت طبيعی

امكان پذير نيســت و آنچه اهميت دارد، علــل و عوامل انقراض 
آنهاست.

وی با بيان اينكه خلقت برای نابودی نبــوده و هر موجودی برای 
حفاظت از خود، زيســتگاه و انرژی خاصی دارد، تصريح كرد: ما 
انســان ها با نفوذ به محل رويش گياهان و اشــغال زيستگاه آنها، 
باعث اختالل در شرايط زيستی آنها و بر هم خوردن زيستگاه شان 

شده ايم.
مظفريان بيان داشــت: در ايران با گســترش شــهر نشــينی، 
توســعه بــی رويــه جاده هــا در برخــی موارد، ســد ســازی 
و كوهســتانی  مناطــق  دامنــه  در  ســازی  ســاختمان   و 

چشمه سارها، به سمتی حركت كرده ايم كه محيط را برای رويش 
گياهان دشوار ساخته  است.

عضو هئيت علمی موسســه تحقيقــات جنگل هــا و مراتع باغ 
گياه شناســی ملی ايــران، دربــاره ديگر علل انقــراض گياهان 
يا كاهــش جمعيت آنها كــه در واقــع در كشــورمان به وضوح 
 قابــل رويــت اســت، گفــت: بهــره بــرداری خودخواهانه و

بــی رويــه از گياهان، به ايــن مفهوم اســت كه كشــاورزان در 
هر مكانی كــه می خواهند، اقدام به كاشــت كــرده و دامداران 
در هر منطقــه دلخواهی به چــرای دام های خــود می پردازند 
يا به اســم دارويی بــودن گيــاه، اقدام به برداشــت بــی رويه 

 آن از ريشــه كــرده و امــكان رويش مجــدد آن را با مشــكل
مواجه می كنند.

 وی بــا بيــان اينكــه در ايــران ســابقه تاريخــی روشــن و
مطالعه شــده در ارتبــاط با محيط  هــای خاص رويشــگاهی 
گياهــان وجــود نــدارد، گفــت: بعــد از ۳۸ ســال تــالش و 
تحقيــق در حــوزه گياه شناســی، جرئــت نمی كنــم آماری 
از گياهــان منقــرض شــده ارائــه دهــم؛ ولی خوشــبختانه 
امروزه بســياری از گياهــان ايرانی را شــناخته و در دانشــكده 
 كشــاورزی كرج، تمام گياهان محــدوده جغرافيايــی ايران را

جمع آوری كرده و به شــكل خشک شــده، آنها را در جايگاهی 
نگهداری كرده ايم. وی ادامه داد: نمی توانم ادعا كنم كه يک گونه 
گياهی منقرض شده يا در حال انقراض اســت؛ چرا كه اين بيان، 
نيازمند دانش وســيع و اطالعات جامع و كافی است كه متاسفانه 
ما به اين امر دسترسی نداريم. اين گياه شناس تصريح كرد: خطر 
انقراض در مورد گونه های بومی و پر نياز كشــورمان با شــرايط 

جغرافيايی محدود، احساس می شود.
مظفريان بــا تاكيد بــر اينكه بســياری از نابودی  هــای عرصه 

گياهــی ايران بــه دســت عامــل انســانی انجــام می پذيرد، 
 افزود: اگــر با اين روال بــه رفتار خــود با گياهــان ادامه دهيم،

به زودی در ايران تمامی گياهان از بين خواهند رفت.
عضــو هئيــت علمــی موسســه تحقيقــات جنگل هــا و 
 مراتع باغ گيــاه شناســی ملی ايــران ادامــه داد: ايــن روزها
 به انــدازه ای بــا طبيعــت بــی رحمانــه رفتــار كرده ايم كه
 عكــس العمــل طبيعــت را بــه شــكل ســيل، ريزگردهــا،
 جــا بــه جايــی ســرزمين و حتــی محــو شــدن منطقه ای
 مشــاهده می كنيم؛ همانند جا به جا شــدن روستايی در بخش

زرد كوه بختياری و مدفون شــدن روســتايی ديگر زير خروارها 
خاك و ريزش ســنگ های دامنه  كوه های مجاور با مســيرهای 

ماشين رو.
وی دربــاره اقداماتی كه برای حفظ گياهان بايــد در نظر گرفت، 
گفت: قوانين مملكتی بايد طوری باشد كه افراد با آگاهی به حق 
و حقوق، از دست درازی به زيســتگاه گياهان خودداری كنند و 
طوری در فضاهای سبز قدم بردارند كه اين فضا با حداقل آسيب، 

در اختيار نسل های بعدی نيز قرار گيرد.

مديرکل دفتر موزه هاي تاريخ طبيعي و ذخاير ژنتيكي سازمان حفاظت محيط زيست:

تغيير اقليم؛ مرگ خاموش تنوع زيستي
  در حالي كه خشكســالي هاي پي در پــي، زندگي را 
 براي حيات وحــش اصفهان بويژه آهوان اين اســتان

دشــوار كرده است، كشــاورزان خير اصفهاني با نذر و 
اهداي علوفه بــراي نجات اين حيوانات مي كوشــند؛ 
امري كه مراجع عظام نيز آن را پسنديده مي خوانند و 

ترويج آن را جايز مي شمارند.
 كســي نيســت كه اين روزهــا از خشكســالي گله

نداشته باشــد؛ از مســئوالن گرفته تا كشــاورزان و 
دامداران و صنعتگــران و... حتي در اســتان هايي كه 
روزگاري از زيادي آب و ســيالب در امان نبودند؛ حاال 
تصور كنيد حيواناتي كه در طبيعت زندگي مي كنند، 

با چه شرايطي روبه رو هستند.
آن طور كــه فرمانده يــگان حفاظت محيط زيســت 
اصفهان مي گويد، خشكســالي بشــدت بــر موته و 
كاله قاضي اصفهان كه زيستگاه آهوان منطقه است، اثر 
گذاشــته و چراگاه هاي آنها از بين رفته است. مرتضي 
جمشــيديان با بيان اينكه ۸ هزار  رأس آهو در مناطق 
كاله قاضي، موته و قميشلو زيست مي كنند، مي گويد: 
در موتــه 5 هــزار و 5۰۰ رأس آهــو، در كال ه  قاضي 
۲ هزار رأس و در قميشــلو هــم ۱۴۰۰ رأس زندگي 
مي كنند. با از بين رفتن چراگاه هــاي آنها، اين آهوان 
به مزارع كشاورزي پناه مي برند؛ اما شكارچيان و افراد 
فرصت طلب از اين موقعيت سوء اســتفاده كرده و اين 

حيوانات را شكار مي كنند.
 فرمانده يگان حفاظت محيط زيســت اصفهان با بيان 
اينكه اداره كل محيط زيســت اين استان براي مقابله 
با خشكســالي و نجــات حيواناتي نظير آهــو، علوفه 
خريداري و در منطقــه توزيع مي كنــد، مي افزايد: از 
اول خرداد تاكنون ۱۰۰ تن علوفه به مبلغ صد ميليون 
تومان خريداري و در منطقه توزيع شــده اســت؛ اما 
اين ميــزان كفاف همه حيوانات منطقــه را نمي دهد. 
از ســوي ديگر، تنها بخشــي از اين آهوان از علوفه اي 
تغذيه مي كنند كه در مناطق مختلف توزيع مي شود. 
ما تنها در مناطقي كه امن هستند و خبري از دامداران 
و احشام شان نيست، علوفه مي ريزيم تا آهوان بتوانند 

از آن تغذيه كنند.
در اين ميــان يكي از اهالي اصفهانــي، ۷۰۰ كيلوگرم 
علوفه خريداري و نــذر آهوان كرد كه با انتشــار خبر 
آن، چند كشــاورز اصفهاني نيز اين حركت نيكوكارانه 
را تكرار كردند و به اهداي علوفــه يا گندم به حيوانات 

ديگر دست زدند. 

نتايج يک بررســی بين المللی جديد نشــان می دهد كه تغييرات 
آب و هوايی، بســياری از مناطق قطب شــمال را برای ميليون ها 
 پرنــده مهاجر كه هر ســال به ســمت شــمال ســفر می كنند،

نامناسب می سازد.
كارشناسان دانشكده علوم زيست شناختی دانشگاه »كوئينزلند« 
می گويند: بررسی ها حاكی از آن اســت كه تا سال ۲۰۷۰ شرايط 
تخم گذاری برای پرندگان ساحلی در قطب شمال از بين می رود؛ 
اين بدان معنی است كه كشورهای سراســر جهان، ميزبان تعداد 

كمتری از پرندگان مهاجر در سواحل خود خواهند بود.
پرندگان ســاحلی به اين شــهرت دارند كه در قلمــرو حيوانات، 
طوالنی ترين مهاجرت ها را دارند و بسياری از آنها بيش از ۲۰ هزار 
كيلومتر در سال را برای فرار از زمستان های شمالی پرواز می كنند. 
همچنين اين مطالعه پيش بينی كرده است در جهانی كه به سمت 
گرما پيش می رود، پرندگان مهاجر پس از بازگشــت به شمال، به 

جزاير كوچک در اقيانوس منجمد شمالی محدود می شوند.
اين وضعيــت موجب كاهش جمعيــت اين پرنــدگان در مناطق 
آســيب ديده از تغييرات جوی می شــود و حتی برخــی پرندگان 
 مســير مهاجرت خــود را برای پيدا كردن زيســتگاه مناســب تر

تغيير می دهند.

 مدير كل محيط زيســت سيســتان و بلوچســتان با تاكيد بــر اينكه 
 هرات افغانستان منشــا گرد و غبار اخير در سيستان اســت، از اقدامات

انجام شده برای رفع اين مشكل گزارشی ارائه كرد.
سعيد محمودی در نشست بررســی گرد و غبار سيستان و بلوچستان و 
تاالب هامون، طی ارائه گزارشــی دربــاره اقدامات ايــن اداره كل برای 
 رفع مشــكل تاالب هامون گفــت: ثبت جهانی تاالب هامــون به عنوان

ذخيره گاه زيســت كره در برنامه انسان و كره مســكون، يكی از اتفاقات 
خيلی مهم بوده است.

وی پس از ارائه گزارشــی درباره وضعيت بارندگی در استان تصريح كرد: 
آنگونه كه تصاوير ماهواره ای به خوبی نشان می دهد، منشا طوفان های 

گرد و غبار اخير، هرات افغانستان است.
محمودی پــس از ارائه تصاويری از طوفان های شــن، كاهش ديد افقی 
و تصادفات جاده ای، ســرعت حداكثر باد در روزهــای ۲۳ و ۲۴ تير ماه 
 را حداكثر ۱۰۰ كيلومتر در ســاعت اعــالم كرد و در تشــريح اقدامات

انجام شده، افزود: تدوين برنامه مديريت زيست بومی تاالب هامون، انجام 
مطالعات طرح جامع شناسايی مكانيزم وقوع گرد و غبار، بازگشايی دايک 
مرزی در نقاط حساس و مبادی ورودی آب به تاالب و اليروبی و اقدامات 
اصالحی و هدايت آب داخل تاالب با هدف ماندگاری بيشتر آب و كنترل 

كانون های ريزگرد، بخشی از اقدامات ما بود.

دانشــمندان چينی به تازگی موفق به شناســايی حفره ای در دريای 
جنوبی شده اند كه عميق ترين نقطه آبی جهان به حساب می آيد.

دانشــمندان چين بــرآورد كرده اند كــه عمق اين منطقــه در جزاير 
»شيشــا« كه چين مالكيت آن را در دريای جنوبی از آن خود می داند، 

به حدود ۳۰۱ متر می رسد.
با اين حســاب اين حفره كــه ۹۹ متر بيشــتر از عميــق ترين حفره 
درياهاســت، دريای جنوبی را به يک منطقه مــورد توجه ديگر پس از 

افزايش تنش ها در اين نقطه از جهان تبديل كرده است.
بررسی ها حاكی از آن اســت كه مردم محلی و ماهيگيران، اين منطقه 
را به چندين اســم می شناســند كه از آن جمله می تــوان به »لونگ 
 دونگ« )حفره اژدها(، »بلو هول« )حفره آبی رنگ( و »آی« )چشــم(

اشاره كرد. 
دانشمندان می گويند كه اســناد تاريخی از جمله كتاب سفرنامه غرب 
نشــان می دهد ماهيگيران در آن زمــان به نقطه ای به نام »ســينک 
 هول« يا حفره عميق اشــاره كرده انــد كه مربوط بــه همين منطقه

بوده اســت. موسســه تحقيقات »سانشــا« چيــن، در گزارشــی كه 
 خبرگزاری شــين هوا نيز به آن اشــاره كــرده، دهنه اين حفــره را با 
۳۰ متر قطر ثبت نموده است. دانشمندان اين موسسه می گويند پس 
از يكصد متــر فرو رفتن در ايــن حفره، عمال در اين بخــش، حياتی از 

دريای جنوبی وجود نخواهد داشت.
 آنهــا افزوده انــد با كشــفياتی كه بــا اســتفاده از ربــات زيردريايی

انجام شــده، توانســته اند در اطراف حفره ۲۰ گونه از آبزيان جديد را 
شناسايی كنند. عميق ترين حفره آبی جهان، پيشتر با نام حفره »دين 
بلو« در جزيره »لونگ« در »باهاما« شناســايی شــده بود كه عمق آن 

۲۰۲ متر اعالم شده است.
به گفته دانشــمندان آكادمی علوم مهندســی چين، اين كشف برای 
اجرای طرح های ساخت و ســاز در دريای جنوبی و تحقيقات دريايی 

اهميت زيادی دارد.

بررسی های جديد نشــان می دهد كه همه درختان نمی توانند به حفظ زمين 
كمک كنند.

كارشناســان محيط زيســت معتقدند تمــام درختان نمی توانند با ســرعت 
پيش رونده گرمــای جهانی مقابله كننــد؛ زيرا نقش آنها در اكوسيســتم های 

طبيعی، جذب كربن از هواست؛ اما تنها درختان سالم اين قابليت را دارند.
تغييرات اقليمی موجب گرم تر شدن و طوالنی تر شــدن فصل تابستان شده و 
در نتيجه درختان را ضعيف تر كرده و به تخريب جنگل های آمريكای شــمالی 
منجر شده است. به اعتقاد كارشناسان، درختان اين منطقه نمی توانند در حفظ 
زمين در برابر تغييرات اقليمی نقشی داشته باشند. تغييرات اقليمی موجب شده 
سرعت رشــد درختان كاهش پيدا كند كه در نتيجه فشارهای زيست محيطی 

همچون سرما و خشكسالی نيز رخ داده است. 
همچنين برخی اقدامــات، برای مقابله با تاثيرات خطرنــاك تغييرات اقليمی، 

كاهش توليد سوخت های فسيلی و حبس و ذخيره كربن در زمين است.

معاون رييس جمهور و رييس ســازمان حفاظت محيط زيســت با بيان اينكه 
 در زمينه  مقابله بــا گرد و غبار، از جوســازی ها رنج می بريم، گفت: در مســئله

گرد و غبار، اغراق در مشــكالت وجود دارد كه اين موضوع كمكی به حال مردم 
نمی كند. معصومه ابتكار در جلســه  بررســی گرد و غبار سيستان و بلوچستان 
و تاالب هامــون اظهار كرد: اين جلســه بــرای اجرای مصوبه دولــت مبنی بر 
تشكيل ستاد مقابله با گرد و غبار و درخواست اســتاندار سيستان از معاون اول 
رييس جمهور، به منظور شكل گيری جلسه  بررسی ريزگردها بود كه در سازمان 
حفاظت محيط زيســت تشــكيل شــد. وی افزود: با توجه به اولويت و اهميت 
سيستان و بلوچستان و مسئله هامون، ضروری است گزارشی از اقدامات مربوط به 
برنامه های آتی و احيای تاالب هامون كه تاكنون صورت گرفته، ارائه دهيم.رييس 
سازمان حفاظت محيط زيست اظهار كرد: دولت يازدهم از ابتدا با نگاهی جدی، 
برنامه ها و سياست گذاری هايی را در اين حوزه پيش برده است. به منظور مقابله با 

ريزگردها، اقدامات خوبی در سطح استان صورت گرفته؛ اما كافی نيست.

پرندگان برای تشخيص شكارچی و شــكار، جهت يابی كردن در آسمان 
 و فضای اطراف و ارتباط با هم نوع خود، به توانايی حس شــنوايی شــان

تكيه می كنند. 
 آوازهــا و صداهايی كه به وســيله پرنــدگان توليد می شــوند، از جمله

پيچيده ترين ارتعاشات صوتی شــناخته شده هستند و اين پيچيدگی در 
انسان، باعث ايجاد اشتياق بيشــتری نسبت به درك اين موضوع می شود 

كه چگونه پرندگان می توانند بشنوند.
 جوانه های چشــايی در بيشــتر گونــه های پرنــدگان در قاعــده زبان

قرار دارند. در مقايســه با پســتانداران، پرندگان حس چشــايی ضعيفی 
دارند. طوطی ها تعداد جوانه چشــايی قوی تری نسبت به ساير پرندگان 
مثل مــرغ بــا ۳5۰-۲5۰ عــدد و كبوتر بــا ۷5-۳۷ عــدد، دارند. مرغ 
 عشق و برخی طوطی ها نشــان داده اند كه مواد آبكی شــيرين را به آب

ترجيح می دهند.

منقار و پوست طوطی ها دارای گيرنده های مختلف حسی شامل لمسی، 
گرما و درد هستند كه به پرنده در مورد محيط اطرافش اطالعات بيشتری 
می دهند. اين گيرنده ها در نزديكی فوليكول های پر و عضالت وابســته 
به فوليكول ها قرار دارند كــه موقعيت پرها را در ارتبــاط با بدن مخابره 
می كننــد. طوطی ها دنيا را هم از راه هايی شــبيه به پســتانداران و هم 
از راه های متفاوت از پســتانداران تجربه می كنند. اين آشــكار است كه 
بينايی، شنوايی، تلفظ، چشــايی، بويايی و حس المسه نقش حياتی را در 

زندگی روزانه طوطی ها بازی می كنند.
 بســياری از رفتارهای عادی و غير عــادی طوطی هــا را از طريق اينكه 
چگونه اين پرندگان دنيای پيرامون خود را درك می كنند، بهتر می توان 
شــناخت. مطالعات بيشــتر در مورد درك حواس در طوطی ها می تواند 
دانش ما را وسعت بخشــد و ما را در بهبود زندگی اين مخلوقات با شكوه، 

تواناتر سازد.

همايش محيط زيست و بحران آب با هدف فرهنگ سازي و جلوگيري از 
هدر رفت آب، در شهرستان گلپايگان برگزار شد.

 به گــزارش پامــا، همايش محيط زيســت و بحــران آب بــه منظور
فرهنگ ســازي و هشــدار در خصوص مشــكالت زيســت محيطي و 

جلوگيري از هدر رفتن آب، دراين شهرستان برگزار شد.
اين همايش در راستاي مشكالت زيست محيطي برگزار شد كه نتيجه 
 عواملي چون مصرف بي رويه و هدر رفت آب در كشاورزي، از بين رفتن

بي رويه آب هاي زيرزميني و ايجاد گرد وغبار در اثرخشک شدت تاالب 
 دشت شــمال گلپايگان و نيز ضرورت اطالع رســاني و افزايش دانش

زيست محيطي جامعه و هشــدار درخصوص ايجاد بحران آب در آينده 
نزديک است. همايش محيط زيست و بحران آب در شهرستان گلپايگان 
با همكاري اداره حفاظت محيط زيســت اين شهرســتان، مشاركت و 
همكاري انجمن ســرزمين ســبز گلپايگان ، اداره امــور آب، مديريت 

جهادكشاورزي و شهرداري گلپايگان برگزار شد.
اين همايش با حضور اقشــار مختلف مــردم، فرمانــداران گلپايگان و 
اردســتان، فرمانده يگان حفاظت محيط زيســت اســتان و جمعي از 

مسئوالن شهرستان و كارشناسان مرتبط برگزار شد.

»نذر محيط  زيست«؛ 
پديده اي جديد و فرخنده

سرگردانی ميليون ها پرنده مهاجر؛ 
پيامد شرايط نامساعد در قطب شمال

 هرات افغانستان، سرچشمه
گرد و غبار سيستان است

 عميق ترين حفره جهان 
دردريای جنوبی چين

فقط درختان سالم 
 می توانندزمين را

نجات دهند

اغراق در مشكالت گرد و 
غبار، کمكی به حال مردم 

نمی کند

 برگزاري همايش محيط زيست
و بحران آب در شهرستان گلپايگان

دنیای حیوانات اهلی

طوطی ها دنيا را چگونه درك می کنند؟ )بخش دوم(

قرارگيری گونه های گياهی بومی ايران در چند قدمی انقراض

پيشنهاد  سردبير: 
فقط درختان سالم می توانندزمين 

را نجات دهند

مديرکل دفتر موزه هاي تاريخ طبيعي و ذخاير ژنتيكي سازمان حفاظت محيط زيست گفت: با توجه به اثرات مستقيم 
و غيرمستقيم تغييراقليم بر تنوع زيستي در توالي زمان، مي توان تغير اقليم را مرگ خاموش تنوع زيستي دانست. به 
گزارش خبرنگار محيط زيست استان اصفهان، اصغر مبارکي، مديرکل دفتر موزه هاي تاريخ طبيعي و ذخاير ژنتيكي 
سازمان حفاظت محيط زيست، با بيان اينكه تهديد تغيير اقليم براي تنوع زيستي به ويژه جانوران، بيش از تخريب 
 زيستگاه، شكار، برداشت ناپايدار يا هر عامل مخرب شناخته شــده ديگري است، اظهار کرد: افزايش يا کاهش دما

مي تواند منجر به برهم خوردن تعادل جنسيتي و در نهايت انقراض در خزندگان و الك پشت هاي دريايي شود.
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يادداشت خبر

پیشنهاد سردبیر: 
نوزادانی که با مرگ به دنیــا می آيند

ثبت نــام اینترنتی کتــب درســی دانش آمــوزان در دوره ابتدایی و 
پیش دانشگاهی برای ســال تحصیلی پیش رو، از اواسط فروردین ماه 
امسال آغاز شــد و اکنون مهلتی برای دانش آموزانی که موفق به ثبت 

سفارش نشده اند، تعیین شده است.
دانش آمــوزان دوره از  آن دســته  بــرای  ایســنا،  گــزارش   بــه 
 پیش دانشــگاهی کــه موفــق نشــدند در  مهلــت مقرر، ثبــت نام

کتاب هــای درســی خــود را انجام دهنــد، بــازه زمانی از بیســتم 
 تیــر تا پنجم مــرداد درنظــر گرفتــه شــد؛ بنابراین دانــش آموزان

پیــش دانشــگاهی، تنهــا تــا روز ســه شــنبه ایــن هفتــه برای 
 ورود بــه ســامانه فــروش و توزیــع مــواد آموزشــی بــه نشــانی

http://irtextbook.ir/ مهلت دارند.
 دانــش آمــوزان دوره پیــش دانشــگاهی کــه ثبــت ســفارش را

انجام داده اند، در صورت تغییر رشته و زبان، برای اصالح سفارش نیز تا 
پنجم مرداد مهلت دارند.

همچنین آن دســته از دانش آموزان پایه دوم تا ششــم ابتدایی که در 
مهلت مقرر، ثبت نام کتاب درسی را انجام نداده اند، می توانند برای ثبت 
و پرداخت سفارش، از 25 مرداد تا 10 شهریور به سامانه فروش و توزیع 

مواد آموزشی مراجعه کنند.  
بر این اســاس دانش آموزان پایه دوم تا ششم ابتدایی که ثبت سفارش 
انجام داده اند، در صورت جابجایی محل تحصیل و تغییر پایه )مردودی، 
جهشی(، برای اصالح سفارش خود تا روز دهم شهریور ماه مهلت دارند.

الزم به یادآوری است:
 ـ مدارس از طریق ســامانه ســناد، نســبت به ثبت ســفارش گروهی

دانش آموزان اقدام می کنند؛ لذا از ارجــاع دانش آموزان و اولیاء آنها به 
کافی نت برای سفارش انفرادی پرهیز کنند. 

ـ دانش آموزان و اولیــاء آنها، در صــورت تمایل می تواننــد از طریق 
همین ســامانه نســبت به ثبت ســفارش انفرادی اقدام کنند. شــش 
رقم ســمت راســت، شــماره ســریال شناســنامه دانش آمــوزان، 
 »رمــز عبــور« آنها بــه ســامانه اســت و در صورتی که شناســنامه

دانش آموزان تعویض شده باشد، الزم است مراتب با ارائه تصویر صفحه 
اول شناســنامه، به مدرســه محل تحصیل اطالع داده شود تا با اصالح 
اطالعات ســامانه سناد، ثبت ســفارش و مشــاهده اطالعات سفارش 

امکان پذیر شود.
ـ کتاب های درســی دانش آموزان دوره های تحصیلی آموزش ابتدایی 
و پیش دانشگاهی، از طریق مدرسه محل تحصیل آنان که در سفارش 

دانش آموز قید شده است، توزیع می شود.

آخرين فرصت ثبت نام
 و اصالح سفارش »کتب درسی«

مینو محــرز در گفت وگو با خبرگزاری فــارس، در رابطه 
 با نوزادان مبتال به ایــدز که در بدو تولد در بیمارســتان

رهــا می شــوند، گفــت: مادرانی کــه معتــاد تزریقی 
هســتند یــا مبتــال بــه بیمــاری ایــدز شــده اند، 
تشــخیص  بــارداری  از  قبــل  بیماریشــان  اگــر 
 داده نشــود، ایــن بیمــاری را بــه نــوزادان خــود

منتقل می کنند؛این درحالی اســت که متاســفانه ایدز با 
شیر دادن شدت پیدا می کند.

وی ادامه داد: یکی از راه های انتقال ایــدز، انتقال از مادر 
به نوزاد اســت که اگر بیماری فرد تشــخیص داده شود، 
 نوزاد گرفتار نمی شــود؛ اما متاســفانه چون این مادران

هیچ آزمایشــی انجام نمی دهند، ایدز را به کودکانشــان 
منتقل می کنند و این در حالی اســت که دیگر نمی توان 
 برایشــان کاری کــرد و ایــن نــوزادان، مبتال بــه ایدز

به دنیا می آیند.

وی در پاســخ به اینکه در گزارشــات جدید خود، موارد 
تولد نوزاد مبتال به ایدز بیشــتر شــده یا خیــر، گفت: ما 
برای بیماری ایدز، مراکز درمانی در سراســر کشور داریم 
و رایگان افراد را تحت درمان قــرار می دهیم؛ اما مهم این 
اســت که مادر بیمار، خودش مراجعه کند تا بیماری اش 

تشخیص داده شود.
محرز افزود: متاســفانه این مادران به دلیــل رفتارهای 
پرخطر جنسی و اعتیاد، به ایدز مبتال می شوند و به همین 
 دلیل به مراکز درمانی مراجعه نمی کنند و پس از زایمان

مجبور می شــوند نــوزاد بیمــار خــود را در خیابان ها و 
بیمارستان ها رها کنند.

رییــس مرکز ملــی پیشــگیری از ایدز در ایــران گفت: 
 انجمن حمایت از بیماران مبتال به ایــدز به صورت فعال

وجود ندارد؛ اما اخیرا خبرهایی مبتنی بر تشکیل انجمن 
حمایت از کودکان مبتال به ایدز شنیده ام که می تواند در 

حمایت از این کودکان نقش آفرینی کند.
وی گفــت: کنترل انتقــال ایــدز از مادر به نــوزاد، یک 
برنامه کشــوری در وزارت بهداشت اســت؛ اما تا زمانی 
 که فرد بیمار مراجعــه نکند، نمی توانیــم بیماری اش را

تشــخیص دهیم. بســیاری از بیمــاران اکنــون نوزاد 
 بیمــار به دنیــا می آورنــد؛ اما چــون قبال بیماریشــان

تشــخیص داده شــده، تحت درمــان قــرار گرفته اند و 
نوزادانشان سالم هستند.

وی تاکیــد کــرد: اگــر مــادری بیمار شــده باشــد و 
بــدون  تشــخیص بیمــاری ، کودکش بــه دنیــا بیاید، 
 مبتال بــه ایــدز  خواهد بــود و دیگــر نمی تــوان برای

آن کاری کرد و در بدو تولد، راهی برای کنترل ایدز وجود 
ندارد.

بــه گــزارش فــارس، براســاس آمــار جمــع آوری 
شــده از دانشــگاه های علــوم پزشــکی و خدمــات 
بهداشــتی درمانــی، 29 هــزار و 414 نفر افــراد مبتال 
شــده اند شناســایی  کشــور  در   HIV/AIDS  بــه 

که 88 درصد آنان را مردان و 12 درصد را زنان تشــکیل 
می دهند.

 6990 تاکنــون 
نفــر مبتال بــه ایدز 
شناســایی شــده و 
6202 نفــر از افراد 
مبتال بــه اچ آی وی 
 45.6 کرده اند.  فوت 
مبتالیان  از  درصــد 
بــه HIV که ســن 
آنان  شناسایی  زمان 
مشــخص بــوده، در 
گروه سنی 34 – 25 
ســال قرار داشته اند 
که باالترین نســبت 
در بیــن گروه هــای 
ســنی را بــه خــود 

اختصاص می دهند.
 HIV علــل ابتال بــه
در بیــن کل مواردی 
کــه از ســال 1365 
تاکنــون در کشــور 
رســیده اند،  ثبت  به 
به ترتیــب: تزریق با 
وسایل مشــترک در 
ن  گا ف کننــد مصر
مــواد 66/6درصــد، 
جنســی  رابطــه 

14/5 درصد، انتقــال از مادر بــه کودک1/4درصد بوده 
 و راه انتقــال در16/7درصــد از ایــن گروه نامشــخص

مانده است.

ريیس مرکز ملی پیشگیری از ايدز؛

نوزادانیکهبامرگبهدنیــامیآیند
مدیرکل طرح های ملی جوانان وزارت ورزش و جوانان 
گفت: از پایان ماه جاری، بیمه اوقــات فراغت جوانان و 

بیمه فراغت روستائیان اجرایی می شود.
محسن طالیی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: زمانی که 
به منظور راه اندازی بیمه اوقات فراغت جوانان، در حال 
رایزنی با بیمه ایران بودیم، به نشستی در معاونت معاون 
توسعه روستایی و مناطق محروم  ریاست جمهوری در 
زمینه اوقات فراغت روســتایی دعوت شــدیم و پس از 
برگزاری چند جلسه قرار شد این معاونت، بسته ای برای 

اوقات فراغت روستاییان تعریف کند.
طالیی اضافه کــرد: قرار اســت در قالب بیمــه اوقات 
فراغــت جوانــان و روســتاییان، این قشــرها بتوانند 
پس اندازی برای آینده شغلی خود داشته و  کارآفرینی 
انجــام دهنــد؛ در واقع آنهــا می توانند مبلــغ اندکی 
 را ســرمایه گذاری کننــد تا بــا مشــارکت بانک ها،

پس اندازی در بیمه ایران برای آنها شــکل بگیرد. پس 
 از چند ســال، جوانان و روســتاییان می توانند از مبلغ
 جمع شــده، برداشــت کرده و از آن برای اشتغال زایی

بهره ببرند.
بدین ترتیب اگر روســتاییان به ویژه جوانان روستایی، 
هنگام انجــام فعالیت هــای فراغتی آســیب ببینند، 
می توانند از مزایــای بیمه اوقــات فراغــت جوانان و 

روستاییان استفاده کنند.

علی مویدی، قائــم مقام دبیرکل ســتاد مبــارزه با 
مواد مخدر، نظــر برخی کارشناســان را در خصوص 
وجود بیــش از 8 میلیــون معتاد در کشــور رد کرد. 
وی در واکنــش به اظهــار نظر برخی کارشناســان 
در مــورد وجــود بیــش از 8 میلیون معتــاد حرفه 
 ای و تفننــی در کشــور، تاکیــد کــرد: ایــن آمار

به هیچ عنوان مورد تایید نیســت و افــرادی که این 
اعداد و ارقــام را ارائه می دهند، بایــد اعالم کنند که 
منبع آمارشــان از کجاســت. وی ادامــه داد: مرجع 
 اعالم آمــار معتادان در کشــور مشــخص اســت و

بر این اســاس، تعداد معتــادان کشــور، همان عدد 
حدودی1/5 میلیون نفر در کشور است و هر گونه آمار 

دیگری در این زمینه را تکذیب می کنم.

اجرای بیمه »اوقات فراغت« 
جوانان، از اواخر مرداد

تکذيب وجود
 8 میلیون معتاد در کشور

انتقال  راه های  از  يکی 
ايدز، از طريق مادر به 
نوزاد است. اگربیماری 
داده  تشــخیص  فرد  
گرفتار  نوزاد  شــود، 
نمی شود؛ اما متاسفانه 
چــون اين مــادران 
نمی دهند،  آزمايشی 
کودکانشان  به  را  ايدز 
منتقل می کنند و ديگر 
برايشــان  نمی توان 
کاری کــرد؛ در نتیجه 
اين نــوزادان مبتال به 

ايدز به دنیا می آيند

اخبارکوتاه

ريیس مرکز ملی پیشگیری از ايدز در ايران گفت: مادران مبتال به ايدز، زنان خیابانی و معتادان تزريقی، نوزادان 
 مبتال به ايدز به دنیا می آورند و چون برای درمان مراجعه نکرده اند، نوزادان بیمار خود را در خیابان و بیمارســتان

رها می کنند.
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ابالغرای
4/618  شــماره دادنامــه: 9509970352200286 شــماره پرونــده: 
9409980352201105 شــماره بایگانی شــعبه: 941228 خواهان: آقای 
ابراهیم کریمی اندانی فرزند محمد با وکالت آقای اصغر صافی خوزانی فرزند 
نوروز علی به نشانی استان اصفهان- شهرستان خمینی شهر- خ شریعتی 
شــمالی روبروی ک 56 ط فوقانی کدپ 8414833581 خواندگان: 1- آقای 
عباسعلی درخشان فرزند محمد قلی به نشانی اصفهان- خ محتشم کاشانی- 
ک نفیس پ 17 درب ســفید رنگ 2- آقای احمد درخشــان فرزند  عباسعلی 
به نشــانی اصفهان- خ محتشم کاشــانی- ک نفیس پ 17 درب سفید رنگ، 
خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه وجه بابت ... 3- مطالبه 
خسارت دادرسی، گردشکار: دادگاه ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور  رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست آقای  
ابراهیم کریمی فرزند محمد با وکالت آقای اصغر صافی خوزانی به طرفیت 
آقایان عباســعلی درخشــان فرزند محمد قلی و فرزندش محمد به خواسته 
مطالبه وجه به مبلــغ 275/937/000 ریال بابت 30 فقــره فاکتور و فروش 
موزائیک و هزینه دادرســی با توجه به متن دادخواســت تقدیمی و فتوکپی 
مصدق مدارک استنادی و اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی جهت دفاع از 
برائت ذمه خود اقدامی ننموده اند و سائر محتویات پرونده خواسته خواهان 
حمل بر صحت تلقی شــده و مقرون به واقع است و خواندگان به نظر دادگاه 
مشغول الذمه بوده اند لذا مستنداً به مواد 502-306-305-303-199-198-

515-522 از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 خواندگان متضامنًا 
به پرداخت مبلغ 275/937/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 9/816/100 
ریال بابت هزینه دادرســی و همچنین خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست تا وصول دین طبق شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
که محاسبه آن به عهده اجرای احکام دادگســتری می باشد و همچنین مبلغ 
82/000/000 ریال بابت حق الوکاله در حق خواهان محکوم می گردد. رای 
صادره غیابی وظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
 محکمه می باشد.  م الف: 11964 شــعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

) 311 کلمه، 3 کادر(
ابالغرای

4/620  شــماره دادنامــه: 9509970350700652 شــماره پرونــده: 
9409980350701175 شــماره بایگانی شــعبه: 941307 خواهان: آقای 
محمد حســن رضائی فرزند ذوق علی به نشانی اصفهان خانه اصفهان فلکه 
ماه فرخی جنب بانک استان پ 7، خوانده: خانم زهرا صالحی مبارکه فرزند 
 علی به نشــانی مجهول المکان، خواســته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی

 2- مطالبه خســارت تاخیــر تادیه 3- مطالبــه وجه چــک، رای دادگاه: در 
خصوص دادخواست محمد حسن رضایی به طرفیت زهرا صالحی مبارکه 
مبنی بر مطالبه مبلــغ 110/000/000 ریال وجه چک به شــماره 832271-

93/9/24 بانک ملی و خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده، تصویر 
مصدق چک و گواهی عدم پرداخت آن و اینکه ماندن چک در دســت دارنده 
نشان اشتغال ذمه صادرکننده آن اســت و خوانده دلیلی بر برائت ذمه خود 
ارایه و ایراد و دفاعی نکرده، ادعای خواهان ثابت و مسلم تشخیص داده می 
شود و مستنداً به ماده 3 قانون صدور چک و مواد 198 و 519 و 502 . 515 
و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
110/000/000 ریال اصل خواســته و مبلــغ 3/606/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و همچنین خســارت تاخیر تادیه از سررسید تا زمان اجرای حکم 
که در زمان اجرا وفق شــاخص تغییر قیمتهای ساالنه اعالمی بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران محاسبه خواهد شد، در حق خواهان صادر می گردد. 
رای صادر شده غیابی و ظرف 20 روز از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 

و با انقضای مهلت مزبور ظرف 20 روز قابــل تجدید نظر خواهی در دادگاه 
تجدید نظر استان اصفهان اســت.  م الف: 11959 شــعبه 7 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان) 254 کلمه، 3 کادر(
ابالغرای

4/616  شــماره دادنامــه: 9509970354700632 شــماره پرونــده: 
9509980358000070 شماره بایگانی شــعبه: 950151 متهم: خانم رویا 
کاظمی به نشانی مجهول المکان، اتهام ها: 1- نشر اکاذیب 2- سرقت اسناد 
دولتی، رای دادگاه: در خصوص اتهام خانم رویا کاظمی فرزند حسین مبنی 
بر سرقت اسناد دولتی و نشــر اکاذیب دادگاه نظر به کیفرخواست صادره 
از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان و شکایت شاکی مدیر دفتر شعبه 26 
دادگاه عمومی حقوقی اصفهان و تحقیقات به عمل آمده از افراد مطلع راجع به 
چگونگی خروج پرونده از شعبه و مالحظه متن تهیه شده از سوی متهمه که 
رونوشت آن پیوست است و عدم حضور متهمه با وصف احضار از طریق 
نشــر آگهی جهت دفاع از خویش در هیچیک از مراحل تحقیقات مقدماتی و 
رسیدگی در دادگاه و سایر محتویات پرونده بزهکاری وی را محرز و مسلم 
می داند لذا مســتنداً به ماده 667 و 665 و 698 قانــون تعزیرات و با رعایت 
ماده 134 قانون مجازات اسالمی ایشان را از جهت اتهام سرقت عالوه به رد 
اصل اسناد ربوده شده به شعبه 26 دادگاه حقوقی اصفهان به تحمل یکسال 
حبس و از جهت نشر اکاذیب به دو سال حبس تعزیزی محکوم می نماید که 
فقط مجازات اشد قابل اجرا می باشد رای دادگاه غیابی و ظرف مدت 20 روز 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه بوده و پس از آن ظرف مدت 20 
روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان است.  
م الف: 11975 شعبه 121 دادگاه کیفری 2 اصفهان)121 جزایی سابق( ) 243 

کلمه، 3 کادر(
ابالغرای

4/622  شــماره دادنامــه: 9509970351500555 شــماره پرونــده: 
9409980351501219 شــماره بایگانی شــعبه: 941340  خواهان: آقای 
مجید همامی فرزند عبدالعلی با وکالت خانم نرگس رفیعی مقصود بیکی فرزند 
خدابخش به نشــانی اصفهان- خ حکیم نظامی جنب بانک تجارت ساختمان 
الهیه طبقه همکف واحــد 2 و کدپســتی 8175876673 خوانده: آقای اصغر 
حجازی اصل به نشــانی مجهول المکان، خواســته ها: 1- مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه 2- مطالبه خســارت دادرســی 3- مطالبه وجــه چک، تصمیم 
دادگاه: با عنایت به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و با استعانت از 
خداوند متعال مبادرت به انشا رای می نماید. رای دادگاه: آقای مجید همامی 
فرزند عبدالعلی با وکالت خانم نرگــس رفیعی مقصود بیکی به طرفیت آقای 
اصغر حجازی اصل، دادخواستی به خواســته مطالبه مبلغ یکصد و پانزده 
میلیون ریال وجه یــک فقره چک به شــماره 084465-94/10/21 از جاری 
761099810 به عهده بانک کشــاورزی به انضمام خســارات دادرسی و 
تاخیر تادیه تقدیم نموده اســت. خوانده علی رغم ابالغ قانونی اخطاریه در 
جلسه رسیدگی شــرکت نکرده و ایرادی نسبت به مســتندات تقدیم ننموده 
است با عنایت به مراتب فوق خواسته ثابت مستنداً به مواد 198، 515، 519، 
522 قانون آیین دادرســی دادگاه هــای عمومی و انقــالب در امور مدنی و 
تبصره الحاقــی ماده 2 قانون صــدور چک و استفســاریه آن خوانده را به 
پرداخت یکصد و پانزده میلیون ریال بابت اصل خواســته، خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید تا زمان وصول که بر مبنای تغییر شاخص اعالمی 
بانک مرکزی محاسبه خواهد گردید و کلیه خسارت دادرسی از جمله هزینه 
نشر آگهی، چهار میلیون و دویست و شصت و چهار هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و سه میلیون و نهصد و شصت هزار ریال بابت حق الوکاله در حق 
خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از تاریخ 

ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از انقضا 
 مهلت واخواهی قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر اســتان اصفهان

 می باشــد.  م الف: 11956 شــعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان) 317 
کلمه، 3 کادر(

ابالغرای
4/615  شــماره دادنامــه: 9509970354700621 شــماره پرونــده: 
9409980360101652 شماره بایگانی شعبه: 950094 شاکی: آقای مظاهر 
صفری احمد رضائی فرزند حســنعلی به نشانی بلوار کشــاورز- قائمیه- 
کوهسار 3 پ 15، متهم: آقای ابراهیم تیموری به نشانی مجهول المکان، اتهام: 
سرقت مستوجب تعزیر، دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نمایــد. رای دادگاه: در 
خصوص اتهام آقای ابراهیم تیموری فرزند عبداله مبنی بر سرقت مبلغ یازده 
میلیون ریال وجه نقد از روی پیش خوان مغازه شاکی آقای مظاهر صفری 
احمدرضایی فرزند حسنعلی به بهانه فروش گوشی تلفن همراه دادگاه نظر به 
کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان شکایت شاکی 
خصوصی اظهارات گواه وی با نحوه سرقت و عدم حضور و دفاع از ناحیه 
متهم در هیچیک از مراحل تحقیقات مقدماتی در دادســرا و جلسه رسیدگی 
در دادگاه و سایر محتویات پرونده بزهکاری وی را محرز و مسلم می داند 
لذا مســتنداً به مواد 667 و 661 قانون تعزیزات عالوه بر رد مبلغ گفته شده 
در باال در حق شــاکی نامبرده را به تحمل 30 ضربه شالق تعزیزی و شش 
ماه حبس تعزیری محکوم می نماید رای دادگاه غیابــی و ظرف 20 روز از 
 تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف مدت 20 روز دیگر

 قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر اســتان اصفهان است.  م الف: 
11976 شعبه 121 دادگاه کیفری 2 اصفهان)121 جزایی سابق( ) 232 کلمه، 

3 کادر(
ابالغرای

4/617  شــماره دادنامــه: 9509970352200490 شــماره پرونــده: 
9509980352200091 شــماره بایگانی شــعبه: 950093 خواهان: آقای 
منصور ترکی فرزند غالمرضا به نشانی اصفهان- خ امام خمینی- خ شریف 
شرقی کوچه 52 بن بست شــهید ترکی با کدپســتی 8189885138 با تلفن 
همراه 09131170928 خواندگان: 1- آقــای مصطفی البوناصر فرزند فالح 
2- آقای سید خلیل بشوکه فرزند ســید ادنا همگی به نشانی مجهول المکان، 
خواســته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خســارت دادرسی 3- مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه، گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: 
در خصوص دعوی آقای منصور ترکــی فرزند غالمرضا به طرفیت آقایان 
مصطفی البوناصر فرزند فالح و سید خلیل بشوکه فرزند سید ادنا به خواسته 
مطالبه مبلغ 350/000/000 ریال وجه 1 فقره چک به شماره 237415 مورخه 
94/11/30 عهده بانک رفاه شعبه رامشیز به انضمام مطلق خسارات قانونی و 
خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید تا اجرای حکم دادگاه با توجه به بقای 
اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک 
محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه خواســته دارد و اینکه دفاع موثر و دلیل و مدرکی در اثبات برائت ذمه 
خویش به دادگاه ارائه ننموده اســت دعوی خواهان بر دادگاه ثابت است لذا 
به استناد مواد 249 و 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 199 و 303 و 305 
و 306 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ماده 
2 قانون صدور چک و استفساریه راجع به آن حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 350/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یازده 
میلیون و چهارصد و هشتاد و دو هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین 

خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر 
اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی که ظرف 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده رای می باشد.  م الف: 11967 

شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 347 کلمه، 4 کادر(
ابالغرای

4/614  شــماره دادنامــه: 9509970350500551 شــماره پرونــده: 
940998035050093 شــماره بایگانــی شــعبه: 941036  خواهان: آقای 
عباسعلی شفیعی فرزند اسداله به نشانی اصفهان- خانه اصفهان- خ گلخانه 
خ ارغوان کوی ش شــفیعی بن ش شــفیعی پ 78 همــراه 09122613261 
خوانده: آقای محمد حسین صنعتگر فرزند حسن به نشانی مجهول المکان، 
خواســته ها: 1- مطالبه خسارت دادرســی 2- اعســار از پرداخت هزینه 
دادرسی 3- مطالبه وجه چک 4- مطالبه خســارت تاخیر تادیه، دادگاه نظر 
به اوراق و محتویات پرونده و با اســتعانت از خداوند متعال ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور و انشا رای می نماید. رای دادگاه: 
در خصوص دعوی خواهان آقای عباسعلی شفیعی فرزند اسداله به طرفیت 
خوانده آقای محمد حســین صنعتگر فرزند حســن به خواسته مطالبه مبلغ 
750/000/000 ریال به استناد 2 فقره چک به شماره 1394/7/23-448317 
و 325609-1394/7/23و گواهی های عدم پرداخت بانک محال الیه دادگاه 
نظر به دادخواســت تقدیمی خواهــان و تصویر مصدق مســتندات ابرازی 
خواهان که داللت بر اشــتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان می نماید و نظر 
به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونــی در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و 
دفاعی در قبال دعوی خواهان به عمل نیاورده اســت فلذا دعوی خواهان را 
به نظر ثابت دانسته و مستنداً به مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی 
مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون چک 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلــغ 750/000/000 ریال به عنوان 
اصل خواسته و خســارت دیرکرد وفق شــاخص اعالمی بانک مرکزی از 
 تاریخ صدور چکها لغایت زمان پرداخت وجه در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید اجرای احکام هزینه دادرسی را وصول و ایصال نماید. رای صادره 
غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست 
 روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر اســتان اصفهان می باشــد. 

 م الف: 11982 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 306 کلمه، 3 کادر(
اخطاراجرایی

4/608 شــماره: 836/94  به موجب رای شــماره 36 تاریخ 95/1/21 حوزه 
27 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه محمد حیدری به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
23/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 310/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک شماره 016771 
مورخ 93/8/12 لغایت اجرای حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و 
هزینه های نشر آگهی در حق محکوم له ناصر الماســی با وکالت 1- نسیم 
امیریان 2- آزاده سلیمانی به نشــانی اصفهان چهارباغ باال مجتمع تجاری 
کوثر طبقه دوم واحد 438 و نیم عشر حق االجرا در حق دولت. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:12059 شعبه 27 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان)200 کلمه، 2 کادر( 
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اکرانيادداشت

اخبار کوتاه

ويژه

شمار فالوئرهای حساب اینســتاگرام بهنوش بختیاری، 
بازیگــر ســینما و تلویزیون که بــه تازگی در کســوت 
مجری گری نیز ظاهر شــده، اخیرا به پنج میلیون رسیده 
و تعداد فالوئرهای ســایر ســلبریتی های ایرانی را نیز به 
 چالش کشیده است؛ اما این تعداد فالوئر در دنیای کنونی

به خصوص در ســینمای ایران چه کارکــردی می تواند 
داشته باشد؟

همه چیــز از فیس بوک کلیــد خورد؛ بســتری که یک 
 خط شــروع برای رقابت بر ســر تعداد طرفداران داشت و

آهســته آهســته گروهی از هنرمندان ایرانی، همچون 
هنرمندان خارجی وارد بازی جمع آوری فالوئر شــدند و 
از مقطعی به بعد، رقابت بر ســر تعداد طرفداران متکی بر 

همین ارقام ثبت شده در فضای مجازی شد.
هرچه شــبکه های اجتماعی گســترده تر گشــت، بازی 
 پیچیده تر شــد؛ تا جایی که امروز برخــی از هنرمندان 
بــه طــور همزمــان در حــال فعالیــت در فیس بوک، 
اینستاگرام، توییتر و تلگرام هستند و در همه این بسترها 

به دنبال فالوئرند. مهناز افشار یکی از این هنرمندان است 
که احتماال بخش وســیعی از وقتش را صــرف این ماجرا 

می کند.
در این میــان، اینســتاگرام به واســطه آنکــه جذابیت 
 بصری منحصر به فردی دارد، توجه بیشــتری را به خود

جلب کرده و به محوریــت فعالیت ســلبریتی ها تبدیل 
شده اســت. اگرچه فیس بوک و توییتر همچنان جذابیت 
دارنــد و گروهی از هنرمنــدان نیز در یک ســال اخیر با 
مفهوم توییتر آشــنا شــده اند و تالش کردند که در این 
بخش نیز فعال شــوند، امــا حقیقت آن اســت که عمده 
جذابیــت هنرمندان بــرای طرفدارانشــان از جنبه های 
 بصــری اســت و اینســتاگرام در ایــن زمینــه ظرفیت

بیشتری دارد.
چانه زنی ســلبريتی ها پای قرارداد؛ با تکیه بر 

تعداد طرفدارانشان در اينستاگرام
بدیــن ترتیب کورس ســنگینی بــرای افزایــش تعداد 
فالوئرهــا در اینســتاگرام شــکل گرفته کــه برخالف 

اکثــر شــبکه های اجتماعــی، فیلتــر نیســت و حتی 
پیرمردهایــی مثل رضــا کیانیان و پرویز پرســتویی نیز 
 با روزنگاری هــا وارد این بازی شــده اند و به دنبال جذب

مخاطب هستند.
اما حقیقت آن اســت کــه در این بســتر جایــی برای 
پیرمردها و حکما نیســت که اگر بود، آیدین آغداشــلو، 
هنرمنــد برجســته کشــورمان بــا 52 هــزار فالوئــر، 
نصــف دخترش فالوئــر نداشــت. اینجا مقصــود عرضه 
 عکس هــای پرتــره بــرای جمــع آوری الیک اســت؛

هرچه جذاب تر، پرالیک تر!
با این اوصاف وقتی بهنوش بختیاری بــا تعبیر توهم آور 
»ارتش بهنوشــی ها«، از شــمار هوادارانش یاد می کند، 
 لزوما به منزلــه معتبر یــا حتی خاص بودنش نیســت؛ 
چــرا کــه تصــور نمی  کنیــم هنــر شــخصی چــون 
آغداشــلو بــا هنرمنــد محترمــی چــون ایــن بازیگر 
ســینما و تلویزیون قابل مقایســه باشــد و البته صدها 
هنرمنــد دیگــر را نیز بــرای مقایســه می تــوان مثال 
 زد کــه بــا آن اصالــت و اهمیــت شــمار فالوئرهــا را

به چالش کشید.
هم اکنون الناز شاکردوســت 4/3 میلیــون فالوئر، مهناز 
افشــار 4/2 میلیون فالوئر، سحر قریشــی 3/9 میلیون، 
رامبد جــوان 3/3میلیــون فالوئــر، ترانه علیدوســتی 
3/2 میلیــون فالوئــر، امیــر تتلــو 3/1میلیــون فالوئر، 
محمدرضا گلــزار 3/1 میلیــون فالوئر، بهــرام رادان 2 
میلیون فالوئر، بهــاره رهنمــا 2 میلیون فالوئــر، نیکی 
کریمی 1/8 میلیــون، رضا عطــاران 1/6 میلیون فالوئر، 
مهران مدیــری 1/3 میلیــون فالوئر، علــی کریمی 1/1 
میلیون فالوئر و ســحر دولتشــاهی یک میلیــون فالوئر 
 دارد که با مقایســه این اشــخاص می توان به جایگاه  این

دنبال کنندگان رسید.
حقیقت آن اســت که ارتش »سحری ها« و »بهنوشی ها« 
 و »خاصی هــا« و »تتلیتی هــا« یــک توهــم بــزرگ

به وجود می آورنــد که این امر، ظاهــرا در دنیای واقعی و 
کف خیابان ها باعث بروز مشــکالت متعددی نیز شــده 
اســت. مشــخصا برخی از هنرمنــدان خانم کــه اتفاقا 
جزو بازیگران شــاخص نیســتند، در زمان عقد قرارداد 
با اســتناد به همین فالوئرهــا رقم های قابــل توجهی را 
 پیشــنهاد می دهند که با میزان فروششــان در گیشــه

نسبتی ندارد.
فالوئــر  تعــداد  ایــن  از  برخــورداری  بنابرایــن 
می توانــد و  نــدارد  معنــوی  معانــی   صرفــا 
 مــا بــه ازای اقتصــادی نیــز در ســینمای ایــران

 داشــته باشــد. به همین دلیل وقتی بهنــوش بختیاری 
در صدر لیستی قرار می گیرد که برخی از حاضران در آن 
را دیدید، تردید آفرینی در شــمار فالوئرها و اصالتشان با 

مقاومت کمتری مواجه می شود. 
تنها می توان خوشــحال بود کــه هنوز مفهومــی به نام 

»لینکدین« برای اکثر سلبریتی ها، معنا نشده است!

وقتی برای ستاره ها »لینکدين«  معنا نشده است؛

ارتـش کی بیشـتره؟!

کارگردان نمايش »برخوردي کوتاه با فهرست«:

جايگاه معنا و گفتمان در تئاتر اصفهان جدی نیست

 400 میلیون دالری های
تازه سینما

توصیه صادق کرمیار به ترانه سرايان

شــانزدهمین دوره جشــن حافظ با حضور اهالی سینما و 
تلویزیون در تاالر وحدت برگزار شد.

در این دوره از جشن حافظ، مهران مدیری به عنوان بهترین 
چهره تلویزیونی انتخاب شــد. او در این بخش با رامبد جوان، 
 عــادل فردوســی پور، رضا رشــیدپور و احســان علیخانی

رقابت می کــرد. فریدون جیرانــی و بهــروز افخمی جایزه 
 بخش مســتند را برای فیلم »راننده و روباه« به آرش الهوتی

اهدا کردند و لقمان خالدی تندیــس دوم این بخش را برای 
فیلم »فصل هرس« دریافت کرد.  جایزه بهترین دســتاورد 
هنری برای تدوین فیلــم »ابد و یک روز« بــه بهرام دهقانی 
رســید. در ادامه جایزه بهترین بازیگر مــرد درام برای بازی 
در ســریال »شــهرزاد«، به علی نصیریان اعطا شد. تقدیر از 
جمشید هاشم پور بخشی از برنامه جشن حافظ امسال بود. 
فرامرز قریبیان و ســعید راد با اهدای تندیســی، از یک عمر 
فعالیت هنری این بازیگر تقدیر کردند. سعید روستایی، برنده 
جایزه بهترین فیلمنامه جشنواره فیلم فجر، در جشن حافظ 
 نیز برای فیلمنامه »ابد و یک روز«، جایزه بهترین فیلمنامه را 

از آن خود کرد.
در بخش بهترین فیلمنامه تلویزیونی نیز مســعود بهبهانی 
برای نوشــتن فیلمنامه »کیمیا« برنده جایزه شد. موسیقی 
متن فیلم »در دنیای تو ســاعت چنــده؟« ،جایزه بهترین 
موسیقی متن جشــن حافظ را برای کریســتف رضاعی به 
ارمغان آورد. در این میان ســامان مقدم برای تهیه کنندگی 
 فیلــم »نهنــگ عنبــر« جایــزه ویــژه هیئــت داوران را

دریافت کرد. احمــد مهرانفر برای نقش آفرینی در ســریال 
»پایتخــت 4«، جایزه بهتریــن بازیگر مرد کمــدی را از آن 
خود کرد. نســرین نصرتی دیگر بازیگر »پایتخت 4« برنده 
جایزه بهترین بازیگر زن کمدی شــد.  سریال »شهرزاد« نیز 
به عنوان بهترین مجموعه تلویزیونی برگزیده شــد. و حسن 
فتحی کارگردان سریال »شهرزاد«، جایزه بهترین کارگردانی 
ســریال را دریافت کرد. در حالی که جایزه بهترین بازیگر زن 
ســینما برای بازی در »عصر یخبندان« بــه مهتاب کرامتی 
رســید، جایزه بهترین بازیگر زن درام برای بازی در ســریال 
»دندون طال« به ستاره اسکندری رسید. ساالر عقیلی برای 
ترانه ســریال »معمای شــاه« جایزه بهترین ترانه را گرفت. 
جایزه بهترین بازیگر مرد سینما به صورت مشترک به فرهاد 
اصالنی برای بــازی در »کوچه بی نام« و »دوران عاشــقی« 
 و نوید محمــدزاده بــرای نقش آفرینی در »ابــد و یک روز«

اهدا شــد؛ اما مهم ترین جایزه این مراسم به فیلم »ابد و یک 
روز« به کارگردانی سعید روســتایی رسید؛ این فیلم جایزه 
بهترین فیلم شانزدهمین دوره جشن حافظ را از آن خود کرد.

شورای صدور پروانه نمایش خانگی، با عرضه 5 عنوان موافقت کرد.
در جلسه 27 تیر شورای پروانه نمایش خانگی که با حضور اکثریت 
اعضا برگزار شــد، با عرضه فیلم هــای »یحیی ســکوت نکرد« به 
تهیه کنندگی تینا پاکروان و کارگردانی کاوه ابراهیم پور، »خبر خاصی 
نیست« به تهیه کنندگی مرتضی شایســته و کارگردانی مصطفی 
شایســته،»تباهی« به تهیه کنندگی علی اکبر جناغی و کارگردانی 
حجت قاسم زاده اصل، »قاتلین پیرمرد« به تهیه کنندگی حسن توکل 
نیا و کارگردانی اصغر نعیمی، »آنها« به تهیه کنندگی داریوش بابائیان و 

کارگردانی احسان سلطانیان موافقت شد.
همچنین در این جلسه با عرضه 3 عنوان فیلم خارجی و 10 عنوان 

فیلم مستند و آموزشی نیز موافقت به عمل آمد.

فیلم تئاتر »مکاشفه در باب یک مهمانی خاموش« کاری از رضا حداد، 
6 مردادماه در تاالر هنر اکران می شود.

 مکاشــفه در باب یک مهمانی خاموش، اثری است پست مدرن که 
 در آن، دالیل ناپدید شدن چند جوان بعد از شرکت در یک میهمانی
 بررســی می شود، اســم و مشــخصات آنها روی ویدئو پروجکشن

نقش می بندد و بعد با فلش بکی به قبل، رد پای این افراد در جایی که 
بودند...

این اثر نمایشنامه ای از محمد چرمشیر است که رضا حداد آن را به 
روی صحنه برده است.

ســتاره پســیانی، ســیامک انصاری، برزو ارجمند، لیلی رشیدی، 
پانته آ پناهی ها، روناک یونسی، خســرو پسیانی، محسن رستگار و 
شبنم فرشــادجو در این نمایش به ایفای نقش پرداختند. سیامک 
 احصایی طراحی صحنه و نرمین نظمی طراحی لباس این نمایش را

بر عهده داشتند و کیومرث مرادی نیز مدیر این پروژه بوده است.
 عالقه مندان مــی توانند برای تماشــای این نمایــش، 6 مردادماه

ساعت 18 به تاالر هنر واقع در میدان الله مراجعه نمایند.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری اصفهان گفت: عوامل فیلم بارکد 
امروز در سینما ساحل اصفهان حضور پیدا می کنند.

وی افزود: عوامل فیلم بارکد، با حضور در سینما ساحل، این فیلم 
را از نزدیک تماشــا کرده و نظرات خود را درباره نحوه اکران این 

فیلم در اصفهان بیان می کنند.
مدیر امور ســینمایی حوزه هنری اصفهان، در پاســخ به سوالی 
درباره فــروش فیلم »ایســتاده در غبار« تصریح کــرد: فروش و 
استقبال خوبی از این فیلم صورت گرفته؛ اما باید دانست نخستین 
روزهای اکران این تیم با ماه رمضان مصادف شده و به طور طبیعی 
همه فیلم ها در این ماه از دیگر ماه ها کم فروش تر هستند؛ اما پس 

از ماه مبارک رمضان فروش این فیلم افزایش خوبی داشته است.
وی در پاســخ به ســوالی درباره فیلم های پرفروش سینماهای 
 اصفهان بیــان کرد: بارکد، دراکوال، ایســتاده در غبــار، زاپاس و

ننه نقلی، به ترتیب پرفروش ترین فیلم ها بوده اند.

یار مهرباِن کودکان »من می خونم تو گوش کن« عنوان برنامه ای در قالب 
78 قسمت است که هر روز ســاعت 17:30 با موضوع کتابخوانی برای 
گروه سنی کودک، از کانال نهال شبکه کودک و نوجوان پخش می شود. 
مجری برنامه در هر قسمت در 13 دقیقه یک کتاب قصه می خواند. بیش 
از نیمی از »من می خونم، تو گوش کن« تاکنون پخش شــده است. این 
برنامه با سه هدف برای کودکان تولید شده است: هم مخاطب کودک را با 
 کتابخوانی آشنا، هم او را به خواندن کتاب تشویق و هم کتاب های خوب را

معرفی می کند.
پرستو شاه محمدی، کارگردان این برنامه گفت: هر روز در برنامه یک کتاب 
می خوانیم؛ یعنی عالوه بر اینکه مخاطب کودک را تشــویق به خواندن 
کتاب می کنیم، خودمان نیز به صورت عملی این کار را انجام می دهیم. 
کودکی که هر روز پای ثابت برنامه ما باشــد، تقریبا هــر روز یک کتاب 

می خواند.

 دو فیلــم دیگر ســینما، خــود را آمــاده یــک فروش
 400 میلیــون دالری بیــن المللــی مــی کننــد. این

فیلم هــا »مردان ایکــس؛ آپوکالیپــس« و »وارکرافت« 
هستند.

 این موفقیت باالی بین المللی، در شرایطی نصیب این دو 
فیلم می شود که فروش آنها در آمریکای شمالی، رضایت 

بخش نبوده است.
تازه ترین قســمت مجموعه اکشــن و کمیک استریپی 
 »مردان ایکس«، فــروش بیــن المللی خــود را به رقم

380 میلیون دالر رسانده است.
این فیلم با هزینه تولید بــاالی 178 میلیون دالری خود، 
در سینماهای آمریکای شــمالی حدود 155 میلیون دالر 
فروش داشته است. این محصول مشترک کمپانی فوکس 
قرن بیستم و شــرکت مارول، توســط »برایان سینگر« 
کارگردانی شــده و یک دو جین از بازیگران مطرح سینما 

در آن بازی کرده اند.
 »وارکرافــت« دومیــن فیلمــی اســت کــه در حــال
 نزدیک شــدن به یــک فــروش 400 میلیــون دالری
 بین المللی اســت. فــروش کلی ایــن اکشــن فانتزی،

هم اکنون به 385 میلیون دالر رسیده است.
به نوشته نشریه اســکرین اینترنشــنال، نکته جالب در 
ارتباط با فیلم، فــروش کالن 222 میلیون دالری آن در 

سینماهای کشور آسیایی چین است.
تحلیل گران اقتصادی ســینما می گوینــد بخش اعظم 
فروش بین المللی این فیلم پرسروصدا، فقط در این کشور 
بوده است. چین یکی از ســرمایه گذاران »وارکرافت« هم 
بوده اســت؛ اما نکته عجیب، عدم اســتقبال تماشاگران 
آمریکایی از این اکشن قرون وســطایی است. تماشاگران 
آمریکایی فقط 47 میلیون دالر برای تماشای آن پول داده 
اند. برای تولید این بالک باســتر هالیوودی هم، رقم کالن 
تولید 160 میلیون دالری خرج شــده است. دانکن جونز،  

کارگردانی »وارکرافت« را به عهده داشته است.

نمایش »برخوردي کوتاه با فهرســت« بــه کارگرداني مجید 
صدیقي، پیش از نشست شب فرهنگ و هنر لهستان، در موزه 

هنرهای معاصر اصفهان به روي صحنه رفت.
 به گزارش ایمنــا، »برخــوردي کوتاه با فهرســت« برگرفته 
از نمایشــنامه فهرســت، اثر »تادئوش روژه ویچ« اســت که 
 به تاثیــرات جنــگ و نتایج ســهمگین آن بر شــخصیتش

مي پردازد.  
در این گفــت و گو، صدیقي از ابعاد نگــرش حاکم بر خلق این 

نمایش و نقش هنر در تعامل فرهنگي سخن مي گوید.
مجید صدیقي مدیر گروه رشته تئاتر دانشگاه فرهنگ و هنر و 
از جمله هنرمندان فعال در عرصه تئاتر اســتان اصفهان است. 
همراه با وی در رابطه با این نمایش و آســیب شناســي فضاي 

تئاتر اصفهان به گفتگویي کوتاه نشستیم:
هنر همــواره پلي جهت تعامالت میــان فرهنگ هاي 
مختلف بوده اســت. با توجه به اينکــه اين نمايش در 
حاشیه نشست شب فرهنگ و هنر لهستان اجرا شد، 
نقش هنر را در انتقال فرهنگ بین اصفهان و لهســتان 

چطور مي بیني؟ 
انتقال فرهنگ اگــر به صورت صحیح خود اتفــاق بیفتد، یک 
اتفاق تعاملي اســت. اگر بپذیریم فرهنگ کشــور ما و کشور 
لهســتان، ماحصل تاثیــر و تاثر فراز و نشــیب هاي آســیاي 

میانه و اروپاي مرکزي اســت؛ در نتیجه باید بــه دنبال نقاط 
مشــترک فرهنگي در این میان بود. این مهــم با برخوردهاي 
کوتاه و نزدیک شــدن با هنرهاي دو منطقه امکان پذیر است. 
این اتفاق باعث مي شــود اتفاقات و نقاط مشــترک فرهنگي 
ما به صــورت بهتري میــان هــر دو فرهنگ منتقل شــود. 
 من امیدوارم بــا این رویــه و حضور فرهنگي این دو کشــور،

به زودي شــاهد اتفاقات خوبي در زمینه انتقــال فرهنگ دو 
کشور باشیم.

منظورت از برخورد کوتاه دقیقا چیست؟
برخورد کوتاه را باید به صورت پ ژوهش آغاز کرد؛ یعني زماني 
که شــما مي خواهید در رابطه با هنر و فرهنگ کشور دیگري 
مطالعه کنید، باید مطالعه شــما کامال پژوهشي و علمي باشد. 
پس از آن باید براي تعامالت فرهنگي، به گفتماني برســید که 
در آن نقاط مشترک و هم پیوند دو فرهنگ، حائز اهمیت باشد.
 به طــور اختصاصي، در رابطــه با برخــورد کوتاه با

نمايش نامه »فهرست«، اين نقطه مشترك کجاست؟
کشــور ما و کشــور لهســتان داراي نقاط مشــترک زیادي 
است؛ اما مهم ترین اشــتراک ما با این کشــور در تجربه ما از 
جنگ اســت. همان طور که مردم کشــور ما از جنگ، آسیب 
 هاي جدي دیــده انــد و تاثیــرات آن هنوز هم بــر مردم ما

مشــهود اســت، جنــگ تاثیــرات زیــادي بــر مــردم این 

 کشــور داشــته اســت که در این نمایــش، قســمتي از آن
به نمایش در آمد.

در نمايشي که اجرا شــد، ما با سن خالي  مواجه بوديم؛ 
فقط شــخصیت بود و چمدانش. اينکه شما از وسايل و 
چیدمان سن اســتفاده نکرديد، اتفاقا خیلي به ايجاد 
فضاي انتزاعي و فرم اثر کمك کرده است. نظر خودت 

در اين رابطه چیست؟
نگاهي بیــن اکثر مخاطبان شــکل گرفته که فکــر مي کنند 
باید حتما روي ســن، بــا چیدماني شــلوغ و پــر زرق و برق 
 مواجه شــوند. بایــد بگویــم تاریخ نــگاه ســنتي و تاریخي

به ســر آمده. ایجاد میزانســن هاي این چنینــي تنها یکي از 
امکانات پیــش روي کارگردان اســت. اینکــه بخواهیم فرم 
را از محتوا جــدا کنیم، در تمام دنیا نگاهي منســوخ شــده 
اســت. در این اثر ما از متن اثر بــه نــگاه منحصربه فرد خود 
مي رســیم؛ در نتیجه مــي توانیم بــا ایجاد فرم، بــراي خود 
 معناســازي کرده و فضاي دلخواه خود را با اِلِمان هاي دیگري

ایجاد نماییم.
نقاط ضعف تئاتر در اصفهان را چه می دانی؟

ضعف تئاتر در اصفهــان، روزآمد نبودن برخــي از فعاالن این 
عرصه است. آموزش در اصفهان باید از شکل بسته خود خارج 
شــود و با به کارگیري نظریات جدید، هنرمنــدان این عرصه 
مهم فرهنگي به سمت خلق آثاري با ارزش هاي واالي هنري و 
نوین حرکت کنند. در مباحث تئوریک، همانطور که به صورت 
 و ظاهر اهمیت داده مي شــود، باید نقش معنا و گفتمان را نیز

جدي گرفت.

صادق کرمیار ضمن اشــاره بــه دالیل مانــدگاری تعدادی 
 از ســرودها و ترانه ها، پیشــنهاداتی به ترانه ســرایان جوان

ارائه کرد. یکی دیگر از برنامه هــای »اتفاق ترانه« با محوریت 
شعر و موسیقی، با حضور پرشور شــاعران و شعردوستان، در 
تماشاخانه ماه حوزه هنری برگزار شد و چهره های سرشناسی 

نیز بــه ســخنرانی پرداختند. صــادق کرمیار، نویســنده و 
کارگردان، با اشاره به اینکه از بین رفتن ارتباط بینانسلی، برای 
آینده ادبیات و هنر خطرناک است،  گفت: می بینیم ترانه هایی 
که به یادها مانده و هنوز جذابیت دارد،  ناشی از ارتباطی است 
 که نســل های مختلف با آن برقرار کرده انــد.  وی همچنین

 ادامــه داد: آن ترانه هــا از دل اتفاقــی در زندگــی شــاعر
 برآمــده  بودنــد و شــنونده ها حــس مشــترکی بــا آن

برقــرار می کردند کــه توانســتند ماندگار شــوند. حاال هم 
ترانه سراها اگر می خواهند اثرشــان ماندگار شود، الزم است 
تنها شــرایط فردی خودشــان را نبینند؛ بلکه ضمن توجه 
به اجتماعی کــه در آن زندگی می کنند، نگاهــی به تاریخ و 

پیشینه خودشان هم داشته باشند. 

وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمی، صدور مجوز نشر را جزو موضوعات 
حاکمیتی دانست و گفت: ممکن اســت برخی کارها مانند برگزاری 
نمایشگاه کتاب به ناشران واگذار شده باشد؛ اما مجوز نشر کتاب به 

آنان واگذار نشده است.
علی جنتی در حاشیه برگزاری ســومین اجالس سراسری مدیران 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان ها در جمع خبرنگاران، با اعالم 
این مطلب افزود: طبق قرارها و برنامه های قبلی، مقررشده بود امور 
اجرایی و برخی کارها، به صنف ناشران واگذار شده و وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی فقط به عنوان ناظر باشدکه خوشبختانه این موضوع 

طی دو سال گذشته در حال اجراست.
به گفته جنتی قرار شــد از این پس نیز جلســات مختلف با حضور 
 معاونــان این وزارتخانــه و اعضــای محترم کمیســیون فرهنگی

برگزار شود.

 رییس کمیســیون فرهنگی شورای شــهر اصفهان، با تاکید بر 
اینکه بودجه موردنیاز برای بهره برداری ســالن تئاتر، در بودجه 
ساالنه شــهرداری مصوب شــده اســت،گفت:عزم جدی برای 

راه اندازی این سالن وجود ندارد.
 اصغــر آذربایجانی در خصــوص ســالن تئاتر شــهر اصفهان

اظهار داشــت: ایده ســاخت ســالن تئاتر شهر در ســال 91 با 
 همفکــری هنرمندان کلیــد زده شــده و در اردیبهشــت ماه

سال 92 و  یک ماه مانده به انتخابات شوراها کلنگ زنی شد.
وی با بیان اینکــه برای عملیاتی کردن ســاخت ســالن تئاتر 
شهر، ســه زمین در نظر گرفته شــده و در نهایت زمین سینما 
 همایــون ســابق در خیابان چهــار باغ عباســی به ایــن امر

اختصاص یافته است، ابراز داشت: این در حالی است که برخالف 
جانمایی زمین، نه طراحی برای سالن تئاتر اصفهان انجام شده و 
نه تاکنون عملیات اجرایی برای بهره برداری از آن در دستور کار 

قرار گرفته است.
 رییــس کمیســیون فرهنگی،  اجتماعی و ورزشــی شــورای 
 اســالمی شــهر اصفهان، با تاکید بــر اینکه بودجه مــورد نیاز 
برای بهره برداری از سالن تئاتر شهر اصفهان، در بودجه سالیانه 
شهرداری مصوب شده اســت، اضافه کرد: این در حالی است که 
برخالف مطالبات هنرمندان و مصوبات شــورای شــهر، عزمی 

جدی برای راه اندازی این پروژه تاثیرگذار وجود ندارد.
 وی اصفهان را مهــد هنرمنــدان و بازیگران تئاتــر اعالم کرد 
و افزود: این در حالی اســت کــه هنرمندان این شــهر، مکانی 

شایسته برای عرضه هنر خود ندارند.
آذربایجانــی ادامه داد: بــه عنوان رییس کمیســیون فرهنگی 
 شــورای اســالمی شــهر که طــی ســال های گذشــته نیز 
 پیگیــر بهره بــرداری از ســالن تئاتر شــهر اصفهان بــوده ام، 
خواســتارم که این پروژه، با توجه به بودجه ای که در سال های 

گذشته برای آن تصویب شده، عملیاتی شود.

تنديس های جشن حافظ در دست بزرگان سینما ؛

از علی نصیريان
تا مهران مديری

موافقت با عرضه ۵ فیلم برای شبکه 
نمايش خانگی

6 مردادماه به روی پرده می رود؛

»مکاشفه در باب يك مهمانی 
خاموش« در تاالر هنر

»من می خونم تو گوش کن«
مجوز نشر کتاب به ناشران 

واگذار نشده است

مدير امور سینمايی حوزه هنری خبر داد:

اکران »بارکد«؛ با حضور عوامل فیلم  
در اصفهان

ريیس کمیسیون فرهنگی  شورای شهر اصفهان:

عزمی برای راه اندازی سالن تئاتر 
شهر اصفهان وجود ندارد

گفت و گو 

با هنرمندان

هالیوود

پیشنهاد سردبیر: 
عزمی برای راه اندازی سالن تئاتر 

شهر اصفهان وجود ندارد

حقیقت آن است که 
ارتش »سحری ها« 

و »بهنوشی ها« 
و »خاصی ها« و 

»تتلیتی ها« یک 
توهم بزرگ به وجود 

می آورند که ظاهرا در 
دنیای واقعی و کف 

خیابان ها، باعث بروز 
مشکالت متعددی 

نیز شده است
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يادداشت خبر

 مــردم چهارمحــال و بختیــاری ایــن روزهــا دمــای باالی 
۴۰ درجه ســانتیگراد را تجربه می کنند و شــرایط ســختی را 
 می گذراننــد؛ چرا که چنیــن دمایی را تاکنون در این اســتان

به یاد نداشته اند.
استان چهارمحال و بختیاری یکی از استان های زاگرس نشین و 

مرتفع است که در جنوب غرب کشور قرار دارد.
ارتفاع باالی این اســتان از ســطح دریا موجب شــده است که 

آب وهوای این منطقه سردسیر معتدل کوهستانی باشد.
این استان در طول تابستان و فصل بهار یکی از خنک ترین نقاط 
کشور به شمار می رفته که تابستان به واسطه خنکی هوا در این 
 استان مقصد گردشــگری بسیاری از مســافران جنوبی کشور 

بوده است.
امسال گرمی هوا در این استان بی ســابقه بوده به طوری که دما 
بســیار افزایش داشته و مردم اســتان چهارمحال و بختیاری را 

کالفه کرده است.
هم اکنون دما در بیشــتر نقاط این اســتان به باالی ۳۵ درجه 
سانتیگراد رسیده است.بسیاری از مســافران جنوبی کشور که 
باهدف خنکی هوا به استان ســفر کرده اند با گرمی غیرمنتظره 
هوا روبه رو شــده اند.در حــال حاضــر گرمی هوا در اســتان 
چهارمحال و بختیاری  مســافران را غافلگیر کرده و تنها شب ها 

هوا در این استان خنک است.
یکی از مسافران خوزســتانی این اســتان که در محل ورودی 
شــهرکرد در پارک الله به وســیله چادر اقامت کرده است در 
گفت وگو بــا خبرنگار مهر اظهار داشــت: دمای هوای اســتان 
 خوزستان بســیار افزایش پیداکرده اســت و گرمی هوا موجب

 شــده که به این استان ســفر کنیم. این اســتان جذابیت های 
گردشــگری بســیار زیادی دارد کــه مهم تریــن ویژگی آن، 

آب وهوای خنک می باشد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر گرمی هوا در این استان نیز ما را 

غافلگیر کرده و تنها شب ها هوا خنک است.
اســتان چهارمحــال و بختیــاری  مدیــرکل هواشناســی 
در خصــوص گــرم شــدن هــوا بــه خبرنــگار مهــر گفت: 
 دمــا در بیشــتر نقــاط چهارمحــال و بختیــاری افزایــش

پیداکرده است.
یکی از کارشناســان حوزه کشــاورزی در خصوص گرمی هوا  
اظهار داشــت: گرمی هوا در اســتان چهارمحــال و بختیاری 
بی سابقه است و این استان گرم شــدن هوا در ماه مرداد به این 

شدت را تجربه نکرده است.
رشــید شــاهرخ ادامه داد: کشــاورزان باید در مرحله داشــت 

محصول با توجه به گرمی هوا مراقب سالمتی خود باشند.
وی عنوان کرد: کشــاورزان نباید سم پاشــی را در ظهر که هوا 
بسیار گرم است انجام دهند؛ چراکه موجب مسمومیت کشاورز 

می شود.
وی تاکید کــرد: بــرای جلوگیــری از افزایش مصــرف آب و 
 راندمــان بهتر، بایــد آبیــاری مــزارع در صبح یــا بعدازظهر

انجام شود.

مســابقات تنیس نوجوانان چهارمحــال و بختیاری 
بــا قهرمانی امیر مســعود محمدیــان دهکردی در 

شهرکرد پایان یافت.
به گزارش ایرنا،مسابقات تنیس قهرمانی زیر 16سال 
چهارمحال و بختیاری پس از چهــار روز با قهرمانی 
امیر مسعود محمدیان دهکردی در مجموعه تنیس 

شهرکرد به کار خود پایان داد.
این تنیســور نوجوان چهارمحال و بختیاری با کسب 
۵۰۰امتیاز در رده نخســت رنکینگ اســتانی قرار 
گرفت و مازیار کبیری دوم شد و آترین ابراهیمیان و 

کاویان کبیریان به صورت مشترک سوم شدند.
رشــته ورزشــی تنیس اگــر چــه در چهارمحال و 
بختیــاری قدمت چندانی نــدارد، اما هــم اکنون با 
اســتقبال عالقه مندان در دو بخش مــردان و زنان 

همراه شده است.

گرم شدن بی سابقه هوا 
درچهارمحال وبختیاری

نماینده پرش طول کشــورمان اردوی آمادگی خود 
برای حضــور در المپیک 2۰16 ریو را در شــهرکرد 

آغاز کرد.
به گزارش خبرگــزاری صدا و ســیما، محمد ارزنده 
عضو تیم ملی دو ومیدانی ایــران در ماده پرش طول 
به مدت دو هفته برای حضور در رقابت های المپیک 
ریو زیر نظــر »ایگور پایکلین« مربی روســی اش در 

شهرکرد تمرین می کند.
محمد ارزنده نماینده کشورمان در جریان برگزاری 
رقابت های دو ومیدانی جام کازانف قزاقستان، موفق 
شــد با ثبت رکورد 8 متر و 16 ســانتیمتر در پرش 
طول، ســهمیه حضور در بازی هــای المپیک ریو را 

کسب کند.
ارزنــده کــه متولــد شهرســتان بروجن اســتان 
چهارمحال و بختیاری است، در رقابت های المپیک 
2۰12 لندن هم بــه عنوان نماینده کشــورمان در 

پرش طول حضور داشت.
ســی و یکمین دوره المپیــک 2۰16 با حضور بیش 
از 1۰هزار ورزشــکار زن و مرد جهــان از 1۵ تا ۳1 
 مرداد در شــهر بنــدری ریودوژانیرو کشــور برزیل

برگزار می شود.

آغاز اردوی آمادگی نماينده 
پرش طول ايران در شهرکرد

محمديان قهرمان تنیس 
نوجوانان شد

سامان، دارای  بیشترين محصوالت باغی در استان است

ورزشی

استان چهارمحال و بختیاری با تجهیز ۵1 هزار هکتار از اراضی 
کشاورزی به آبیاری نوین )قطره ای( ، دومین استان در استفاده 

از این روش است.
بنابر آمار رســمی وزارت جهادکشــاورزی بیش از 1/۵ میلیون 
هکتار زمین کشــاورزی از آغاز اجرای طرح آبیاری تحت فشار 
در کشــور تا پایان اردیبهشــت ماه امسال به سیســتم آبیاری 
تحت فشار مجهز شده است که با تجهیز این میزان حدود ۴۴۰ 

متر مکعب آب در هــر هکتار صرفه جویی می شــود.  بنابر این 
گزارش هم اینک هشت میلیون و 7۰۰ هزار هکتار از زمین های 

کشاورزی کشور باید به روش های آبیاری نوین تجهیز شود.
 بــه گفته کارشناســان کشــاورزی، خشکســالی هــای اخیر

 به خصوص در این اســتان، کاهش بارش ها، افت ســطح آب و 
ســفره های زیرزمینی، صرفه جویــی و اســتفاده بهینه از آب 
و ضرورت اصــالح روش های آبیــاری را در بخش کشــاورزی 

دوچندان کرده است.به گفته کارشناســان کشاورزی استفاده 
از روش های آبیاری نوین عالوه بــر کاهش مصرف آب، موجب 
باال رفتن بازده و کیفیت تولید محصول خواهد شــد. مدیر آب و 
خاک سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت : ۴۵ 
درصد اراضی آبی این استان شــامل ۵1 هزار هکتار به سیستم 

آبیاری نوین تجهیز شده است.
ســید طاهر نوربخش در گفت وگو با خبرنــگار ایرنا اظهار کرد: 
امسال نیز یک هزار هکتار از اراضی کشــاورزی استان به روش 
آبیاری نوین تجهیز می شــود و پرونده 9 هــزار هکتار دیگر از 
اراضی کشاورزی اســتان درحال پیگیری است. وی گفت: برای 
اجرای این طرح 8۵ درصد منابع توسط دولت به شکل بالعوض 

و 1۵ درصد دیگر از سوی کشاورزان تامین می شود.
مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشــاورزی استان تصریح کرد: 
 دولت بــرای اجرای روش آبیــاری قطره ای بــه ازای هر هکتار 
7۰ میلیون ریال، آبیاری بارانــی ۵۰ میلیون ریال و آبیاری تیپ 
7۰ میلیون ریال پرداخت می کند. نوربخش گفت : شهرســتان 
بروجن در چهارمحال و بختیاری بیشــترین ســهم در استفاده 
از روش آبیاری نوین را دارد و در کشــور نیز به عنوان نخستین 
شهرســتان در اجرای این طرح مطرح اســت. وی ادامه داد: با 
 توجه به افزایــش روند خشکســالی و کاهش بــارش، کاهش

 آب های سطحی و زیرزمینی برای رسیدن به کشاورزی پایدار، 
تغییر الگوی کشت و اســتفاده از روش های آبیاری نوین باید در 
دستور کار کشــاورزان قرار گیرد. وی تصریح کرد : صرفه جویی 
در مصرف آب، افزایش سطح زیرکشت، افزایش بازده محصول، 
کاهش پرت آب، نیروی انسانی کم و کاهش علف هرز در اراضی 

از جمله مهم ترین مزایای استفاده از آبیاری نوین است.
نوربخش افزود: مطابق برنامه ریزی های انجام شــده در برنامه 
ششم توسعه ساالنه سه هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به 

روش آبیاری نوین تجهیز خواهد شد.

مدیر امور باغباني ســازمان جهادکشــاورزي چهارمحال 
و بختیاري گفت: شهرستان ســامان حدود ۳۵ درصد از 
سطح کل باغات استان را به خود اختصاص داده است که 
بیشــترین محصوالت باغي با کیفیت باالي استان در این 

شهرستان تولید مي شود.
ابراهیم شــیراني در گفت و گو با ایســنا، با اشاره به اینکه 

مجموع ســطح باغات مثمر و غیر مثمر شهرستان سامان 
1۳ هزار و 16۴ هکتار اســت، اظهار کرد: ســطح باغات 
 مثمر این شهرســتان 1۰ هــزار و 8۵۵ هکتــار و باغات 

غیر مثمر دو هزار و 1۰۰ هکتار می باشد.
شــیراني با بیان اینکــه در هــر هکتار دو هــزار و 17۴ 
کیلوگــرم بــادام از ایــن باغــات برداشــت مي شــود، 

تصریــح کــرد: بــادام بــا هشــت هــزار و 672 هکتار 
بیشــترین ســطح زیر کشــت را بــه خــود اختصاص 
 داده اســت که از این میزان حدود 1۵ هــزار و 717 تن

تولید مي شود.
وي با اشــاره به محصول هلــو با یک هــزار و 96۵ هکتار 
سطح زیر کشت در شهرستان سامان، گفت: از این میزان 
یک هزار و 76۵ هکتار بارور و 2۰۰ هکتار غیربارور اســت 
که 21 هزار و 616 تن هلو تولید مي شود و میانگین تولید 

در هر هکتار  12/۵ تن است.

بنابر آمار رسمی وزارت جهادکشاورزی:

چهارمحال و بختیاری پیشتاز در اجرای آبیاری قطره ای

 با توجه به افزایش  
خشکسالی و کاهش 

 بارش، کاهش
 آب های سطحی 
و زیرزمینی برای 

رسیدن به کشاورزی 
پایدار، تغییر الگوی 
کشت و استفاده از 
روش های آبیاری 

نوین باید در دستور 
کار کشاورزان قرار 

گیرد

پیشنهاد سردبیر: 
چهارمحال و بختیاری پیشتاز در اجرای آبیاری قطره ای
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ابالغ رای
4/623  شــماره دادنامــه: 9509970350100455 شــماره پرونــده: 
9409980350100992 شماره بایگانی شعبه: 941154 خواهان: بانک مهر 
اقتصاد )شرکت سهامی عام شماره ثبت 429709( به نمایندگی آقای علیرضا 
زمانی با وکالت خانم فهیمه احمدی فرزند عباس به نشانی اصفهان- خ نظر 
شرقی کوچه شهید احمد زارعی مجتمع آسیاب طبقه همکف دفتر وکالت آقای 
میر باقری، خواندگان: 1- خانم ایمانه تیموریــان فرزند محمد علی 2- الهام 
طالبی طادی همگی به نشانی مجهول المکان، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت 
دادرسی 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه وجه چک، دادگاه با عنایت 
به محتویات پرونده و با اعالم ختم دادرسی به شرح ذیل انشاء رای می نماید. 
رای دادگاه: در خصوص دعــوی بانک مهر اقتصاد با وکالــت خانم فهیمه 
احمدی به طرفیت ایمانه تیموریان و الهام طالبی طادی به خواســته مطالبه 
وجه به مبلغ 161/170/491 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 846911-

93/10/7 بانضمام خسارت هزینه دادرسی و تاخیر تادیه به شرح دادخواست 
تقدیمی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مالحظه دادخواســت تقدیمی 
و رونوشــت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت صــادره از بانک محال 
علیه و نظر به اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی وقت دادرسی در جلسه 
دادگاه حاضر نگردیده و دفاعی به عمل نیــاورده و دلیلی که حاکی از برائت 
ذمه خویش باشد ابراز ننموده و مســتندات ابرازی خواهان مصون از ایراد 
و اعتراض مانده و با توجه به بقاء اصول اســناد در ید خواهان که حاکی از 
اشتغال ذمه خواندگان دارد دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص مستنداً 
به مواد 519، 198، 194 آیین دادرسی مدنی و مواد 313، 310 قانون تجارت 
و تبصره الحاقــی ماده 2 قانون اصالحی صدور چک و استســفاریه مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 
مبلغ 161/170/491 ریال بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه 
و ارزش واقعی وجه چک بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول بر 
اساس شــاخص اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی که پس از محاسبه 
از طریق اجرای احکام مدنی به حیطه وصول در خواهد آمد و پرداخت کلیه 
خسارات دادرسی وفق مقررات در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای 
صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و 
پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر مرکز 
 استان می باشــد.   م الف: 11955 شــعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

) 382 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

4/624 کالســه پرونده 1090/94 شــماره دادنامــه: 243-95/3/11 مرجع 
رسیدگی: شعبه 29 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: موسی درخشنده 
با وکالت آقای حمید قدرتی به نشــانی اصفهان چهارباغ خواجو نبش کوچه 
17 ساختمان احسان طبقه سوم واحد 6، خوانده: علیرضا انصاری به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده 
به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست موسی 
درخشــنده با وکالت حمید قدرتی به طرفیت علیرضا انصاری به خواســته 
مطالبه مبلغ 57/000/000 ریــال وجه یک فقره چک به شــماره 044430-

93/12/20 عهده بانک رفاه به انضمام خســارات دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه با توجه بــه محتویات پرونده و گواهینامه عــدم پرداخت وجه چک از 
ناحیه بانک محال علیه و با توجه به اظهارات خواهان در جلســه رســیدگی 
مورخه 95/3/9 و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه 
اصل سند تجاری در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور 
در اشــتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از 

پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا 
شورا به شرح صورتجلسه مورخه 95/3/10 و با احراز اشتغال ذمه خوانده 
و استحصاب دین و مستنداً به ماده 11 قانون شوراهای حل اختالف و مواد 
310، 311، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص 
مصلحت نظام به مــاده 2 قانون صدور چــک و مــواد 198، 519 و 522 از 
قانون آیین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده و بــه پرداخت مبلغ 
57/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه 
بانک مرکزی و پرداخت 700/000 ریال و هزینه نشــر آگهی وقت رسیدگی 
آگهی دادنامه و اجرائیه و حق والوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعالم 
می گردد. رای صــادره غیابی و ظــرف مهلت 20 روز از تاریــخ ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در 
محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. م الف:11951 شعبه 29 

حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )371 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

4/625 کالســه پرونده 1088/94 شــماره دادنامــه: 248-95/3/11 مرجع 
رسیدگی: شعبه 29 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: موسی درخشنده 
به نشانی خ سپه کوی تلفنخانه کوچه سردار جنگل پ 9  با وکالت آقای حمید 
شاتوری به نشــانی چهارباغ خواجو نبش کوچه 17 ساختمان احسان طبقه 
سوم واحد 6، خوانده: رسول سعیدی به نشــانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه وجه چک، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن 
به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: 
رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست موسی درخشنده با وکالت آقای 
حمید قدرتی به طرفیت رسول سعیدی به خواسته مطالبه مبلغ 40/000/000 
ریال وجه یک فقره چک به شــماره 157389-93/11/2 عهده بانک رفاه به 
انضمام خسارات دادرســی و خســارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات 
پرونده و گواهینامــه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانــک محال علیه و با 
توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 95/3/9 و عدم حضور 
خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده 
چک حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر 
به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخــت وجه چک نماید ارائه 
نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشــورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه 
مورخه 95/3/1 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استحصاب دین و مستنداً به 
ماده 11 قانون شوراهای حل اختالف و مواد 310، 311، 313 از قانون تجارت 
و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظــام به ماده 2 قانون 
صدور چک و مواد 198، 519 و 522 از قانون آیین دادرســی مدنی حکم به 
محکومیت خوانده و به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال  بابت اصل خواسته 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم 
بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت 560/000 ریال 
هزینه نشر آگهی رسیدگی و دادنامه و اجرائیه  و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
در حق خواهان صادر و اعالم می گــردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و ظرف 20 روز پس از 
 آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان

 می باشــد. م الف:11950 شعبه 29 حقوقی مجتمع شــماره دو شورای حل 
اختالف اصفهان )382 کلمه، 4 کادر(

ابالغ رای
4/533 کالســه پرونده: 94-1306 مرجع رسیدگی: شــعبه 18 شورای حل 
اختالف اصفهان، خواهان: خاطره حشمتی به نشــانی اصفهان خ احمدآباد 
روبروی خ شــهید توانا مجتمع اداری نــور طبقه اول واحــد 102، خوانده: 

علیرضا صادقیان صادق آبادی به نشانی: مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
وجه حواله، با عنایــت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی 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 دعوای 
خانم خاطره حشمتی به طرفیت علیرضا صادقیان صادق آبادی به خواسته 
مطالبه مبلغ  4/526/062 ریال حواله / حواله های شــماره به انضمام مطلق 
خســارات قانونی با عنایت به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی 
عدم پرداخت صادره که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه خواسته دارد و دفاع خوانده مبنی بر اینکه با توجه به نشر آگهی 
خوانده حضور ندارد. بالوجه / بالدلیل تلقی می گردد. شورا دعوی مطروحه 
را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به اســتناد به مواد 198و515و519و522 
قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امــور مدنی حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهار میلیون و پانصد و بیســت و شش 
هزار و شصت و دو ریال بابت اصل خواســته و سیصد و بیست هزار ریال 
بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل بر مبنای تعرفه قانونی و همچنین 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 94/12/5 لغایت تاریخ وصول 
که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی اســت و ظرف مدت 20 روز پــس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه  و 20 روز پس از آن  قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:12079 شــعبه 18 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف اصفهان) 302 کلمه، 3 کادر( 
مزایده 

4/263 شعبه دوم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص 
پرونده کالسه 981/95 ش ج / دوم له خانم مهناز رفیعی با وکالت خانم الهام 
سلطانی علیه آقای علی وطنی به آدرس اصفهان میدان قدس پشت ترمینال 
باقوشخانه کوچه مومنی کوچه قلیانگر پالک 95 بابت محکوم به و هزینه های 
اجرایی به مبلغ 1/241/485/735 ریال اموال توقیفی به شرح ملک توقیفی با 
مالکیت مشاع که قسمتی از پالک ثبتی 15183/5 بخش 5 ثبت اصفهان است 
ملک توقیفی به آدرس اصفهان میدان قدس پشت ترمینال باقوشخانه کوچه 
شــهید مومنی کوچه قلیانگران پالک 95 که کدپستی شماره 8198668811 
مشاهده نگردیده است. ملک مورد نظر دارای ســاختمانی با نمای خارجی 
آجرنما- درب و پنجره های آهنی- کفســازی موزاییک- آشپزخانه اوپن و 
کاشی و سرامیک با کابینت های فلزی، پوشش داخلی دیوارها گچ و نقاشی و 
متصل به انشعابات شهری آب، برق و گاز با حدود 121 متر مربع مساحت 
اعیانی که با سازه دیوارهای آجری باربر و ســقف های طاق ضربی )آهن 
و آجر( با قدمت حدود 35 سال ساخت در دو قسمت شمالی و جنوبی زمین 
که مابین آن حیاط قرار داشته و حدود 12 متر مربع آن زیرزمین به صورت 
انباری است می باشد. ضمنًا عرصه این ملک در حال حاضر حدود 194 متر 
مربع است که با توجه به توضیحات مندرج در سطر دهم برگه و معامالت یک 
برگی ملک که در صفحه 123 دفتر 211 مورخ 79/11/18 به شماره 129000 
به ثبت رسیده است از محور گذر شمالی موجود به مقدار 3 متر عقب نشینی 
دارد لذا مساحت باقیمانده عرصه این ملک به مقدار 167 متر مربع خواهد بود 
با توجه به موارد فوق و موقعیت محل مساحت عرصه و اعیانی ارزش ملک 
که با سهم مالکیت مساوی هر کدام از طرفین به مبلغ یک میلیارد و دویست و 
پنجاه میلیون ریال معادل یکصد و بیست و پنج میلیون تومان ارزیابی و اعالم 
می گردد که سهم خانم مهناز رفیعی از ملک توقیفی ) آقای علی وطنی( 35/75  
)ســی و پنج ممیز هفتاد و پنج صدم( حبه از 72  حبه ششدانگ مالکیت ملک 
مورد نظر می باشــد که مورد اعتراض هیچ یک از طرفین قرار نگرفته است. 
در نظر دارد جلســه مزایده ای در مورخ 95/5/19 در ســاعت 9 تا 10 صبح 

 در محل اجرای احکام واقع در شیخ صدوق شــمالی چهار راه وکال برگزار
 می گردد . طالبین شــرکت در مزایده می توانند با واریــز ده درصد از مبلغ 
پایه به شماره حساب 2171350205001 بانک ملی و ارائه آن فیش به اجرای 
احکام از اموال بازدید نمایند. پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بود. م الف:10941 اجرای احکام شعبه 2 مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف اصفهان) 430 کلمه، 5 کادر(  
 ابالغ رای

4/603 کالسه پرونده:56/95 شماره دادنامه:339-95/3/31 مرجع رسیدگی: 
شــعبه 25 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: صندوق قرض الحسنه 
حضرت محمد)ص( به مدیریت احمد صابریان به نشانی خ حکیم نظامی جنب 
کوچه 33، خوانده: حسین ترویجی به نشانی: مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
وجه ســفته، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی 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 دعوای 
صندوق قرض الحســنه حضرت محمد)ص( به مدیریت احمد صابریان به 
طرفیت حسین ترویجی به خواســته مطالبه مبلغ 27/550/000 ریال از وجه 
سفته های به شماره خزانه داری کل 397938 )سری / 1(  و 319747 )سری 
/1(  به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به بقای اصول مستندات در 
ید خواهان که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه خواســته دارد و عدم حضور خوانده در جلســه رســیدگی و مصون 
ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب شــورا دعوای مطروحه را وارد 
و ثابت تشــخیص داده لذا به اســتناد مواد 307و309 قانون تجارت و مواد 
198و515و519و522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده بــه پرداخت مبلغ 27/550/000  ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 120/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و 
887/500 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست 95/1/24 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ 
اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 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. شعبه 25 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان ) 299 کلمه، 3 کادر( 
تحدید حدود اختصاصی

5/2 چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه بمساحت 372 مترمربع  شماره 
372 فرعی از شماره 110 اصلی واقع در موته جزء بخش ثبتی میمه که طبق 
پرونده ثبتی به نام غالمرضا صفرعلی زاده   فرزند محمد و غیره در جریان 
ثبت است به علت عدم حضور متقاضی یا متقاضیان ثبت به عمل نیامده اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر از ماده15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده یا 
نامبردگان تحدید حدود ملک مرقوم درروزسه شنبه مورخه 1395/05/26 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد . لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مجاورین و مالکین اخطار می شــود در روز و ساعت مقرر در محل 
حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید تا )30( روز پذیرفته خواهد شــد و 
طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیــف پرونده های معترضی ثبت 
معترض ظرف یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم 
دادخواست به مرجع ذیصالح  قضایی  گواهی تقدیم دادخواست رااخذ و به 

این اداره تسلیم نماید. 
تاریخ انتشار دو شنبه 1395/05/04  مهدی ذکاوتمند رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک میمه)186 کلمه، 2 کادر(



8
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی| شماره  1916 | دوشنبه 04 مرداد 1395 | 20 شوال 1437

پهپادها در چند سال اخیر شاهد رشدی خیره کننده بوده 
و به محبوبیتی فوق العاده در بین کاربران رسیده اند. اخیرا 
پهپادی به نام Teal ســاخته شده که ســریع ترین پهپاد 

حال حاضر دنیا محسوب می شود.
به گزارش زومیت، ســریع ترین پهپادهــای دنیا همگی 
نمونه هــای اولیه ای هســتند که هنــوز به تولیــد انبوه 
 نرســیده اند و  ســریع ترین پهپادهایی که در حال حاضر

 قابل تهیه اند  نیز خسته کننده اند.
امــا Teal محصولی جذاب اســت که بــا امکانات کامل 

 خود شــما را به چشم پوشــی کردن از عیوب این پهپاد 
ترغیب می کند. شــرکت ســازنده این پهپاد مدعی شده 
دســتگاه تولیدی آنها، ســریع ترین نمونه ای اســت که 
 تاکنون در تمام جهان ســاخته شــده و بــه تولید انبوه 

رسیده است.
این پرنده هدایت پذیر ســرعتی معادل ۱۱۲ کیلومتر بر 
ساعت دارد؛ ســرعتی که می تواند موجب سبقت گرفتن 
آن از بیشــتر اتومبیل های در حال حرکت در بزرگراه ها 
شــود. نهایت برد این پهپــاد تا 3/۲ کیلومتر اســت و در 

صورت اســتفاده از یک  باتــری اضافــه، می تواند تا ۲۰ 
 دقیقه پرواز کند. ایــن پهپاد پرســرعت  آنقدرها هم که
  بــه نظــر می رســد ناپایــدار نیســت. در آزمایش های

 انجام شــده، پهپاد Teal توانســته اســت هنگام وزش 
بادهایی با سرعت بیش از ۶۴ کیلومتر بر ساعت هم تعادل 
خود را حفظ کند. ایــن پرنده  چاالک مجهز به جی پی اس 
بوده و برای منطبق کردن خــود با خلبان های تازه کار نیز 

دارای حالت های مختلف حرکتی است.
البته این  موارد، گویــای تمامی توانایی هــای این پهپاد 
نیســت. Teal عالوه بر ســرعت باال، از یک دوربین ۱3 
 مگاپیکســلی با توانایی فیلمبرداری بــا کیفیت 4K نیز 
 Tegra TX1 بهره می بــرد. ایــن پهپاد بــه پردازنــده
شرکت انویدیا مجهز شده است که پردازنده ای قدرتمند 
بوده و برای یک پهپاد بســیار مناســب است )به گفته ای 
خودمانی تر شــاید بهتر باشد بگوییم از ســر آن هم زیاد 
اســت(. Teal از یک پلتفورم نرم افزاری بهره می برد که 
موجب تشــویق توسعه دهندگان به ســاخت برنامه برای 
 آن می شــود. اگر توانایی تصــور یک حالت پــروازی را 
 داشته باشید، احتماال توانایی انجام آن با یک پهپاد را هم 
خواهید داشــت. درســت همانند آنچه که در یک پهپاد 
دوربین محــور می توان دید، اینجا هــم برنامه هایی برای 
فرمان دادن به Teal و کنتــرل آن در حالت های پروازی، 

مسابقه و دنبال کردن اشیا تعبیه شده است.
ســازنده ایــن پهپــاد قــول داده اســت که بــه زودی 
ماژول هایــی را بــرای آن عرضــه کــرده و ویژگی هایی 
همچون جلوگیــری از حرکت از طریــق هدایت راداری، 
عکســبرداری گرمایی و انتخاب موقعیت براســاس دید 
)منظره و زاویه دید( را هم به آن بیفزاید. اگر با شــنیدن 
امکانات و دیدن طراحی زیبای ایــن پهپاد، قیمت باالیی 
 را برای آن تخمین زده اید، باید بگوییم که کامال درســت

 حــدس زده اید. در صــورت تمایل به خریــد این پهپاد، 
می توانیــد بــا پرداخــت ۱۲۹۹ دالر آن را پیش خریــد 
کنید. در صورتی کــه پیش از ۲۵ مرداد آن را ســفارش 
دهید، باتــری قدرتمندتر این پهپاد نیز بــه عنوان هدیه 
 به شــما اهدا خواهد شــد. اگــر همه چیز طبــق برنامه 
پیش بــرود، ســفارش هایی که پیش از همه ثبت شــده 
باشــد در روزهای تعطیل به دســت خریداران می رسد. 
۱3۰۰ دالر بهای زیادی است و زمان انتظار برای دریافت 
 این محصول نیز طوالنی تر از حد معمول اســت اما برای 
پی بردن به ارزش Teal کافی اســت آن را با پهپاد فانتوم 
۴ شــرکت DJI مقایســه کنیم. فانتوم ۴ دارای برچسب 
قیمتــی ۱3۹۹ دالری بــوده و نهایــت ســرعت آن ۷۲ 
کیلومتر بر ساعت اســت. این پهپاد می تواند تا ۲۸ دقیقه 
در هــوا بماند. با این اوصاف، اگر شــما یــک ماجراجوی 
عاشق هیجان یا برنامه نویسی تازه کار یا هردوی این موارد 
هستید، ممکن اســت Teal گزینه به مراتب بهتری برای 

خریدتان باشد.

يادداشت

پرنده هدايت پذير از راه دور يا همان پهپاد، اسم با مسمايی است که به دسته ای از وسايل پروازی اطالق می شود که 
توسط انسان از راه دور کنترل می شوند. کنترل پهپادها حقیقتا از لذت و هیجان خاصی برخوردار است. طرفداران 
اين دستگاه ها و به دنبال آن سازندگان اين وسايل روزبه روز در حال افزايش هستند. حاال شرکت Teal محصول 

جديد خود را به سرعت 112 کیلومتر بر ساعت رسانده و آن را پیش فروش می کند.

ارتباطات

بازار فناوری

خبر

اولیــن دوره مســابقات روبات های پرنده با مشــارکت و 
میزبانی انجمن علمی دانشــجویان برق و با هدف ارتقای 

فناوری روباتیک برگزار می شود.
 این مســابقه نخســتین رقابت علمی روبات های پرنده 
 در ایران اســت که در دو بخش ســرعت و فضای بســته

 )Indoor( با حضور بیش از ۱۵۰ دانشجو از سراسر ایران 
اجرا می شود.

ایجــاد پویایی در میــان جامعــه مهندســان ایرانی به 
ویژه دانشــجویان مهندســی برق، ایجــاد ارتباط میان 
صنعــت و دانشــگاه و معرفی فنــاوری روباتیــک ایران 
به جامعــه بین المللــی از جملــه اهداف برگــزاری این 
 رقابت اســت که از این پــس به صورت ســاالنه در ایران

برگزار خواهد شد.
اولیــن دوره مســابقات روبات های پرنده با مشــارکت و 
میزبانی انجمن علمی دانشجویان برق و دانشگاه صنعتی 

مالک اشتر ۶ تا ۸ مردادماه جاری برگزار می شود.
ســید مرتضی جابری فرد، دبیر اولین مسابقه روبات های 
پرنده در این باره گفــت: » شــرکت کنندگان در بخش 
 ســرعت پرنده هــای بــدون سرنشــین با کنتــرل دید 
غیر مستقیم باید توسط دوربین و فرستنده تصویر پرنده 
خــود را هدایت کــرده و زودتر از رقبای خــود به مقصد 

برسند.
در بخــش فضــای بســته )Indoor( نیــز تیم هــای 
شرکت کننده باید با موفقیت اشــیای مهم را در شرایطی 
خاص مثل حرارت باال، دود غلیظ و... از داخل ساختمان 
مبدأ برداشته و در مقصد که سطحی متحرک است، فرود 

آورند.«
وی ادامه داد: » روبات های پرنــده، در صنایع آینده نقش 
موثــری خواهند داشــت، در حال حاضــر پهپادها برای 
شــرکت در عملیات های دفاعــی، شناســایی، مقابله با 

بحران، امداد رسانی، نظارت بر مرزها، تنگه ها، نیروگاه ها، 
خطوط انتقال انرژی و مناطق مهم کشــور مورد استفاده 

قرار می گیرند«.
این مسابقات طی ســه روز در ورزشگاه ساصد )مجموعه 
ورزشی ســازمان صنایع دفاع( برگزار می شود و در اولین 
دوره از این رویداد، تیم های اول تا ســوم لیگ سرعت به 
ترتیب ۱۵۰ میلیون ریال، ۷۰ میلیون ریال و 3۰ میلیون 
ریال دریافــت خواهند کــرد و به تیم های اول تا ســوم 
لیگ Indoor نیز به ترتیب مبلــغ ۵۰ میلیون ریال، 3۰ 
میلیون ریــال و ۲۰ میلیون ریال به عنــوان جایزه نقدی 
اعطا می شــود. اهدای جوایز به این دانشــجویان کمک 
می کند تا با دلگرمی بیشتری برای توسعه ایده های خود 
تالش کنند. در حاشــیه این مســابقات غرفه هایی برای 
نمایش دســتاوردهای علمی دانشــجویان دانشگاه های 

سراسر کشور ایجاد خواهد شد.

به گزارش مهر، طرح رجیســتری گوشــی موبایل با هدف 
مبارزه با قاچــاق تلفن همــراه صورت می گیــرد و پس از 
آغاز اجــرای طــرح، در صــورت ورود غیرقانونی گوشــی 
 تلفن همــراه، اجازه فعــال کــردن ســیم کارت روی آن 
داده نمی شــود. اوایل تیرماه ســتاد مبارزه بــا قاچاق کاال 
 اعالم کرده بــود که این طرح از اول مرداد در کشــور اجرایی 
 می شــود اما با فــرا رســیدن این زمــان در ایــن زمینه

 اطالع رســانی صورت نگرفت و این موضوع ســبب ایجاد 
ابهاماتی برای مشترکان شد. شنبه این هفته وزارت ارتباطات 
اعالم کرد که هنوز مقدمات الزم برای اجرای طرح رجیستری 
تلفن همراه مهیا نشده اســت و این طرح پس از هماهنگی 
الزم بین وزارت صنعت و ســتاد مبارزه با قاچاق کاال اجرایی 
می شــود. با این وجود سرپرســت معاونت سازمان تنظیم 
 مقررات و ارتباطات رادیویی از اجرای فنی طرح رجیستری 
گوشی های موبایل به صورت آزمایشی از  روز گذشته خبر داد.

112 کیلومتر بر ساعت برای يک پهپاد

آیا رکوردها شکسته شدند؟

مسابقات دانشجويی روبات های پرنده برگزار می شود؛

گوشی قاچاق ممنوعدر سرعت و کنترل پذيری با هم رقابت کنید

با پیشرفت فناوری و ظهور دیســک های DVD و بلوری، تصور 
این که هنوز تعــدادی از مردم دنیا از نوارهای VHS اســتفاده 
کنند، دشوار اســت. اما یک کارخانه تولید VHS در کشور ژاپن 

هنوز به کار خود ادامه می دهد.
آخریــن خبرهــا حاکــی از آن اســت کــه ایــن شــرکت 
 نیــز بــه زودی تولیــد نوارهــای VHS خــود را متوقــف 
خواهد کرد. زومیت  نوشــت؛ نوارهای VHS برای مدت زیادی 
جزئی جدا نشدنی از رســانه و ویدیو در بین کاربران بودند. پس 
از ظهور دیســک های فشرده مانند ســی دی ها و دی وی دی ها، 
 اســتفاده از ایــن نوارهــا و دســتگاه های پخش کننــده آنها 
کاهش یافت. البتــه هنــوز در جاهایی از دنیا این دســتگاه ها 
اســتفاده می شــود و برای نوارهای VHS نیز خریدارانی وجود 
دارد. آخرین شــرکت ژاپنی که به تولید نوارهـــای وی اچ اس 
مـی پـــردازد، Funai Electric نام دارد. آخرین خبرها حاکی 
از آن اســت که این شــرکت به دلیل دشــوار بودن پیدا کردن 
قطعات برای تولید این نوارها، قصــد دارد تولید خود را متوقف 
کند. نکته جالب این است که این شــرکت هنوز به فروش خود 
ادامه داده و در سال جاری میالدی حدود ۷۵۰ هزار عدد از این 

نوارها را به فروش رسانده است.
البته آمار فروش این شــرکت رو به کاهش است و کارشناسان 
معتقدند که این آمار دیگر رشد نخواهد داشت. آخرین محموله 
تولیدی شرکت در ماه آینده ارسال می شــود و پس از آن تولید 
 نوارهای VHS توســط شــرکت Funai به طور کامل متوقف 
خواهــد شــد. بــا پیشــرفت فنــاوری و تــالش رســانه ها و 
 شــرکت ها برای پخش محتــوای ویدیویی از طریــق اینترنت، 
به نظر می رســد دیســک های دی وی دی نیز سرنوشتی مانند 
نوارهــای VHS داشــته 
باشند و اســتریم آنالین 
به استاندارد اصلی پخش 
ویدیــو در آینــده ای نه 
چندان دور تبدیل شــود.

اپل واچ به عنوان یکــی از پرفروش ترین گجت های پوشــیدنی 
بازار، نقــش مهمــی در فروش کلی ســاعت های هوشــمند و 
گجت های پوشــیدنی دارد. اخیرا موسســه IDC که در زمینه 
تحقیقات و بررســی بــازار فعالیت می کند، گزارشــی از فروش 
این گجت از زمان عرضه تا کنون منتشــر کرده که نشان دهنده 
کاهش فروش آن است. گزارش منتشر شــده نشان می دهد که 
فروش اپل واچ در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۶ نسبت به مدت مشابه 
در ســال گذشــته که زمان معرفی این گجت بود، با کاهش ۵۵ 
درصدی مواجه شده اســت. در همین مدت، فروش ساعت های 
هوشمند شرکت های سامســونگ و لنوو، با افزایش فروش ۵۱ و 
۷۵ درصدی مواجه بوده اســت. با وجود آمارهای ارائه شده، اپل 
واچ هنوز سهم زیادی از بازار ســاعت های هوشمند را در اختیار 

دارد.
اپل، با ۴۷ درصد در جایگاه نخســت قرار دارد و در جایگاه دوم، 
سامسونگ با ۱۶ درصد قرار گرفته و جایگاه سوم، متعلق به لنوو 
با ۹ درصد سهم بازار اســت. کاهش فروش اپل واچ نشان دهنده 
این حقیقت اســت که این گجــت بر خالف دیگــر محصوالت 
 اپل، به محصولی پرطرفدار که هر کســی آرزوی داشــتن آن را 
داشته باشد، تبدیل نشده است. سخت افزار و طراحی این گجت 
 مناســب و زیباســت اما اکثر افرادی که تاکنون اقدام به خرید

 اپــل واچ کرده اند، بــه این نکته اذعــان دارند کــه این گجت، 
گران قیمت و بســیار کند اســت. البته اپل در طــول این مدت 
تالش کرده تا با کاهش قیمت ســاعت هوشــمند خود، کاربران 
بیشــتری را برای خرید آن تشــویق کند. در ماه مارس ســال 
جاری، قیمت نســخه 3۸ میلیمتــری اپــل واچ از 3۴۹ دالر به 
 WatchOS ۲۹۹ دالر کاهش یافت. اپل قصد دارد تــا با عرضه
 3 در پاییز ســال جاری، با رفــع ایرادات نرم افــزاری، کاربران را 
راضی کنــد. امکانــات جدیــد ماننــد صفحه  جدیــد اجرای 
اپلیکیشن ها، کنترل ســنتر جدید برای خاموش و روشن کردن 
قابلیت های مختلف و امکان پاسخ سریع، راه حل هایی هستند که 
اپل برای افزایش ســرعت و بهبود تجربه کاربری اپل واچ در این 

نسخه از نرم افزار خود عرضه خواهد کرد.
از دیگــر امکانــات جدیــد WatchOS 3 می توان بــه امکان 
Scribble بــرای نوشــتن حــروف و واچ فیس هــای جدیدی 
که اطالعــات بیشــتری را در اختیــار کاربر می گذارند اشــاره 
 کــرد. از طرفی، گفته شــده کــه اپــل واچ ۲ در پاییز امســال 
عرضه خواهد شد. این ساعت با پردازنده قوی تر و امکان استفاده 
از ســیم کارت عرضه خواهد شــد و تالش شــده تا این نسخه از 
ساعت هوشــمند اپل تا حد امکان به عنوان یک دستگاه مستقل 
و بدون نیاز بــه اتصال با آیفــون کار کند. در طــرف دیگر بازار، 
سامسونگ با ساعت هوشمند گلکســی Gear خود قرار دارد که 
در سال ۲۰۱3 عرضه شد. البته موفقیت اصلی سامسونگ در این 
بازار، مدیون ساعت هوشــمند Gear S2 است که سال گذشته 
عرضه شد. ساعت هوشمند لنوو یعنی Moto 360 نیز با ظاهری 
زیبا و توانایی های خوب اندروید Ware، توانسته نظر بسیاری از 
کاربران را به خود جلب کند و با عرضه اندروید Ware ۲ در پاییز 
امسال، پلتفورم ساعت هوشــمند گوگل پیشرفت زیادی خواهد 
داشت. مدیر بخش تحقیقات شرکت IDC در مورد 
بازار ســاعت های هوشمند می گوید: 
»انتظار می رود کــه این بازار در 
سال ۲۰۱۷ به روند رو به رشد 

خود باز گردد. 
عرضه  پلتفورم هــا،  بهبــود 
از  اســتفاده  امکانــات 
سیم کارت و اپلیکیشن های 
زیادی که برای ساعت های 
هوشمند عرضه می شوند، 
بازار  این  باعث می شــود 
رشد خود را از سر بگیرد و به 

بازاری بزرگ تبدیل شود.«

مایکروســافت روز گذشــته آپدیت جدیدی 
را بــرای Surface Pro 3 عرضــه کرده، در 
حالی که آخرین به روز رســانی این دستگاه 
 به ماه آوریل باز می گــردد. در این آپدیت که

 »به روز رســانی فریم ور جوالی« نام خواهد 
داشــت، احتماال تغییراتی در جهت افزایش 

طول عمر باتری دستگاه ایجاد شده است. 
در فهرســت تغییرات جدید مــوارد زیر ذکر 

شده است:
فریم ور یکپارچه سیســتم سرفیس پرو: ارتقا 
به نســخه 3.9.850.0 باعث افزایش طول 
عمر باتری در حالت sleep و بهبود پایداری 

صفحه کلید می شود. 
UEFI ســرفیس پــرو: ارتقــا بــه نســخه 
3.11.1450.0 در شرایطی که مقدار شارژ 
باتری دســتگاه کم اســت، باعث بهبود رفتار 
 hybernate و sleep سیســتم در حالــت

خواهد شد. 
حســگر اثر انگشت ســرفیس: ارتقا به نسخه 
2.2.10.8 باعــث افزایش پایداری حســگر 

 sleep در زمان بیــرون آمدن از حالــت 
می گردد.

تنظیمــات قلم ســرفیس: ارتقا به نســخه 
11.0.311.0 بهبود پایــداری درایور قلم را 

به همراه دارد.
الزم به ذکر است بســیاری از کاربران این 

دیوایس هیبریدی بــه تازگی از کاهش 
ناگهانــی و شــدید طول عمــر باتری 

دســتگاه خود شکایت داشــته اند و 
امیدوارند با نصــب فریم ور جدید، 

مشکالتشان برطرف شود.

آخرين تولیدکننده نوارهای ويديويی تصمیم خود را گرفته است

VHS بدرود

سرفیس مايکروسافت به روز می شود؛

پر انرژی باشید

در تحقیقات و بررسی بازار مشخص شد؛

ساعت سیبی که سقوط کرد

پهپادها

فرهنگ فناوری

اين پرنده 
هدايت پذير 

سرعتی معادل 112 
کیلومتر بر ساعت 
دارد؛ سرعتی که 
می تواند موجب 

سبقت گرفتن 
آن از بیشتر 

اتومبیل های در 
حال حرکت در 
بزرگراه ها شود

سید مرتضی موســویان، رییس مرکز فناوری اطالعات و 
رسانه  های دیجیتال وزارت ارشاد در همایش فرصت  های 
سرمایه گذاری و کسب و کار در حوزه فناوری اطالعات و 
ارتباطات، اظهار داشته اســت: »روند تغییر بازار، حرکت 
به سمت تولید محتوای بیشتر اســت«. موسویان افزوده 
اســت:  »ضریب نفوذ اینترنت در کشور ۸۰ درصد است و 

۴3 میلیون نفر کاربر اینترنت هستند.
 همچنیــن ۴۰ میلیــون تلفــن هوشــمند در کشــور 

وجود دارد«. با این وجود وی اعتقاد دارد بازار ICT ایران 
۱۰۰ هــزار میلیارد تومــان خأل درآمــدی دارد که باید 
جبران شــود. وی در خصوص کم و کیف حضور کاربران 
ایرانی در فضای مجازی نیز اظهار داشــته اســت: »۵3 
درصد مردم ایران حداقل در یکی از شبکه های  اجتماعی 
عضو هســتند و ۷۲ درصد جوانان ۱۸ تا ۲۹ سال  نیز در 
یکی از این  شــبکه ها عضویت دارند. همچنین میانگین 
روزانه  ســاعت حضور ایرانی ها در فضای مجازی ۵ تا ۹ 

ساعت اســت، در حالی که میانگین جهانی ۱۶ ساعت در 
ماه است که پیش بینی می شــود تا سال ۲۰۲۰ به ۱۲۰ 
ســاعت در ماه افزایش یابد«. موسویان در بخش دیگری 
از سخنان خود تعداد گیمر های کشور را نیز ۲۰ میلیون 
عنوان کرده و گفته است این افراد ســاالنه ۱۴ میلیارد و 

۶۰۰ میلیون ساعت به بازی های رایانه ای می پردازند.
رییس مرکز فناوری اطالعات و رســانه هــای دیجیتال 
گفتــه اســت میزبانــی پربازدیدترین وب ســایت های 
 ایرانی در داخل کشــور انجــام می شــود و در رتبه بعد، 

وب سایت هایی هستند که در آمریکا میزبانی می شوند.
وی در خصــوص عالقــه مندی هــای کاربــران ایرانی 
 فضای مجــازی نیز عنــوان کرده اســت: »بــه ترتیب 

وبگاه  های ارائه کننده خبر، تبلیغات، بــازی و نرم افزار، 
 شــبکه های اجتماعی و محتوای آموزشی مورد استقبال

 ایرانی  هاست که نشان از ارتقای سواد رسانه ای دارد.«
موســویان افــزوده اســت: »عــالوه بــر اســتفاده از 
 گوگل و یوتیــوب، ایرانی ها بیشــترین عضویــت را در

 شــبکه های اجتماعی تخصصــی دارند و بــرای مثال 
بیشترین عضویت در شبکه اجتماعی لینکدین در منطقه 

به ایرانی  ها اختصاص دارد. 
مراجعــه  بیشــترین  همچنیــن  هــا  ایرانــی  
در  نقشــه  و  کاربــردی  افزارهــای  نــرم   بــه 
 ســرویس های خارجی را دارنــد که نشــانه عالقه آنها

به محتوای فرهنگی است«.

ريیس مرکز فناوری اطالعات و رسانه  های ديجیتال وزارت ارشاد:

تنور شبکه های اجتماعی داغ تر می شود

کاوشــگر Curiosity که زمان زیادی را در ماموریت 
اکتشاف سیاره سرخ ســپری کرده، به تازگی یکی از 
مهم ترین به روزرســانی های خود را از سوی سازمان 
فضایی ناســا دریافت نموده اســت؛ »توانایی انتخاب 
صخره های موجود در ســطح مریخ برای شناســایی 
بیشــتر.« همان طور کــه می دانید، مریــخ پیمای 
»کنجکاوی« آزمایش های علمی متعــددی را روی 
صخره ها انجام می  دهــد. این روبــات ۹۰۰ کیلویی 
می تواند از ابزار لیزری اش به منظور بررسی ترکیبات 
شیمیایی صخره و خاک موجود در سطح سیاره مورد 
بحث استفاده کند. برای این کار، ابتدا یک پالس کوتاه 
لیزر به سمت هدف پرتاب می شود، سپس بخار یا گاز 
تولید شــده از سطح هدف با اســتفاده از طیف سنج، 
مورد آزمایش قرار می گیرد. ابزارهای تعبیه شــده در 
»کنجکاوی« طول موج رنگی پالســمای تولید شده 
بر اثر اصابت لیــزر را ثبت کرده و برای دانشــمندان 
ارســال می کند. متخصصان ناســا نیز با توجه به این 
نتایج، می توانند در مورد ترکیبات شــیمیایی سطح 
این سیاره نتیجه گیری کنند. البته لیزر مورد استفاده 
در مریخ نورد ناسا،  بســیار کوچک و ضعیف است  اما 
محققان از آن به صورت بی وقفه اســتفاده می کنند. 
تاکنون بیش از ۱۰ هزار نقطــه در ۱۴۰۰ محدوده با 
اســتفاده از 3۵۰ هزار شــات لیزری هدف کاوشگر 
کنجکاوی قرار گرفته اســت. پیش از ایــن، اهداف از 
سوی دانشمندان انتخاب می شــد، اما اکنون آژانس 
فضایی آمریکا با اســتفاده از نرم افزار اختصاصی خود 
 با نام AEGIS )اکتشاف مستقل برای دانش افزایی( به

 Curiosity اجازه می دهد تا اهدافــش را به صورت 
مســتقل انتخاب کند. بــرای این کار، مریــخ نورد از 
دوربین های متعدد خود برای شناسایی هدف و بر اساس 
معیارهای تعریف شــده توسط دانشــمندان استفاده 
می کند. این پارامترها می توانند مواردی همچون اندازه 

صخره یا بازتاب پذیری آن را در بر گیرند. 
در همیــن راســتا »تــارا اســتلین« از مهندســین 
عملکــرد  ایــن  می گویــد:  ناســا  روباتیــک 
ســودمند  بســیار  مــوارد  برخــی  در   مســتقل 
خواهد بود، زیرا در مواقعی همچون اواســط یک سفر 
طوالنی یا وقتی کــه زمان بندی های زمیــن، مریخ و 
کنجکاوی با یکدیگر سازگار نیســت، برقراری ارتباط 
با تیم مهندسان مســتقر روی زمین بســیار دشوار یا 
 NASA ناممکن خواهد بود. به نظر می رسد دانشمندان
هنوز هم اجرای عملیات اکتشاف را مدیریت می کنند 
اما حداقل از این به بعد مریخ نورد به صورت مستقل به 

انتخاب اهدافش می پردازد.

کنجکاو، باهوش تر شد!

پیشنهاد سردبیر:
گوشی قاچاق ممنوع
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اخباريادداشت

دهیار ابیانه در حاشیه پویش نمادین جمعی از راهنمایان شهر 
زیرزمینی نوش آباد به روستای ابیانه، با اشاره به حضور بیش از 
650 هزار گردشــگر داخلی و خارجی در سال گذشته در ابیانه 

حضور این تعداد گردشگر را هم فرصت و هم تهدید برشمرد.
محمدحسین عادلی افزود: برای کاهش آسیب ها و مدیریت این 
تعداد گردشگر، برنامه های متعددی اجرا کرده ایم که برگزاری 
این پویش نمادین هم برنامه ای برای تبدیل تهدیدها به فرصت 

است.
دهیار ابیانه، نبود نیروی جوان و عالقه مند به موضوع راهنمای 
گردشــگری را از مشکالت روســتای ابیانه عنوان کرد و اظهار 
داشــت: عدم وجود راهنمای آموزش دیده و هدایت نشــدن 
گردشگران در یک مســیر گردشگری مشخص باعث می شود 
عالوه بر اینکه گردشــگر اطالعت کاملی در بازدید از روستا به 

دست نیاورد آسیب هایی نیز به بافت روستا وارد شود.
مدیر شهر زیرزمینی نوش آباد نیز با اشــاره به اینکه راهنمایان 
گردشگری سفیران صلح، دوســتی و تبادل فرهنگی در جهان 
 هســتند تاکید کرد:  وجود نیــروی آموزش دیده و تخصصی

 با عنوان راهنمای گردشگری، یک نیاز و سرمایه ای ارزشمند در 
صنعت گردشگری کشور است.

عباس شــافعی، بابیان اینکه با توجه به شــرایط خاص شهر 
زیرزمینی نوش آباد یک گروه تخصصی راهنمای آموزش دیده 
گردشگری در تمام روزهای سال گردشگران را در این اثر تاریخی 
راهنمایی می کنند افزود: با توجه به شرایط اقلیمی امکان تبادل 
همکاری درزمینه  راهنمای گردشگر با روستای تاریخی ابیانه 

وجود دارد که در راســتای امضای تفاهم نامــه همکاری های 
امضاشده بین این دو مقصد گردشگری، در پویشی نمادین آغاز 
این همکاری را اعالم می کنیم.  وی خاطر نشان کرد: خوشبختانه 
حضور راهنمایان گردشــگری شــهر زیرزمینی نوش آباد در 
 روستای ابیانه با استقبال چشــمگیر اهالی ابیانه و گردشگران

 روبه رو بوده اســت و ما در نظــر داریم بر اســاس برنامه ریزی 
انجام شده در روزهای پیک گردشــگری ابیانه با ایجاد ایستگاه 
راهنمای گردشگری به تورها و گردشگرانی که به این روستا سفر 

می کنند خدمات ارائه کنیم.  
شافعی، با تاکید بر اینکه همکاری ها بین مقاصد معتبر گردشگری 
کشور باید به صورت خودجوش و تعاملی و در راستای بهره مندی 
از توان و تجارب طرفیــن صورت گیرد افزود: مدیریت شــهر 
زیرزمینی نوش آباد، برنامه های متنوعی را در این زمینه و برای 
معرفی این پدیده معماری شگفت انگیز به مردم ایران دارد که 

به مرور اجرا و اعالم خواهد کرد.
جمعی از راهنمایان شهر زیرزمینی نوش آباد با حضور در روستای 
تاریخی ابیانه در یک پویش نمادین و با »شعار من به ابیانه افتخار 

می کنم« گردشگران این روستا را راهنمایی کردند.
این گروه که در راســتای تفاهم نامه همکاری های مشــترک 
گردشگری بین شهر زیرزمینی نوش آباد و منطقه  تاریخی ابیانه 
به این روستا سفر کرده بودند درحالی که لباس های متحدالشکل 
بر تن داشتند که روی آن  به دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته شده 
بود راهنمای گردشگر، در نقاط مختلف روستای تاریخی ابیانه 

مستقر و اطالعات مورد نیاز را به گردشگران ارائه کردند.    

اداره  رییــس 
باستان  شناسی اداره کل 
میراث فرهنگی اصفهان 
تکه هــای  کشــف  از 
ســفالی از دوره هزاره 
چهارم )پیش از میالد( 
در یکــی از تپه هــای 

شهرستان فریدون شهر اصفهان خبر داد.
علمدار علیان با اشاره به کشف تکه سفال هایی از تپه های باستانی 
فریدون شهر اظهار داشت: آن چیزی که از این تپه پیدا شده اشیا 

نبوده؛  بلکه تکه سفال است.
 وی افــزود: ایــن نمونه ســفال ها مربوط بــه هــزاره چهارم 
)پیش از میالد( است که در یک پروژه عمرانی و لوله گذاری برای 
آبیاری تحت فشار و در عملیات کنده کاری این پروژه کشف شده 

اســت. رییس اداره باستان  شناســی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری اســتان اصفهان گفت: در جریان 
اجرای این پروژه، به محوطه ای که میراث فرهنگی برای عملیات 
باستان شناسی تحت نظر داشته برخورد می کنند و در این راستا 
یک سری قطعه سفال کشف می شود. وی با اشاره به اینکه این 
محوطه مدتی شناسایی  شده بود ولی عملیات باستان شناسی 
توسط کارشناسان صورت نگرفته است، تصریح کرد: پس  از اینکه 
این قطعه ها کشف شد به میراث فرهنگی استان اطالع داده شده 

و عملیات بررسی روی این قطعه ها صورت می گیرد.
علیان بیان کرد: بر اســاس بررســی های صورت گرفته، قدمت 
قطعه های ســفالی که جدیدا در تپه های باستانی فریدون شهر 
کشف  شده با سیلک کاشان؛یعنی 7 هزار سال پیش برابر است.

وی گفت: بررســی ها روی این قطعه های ســفالی ادامه دارد و 
تاکنون اطالعات جدیدی به دست ما نرسیده است.

ناحیــه  فرمانــده 
بســیج  مقاومــت 
از  برخــوار  ســپاه 
تشــییع و تدفین دو 
شــهید گمنــام در 
برخوار  شهرســتان 
داد.محمــد  خبــر 
حسین کفعمی گفت: هشــتم مردادماه همزمان با شب 
 شهادت امام جعفر صادق علیه السالم، شهرستان برخوار

 )حبیب آبــاد(، میزبان قــدوم مطهر دو تن از شــهدای 
گمنام دفاع مقدس خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: مراسم اســتقبال و وداع با شهیدان 
گمنــام روز جمعه بعد از نمــاز مغرب و عشــا، در محل 
مسجد امام صادق )ع( شــهر حبیب آباد برگزار می شود 

و مراسم تشییع و تدفین پیکر شهیدان گمنام، روز شنبه 
نهم مردادماه مصادف با شــهادت امام جعفر صادق )ع( 
در محل امامزاده عبدالمومن شــهر حبیب آباد و سپس 
به ترتیب به سمت فلکه شــهید خیری و پارک آزادگان 
برگزار خواهد شــد.کفعمی افزود: در جلسه استقبال از 
پیکرهای مطهر دو شــهید گمنام در شهر حبیب آباد که 
در محل بخشــداری تشکیل شــد، تصمیمات مربوط به 
برگزاری مراسم استقبال، وداع، تشییع و تدفین شهدای 
گمنام اتخاذ شد. مراسم بزرگداشت شهیدان گمنام روز 
یکشــنبه ۱0 مرداد از ســاعت ۱7 الی ۱۹:۳0 در محل 
مســجد امام صادق )ع( و مراســم شــب هفت شهیدان 
گمنام، روز پنجشــنبه ۱۴ مرداد از ساعت ۱7 الی ۱۹ در 
 محل مســجد امام صادق )ع( شــهر حبیب آباد و سپس

 بر سر مزار آن شهید بزرگوار برگزار شود.

نماینده مردم شهرضا، در شورای اداری این شهرستان گفت: 
اولین اولویت ما در مجلس شورای اسالمی، تشکیل مجمع 
نمایندگان استان اصفهان بود که خوشبختانه انتخابات آن 

به خوبی انجام شد.
 سمیه محمودی با بیان اینکه این انسجام بین نمایندگان 
اســتان در ۱0 دوره گذشته بی سابقه اســت، تصریح کرد: 
پس ازاین انتخابات، بنده نیز توفیق داشــتم که با کســب 
مجموع ۱۲ رأی از ۱7 رأی، به عنوان دبیر این مجمع انتخاب 
شــوم. وی یکی از مباحث مهم در این مجمع را مسئله آب 
استان و بی آبی ناشی از خشکســالی دانست و خاطرنشان 
کرد: جلسات متعددی با استانداری، معاونین استانداری و 
مدیران کل استان گرفته شــده و می شود و نتایج خوبی نیز 

برای شهرستان های استان خواهد داشت. 
وی اولین قانــون مصوب در مجلس دهــم را قانون کاهش 
ساعات کار بانوان شــاغل دانســت و عنوان کرد: ۱۸ تن از 
نمایندگان استان از وزیر نیرو در رابطه با وضعیت آب سوال 

کردند که یک اقدام بی سابقه بود.
نماینده مردم شــهرضا در مجلس با اشــاره به وجود تورم 
قوانین در ایران، تصریح کرد: ما قوانینی داریم که مربوط به 
دهه های پیش است و استفاده هم نمی شود که این قوانین 
در دستور کار مجلس قرارگرفته که یا اصالح شود و یا حذف 

شود.
وی با انتقاد از برخی ارگان هــا به دلیل عدم برقراری ارتباط 
با دفتر نماینده در شــهرضا، اظهار کرد: این جای تأســف 

اســت برای مدیرانی که این گونه عمل می کنند؛ مدیران ما 
باید برنامه داشته باشــند، این افراد یا برنامه ندارند و یا ارائه 

نداده اند.
نماینده مردم شــهرضا در مجلس با بیان اینکه مدیران ما 
باید در کنار برنامه های ابالغی، برنامه های بومی متناسب با 
شهرستان داشته باشند، تصریح کرد: یکی از سیاست هایی 
که در حال پیگیری اســت، دعوت از مدیران اجرایی کشور 
است که اولین مدیری که از وی دعوت شده تا در شهرستان 
شــهرضا و دهاقان حضور یابد، دکتر رضوی معاون مناطق 
محروم ریاســت جمهوری اســت که امید داریم بتوانیم از 

حضور ایشان نهایت استفاده را ببریم.
وی با اشــاره به اجرای طرح ایراپن در شهرضا، عنوان کرد: 
طرح ایراپن به عنوان یک طرح ملی، اولین بار در کشــور در 
شهرستان شهرضا اجراشده است که جای تقدیر و تشکر از 
مسئوالن مربوطه را دارد. وی با اشــاره به لزوم ایجاد تعامل 
بین مدیران شهرســتانی، تصریح کرد: بــا هماهنگی های 
انجام گرفته هر ماه یک جلسه تعاملی مشترک بین نماینده 
مردم، فرماندار، امام جمعه و شهردار شهرضا برگزار می شود .

نماینده مردم شــهرضا در مجلس با بیــان اینکه مدیرانی 
که اهل تعامل با سایر ارگان ها نیســت، باید جابه جا شوند، 
خاطرنشان کرد: شرایط کشــور به ویژه در زمینه اقتصادی 
به صورتی اســت که باید با توجه به مســائل شهرســتان، 
 محیــط تعاملی ایجاد شــود تــا بتوانیم به اهــداف خود 

برسیم.

مديرشهرزيرزمینینوشآباد:

راهنمایان گردشگری، سفیران صلح هستند

ريیسادارهباستانشناسیادارهکلمیراثفرهنگیاصفهانخبرداد:

کشفتکههایسفالیپیشازمیالد،درفريدونشهر
فرماندهسپاهبرخوارخبرداد؛

شهدایگمنام،قدمبرچشمحبیبآبادمیگذارند

نمايندهمردمشهرضادرمجلس:

ساعت کار بانوان شاغل کاهش می یابد

شهردار نطنز با اشــاره به اتمام مهلت ارسال آثار به جشنواره اظهار 
داشــت: تا روز ۳0 تیرماه ، تعداد ۱05 اثر تئاتر به دبیرخانه دومین 
جشنواره تئاتر استانی کوثر نطنز ارسال شد؛ این در حالی است که 

سال گذشته 6۹ اثر به این جشنواره ارسال شده بود.
سید محســن تجویدی افزود: از این آثار تعداد 5۸ تئاتر صحنه ای، 
۲5 تئاتر خیابانی و ۲۲ تئاتر کودک از اصفهان، نطنز، شاهین شهر، 
فالورجان، نایین، کاشان، مبارکه، شــهرضا، نجف آباد، زرین شهر، 
ســمیرم، گلپایگان، اردســتان، خمینی شهر، خوانســار، میمه، 
اریسمان، چادگان، داران، فریدون شهر، آران و بیدگل و فوالدشهر 
به دبیرخانه جشــنواره ارسال شــد که اصفهان با ۲۴ اثر رکورددار 

ارسال آثار است.
شهردار نطنز با توجه به اینکه ارسال آثار به جشنواره بی سابقه بوده، 
 تصریح کرد: امســال ۸ اثر از شهرســتان نطنز به جشنواره ارسال 
 شــد که نتایج آثار توســط داوران از 7 الی ۱0 مرداد اعالم خواهد

  شــد و از بین آنها ۱0 اثر در بخش تئاتر خیابانــی، ۸ اثر در بخش 
 تئاتر صحنــه ای و ۴ اثر در بخش تئاتــر کودک بــه مرحله اجرا 

راه خواهند یافت.  
وی اضافه کرد: با همت شهرداری نطنز و همکاری انجمن هنرهای 
نمایشی، جشنواره تئاتر استانی کوثر نطنز از ۲0 الی ۲۲ مردادماه 
برگزار می شود و گروه ها با اجرای آثار خود در پارک های سرچشمه 
سرابان، ۹ دی و ملت، فرهنگســرای کوثر، کانون شهید مطهری و 

مسکن مهر نطنز به رقابت می پردازند.
تجویدی خاطرنشــان کرد: مراسم افتتاحیه جشــنواره ۲0 مرداد 
ساعت ۱0 در فرهنگسرای کوثر با حضور مســئوالن، دوستداران 
تئاتر و گروه های هنری و اختتامیه آن در ۲۴ مرداد ســاعت ۱7 در 

همان مکان با حضور هنرمندان کشوری برگزار می شود.
وی ادامه داد: ان شاء ا... اجرای تئاترها در نقاط مختلف شهر شور و 
نشاط را در بین شهروندان ایجاد کند و بتواند روزهای به یاد ماندنی 
را برای آنها رقم بزند؛ همچنین بتوان از آموزه های دینی و اخالقی 

برای سبک زندگی بهره گرفت.
شهردار نطنز در پایان تاکید کرد: شهرداری نطنز با برگزاری جلسات 
و بازدیدهای میدانی کار خود را برای برگزاری هرچه بهتر جشنواره 
آغاز کرده و برنامه های تئاتر به زودی از طریق ســایت شهرداری، 
 کانال تلگرامی شــهرداری و جشــنواره و نصب بنر اطالع رسانی 

خواهد شد.

رییس اداره اوقــاف و امور خیریه شهرســتان فالورجان گفت: بــه زودی طی 
 مراسمی از ضریح امامزاده حسین و ابراهیم)ع( گارماسه در شهرستان فالورجان

 رونمایی می شود. 
 احمد آزادگی اظهار داشت: در راستای توســعه و عمران حرم مطهر امامزادگان 
عظیم الشأن و همچنین در پیروی از منویات مقام معظم رهبری طی مراسمی 
از ضریح امامزاده حسین و ابراهیم)ع( گارماسه در شهرستان فالورجان رونمایی 
می شود.  وی ادامه داد: ضریح حرم مطهر امامزاده حسین و ابراهیم)ع( گارماسه 
تاکنون ۸0 درصد پیشــرفت فیزیکی داشته اســت و همزمان با اول ماه محرم 
مصادف با ۱۲ مهر ماه و طی مراســمی باحضور جمعی از مســئوالن استانی و 
شهرستان به بهره برداری می رســد.  رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
فالورجان در ادامه افزود: هزینه ساخت این ضریح مطهر 550 میلیون ریال بوده، که 

این بودجه توسط خیرین نیکوکار و از طریق اجرای طرح مودت تامین شده است.

سرپرســت نمایندگی اوقاف و امور خیریه شهرســتان تیران و کرون اظهار 
داشت: اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان تیران کرون در راستای تبدیل 
بقاع متبرکه به قطب هــای فرهنگی و همچنین جــذب نوجوانان و جوانان 
به فعالیــت فرهنگی و مذهبی در جــوار امامزادگان این شهرســتان در ایام 
تابستان همزمان با سراسر کشــور اقدام به برگزاری طرح نشاط معنوی کرده 
 است.  حجت االسالم و المســلمین اصغر توســلی افزود: این طرح در جوار

 ســه امامزاده شهرســتان تیران، کرون و با اســتقبال 750 نفر در رده های 
 ســنی، نونهاالن، نوجوانان و جوانان در قالب طرح نشاط معنوی در حال اجرا

 می باشد.سرپرســت نمایندگی اوقاف و امور خیریه شهرستان تیران و کرون 
درادامه بیان کرد: این کالس ها به صورت جداگانــه برای خواهران و برادران 
در رشــته های احکام، روخوانی و روان خوانی قرآن کریم، حفظ قرآن کریم، 

طب سنتی و اسالمی، شنا، والیبال، فوتبال و بسکتبال در حال برگزاری است.

شهردارنطنزخبرداد:

اثــربــهدبیرخانه ارســال105
دومینجشنوارهتئاتراستانیکوثر

پردهبرداریازضريح
امامزادگانفالورجان

حضورفعالنوجوانانتیرانی
درطرحنشاطمعنوی

کوتاه از شهرستان ها

نمايندهمردم
شهرضادرمجلس
گفت:مديرانیکه
اهلتعاملباساير
ارگانهانیستند،
بايدجابهجاشوند

حضورراهنمايان
گردشگریشهر
زيرزمینینوشآباد
درروستایابیانهبا
استقبالچشمگیر
اهالیابیانهو
گردشگرانروبهرو
بودهاست

 مســئول بســیج دانشــجویی ســپاه ناحیه گلپایگان از اعزام 
۱۴0 دانشــجو در قالب گروه های جهادی دانشجویی به همت 
بسیج دانشجویی و بسیج سازندگی گلپایگان به مناطق محروم 

داران خبر داد.
محمدرضا جمالی اظهار کرد: امســال ۱۴0 نفر از دانشــجویان 
گروه های میعاد، ســتاره های بی نشــان، فدک و وارثان یاس در 
قالب چهار تیم ۳5 نفره به مدت ۱0 روز به روســتاهای محروم 

شهر داران اعزام می شوند.
وی تصریح کرد: این گروه های جهادی دانشــجویی متشکل از 
برادران و خواهران هستند که برای خدمت رسانی در عرصه های 

مختلف اعزام می شوند.
 جمالی بــا تشــریح اهــداف و فعالیــت گروه هــای جهادی، 
کار دانشــجویان جهادگر را ارزشــمند و ماندگار دانست و بیان 
داشت: گروه دانشــجویی میعاد از دانشگاه پیام نور و ستاره های 
بی نشــان از کلیه دانشــگاه های شهرســتان که متشــکل از 
دانشــجویان برادر هســتند، به فعالیت های عمرانــی، علمی، 
فرهنگی، آموزشــی، تعمیر، مرمــت، رنگ آمیزی مســاجد و 
 ساخت ســرویس بهداشــتی برای اهالی محروم این روستاها

می پردازند.
وی عنــوان کرد: گروه هــای فدک کــه متشــکل از خواهران 
دانشجوی دانشگاه پیام نور و وارثان یاس که دانشجویان خواهر 
کلیه دانشــگاه ها را شــامل می شــود، در عرصه های فرهنگی، 
مشــاوره ای، دینی، احکام، عقیدتی و هنر در تابستان امسال به 

فعالیت مشغول می شوند.
مسئول بسیج دانشــجویی ســپاه ناحیه گلپایگان تاکید کرد: 
تیم های پزشکی و دندان پزشــکی در قالب بیمارستان صحرایی 
در این مناطق با همکاری شــبکه بهداشــت و درمان گلپایگان 

اعزام می شوند.
وی اذعان کــرد: دو گــروه جهادی دانشــجویی متشــکل از 
برادران و خواهران در قالــب تیم ۳5 نفره نیــز در مرداد ماه به 
روســتای غرقن و هنــده شهرســتان گلپایگان بــه مدت ۱0 
روز اعزام می شــوند. جمالی در پایان با بیــان اینکه گروه های 

هر  دانشــجویی  جهــادی 
ساله به روســتاهای محروم 
کشــور اعــزام می شــوند، 
متذکر شــد: این گروه های 
توســط  امســال  جهادی، 
بسیج دانشــجویی و بسیج 
ســازندگی گلپایــگان بــه 
روســتاهای محروم شــهر 

داران اعزام می شوند.

مسئولبسیجدانشجويیسپاهناحیهگلپايگانخبرداد:

اعزام140دانشجو
بهمناطقمحرومداران

آن سوی خبر

امام جمعه نجف آبــاد گفت: با اقامه نخســتین نماز جمعه شــهر جوزدان در 
جمعه هفته جــاری، مجموع نقاطی از شهرســتان نجف آباد کــه در آن نماز 
جمعه اقامه می شــود به 7 نقطه افزایش پیدا خواهد کرد که این امر می تواند 
 نقش مهمی در پیشــبرد اهداف فرهنگی نظام و تقویت وحدت اقشار مختلف

ایفا کند.
حجت االسالم حسناتی در آستانه 5 مرداد ســالروز اقامه نخستین نماز جمعه 
رسمی کشور در سال 5۸ با اعالم این مطلب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
پیش از ایــن نماز جمعه تنها در مســجد جامع نجف آباد و شــهرهای دهق و 
علویجه که دارای فاصله قابل توجهی از مرکز شهرستان هستند اقامه می شد 

اما پس از برگزاری نخســتین نماز جمعه ویالشهر در حدود 5 سال پیش، طی 
هفته های اخیر امامان جمعه گلدشــت و یزدانشهر معرفی شــده اند و هفته 

آینده نیز جوزدان شاهد برپایی نخستین نماز جمعه خود خواهد بود.
حســناتی در ادامه با اشــاره به تعبیر »فرمانده قرارگاه فرهنگی« مقام معظم 
رهبری در خصوص امامان جمعه بیان داشــت: با توجه به تعداد بســیار زیاد 
افراد متدین در شــهرهایی که اخیرا صاحب امام جمعه شــده اند، شخصا به 
پیشــرفت هر چه بهتر امور فرهنگی و مذهبی همزمان بــا تقویت مولفه های 
وحدت آفرین در ایــن نقاط امیدوار هســتم. وی همچنین امــام جمعه را به 
 نوعی »پدر معنوی«شهر و سنگ صبور اقشــار مختلف دانست و اضافه کرد: از

 اصلی ترین شــروط انتخاب یک فرد به امامت جمعه، سکونت در همان شهر 
اســت که این امر می تواند به آشــنایی هر چه بیشــتر خطیب نماز جمعه با 
مشــکالت مردم و حل معضالت به وجود آمده در دستگاه های اجرایی کمک 
شایانی کند. حســناتی بیان کرد: در خصوص هر ۳ شــهری که جدیدا دارای 

امام جمعه شــده اند، حداقل فاصله 6 کیلومتر با آخرین محل 
اقامه نماز جمعه و ویژگی های دیگری مانند جمعیت کافی و 
زیرســاخت های مورد نیاز رعایت شده ولی در خصوص دیگر 
نقاط شهرســتان به دلیل نبود شــرایط الزم، تصمیمی برای 

معرفی امام جمعه گرفته نشده است.

حجتاالسالمحسناتیعنوانکرد:

اقامهنمازجمعهدر7نقطهازشهرستاننجفآباد

پیشنهادسردبیر:
کشفتکههایسفالیپیشازمیالد،درفريدونشهر
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اخبار پزشکیيادداشت

زيبايی

نفخ معــده تقریبا یک بیمــاری همه گیر اســت و آن هم به 
 علت رژیم غذایی نادرســت، تجربه ســطوح باالی استرس، 

قرار گرفتن در معرض آالینده های مختلف و .... است.
نفخ معده اگرچه متداول است اما همیشه ناشی از عواملی که 
به آنها اشاره شد نیســت و می توان برخی از مشکالت جدی 

سالمت را در ارتباط با آن مطرح کرد.
 در زیر به دالیــل عمده ای کــه باعث نفخ معده می شــود

 اشاره می کنیم؛
اختالالت گوارشی: اکثر مردم در برخورد با اختالالت 
مختلف گوارشی مانند ســندرم روده تحریک پذیر، کولیت 

اولسراتیو و بیماری سلیاک، عالئمی مانند نفخ، اتساع و ... را 
تجربه می کننــد. برخی از گزارش ها حاکــی از آنند که نفخ 
معده در 96 درصد از افراد مبتال به سندرم روده تحریک پذیر 
رایج است و 56 درصد از افراد مبتال به یبوست مزمن نیز  آن 

را  تجربه می کنند.
احتباس مايعات: گاهی اوقــات مایعات می توانند در 
سراسر بدن از جمله در نزدیکی شــکم یا لگن تجمع کرده و 
باعث نفخ بیــش از حد و افزایش وزن موقت شــوند. شــما 
همچنین ممکن است تورم و درد در مفاصل را نیز در نتیجه 
آن تجربه کنید. این روند می تواند ناشــی از سرطان البته در 

موارد نادر باشد.
کم آب شــدن بدن: مصرف غذاهای شور یا نوشیدن 
 الکل بدن را دچار پف و کم آبی می کند. یبوســت ناشــی از 

کم آبی بدن نیز علت دیگر تجربه نفخ است.
يبوست: یبوست ناشــی از یک رژیم غذایی کم فیبر، 
کم آبی، کم تحرکی و اســترس عوامل دیگری برای احساس 

نفخ و ناراحتی در معده است.
حساسیت های غذايی: اغلب حساسیت های غذایی 
از قبیل عدم تحمل الکتوز از دالیل شــایع احساس نفخ در 
معده است. مواد غذایی حاوی گلوتن مانند غالت و حبوبات و 
را عالمــت  ایــن  نیــز  لبنــی  محصــوالت   برخــی 

 می توانند ایجاد کنند.
عفونت: شــما می توانید در برخورد با یک عفونت و 
التهاب ناشی از آن احساس نفخ را تجربه کنید. برخی از 
نشانه های دیگر ابتال به عفونت مانند تب و تورم غدد 

لنفاوی نیز باید بررسی شوند.
انسداد روده: این نشــانه همراه با یبوست، 
تهوع، اســتفراغ و البته نفخ اســت. انسداد روده 
توسط بافت اسکار یا تومور ایجاد می شود و مانع 
از خروج مدفوع شده و شرایط دردناکی را همراه 

با نفخ ایجاد می کند.
تغییــرات هورمونی: ســندرم پیش از 
قاعدگی با مســائل گوارشــی از جمله نفخ همراه 
اســت و فرد را در معــرض یبوســت و احتباس 

مایعات نیز قرار می دهد.
ســرطان: نفخ می تواند یکی از نشانه های 
ســرطان روده بــزرگ یا ســرطان رحم باشــد. با 
پزشــکتان در صورت تشــدید و ادامه دار بودن نفخ برای 

شناسایی این نوع سرطان ها حتما باید در تماس باشید.
نکات پیشگیرانه:

رژیم غذایی شــما نقــش مهمی در  پیشــگیری 
یــا تشــدید نفــخ دارد. بــرای پیشــگیری از 
نفــخ بایــد مطمئــن   شــوید رژیــم غذایــی 

حاوی فیبــر باالیــی داریــد. مصرف فیبــر بایــد حداقل 
25 تــا 30 گــرم در روز باشــد. افــزودن فیبــر بــه رژیم 
 غذایی ســخت نیســت و کافی اســت شــما ســبزیجات، 

میوه ها، آجیل و دانه های بیشتری را مصرف کنید.
الکتــوز:  يــا  و  گنــدم  بــه  حساســیت 
  این 2 ماده نفخ آور اســت اما باید توســط پزشک تشخیص 

داده شود.
از سريع خوردن پرهیز کنید: ســریع خوردن غذا 
 بدون اینکه خوب بجوید باعث قــورت دادن هوا و نفخ معده 
می شــود. غذا خوردن باید حداقل 30 دقیقه طول بکشــد. 
توجه داشته باشــید که هضم غذا از دهان شروع می شود و با 
جویدن بیشــتر می توانید نفخ معده را کاهش دهید. مزیت 

دیگــر آهســته خــوردن، 
احســاس ســیری اســت. 
هــا  بررســی 

نشان داده اســت که هرچه 
کندتر غــذا بخورید، مقدار 

کمتری غذا خواهیدخورد.
از مصرف بیش از حد 
نوشــابه هــای گازدار 
پرهیــز کنید: ایــن نوع 
نوشــیدنی ها حتــی انواع 
رژیمی آنها می تواند منجر 
به  گیر افتادن گاز در معده 
شود. به جای آن آب معدنی 
با طعم لیمو، پرتقال و خیار 
بخورید و یا مصــرف روزانه 
نوشــیدنی هــای گازدار را 
کاهش دهید. چــای نعناع 
برای کاهش و تسکین نفخ 

معده نیز موثر است.
محدود  را  نمــک 
کنید: مواد غذایــی آماده 
فیبــر بســیار کــم و نمک 
فراوانی دارند و  هر دوی این 
عوامل ایجــاد نفخ می کند. 

هنگام خرید مواد غذایی آماده و کنسرو به محتویات آن توجه 
کنید.

ورزش کنیــد: فعالیت داشــتن  به تنظیــم عملکرد 
سیســتم گوارش، مبارزه با یبوســت و بهبود عملکرد جریان 
 خون کمک می کند و فرآیند ســم زدایی از بدن را نیز تسریع

 می نماید. انجام حداقل 30 تــا 60 دقیقه ورزش برای 5 روز 
در هفته، نشانه های نفخ را می تواند تخفیف دهد.

چرا دچـار نفخ معده می شـویم؟

آکادمی جراحان ارتوپــدی آمریکا می گویــد: انجام بازی های 
کامپیوتری برای ساعت های طوالنی، می تواند صدمات ناشی از 

ضربه یا تکرار استرس را افزایش دهد.
نگه داشــتن کنترل هــای بازی یا مــوس کامپیوتر در دســت 
می تواند باعث التهاب تاندون های دست، درد کمر و گردن شود.

در نوع مشــخص، پدیده ای به نام »گیمرز تامــپ« که طی آن 
شــخص از درد و گرفتگی های سخت در شســت خود شکایت 
می کند، از پیامدهای اســتفاده مکرر از موس و متعلقات دستی 
کامپیوتر محسوب می شــود. درد به وجود آمده ناشی از التهاب 

تاندون متصل کننده مچ به شست است.
 جراحان ایــن آکادمی بــرای جلوگیــری از بروز ایــن پدیده 

راهکارهای ساده ای را عنوان داشته اند:
 از نرم افزارهای هشــداردهنده ای اســتفاده کنید که زمان 

زیاد کار با موس و کامپیوتر را اطالع می دهد.
 در زمان های استراحت، به مدت ۱0 بار شست خود را خم 
و راست کنید و کمی آن را بکشید؛ این کار را به مدت 20 الی 60 

ثانیه انجام دهید.
 دســتان خود را روی میز بگذارید و سعی کنید که شست 
خود را باال بکشــید؛ این کار را به مدت ۱0 ثانیــه و برای ۱0 بار 

انجام دهید.
 برای جلوگیری از گوژپشــتی و درد کمــر و باالتنه، ظاهر 
بدنی خود را هنگام کار با کامپیوتر زیر نظر بگیرید تا بتوانید در 

اصالح آن بهتر عمل کنید.
دوچرخه ســواری، دویدن و شــنا می تواند خطر دردهای 

ناشی از استفاده از کامپیوتر را کاهش دهد.

مســئول دپارتمان آمار اپیدمیولوژی پژوهشکده غدد وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی گفــت: 80 درصد زنان 
کشور کمبود ویتامین دارند و مصرف ماهیانه یک قرص مکمل 

ویتامین دی برای هر زن ایرانی ضروری است.
داود خلیلی افزود: ویتامین دی یکی از ویتامین های ضروری 
بدن انسان اســت ولی متاســفانه هنوز بررســی جامعی در 
 کشور  انجام نشــده است تا مشخص شــود این میزان کمبود 
ویتامین دی در کشور چه عوارض و پیامدهایی را برای سالمت 

ایرانیان داشته است.
وی ادامــه داد: اختــالف نظرهایی در دنیا دربــاره پیامدهای 
کمبود ویتامین دی وجود دارد اما آنچه مسلم است، این است 
که  ما در کشور با کمبود شــدید ویتامین دی، در افراد  به ویژه 
در بین زنان یائســه مواجهیم و باید اقداماتی برای جبران آن 

انجام دهیم.
مســئول دپارتمان آمــار اپیدمیولــوژی پژوهشــکده غدد و 
متابولیســم گفت: وزارت بهداشــت اقداماتی را برای جبران 
این کمبود آغاز کرده اســت، بــه عنوان مثــال توزیع مکمل 
قرص ویتامیــن دی در کنار مکمل قرص آهــن برای دختران 

دبیرستانی شروع شده است.

 محمد شــریفی مقدم در دیدار نمایندگان جامعه پرستاری کشور 
با رییس مجلس شورای اســالمی در قم، اظهارداشت: خانه پرستار 
تشکل سیاســی صنفی جامعه پرستاری کشور اســت که همواره 
منتقد بوده اما مورد حمایت جامعه پرســتاری اســت. وی با عنوان 
این مطلب که خانه پرستار همواره مورد غضب دولتمردان خصوصا 
وزرای بهداشــت در دولت های مختلف بوده اســت، گفت: با وجود 
آنکه از دولت تدبیر و امید حمایت کردیم ولی شــاهد  بیشــترین 
برخوردها بودیم از جملــه؛ رد صالحیت اعضای شــورای مرکزی 
خانه پرستار در انتخابات صنفی نظام پرستاری، تبعید دبیرکل خانه 
 پرســتار به اسالمشــهر، اخراج چند تن از اعضای شورای مرکزی از

 بیمارســتان هایی که در آنها مشــغول به  کار  بودنــد، و همچنین 
برخوردهای تند با خانه پرستار. 

دبیرکل خانه پرســتار ادامه داد: آنچه که در حال حاضر پرســتاران 
کشور را رنج می دهد، تبعیض است. البته این تبعیض تنها در مورد 
پرداخت ها نیست.  وی افزود: پرســتاری به دنبال عدالت است، زیرا 
عدالت از  اصول دین اســت و عالوه بر بحث اعتقادی، به عنوان یک 

مطالبه اجتماعی  نیز مطرح است. 
تفاوت دریافتی پزشک و پرستار در عربســتان  ۱/۱ برابر، در ترکیه 
2/4 برابر و در فرانســه2/5  برابر است اما در کشــور ما که حکومت 
اســالمی داریم و عدل هم جزو اصول دین ماست، اختالف دریافتی 
۱00 برابر است. شــریفی مقدم گفت: جامعه پرســتاری به صورت 
خاص از جنابعالی یک انتظــار دارد و آن برقــراری عدالت در نظام 

سالمت است. زیرا، در حال حاضر شاهد بی عدالت هستیم.

ما ایرانی ها ســاعت ها وقت صرف می کنیم تا غذاهای  خوشــمزه بپزیم اما 
حتی  لحظه ای درنگ نمی کنیم تا کمی گرمای غذا کم شود! حکایت چای 
خوردنمان هم همین طور است، اگر می توانســتیم از کتری درحال جوش 
چای می خوردیم! اما سوال اینجاست آیا واقعا چای داغ برای ما مضرتر است 
و یا چای سرد شده؟ برای دانســتن این موضوع مطلب زیر را بخوانید. باید از 
مصرف نوشیدنی های خیلی داغ یا خیلی ســرد پرهیز کنید زیرا سلول های 
مخاطی دهان و مری به شدت تحت تاثیر غذاها و نوشیدنی های خیلی داغ  و 

یا خیلی سرد قرار می گیرند و آسیب می بینند.
ضمن اینکه در برخی منابع پزشــکی، عنوان شــده اســت نوشیدن مداوم 
نوشیدنی های بسیار داغ می تواند به مرور زمان باعث آسیب دیدن سلول های 

حفره دهان و مری شود و خطر ابتال به سرطان مری را هم افزایش دهد.
نوشیدن مایعات بسیار ســرد هم اثر تحریک کننده ای برای دستگاه گوارش 

دارد. افرادی که عادت به نوشیدن آب، دوغ یا نوشابه های خیلی خنک دارند،  بیشتر از سایر افراد دچار سوءهاضمه می شوند. ضمن 
اینکه افراد مبتال به روده تحریک پذیر هم باید حتما از مصرف نوشیدنی های بسیار سرد پرهیز کنند چون این نوع نوشیدنی ها باعث 

افزایش درد و تحریک دستگاه گوارش می شوند.

یک متخصص پوست و مو گفت: آلودگی هوا بر روی پوست آثار نامطلوب 
 و منفی دارد؛ چراکه هــوای آلوده حــاوی ترکیبات مضر مانند ســرب، 
هیدرو کربن ها و ترکیبات ســولفور است. مهدی ســبکتکین اظهار کرد: 
پوست بدن، بزرگترین و وسیع ترین ارگان بدن و اولین سد دفاعی بدن علیه 
عوامل فیزیکی، شیمیایی و میکروبی است. وی افزود: ترکیبات مضر هوای 
آلوده می تواند هم تاثیر مستقیم روی پوست و هم از طریق جذب پوستی 

مخاطی، تاثیرات منفی بر ارگان های داخلی بدن  داشته باشد.
ســبکتکین، شــایع ترین عوارض حاد و زودگذر آلودگی هوا را خشکی و 
کهیر و اگزمای دست و صورت دانســت و گفت: تغییر رنگ پوست و ایجاد 
زخم های ســطحی در آن، قرمزی و خارش و تورم پلک و پوســت اطراف 

چشم و ترک لب از دیگر عوارض آلودگی هوا هستند.
این متخصص پوســت و مو خاطر نشــان کرد: تاثیرات مستقیم آلودگی 
هوا روی پوست شــامل تاثیرات حاد و مزمن اســت. وی با اشــاره به اینکه آلودگی هوا در طوالنی مدت ممکن است سبب 
سرطان های پوستی در میانسالی شود، تصریح کرد: بروز چین و چروک، پیری زودرس، تیرگی اطراف چشم، زخم های مزمن 

در کشاله ران و زیربغل نیز از تاثیرات آلودگی هوا در دراز مدت است.

مریم خزایی کوهپر سفلی، بانوی کجوری است که توانسته برای 
نخستین بار در جهان با استفاده از طب سنتی و داروهای گیاهی 

درمانی برای بیماری نازایی کشف کند.
وی  در زمینه آشــنایی خود بــا گیاهان دارویی، اظهــار کرد: در 
هرمزگان که مشــغول خدمت بــه مردم بودم با مصرف شــربت 
گیاهی آویشن و مطالعه در مورد خواص گوناگون این گیاه، به فکر 
اســتفاده از گیاهان دارویی دیگر برای درمان نازایی و زخم رحم 
افتادم، از این رو شــروع به تحقیق و مطالعه در کتاب هایی چون 

قانون ابو علی سینا، طب سنتی اکسیر و توفیق حکیم کردم.
وی افزود: با مطالعه این کتاب هــا دریافتم که داروهای گیاهی در 
درمان بیماری های زنان تاثیر خوبــی دارند، ضمن اینکه عوارض 
جانبی نداشــته  و با تجویز به موقع و  صحیح  آنها، درمان قطعی 
حاصل خواهد شــد. این کاشــف داروی گیاهی موثر در درمان 
نازایی یادآور شد: با اســتفاده از گیاهان دارویی موفق شدم یک 
نوع تامپون واژینــال تولید کنم که در دنیا وجــود ندارد، البته به 
این روش در کتاب های قرن دهم تحت عنوان فرزجه اشاره شده 
اســت. همچنین با توجه به اینکه برای درمــان زخم دهانه رحم 
روش درمانی مناســبی وجود نداشــت با تحقیق و آزمایش روی 
 یک  گیاه دارویی،نتیجه گرفتم که برای درمان این بیماری بسیار 

موثر است.

آویشن یکی از گیاهان شناخته شده برای حمایت از سیستم 
ایمنی ، تنفسی   و همچنین سیستم گوارشی و عصبی بدن 

است.
روغن اصلی آویشــن شــامل 20 تا 54 درصد تیمول است. 
تیمول خاصیت ضد میکروبی قوی دارد. در اینجا 6 خاصیت 

سالمتی مصرف آویشن معرفی شده است:
نبرد با گلودرد: روغن آویشن همان طور که گفته شد، 
خواص ضد میکروبی قوی دارد و یک سالح جدی علیه گلودرد 
محسوب می شود. حتی مطالعات نشان داده است که یک اثر 
خوب در برابر مقاومت آنتی بیوتیکی ایجاد می کند. اگر دچار 
 گلودرد شــدید، می توانید این گیاه را بــه رژیم غذایی خود

 اضافه کرده و حتی از فواید چای آویشن بهره ببرید.
کاهش فشار خون و کلسترول: مصرف آویشن منجر 
به تولید فعالیت های ضد فشار خون می شود و یک انتخاب 
عالی گیاهی برای هر کسی است که از عالئم فشار خون باال رنج 
می برد. عالوه بر این، عصاره آویشن در کاهش سطح کلسترول 
و تری گلیسیرید و ال دی ال بســیار موثر است ضمن اینکه 

منجر به افزایش اچ دی ال یا کلسترول خوب نیز می شود.
جلوگیری از مسمومیت غذايی: اسانس های موجود 
در آویشن قادر به پاک ســازی کاهو از شیگال می شود؛ یک 
 ارگانیســم عفونی که منجر به اســهال می گردد و خسارات 
عمده ای را به روده وارد می کند. شما با اضافه کردن آویشن به 
وعده های غذایی خود می توانید خطر ابتال به بیماری هایی که 

از راه غذا  منتقل می شوند کاهش دهید.
تقويت خلق و خو: کارواکرول موجود در آویشن باعث 
تقویت خلق و خو می شــود . تحقیقات نشــان می دهد که 
مصرف منظم آویشن سطح دوپامین و سروتونین را در قشر 
جلوی مغز و هیپوکامپ افزایش می دهد. دوپامین و سروتونین 
دو انتقال دهنده عصبــی کلیدی برای تقویــت خلق و خو 

هستند..
مبارزه با سرطان: یکی دیگر از خواص آویشن، مبارزه با 
تومورها و سرطان هاست. کارواکرول این گیاه باعث مهار تکثیر 
و مهاجرت ســلول های ســرطانی در روده بزرگ می شود. 
تحقیقات نشان داده است که کارواکرول پتانسیل درمانی هم 

برای سرطان روده بزرگ دارد. 

گوجه فرنگی عالوه بر اینکه رنگ و شکل بسیار زیبایی دارد یکی 
از  سبزیجاتی است که بسیار خوشمزه و پرخاصیت است. برخی 
از افراد هم ممکن است به آن حساسیت داشته باشند.،پس اگر 
شما جزو کسانی هستید که  به راحتی گوجه فرنگی را در برنامه 
 غذایی تان می گنجانید با ماهمراه باشــید و برخی    فایده  های 

بی نظیر آن را بدانید.
گوجه فرنگی بخش مهمــی از رژیم های غذایــی مدیترانه ای 
را تشکیل می دهد. در بســیاری از این غذاها  از گوجه فرنگی یا 
سس آن اســتفاده می شــود. برخی تحقیقات نشان می دهد 
افرادی که معموال  از رژیم های مدیترانه ای اســتفاده می کنند، 
کمتر از ســایرین به خاطر مشــکالت قلبی و ســرطان جان 

می سپارند.

به طور خاص، گوجه فرنگی حاوی مقدار بسیار زیادی لیکوپن 
است که گفته می شود باالترین فعالیت آنتی اکسیدان را در بین 

کارتینوییدها  داراست.
 گوجه فرنگی و بروکلی در کنار هم بســیار پرفایده هســتند و 
احتمال ابتال به سرطان پروســتات را کاهش می دهند. در یک 
تحقیق مشــخص شــد که در موش های صحرایی که به آنها 
گوجه فرنگی و کلم بروکلی داده شده بود، نسبت به موش هایی 
که به آنها لیکوپن به عنوان یک مکمل غذایی داده شــده بود 
یا گوجه فرنگــی و کلم بروکلی جداگانه به آنها داده شــده بود، 

تومورهای پروستات بسیار کندتر رشد می کند.
  طبــق تحقیقی کــه در دانشــگاه مونتــرآل انجــام گرفت، 
مشخص شد رژیم های غذایی سرشار از گوجه فرنگی، به کاهش 
احتمال ابتال به ســرطان لوزالمعده نیز کمک می کند. در این 
تحقیق محققــان دریافتند که لیکوپن می توانــد تا 3۱ درصد 
احتمال ســرطان لوزالمعــده را در میان آقایان بــا باالترین و 

پایین ترین مقدار مصرف از این کارتینویید، کاهش دهد.
 گوجه فرنگی سرشار از پتاسیم است، ماده معدنی که بیشتر ما 
با کمبود آن مواجه هستیم. یک لیوان آب گوجه فرنگی حاوی 
543 میلی گرم پتاســیم بوده ویک فنجان سس گوجه فرنگی 

حاوی 454 میلی گرم از این ماده است.
 وقتی گوجه فرنگــی همراه با ســایر چربی هــای مفید مثل 
آووکادو یا روغن زیتون مصرف شــود، جذب کارتینوییدهای 

گیاشیمیایی در گوجه فرنگی، 2 تا ۱5 مرتبه بیشتر می شود.

بیماری ناشی از بازی های کامپیوتری

تمام زنان ايرانی حداقل ماهانه يک 
قرص ويتامین دی دريافت کنند

در دیدار با رییس مجلس عنوان شد؛

عدالت در نظام سالمت برقرار شود

نوشیدن کدام 
مضر است؛چای داغ يا سرد؟

خواص باورنکردنی گوجه فرنگی!خواص آويشن

آلودگی هوا 
با پوست چه می کند؟

درمان نازايی با طب سنتی 
برای نخستین بار در جهان!

خواص خوراکی ها

 اغلب 
حساسیت های 

غذايی از قبیل عدم 
تحمل الکتوز از 

داليل شايع احساس 
نفخ در معده است. 
مواد غذايی حاوی 
گلوتن مانند غالت 
و حبوبات و برخی 

محصوالت لبنی نیز 
 اين عالمت را 

می توانند ايجاد 
کنند.

هوا در حال گرم شــدن اســت و همه می دانیم با شروع 
 فصل تابستان مشــکالت خاص آن نیز شــامل حالمان

 می شــود. اما آیا می دانســتید درمان بســیاری از این 
مشکالت را همین االن هم در خانه خود دارید؟

استفاده از ســیر برای درمان عفونت گوش 
معروف به گوش شناگران

گوش شــناگران عفونت کانال گوش خارجی است. این 
عفونــت زمانی رخ می دهــد که آب در گــوش می ماند 
و اجازه می دهد باکتری ها و قارچ ها در آن رشــد کنند. 
برای بهبود درد، ســاده ترین انتخابتان استفاده از موارد 
بدون نیاز به نسخه مانند آســپرین و استامینوفن است. 
برای درمان خانگی می توانید از گرما اســتفاده کنید. از 
یک بطری آب گــرم و یا یک پد گرمایی اســتفاده کنید. 
اگــر از بطری اســتفاده مــی کنیــد آن را در یک حوله 
 بپیچید، طوری کــه گرمایش قابل تحمل شــود. حتی 
می توانید از خواص ضد باکتریایی سیر نیز استفاده کنید. 
از ســیر می توانید در قطره گوش بهره ببرید. قطره روغن 
سیر را می توانید از داروخانه تهیه کنید و یا اینکه خودتان  
آن را بسازید. ســه عدد حبه سیر متوسط را در یک ظرف 
کم عمق قرار دهید سپس آنها را با روغن زیتون بپوشانید 
و اجازه دهید یک شب بمانند. ســیرها را بیرون بیاورید و 
سه قطره از روغن را روی گوشی که  عفونت دارد  بچکانید.

استفاده از روغن نعنا برای التیام خارش محل 
گزش پشه

به جای اینکــه محــل گــزش را بخارانید، یــک یا دو 
 قطره روغــن نعنــا روی آن بمالیــد. این روغــن تاثیر 
خنــک کنندگــی دارد، جریــان خــون را در محــل 
 گزش افزایــش می دهــد و بــه  فرآیند بهبــودی  نیز 

سرعت می بخشد.
استفاده از عســل برای درمان بريدگی ها و 

خراش ها
اگر بتوانید خون ریــزی را متوقف و زخــم را تمیز کنید 
 تا از عفونت جلوگیری شــود، وظیفه  مربــوط به خود را 
انجــام داده اید، طبیعــت از اینجا به بعــدش را به عهده 
خواهد گرفت! وســائل  مورد نیاز: مقــداری بانداژ و پماد 
آنتی بیوتیک،.. آنتی بیوتیک در دسترســتان نیســت؟ 
به اندازه یک بند انگشت عســل روی زخم بمالید و آن را 
بانداژ کنید. عســل حاوی ترکیبات آنتی باکتریال است 
 و تحقیقات نشــان داده توانایی باال بردن ســرعت التیام 
زخم ها را دارد. حتی اگر بانداژ هم ندارید مشکلی نیست 
وقتی عسل روی زخم خشک شود خودش نقش بانداژ را 

هم ایفا می کند!

برترين درمان های خانگی 
تابستانی برای پوست شما!

پیشنهاد سردبیر: 
درمان نازايی با طب سنتی برای نخستین بار در جهان!
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بارداری زنان باالی 
35 سال ممنوع 
است؟!

طرح پرسشی درباره ممنوعیت بارداری زنان باالی 35 سال مطرح شد، اما دستورالعمل های وزارت بهداشت در این باره چگونه است؟
مدیر کل دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، گفت: سیاست های جمعیتی وزارت بهداشت کامال بر اساس سیاست های کلی جمعیت و  ابالغی از سوی مقام معظم رهبری 
است و هیچ ممنوعیتی برای بارداری در نظر گرفته نشده است. محمد اسماعیل مطلق گفت: بعد از سیاست های ابالغی توسط مقام معظم رهبری و بعد از اجرایی کردن برنامه ها و برگزاری جلسات 
متعدد و مشخص کردن گروه های هدف و ابالغ دستورالعمل ها به دانشگاه ها، هیچ کس با هدف کنترل جمعیت در وزارت بهداشت برنامه ریزی نمی کند و اگر موردی مطرح می شود مربوط به 
 قبل از ابالغ سیاست های کلی جمعیت بوده است.  وی تصریح کرد: کسانی که در مراکز بهداشتی، درمانی مشغول فعالیت هستند موظفند بخشنامه های ارسالی را به دقت مطالعه و اجرا کنند.

 اسماعیل مطلق در ادامه در خصوص افرادی که با توجه به منابع معتبر علمی ، بارداری آنها  باید به تعویق بیفتد، افزود: بر اساس این بخشنامه، به خانم های باالی 35 سال دارای  سه فرزند که حدود 
یک سال آمادگی داشتن فرزند  دیگری را ندارند ؛ مشاوره هایی داده می شود که این موضوع موقتی است و به هیچ عنوان برای آنها   لوله بستن  انجام نمی  شود.
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پیشنهاد سفريادداشت

تنگ براق

 تنــگ بــراق، نــام دره زیبایــی در نزدیکی روســتای تنگ بــراق در
۲۰ کیلومتری شــهر ســده در شهرســتان اقلید، شــمال غربی شیراز 
 است. فاصله روســتای تنگ براق تا شهر ســده ۲۰ کیلومتر و تا شیراز

۱۹۰ کیلومتر است.
روستای تنگ براق به دلیل استقرار در ناحیه کوهستانی، چشم اندازهای 
بسیار زیبایی دارد: مزارع سرسبز پیرامون روســتا، جنگل  ها و باغ  های 
وســیع به ویژه در فصل های بهار و تابســتان، فضای دل نشــینی برای 

گردشگران پدید می  آورد.
تنگ براق، نام دره زیبای شمال روســتای تنگ براق است. در این تنگه 
شاهد رویش گیاهان و تشکیل پاسیوهای طبیعی در دیواره ها و شکاف ها 
هســتیم. رودخانه پرآبی که در این دره جریان دارد، به رود کر می  ریزد. 
این رودخانه دیواره کوه را بریده و شکافی با دیواره هایی عمودی به پهنای 
چهل متر و در حدود صد متر ارتفاع در کوه به وجود آورده  است. در دیواره 
صخره سمت چپ، تنگ غاری زیبا هست که منشــأ آهکی دارد و آب از 
ســقف آن به صورت قطرات باران به کف غار می ریــزد. دیواره و کف غار 

پوشیده از خزه است.
از مهم ترین جاذبه های گردشگری این روســتا می توان به کتیبه  ای به 
خط پهلوی در تنگ براق، بافت قدیمی روســتا، غــار طبیعی و دریاچه 

مالصدرا اشاره کرد.
دهكده  جهان نما

جهان نما یک دهکده  ییالقی در اســتان گلســتان اســت. این  منطقه  
منحصربه  فرد در میان رشــته کوه های البرز قرار دارد که   بر فراز ارتفاع 
 آن، می توان دشــت گرگان و دریا را نظاره کرد. چشــم اندازهای زیبا و

در عین حال ناشناخته این روســتا، در همه فصول پذیرای گردشگران 
زیادی است.

جهان نما در ارتفاعی بین ۶۰۰ تا 3۰۰۰متری از ســطح دریا قرار دارد؛ 
جایی که طبیعت در جای  جای آن زیبایی  اش را به رخ می  کشــد. دشت 
جها ن نما ۲روستای »کفشگیری محله« و »ســعدآبادمحله« را در خود 
جای داده که دارای منازلی با معماری سنتی هستند . یکی از جاذبه های 
زیبای دهکده ییالقی جهان نما، مکانی است درشمال این دهکده که به 
»چکل آتشان« معروف است. وجود چشمه های فراوان و وسعت دشت، 
درکنار گلها وگیاهان دارویی وجنگلی وکوهســتانی، زیبایی خاصی به 
این دهکده بخشیده اســت. جهان نما در تمام طول سال قابل دسترسی 
است و مکان مناسبی برای کسانی است که بخواهند از گرما به منطقه ای 
ییالقی و خنک پناه ببرند. برای رســیدن به جهان نما ۲ راه وجود دارد؛ 
 یکی راه کوهنوردان است و دیگری مسیر ماشین رو که برای هر دو مسیر

بهتر است از راهنما استفاده کنید.

کوير وحشت
»ریگ جن« یا »مثلــث برمودای ایران«، شــگفت انگیز ، اســرار آمیز  
و ترسناک ترین منطقه ایران اســت؛ با باتالق های سهمگین که مرگ 
 را برای هر موجودی زنده ای بــه ارمغان می آورد. اتفاقات بی پاســخ و

توجیه نشده بســیاری در این منطقه روی داده است و نمکزار های این 
منطقه، محل قتل و دفن موجوات زنده بسیاری بوده است.

دره ای که محل گذر ارواح است
جزیره قشــم فارغ از تمام زیبایی های شــگفت انگیزش بــا روایت ها و 

حکایت های مردم بومی آن منطقه، قصه هایی دارد که جذابیت بسیاری 
از این جاذبه ها را دو چندان می کند؛ یکی از آنها »دره ستاره ها«ســت. 
این دره یکی از ژئوسایت های جزیره  است که در پنج کیلومتری ساحل 

جنوبی قشم و بعد از روستای »برکه خلف« قرار دارد.
داســتان های وهم انگیزی درباره این دره روایت می شــود که شــبیه 
عمارتی ویران شــده با داالن های تــو در تو و شــکاف ها و حفره های 
 بسیار اســت؛ به طوری که محلی ها با تاریک شــدن آسمان، گذرشان 
 به این دره نمی افتد و معموال با لبخند، مســافران غریبه را برای رفتن

 به ایــن دره در تاریکی منصــرف می کنند و می گوینــد: اجنه و ارواح 
شب ها به آن رفت وآمد دارند.

سفربه مناطق خنک در تابستان گرم

قاب روز

معاون میراث فرهنگی ســازمان میــراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشــگری گفت: پرونده بافت تاریخی شهر یزد و 
جنگل های هیرکانی، پیشنهادهای سال آینده برای ثبت در 

فهرست میراث جهانی یونسکو خواهد بود.
محمدحســن طالبیان در نشســت روند ثبت دو اثر اخیر 
ایران در یونســکو افزود: کارنامه جمهوری اسالمی ایران با 
ثبت پرونده قنات ها و بیابان لوت به ۲۱ اثر تاریخی-طبیعی 
رســید. وی ادامه داد: قرار گرفتــن نام آثــار ایرانی در این 
فهرست سبب می شود تا گردشــگران خارجی، این مراکز 
را به عنوان مقاصد گردشــگری خود انتخاب کنند که فواید 

زیادی برای کشور خواهد داشت.
وی از شورای مردمی قنات، جهاد کشــاورزی و وزارت نیرو 
به عنوان نهادهای همکار در این پروژه نام برد و درباره ثبت 
بیابان لوت نیز گفت: این بیابان اولین پرونده میراث طبیعی 
ایران در یونســکو بود که با یکپارچگی بین دســتگاه های 
دخیل موفق شــدیم این ثبت تاریخی را انجــام دهیم. وی 
یادآور شــد: از این پس برای استفاده گردشــگران از بیابان 
لوت، نقشــه هایی تهیه شده که گردشــگران فقط در نقاط 
خاصی، آن هم با حضور نمایندگان میراث فرهنگی در قالب 

تور می توانند حضور داشته باشند.

نخســتین فصل بررســی باستان شناســی درحوزه 
رودخانــه بوانــات واقع در اســتان فــارس، منجربه 
شناســایی ۲۰۰ اثر شــد که قدیمی ترین شــواهد 

استقراری آن، مربوط به دوره نوسنگی است. 
مرتضی خانی پور، سرپرســت هیئت باستان شناسی 
گفت: محوطه »هرمنگان«، درغرب روستای جشنیان 
شهرستان بوانات واقع شــده که در فروردین ۱3۹۴ 

شناسایی شد. 
وی افــزود: در حال حاضر با مقایســه ســفال های 
به دست آمده از این محوطه، با سفال های تل موشکی، 
 تل جری، تل بشــی و تل کوشــک هــزار در حوضه

رود کر، مــی توان ایــن محوطه را با دوره نوســنگی 
 محوطــه بشــی و کارگاه TMB تــل موشــکی

همزمان دانســت که بــا توجه بــه تاریــخ گذاری 
 های مطلــق این محوطه هــا، اســتقرار هرمنگان را

می توان بین سال های ۷۸۰۰ تا ۸۱۰۰ سال پیش از 
میالد دانست.

پیشنهادهای سال آينده ايران 
برای ثبت جهانی چه هستند؟

شواهدی از دوره نوسنگی 
در بوانات فارس کشف شد

اخبار

بــه گفته خبرگــزاری میــراث فرهنگی، نشســت خبــری ثبت 
 جهانی قنات ایــران و بیابان لوت،  با حضور محمد حســن طالبیان

 معاون میراث فرهنگی ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری، احمد جاللی نماینده دائم ایران در یونسکو، پرویز کردوانی 
کویرشناس، مهران مقصودی دانشیار دانشگاه و مسئول تدوین پرونده 
بیابان لوت، علی اصغر سمسار رییس سابق مرکز بین المللی سازه ها و 
قنات های ایران، به همراه تعدادی از مدیران سازمان میراث فرهنگی  

برگزار شد.
احمد جاللی، نماینده ایران در یونسکو، در ابتدای سخنانش با اشاره 
 به این نکته که در حوزه میراث فرهنگی نگاه ها باید از ســلیقه ها و

جناح ها بلندترباشد، گفت: رسانه ها باید اطالعات بین المللی، فنی و 
تاریخی خود را درباره تاریخ ایران افزایش دهند.  متاســفانه رسانه ها 
و صدا و ســیما در حوزه میراث فرهنگی کم کار هســتند. رسانه ها 
 گاهی اوقات تیترهایــی می زنند و مطالبی را مطــرح می کنند که

مشخص است اطالعات دقیق فنی و ریشه های بین المللی ندارند.
 جاللی در ادامه سخنانش به شرح چگونگی ثبت جهانی قنات های 
ایران پرداخت و افزود: با وجود اینکه پرونده »قنات ایران« رد شده بود، 
در جلسات متعددی که با همراهی کارشناسان ایرانی با ایکوموس و 

 »IUCN« برگزار کردیم، توانســتیم آنها را قانع کنیــم که پرونده
قنات ها، به عنوان نماینده 3۷ هزار قنات ایرانی چرا حائز اهمیت است.

  او با تاکیــد بر ایــن نکته کــه در پرونده قنــات ها با یــک تاریخ
سه هزار ساله رو به رو هستیم، اظهار داشت: در گناباد اول قنات اختراع 
شــده وبعد مردم در آنجا ساکن شده اند. ســه هزار سال پیش مردم 
 ایران دربیابان بدون امکانات و بدون تکنولوژی توانستند قنات ها را 
 ایجاد کنند. محاسبات نشان می دهد که برای ایجاد قنات های ایران،

۴5۰ میلیون روزِ کاری نیاز است. نماینده ایران در یونسکو به آمارهای 
جالبی در خصوص قنات های ایران اشاره کرد و گفت: طول قنات ها 
 و نقب ها و کاریزهای ایران، بیش از ۷ برابر محیط کره زمین اســت. 
نات هایی که االن قابل استفاده هستند، ۴ برابر محیط  کره زمین طول 
دارند و ۱۰/5میلیارد مترمکعب آب می دهند. محمد حسن طالبیان 
نیز در خصوص وضعیت ایران بعد از ثبت قنات ایرانی و بیابان لوت در 
فهرست آثار جهانی و فهرست میراث طبیعی در یونسکو گفت:  با ثبت 
جهانی پرونده قنات ایرانی و میراث طبیعی بیابان لوت در یونســکو، 
تعداد آثار جهانی ایران در فهرست یونســکو به ۲۱ اثر ارتقا یافت که 
این موضوع سبب شد رتبه ایران در خاورمیانه و جهان، در ردیف ۱۱ 

ثبت شود.

طالبیان افزود: پرونده قنات های ایران درطول ۷ سال شکل گرفت. 
انتخاب ۱۱ قنات از میان 3۷ هزار قنات کار مشکلی بود که با همکاری 
 مرکز بین المللی قنات ها و سازه های یونسکو انجام شد. این ۱۱ قنات

با توجه به تیپ های مختلف این قنات ها انتخاب شدند.
به گفته معاون میراث فرهنگی کشور، درحال حاضر برای مدیریت 
قنات ها و مباحث مربــوط به حفاظت آنها، شــورای مردمی قنات، 
به همراه جهاد کشــاورزی، وزارت نیرو و ۴ پایگاه تاریخی، همکاری 

مستمر دارند.
علی اصغر سمساریزدی، رییس ســابق مرکز بین المللی قنات یزد 
و مشاور ارشد مرکز بین المللی قنات و ســازه های ایران در یونسکو 
 که در جلســه حاضر بود، در خصوص نهادهای همکاری در پرونده

قنات های ایران گفت:  پرونده قنات ها با همکاری این مرکز، سازمان 
میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی، کمیســیون ملی یونسکو، دفتر 
 منطقه ای یونســکو در تهران و نمایندگی دائم یونســکو در پاریس

ثبت شده است. او در بخش دیگری از سخنانش ویژگی های برخی از 
۱۱ قنات ثبت شده را تشریح کرد: قنات قصبه گناباد با مادر چاه 3۰۰ 

متری، عمیق ترین مادر 
چــاه را دارد؛ قنات زارچ 
 یزد با ۸۰ کیلومتر طول،

طوالنــی تریــن قنات 
شناخته شــده در ایران 
و جهــان اســت؛ قنات 
حسن آباد مشــیر یزد 
به خاطــر آب دهی باال و 
مدیریت مصــرف، مهم 
است؛ قنات بلده فردوس 
آب ۱5 مادرچاه را تلفیق 
می کند و ۱۲ آسیاب آبی 
دارد. قنات های دیگر نیز 
هر کدام بنــا به اهمیت 
خود در این فهرست قرار 
گرفته انــد ؛ مانند قنات 
اردســتان که دوطبقه 

است.
مشاور ارشــد مرکز بین 
المللی قنات و سازه های 
ایــران در یونســکو به 

3 دستاورد ثبت جهانی قنات ها اشاره و تصریح کرد: اولین اثر جلب 
توجه جامعه جهانی به فناوری های بومی ایرانیان است.  جذب و جلب  
گردشگر فرهنگی و طبیعی به مناطقی که قنات ها در آنها واقع شده اند 
و نیز افزایش آگاهی های عمومی، از دیگر دستاوردهای ثبت جهانی 

قنات هاست.

3 درصد از قنات های ایران، ثبت جهانی شدند

با ثبت جهانی پرونده 
قنات ايرانی و میراث 
طبیعی بیابان لوت در 

يونسكو، تعداد آثار 
جهانی ايران در فهرست 

يونسكو به 21 اثرارتقا 
يافت که اين موضوع 

سبب شد رتبه ايران در 
خاورمیانه و جهان، در 

رديف 11 ثبت شود

پیشنهاد سردبیر: 
مكان های ترسناک و راز آلود کشورمان را بشناسید

11 قنات از مجموع 37 هزار قنات ايرانی، با توجه به ويژگی های منحصر به فردشان ثبت جهانی شدند که اين 11 قنات 
تقريبا  3 درصد از قنات های ايران را به خود اختصاص می دهند.

شرق آفريقا استرالیای غربیتیمور شرقینیو مكزيكو

ارزان ترين مقاصد گردشگری سال 2۰1۶

واتیکان دولت شهری مســتقل واقع در شهر رم اســت که یکی از 
پربازدیدترین جاذبه های جهان به شمار می رود. این کشور کوچک 

مستقل، یکی از نمادهای مسیحیت هم محسوب می شود. 
واتیکان در ســال ۱۹۲۹ طی توافقی میان ســریر مقدس و بنیتو 
موسیلینی )نخســت وزیر وقت ایتالیا( به عنوان یک کشور مستقل 

تاسیس شد.
این کشور که طبق سرشماری ســال ۲۰۱5 تنها حدود ۱/۰۰۰ نفر 
جمعیت داشته است، در اغلب کشورها ســفارتخانه دارد و امروزه 
عضو تعداد زیادی ســازمان بین المللی است. زبان رسمی مردم این 

کشور، ایتالیایی و نوع حکومت آن، پاپ ساالری محسوب می شود.

گردشــگری مهم ترین منبع درآمد این کشــور محسوب می شود. 
واتیکان مملو از بناهای تاریخی ارزشــمند است و تنها کشوری در 
جهان به شمار می رود که به صورت کامل در لیست فهرست میراث 
جهانی یونســکو، جایی برای خود دســت و پا کرده است. از جمله 
بهترین جاذبه های واتیکان می توان به کلیســای سن پترو، میدان 
ســن پتــرو )Piazza San Pietro(، اتاق های رافائل، کلیســای 
سیســتین، گالری عکس )Pinacoteca(، موزه هــای واتیکان، 
کلیســای کوچک نیکولینا، مــوزه ملی اتروســکان و موزه  مصری 
 اشــاره کرد؛  با این وجود، می توان به نوعی، نقطه نقطه  این کشور را

جاذبه  ای دیدنی محسوب کرد.

راهنما

مكان های ترسناک و راز آلود 
کشورمان را بشناسید

واتیكان کجاست؟

گردشگری

خريد سوغاتی از اروپا)1(

بیشتر گردشگران تمايل دارند هنگام بازگشت 
 به خانــه، چیزی به عنــوان يادگار بــه همراه 
 داشته باشــند يا با هديه ای کوچک، عزيزی را
از  خريــد  گاه  البتــه  کننــد؛  شــاد 
کشــورهای خارجــی بــرای کســی کــه 
 شــايد به زبــان مقصــد و حتی انگلیســی 
سلط ندارد، کمی دشوار است؛ اما کمی جستجو 
درباره سوغاتی خاص هر کشور، شما را در خريدی 

بهتر ياری  می کند.
 اروپا به عنــوان يكی از مقصدهــای محبوب 
 گردشــگری دنیا دارای ســوغاتی های خاص و

ويژه است.

جمهوری چک
 پــراگ، شــهر زیبــای جمهــوری چک اســت کــه بهترین 
 ســوغاتی اش، خریــد کریســتال هــای معروف این شــهر 

است.

هلند
اگر گذرتان به آمستردام-هلند- افتاد، پیشنهاد ما خرید سفال های آبی و 
سفید »دلفت« است که از شهری به همین نام می آید. دیگر پیشنهادهای 

هلندی ، عتیقه جات ،پنیر،شکالت ،کفش چوبی و بذر گل هستند.

آلمان
 ســاعت های کوکو که از »بلک فارســت«)جنگل های سیاه( در 

جنوب غربی آلمان می آید ،  سوغات این سرزمین  است.
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حادثهيادداشت

اخبار کوتاه

خبر

 رییس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان گفت: مسئوالن 
وزارت نیرو اعالم کردند که تا پاییز سال ۱۳۹۶ برای کشت 
غله، آب به کشــاورزان حوضه زاینده رود نمی دهند که این 

امر خالف قوانین و مصوبات است.
حسین محمدرضایی با اشاره به دالیل خشک شدن زاینده 
رود در بلند مدت اظهار داشــت: از یک هزار و ۴۹۳ میلیون 
مترمکعــب آب که ظرفیت آب آوری منابــع موجود تامین 
کننده زاینده رود اســت، ۳۸۴ میلیون متر مکعب آن یعنی 
معادل حــدود ۲۵ درصد متعلق به دولت اســت که وزارت 
 نیرو معادل یک هزار و ۲۹۱ میلیون مترمکعب یعنی حدود

 ۸۰ درصد آن را فروخته و هم اکنون نیز در حال برداشــت 
اســت.وی با اشــاره به اینکه رودخانه ســاماندهی نشده و 
انضباطی در کنترل برداشت ها نیست، بیان داشت: حریم و 
بستر رودخانه و سرشاخه ها تصاحب و مملو از چاه ها و ابنیه 
و مستحدثات شــده که بخش قابل توجهی از آب جاری در 

رودخانه را تضییع  می کند.
رییس انجمن حمایت از کشــاورزان اصفهان اعالم کرد: با 
وضع قانون استقالل آب اســتان ها و تقسیمات جغرافیایی 
غلط، مدیریت یکپارچه حوضه از بین رفته و کشــاورزی و 
رودخانه در دو استان قرار گرفته که قابلیت کنترل مطلوب 

در این شرایط از دست رفته است.
وی ادامــه داد: اثرات این اقدامات غیر قانونی و نســنجیده، 
وضعیت اسف بار اقتصادی، اجتماعی و فقر و بیکاری، تاثیر 
منفی در ازدواج و طــالق و اعتمادها و باورهــا، بزهکاری، 
 نزاع ، مهاجرت ، فــروش ارزان اراضــی ، تغییر کاربری های

 غیر اصولی اراضی، شــیوع بیماری ، متزلزل شــدن ثبات 
خانــواده ، تــرک تحصیل، تهدیــد میراث فرهنگــی، فرو 
نشســت زمین، گرد و غبار، معضالت بهداشتی و اکولوژی 
و بسیاری دیگر، از جمله آثار ســوء این وضعیت برای مردم 
حوضه زاینده رود بوده اســت. محمد رضایی بیان کرد: برابر 
 قوانین و مصوبات شورای عالی آب، امنیت ملی و هماهنگی 
زاینــده رود، بخشــنامه ها و دســتور العمل هــای ابالغی 
دستگاه های مسئول، حقابه های کشاورزان و محیط زیست، 
صاحب دارد و قابل واگذاری نیســت و در این راستا هر گونه 
بار گذاری و برداشــت جدید از رودخانه ممنوع اعالم شده و 
حریم و بستر رودخانه و سر شــاخه ها باید عاری از هرگونه 
تعارض و تجاوز و برداشت غیر قانونی باشند.  وی اضافه کرد: 
مشترکانی که سابقه خرید آب دارند اولویت تحویل آب نیز 
دارند که رودخانه باید با مشــارکت بهره برداران ساماندهی 
و حفاظت و نظارت و توزیع آب شــود و دولت بابت آبی که 

تولید نکرده وجهی از حقابه داران دریافت نکند.

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان اصفهان از برگزاری 
کنگره نکوداشــت آیت ا... مظاهری مرجع عالیقدر جهان تشیع 

در هفته وحدت و روز اخالق و مهرورزی در اصفهان خبر داد.
حجت االسالم والمســلمین حبیب رضا ارزانی با اشاره به کنگره 
نکوداشــت آیت ا...مظاهــری اظهار داشــت:  آیــت ا... العظمی 
مظاهری که نســل ما توفیق معاصرت با ایشــان را یافته امروزه 
یکی از برجســته ترین علمای اخالقی شــیعه اســت که محور 

فعالیت های علمی و پژوهشی در حوزه اخالق می باشند.
وی بیان کرد: به منظور شخصیت شناســی ایــن مرجع عالیقدر 
و همچنین پژوهــش در آثار عالمانه و پربهای ایشــان باالخص 
در حوزه اخالق، وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی، انجمن آثار 
و مفاخر فرهنگی کشور و دفتر تبلیغات اســالمی حوزه علمیه 
قم با همــکاری نهادهــا و مراکز علمی حوزوی و دانشــگاهی و 
پژوهشــگران و عالمان این حوزه در نظر دارند کنگره نکوداشت 

آیت ا... العظمی مظاهری را دراصفهان برگزار کنند.
رییس ســتاد کنگره نکوداشــت آیــت ا... العظمــی مظاهری 
خاطرنشان کرد: کنگره بررسی شــخصیت، اندیشه و همچنین 
رونمایی از آثار ایشان ۲۵آذرماه سال جاری همزمان با ایام هفته 
وحدت و مصادف با روز اخــالق و مهرورزی با هدف پرداختن به 
جایگاه علمی و اخالقی این مرجع تقلید و آشنایی هرچه بیشتر 
نسل جوان با آثار و پژوهش های عالمانه ایشان در حوزه اخالق، 
انس با قرآن و توجه به مردم، تربیت و پرورش شاگردان فاضل و 

برجسته دانشمند برگزار خواهد شد.

دو باند شش و هشت نفره از ســارقان حرفه ای خودروهای تویوتا 
هایلوکس و نیسان دراصفهان دستگیر شدند.

سرهنگ ستار خســروی با اشــاره به اینکه این سارقان در شش 
عملیات جداگانه در استان های اصفهان، فارس و کرمانشاه توسط 
پلیس آگاهی استان شناسایی و دستگیر شدند افزود:سارقان پس 
از سرقت خودرو آن را به کشورهای شرقی کشور انتقال و به فروش 
می رساندند. وی اظهار داشت از مخفیگاه این سارقان خودروهایی 
به ارزش بیش از یک میلیارد ریال کشــف و ضبط شــد. متهمان 

برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

مدیرکل فنی و حرفه ای استان اصفهان از تدوین و ترسیم اطلس مشاغل فنی و 
مهارتی استان در چهار حوزه در آینده ای نزدیک خبر داد.

ابوطالب جاللی در جمع خبرنگاران افزود: این حوزه ها شامل فناوری های سبز، 
فناوری های زیستی، دیجیتال و فناوری های نانو است. وی اظهار کرد: این اطلس 
با نگاه به ظرفیت های موجود استان به آینده پژوهی برای رشته های فنی و مهارتی 
 می پردازد. مدیرکل فنی و حرفه ای اســتان اصفهان افزود: با ترسیم این اطلس 
می توانیم به تنوع بخشی در مشاغل متناسب با نیاز روز دست یابیم و با شناخت 
مزیت های استان به جایگزین کردن رشته های جدید و کنار گذاشتن رشته های 
منسوخ مبادرت کنیم. وی، طرح پژوهشی تدوین ســند جامع مهارت اداره کل 
آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان را مبتنی بر مطالعات منطقه ای و آمایش 
سرزمین عنوان کرد و گفت: این سند با مشــارکت اساتید دانشگاه، کارشناسان 

آموزش فنی و حرفه ای، مربیان، صاحبان حرف و مشاغل اجرا می شود.

سخنگوی شورای شــهر اصفهان گفت: همه درختان کنار معابر و محیط های 
عمومی از جمله توت مورد سم پاشــی قرار می گیرد که استفاده از محصول آنها 
خطراتی را برای سالمت افراد به همراه دارد. ندا واشیانی در نشستی خبری افزود: 
برای مبارزه با آفات در سال گذشــته روش های متفاوتی به کار گرفته شد که در 
روش سم پاشی ۱۱ هزار لیتر سم مورد اســتفاده قرار گرفت. وی بیابان سجزی 
در نزدیک شــهر اصفهان را تهدیدی جدی برای ســالمت شهروندان اصفهانی 
توصیف کرد و افزود: بخش عظیم غبار روزانه این شهر برخاسته از همین دشت 
است.واشیانی پور اظهار کرد: تاکنون ۴۰۰ هکتار از اراضی این منطقه با گونه های 
گیاهی مناسب برای جلوگیری از پیشروی بیابان کشت شده و حدود ۸۰۰ هکتار 
کشت گیاه و فضای سبز در برنامه لحاظ شده است.واشیانی پور اعالم کرد: همگام با 
رشد قابل مالحظه جمعیت و وسعت سطح شهر، افزایش سرانه فضای سبز یکی از 

پارامترهای اصلی بهبود محیط شهری برای استفاده شهروندان است.
چهارمین نمایشگاه خانه، مبلمان و دکوراسیون مدرن در تاریخ 
۵ تا ۸ مرداد ماه در محل برگزاری نمایشگاه های استان اصفهان 

در کنار پل تاریخی شهرستان برپا می شود.
نمایشگاه خانه و مبلمان مدرن در چهارمین سال برگزاری خود 
میزبان ۱۲۰ مشــارکت کننده از اســتان های اصفهان، تهران، 
چهارمحــال و بختیاری، فارس و خراســان رضــوی در فضایی 
به مســاحت ۹ هزار مترمربع در قالب چهار ســالن نمایشگاهی 
خواهد بود. شرکت کنندگان در نمایشگاه امسال در زمینه های 
دکوراسیون داخلی، انواع تخت و کمد، سرویس های غذا خوری 
و مبلمان فعالیت دارند و نام های تجاری شــاخصی مشــارکت 
کنندگان این نمایشگاه هستند.  حضور برندهای برتر و تولیدات 

ممتاز از جمله ویژگی های این نمایشگاه محسوب می شود.
کلیه عالقه مندان و فعاالن صنعت مبلمان و دکوراسیون مدرن 
و همچنین عموم مردم می توانند در ساعات ۱۶ تا ۲۲ تاریخ ذکر 
شده از چهارمین نمایشــگاه خانه، مبلمان و دکوراسیون مدرن 

بازدید کنند.

نماینــده اصفهان در مجلس شــورای اســالمی گفــت: تاالب 
گاوخونی نقطه ای بسیار بحرانی و حســاس است که در صورت 
عدم رسیدگی به وضعیت آن، ســالمت نقاط مرکزی اصفهان را 

به خطر خواهد انداخت.
حیدرعلی عابدی با اشاره به بحران آب اصفهان و دالیل تشدید 
آن و راه حل های پیش رو اظهار داشت: براساس اسناد و قوانین 
موجود، آب ورودی از رودخانه زاینــده رود و تونل اول کوهرنگ 
به کشاورزان اصفهان و تاالب گاوخونی اختصاص دارد و در حال 

حاضر مشکل، تعلق نگرفتن این سهم آب به اصفهان است.
وی ادامه داد: وزارت نیرو خواستار برداشت آبی است که توسط 
تونل های خود به زاینده رود می آورد، ولی الزم به ذکر اســت که 
وزارت نیرو باید با توجــه به میزان آب ورودی ایــن دو تونل به 
زاینده رود از آب برداشت کند که متاسفانه در سال های گذشته 
عدم مدیریت برداشت آب و تداخل در اختصاص سهمیه آب به 

دیگر استان ها سبب تشدید بحران آب اصفهان شده است.
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسالمی درباره عدم مدیریت 
صحیح برداشت آب در سال های گذشته نیز بیان کرد: به وسیله 
تونل دوم کوهرنگ و خدنگستان به طور کلی ۳۸۰ میلیون متر 
مکعب آب در سال وارد زاینده رود می شود اما وزارت نیرو مقدار 
بیشتری ســهمیه به مناطق دیگر اختصاص داده که این مقدار 
اضافی از سهم آب کشــاورزان اصفهان تامین شده و سبب بروز 

مشکالت گردیده است.

سوخت سبز ترکیبی از بنزین و اتانول است که با تولید و استفاده 
از آن می توان ۹۰ درصد آلودگی  هوای اصفهان را کاهش داد.

نورا... صلواتی در نشست خبری مناسب ترین راهکار برای کاهش 
آلودگی های هــوا اظهار کرد: آلودگی هــوا بزرگ ترین معضل 
 شهر اصفهان است که شــورای شهر برای حل این مسئله مهم  

دست به کار شد.
وی افزود: از این  رو محقق و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، 
راهکاری ارائه داده بود که برای اطالع بیشــتر به شورای شهر 
دعوت شد که این راهکار بســیار خوب بررسی شده و قرار شد 
طرح عباس المدرس به مســئوالن مرتبط معرفی و به زودی 

اجرایی شود.
عضو شورای اســالمی شــهر اصفهان تصریح کرد: مسئوالن 
استانداری، مدیریت شهری، جهاد کشاورزی، پاالیش نفت، اداره 
آب و فاضالب، سازمان محیط زیست، سازمان صنعت و معدن، 
اتاق هم اندیشی استان، دانشــگاه علوم پزشکی و ستاد کاهش 
آلودگی هوای استان اصفهان باید دست به دست هم دهند تا این 

طرح اجرایی شود.
وی تاکید کرد: اگر این راهکار که با نام ســوخت سبز ارائه  شده 
اســت، اجرایی شــود؛ ۹۰ درصد آلودگی های شهر اصفهان را 
کاهش خواهد داد که تا به  حال تعدادی سرمایه گذار  برای اجرای 
این طرح اقدام کرده اند، اما تالش مسئوالن با محوریت مدیریت 

استان اصفهان را می طلبد.

مدیر منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان از شناسایی و پلمب 
۱۸ واحد ســنگبری در خیابان بعثت کــه باعث ایجاد 
مزاحمت برای ساکنان این خیابان شــده بود خبر داد 
و گفت: انتقال ســنگبری ها به مجتمع هایی شکیل در 

دستور کار شهرداری این منطقه قرار دارد.
علی شمســی با اعالم این خبر، افزود: ســنگبری بلوار 
بعثت باعث ایجاد مشــکالت زیادی برای شــهروندان 
ســاکن در این خیابان شــده بود، اما در حال حاضر به 
هیچ عنوان در این محدوده ســنگبری انجام نمی شود 
 و تنها فروش محصوالت ســنگ را شــاهد هستیم که

 بند ۲۰ شامل حال آنها نیست. 
وی انتقال ســنگبری ها و نظم و انتظام بخشی به این 
منطقه را از اولویت های منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان 
برشــمرد و گفت: دغدغه ما این است که آشفتگی های 

این خیابان برطرف شود.
مدیر منطقه ۱۴ شــهرداری اصفهان تاکید کرد: قرار بر 
این است که  مجتمع های شــکیل برای فروشگاه های 

سنگ احداث شود.
 وی به تــردد خودروهای ســنگین در میــدان جوان 
 نیز اشــاره کرد و ادامــه داد: میدان جوان بــا توجه به 
 تردد خودروهای ســنگین دچار آشــفتگی هایی شده
  بود کــه روکش آســفالت آن طــی چنــد روز آینده

 انجام می شود.

عدم اختصاص آب برای 
کشت پايیزه غله اصفهان 

غیرقانونی است

مديرکل فرهنگ و ارشاداسالمی استان:

برگزاری کنگره نکوداشت 
آيت ا...مظاهری در اصفهان 

 متالشی شدن باند حرفه ای
 سارقان خودرو در اصفهان

اطلس مشاغل فنی و 
مهارتی در اصفهان ترسیم 

می شود

محصول درختان کنار 
معابر، برای سالمت 

شهروندان خطر دارد

با شرکت 12۰ مشارکت کننده داخلی؛

نمايشگاه خانه، مبلمان و دکوراسیون 
مدرن در اصفهان برپا می شود

نماينده اصفهان در مجلس ؛

وضعیت تاالب گاوخونی بحرانی است

»سوخت سبز« امیدی برای 
آبی شدن آسمان نصف جهان

 انتقال سنگبری ها 
در دستور کار است

شهرداریاصنافآلودگی هوا

 انتقال خشکبار فروشی ها
 به میدان مرکزی میوه و تره بار

شناسايی 4۰۰ فضای بی دفاع 
شهری در اصفهان

میدان مرکزی میوه و تره بــار اصفهان با هدف کنترل 
قیمت، دسترسي به انواع مختلف میوه و تره بار و سایر 
مراکز تولید و نگهداري اصولي میوه و تره بار در فضایی 
به مســاحت ۱۹۰ هکتار در ۸ کیلومتري شرق جاده 

اصفهان _ نایین احداث شد.
با افزایش جمعیت و متعاقب آن گسترش شهرنشینی، 
مشــکالت ترافیکی، حمل و نقل و همچنین افزایش 
حجم محصوالت غذایي در جریان توزیع، عدم امکان 
دسترســي به انواع مختلف میوه و تره بار سایر مراکز 
تولید، نگهداري غیر اصولي و از بین رفتن میوه و تره بار 
در میادین کوچک و پراکنده در سطح شهر، استفاده از 
ابزارهاي قدیمي و ... باعث نارسایي در سیستم توزیع و 

از بین رفتن روزانه ده ها تن میوه و تره بار می شد.
نتیجه بررســي این کمبودها و نارســایي ها در شهر 
اصفهان به عنوان یک کالنشهر، شــهرداري اصفهان 
را برآن داشــت تا با مطالعه دقیق و همه جانبه به فکر 
احداث میدان مرکزی میوه و تــره بار بیفتد، به نحوي 
که با ســابقه فرهنگي و تاریخي شــهر اصفهان مغایر 
نبوده و همگام بــا تکنولوژي روز و بــه عنوان طرحي 

نمونه در سطح کشور مطرح شود.

مدیر امور اجتماعی و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان 
از آغاز طرح شناسایی، ساماندهی و همچنین بهسازی فضاهای 
بی دفاع شهری که امکان وقوع جرم در آنها زیاد است خبر داد 
و گفت: تاکنون حــدود ۴۰۰ فضای بی دفاع شــهری در نقاط 

مختلف اصفهان شناسایی شده است.
مسعود مهدویان فر با اعالم این خبر اظهارکرد: دیوارهای نیمه 
مخروبه، ســاختمان های متروکه قدیمی واقع در بافت های 
فرسوده، پل های عابر پیاده که دید کافی نداشته باشند، فضاهای 
ایجاد شــده ناشــی از عملیات ناتمام عمران شهری و ساخت 
 و ســازهای مســکونی نیمه کاره، داالن ها و معابر در زیرگذر

 بزرگراه ها، کانال های عبور آب و مادی ها، بوستان های فاقد نور 
مناسب، پارکینگ های بزرگ، زیر پل های عریض  از مصادیق 
فضاهای بی دفاع شهری است. وی با اشاره به اینکه با شناسایی، 
ساماندهی و بهسازی فضاهای آســیب خیز، امکان وقوع جرم 
کاهش می یابد، افزود: شناسایی و ساماندهی فضاهای بی دفاع 
شهری از اواخر پارسال آغاز شد و تا پایان امسال ادامه دارد.مدیر 
امور اجتماعی و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان با بیان 
اینکه تاکنون حدود ۴۰۰ فضای بی دفاع شهری در نقاط مختلف 
اصفهان شناسایی شده است، تصریح کرد: پیش بینی می شود 

حدود هزار فضای بی دفاع شهری در اصفهان شناسایی شود.

 پرسه در شهر

استاندار با تاکید بر اینکه در نخستین قدم باید الیه های اول و 
دوم مجموعه از هم تفکیک شوند، افزود: الیه  نخست به دلیل 

منظر عمومی و اهمیت آن باید در اولویت قرار گیرد.
اســتاندار اصفهان با بیان اینکــه در یک برنامــه کوتاه مدت 
و اضطــراری باید مغازه هایــی که با عملکــرد و فضای میدان 
همخوانی ندارد مشخص و با آنها برخورد شود، گفت: مغازه های 
بستنی فروشی، چینی فروشی و گز فروشی که در الیه  نخست 
قرار دارند با توجه به اینکه متناســب با فضای میدان امام )ره( 

نیستند باید جمع آوری شوند.
وی بیان کرد: بانک های مستقر در میدان امام )ره( نیز نسبت به 
تعیین تکلیف وضعیت خود و فروشگاه هایی که در اختیار دارند 
اقدام کنند، همچنین بستنی فروشــی ها مشروط به تغییر فضا 
به فضای سنتی و عرضه  محصوالت سنتی می توانند به فعالیت 

خود ادامه دهند.
زرگرپور ادامه داد: وجود ۲ الی ۳ واحد گز فروشی فاخر در این 

میدان ضروری اســت ولی باید با دیگر فروشگاه ها که اجناس 
نامرغوب عرضه می کنند، برخورد شود.

وی خواســتار برخورد جدی و جمــع آوری واحدهای عرضه 
کفــش در میــدان امــام )ره( شــد و تصریح کــرد: فعالیت 
چینی فروش های داخل میدان نیــز درصورتی که محصوالت 
خارجی خود را به محصوالت داخلــی و قدیمی تبدیل کنند، 

همچنان ادامه دارد.
رییس هیئت  امنــای پایگاه جهانی میدان امــام )ره( اصفهان 
ســاماندهی الیه دوم میدان را به عنوان یک برنامه  میان مدت 
خواند و افزود: بازارهای تخصصی میدان کمتر با مشکل وجود 
کاربری های ناهمخوان مواجه هستند و مسئوالن مربوطه باید 
با تفکیک الیه های توریســتی و غیر توریســتی کاربری های 
 متناســب را ایجاد کرده و نســبت به ســاماندهی آنها اقدام 

کنند.
 وی بــا اشــاره بــه گــزارش عملکــرد و اعتبــارات ســال

 ۱۳۹۴ میدان امام )ره( گفت: مرمت و استحکام بخشی سقف 
و سرســتون های ایوان عمارت عالی قاپو، ۹۵ درصد پیشرفت 
داشــته و براســاس اعالم میراث فرهنگی تا پایان شهریورماه 

داربست های سقف عالی قاپو جمع آوری می شود.
 زرگرپــور احیــای راه شــاهی، مرمــت تــرک ششــم، 
 هفتــم و هشــتم گنبــد مســجد امــام )ره( و مرمــت 
تزیینات ایوان ضلع شرقی مسجد امام )ره( را از اقدامات میراث 

فرهنگی و گردشگری استان در سال گذشته برشمرد.
وی به مصوبه شــورای راهبری پایگاه جهانی میدان امام )ره( 
اشــاره کرد و افزود: احیای ســردر خیابان های سپه، حافظ و 
سعدی کار بسیار مناسبی اســت که باید اجرا شود و در مرحله 

نخست احیای سردر خیابان 
ســپه در دســتور کار قرار 

گیرد.
اســتاندار اصفهان خواستار 
تدویــن آیین نامــه جامع، 
فراگیــر و محکــم دربــاره 
برگزاری مراســم فرهنگی و 
مذهبی در فضاهای میراثی 
و فرهنگــی باارزش شــد و 
بیان کــرد: در این آیین نامه 
باید نوع فعالیت ها مشخص 

و شناسایی گردد.
وی همچنیــن بــر ایجــاد 
دســتورالعملی منظــم در 
نصب تابلوها و ســایبان های 
فروشــگاه ها تاکیــد کرد و 
گفت: هارمونی و هماهنگی 
شــاخصه اصلی میدان است 
کــه بایــد در کوچک ترین 

اجزای آن نیز رعایت شود.
زرگرپور با اشــاره به خط دوم مترو اصفهان خاطرنشــان کرد: 
رییس جمهوری بــر عدم عبور مترو از زیــر میدان نقش جهان 
 تاکیــد کردند و حتی به اینکــه مترو اصفهان نبایــد از فاصله 

۳۰۰ متری آن عبور کند توجه  فراوان داشتند.
وی با بیان اینکه تا قبل از این مصوبه، برخی دستگاه ها بر عبور 
مترو از زیر میدان امام اصرار داشتند، اظهار داشت: خوشبختانه 
پس از ابالغ رییس جمهور همــه این موضــوع را پذیرفتند و 
نه تنها خط ۲ بلکه دیگر موضوعات مترو نیز حل شــد و امروز 

تصویر روشنی از این پروژه در دست است.

استاندار عنوان کرد:

اصفهان صاحب بزرگ ترین بازار صنایع دستی جهان 

فعالیت 
چینی فروش های 
داخل میدان نیز 

درصورتی که 
محصوالت 

خارجی خود را به 
محصوالت داخلی 

و قديمی تبديل 
کنند، همچنان 

ادامه دارد

پیشنهاد سردبیر: 
اصفهان صاحب بزرگ ترین بازار صنایع دستی جهان

اســتاندار اصفهان گفت: کاربری هايی که در مجموعه میدان امام )ره( اصفهان شکل می گیرد بايد در شأن اين 
میدان زيبا باشــد تا اين میدان به عنوان بازار بزرگ صنايع دستی معرفی شود. رسول زرگرپور در جلسه  هیئت 
 امنای میدان امام )ره( با اشاره به گزارش اداره کل میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری مبنی بر مالکیت ها و 
 کاربری های مجموعه میدان امام )ره( ، اظهار داشت: کاربری های اين مجموعه بايد متناسب و در شأن میدان جهانی 

حضرت امام)ره( باشد و به عنوان بازار بزرگ صنايع دستی معرفی شود.
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يادداشت
پیشنهاد سردبیر: 

سپاهان و ذوب آهن در خط استارت

قطار لیگ به راه افتاد؛

سپاهان و ذوب آهن در خط استارت

شانزدهمین دوره لیگ برتر در حالی امروز آغاز می شود که در فصل گذشته،  تیم های اصفهانی ذوب آهن و سپاهان نتوانستند انتظارات 
سمیه مصور

 
را برآورده کرده و با ناکامی لیگ پانزدهم را به پايان بردند، هرچند تیم ذوب آهن  برای دومین سال متوالی فاتح دومین جام معتبر ايران 

شد تا عملکرد ناامید کننده نیم فصل دوم لیگ برتر را جبران کند ولی توقع فوتبال دوستان اصفهانی چیزی فراتر از اين قهرمانی بود.
 در آستانه شروع لیگ شانزدهم، در گزارش پیش رو نگاهی خواهیم داشت به عملکرد دوتیم ذوب آهن و سپاهان در فصل آماده سازی و فعالیت هايی که اين

 دو باشگاه برای شروع فصلی بهتر انجام دادند.

اف سی مشهد- ذوب آهن  اصفهان      18:15
تیم ذوب آهن که هفته گذشته توانســت با شکست استقالل خوزســتان قهرمان سوپر جام شود در 
 دومین بازی هفته اول لیگ شانزدهم، امروز  به مصاف سیاه جامگانی در مشهد می رود که در هفته پايانی
 فصل گذشته کمترين شانس را برای ماندنشان در لیگ در نظر گرفته بودند و  با شکست ملوان جای خود را با 

اين تیم عوض کرد تا در لیگ برتر ماندنی شود. 

سپاهان اصفهان- پديده خراسان           20:30
سپاهان و پديده در حالی  فردا در اولین هفته لیگ شانزدهم مقابل هم قرار می گیرند که در آخرين هفته 
لیگ پانزدهم نیز به مصاف هم رفته بودند.در آن ديدار تیم پديده موفق شد سپاهان را با هدايت زاغی نژاد با 
نتیجه  2 بر صفر شکست دهد.حاال سرمربی پديده همچنان رضا مهاجری است اما هدايت سپاهان بر عهده 

عبدا... ويسی است.

ذوب آهن در  زمان نقــل و انتقاالت مهره های کلیدی زيادی را از دســت داد 
 و در کمال تعجب کمترين تحرک را در بازار تابســتانی داشت.کاوه رضايی، 
مسعود حســن زاده، هادی محمدی و احمدامیر کامدار، بازيکنانی بودند که 
 در اين فصل از سبز پوشان جدا شــدند، تنها خريد پر سرو صدای ذوبی ها در
 نقل و انتقاالت تابستان امید اول يحیی در خط حمله محسوب می شود، مهاجم 
 هندوراســی که تا پارسال در پرسپولیس نشــان داده بود راه گلزنی را خوب
 بلد است و حاال در غیاب مهاجمان جدا شده ذوب آهن ، موتور گلزنی ذوبی ها در 

فصل جديد قلمداد می شود.
تیم فوتبال سپاهان اصفهان  بر خالف تیم همشهری اش در زمان نقل و انتقاالت  
دست به يک خانه تکانی اساسی زد؛ به طوری که به اندازه يک تیم کامل ،تغییرات 
در اين تیم به وجود آمد و به  يکی از تیم هايی که در فصل نقل و انتقاالت لیگ برتر 
امسال پرسروصدا ظاهر شد تبديل شد. البته سروصدای اين تیم نه به واسطه 
خريد ستاره های گران قیمت که به واسطه قطع همکاری با بازيکنان گران قیمت 
 و پا به سن گذاشــته اش بود؛ به طوری که می توان گفت به کلی تیم سپاهان

 تغییر کرد. در بین خروجی های ســپاهان می تواند به محمدرضا خلعتبری، 
لوســیانو پريرا، لئوناردو پادووانی، عبدا... کرمی و ... اشاره کرد که دلیل اصلی 

خروج آنها از تیم مبالغ باالی قراردادشان بوده است.
 از دنیل نوروزی بازيکن دو رگه  دانمارکی  ايرانی  مــی توان به عنوان  پديده 
سپاهان در فصل جديد نام برد  که با آمدن به ايران قصد دارد تا خود را به پیراهن 
تیم ملی برساند. ماجراجويی اين بازيکن در ايران می تواند جذابیت های زيادی 

به همراه داشته باشد.

بعد از پايان فصل تلخ و کابوس وار تیم فوتبال سپاهان و تغییرات در 
کادر فنی، کمیته فوتبال سپاهان تصمیم گرفت تا سکان هدايت اين 
تیم را به دست عبدا...  ويسی يکی از جوان ترين مربی های لیگ برتر 
بسپارد.  ويسی  که فصل پیش توانست استقالل خوزستان را به مقام 
قهرمانی لیگ برتر برساند روی نیمکت سپاهان تالش می کند  تا با 
تشکیل تیمی يکدست، هماهنگ وکم حاشیه ، سپاهان را  دوباره به 

مدعی اول لیگ فوتبال ايران تبديل کند.

هر تیمی اگر بازيکنی 38 ســاله را در 
اختیار داشته باشد که در اوج آمادگی 
بوده  و البته سابقه چندين ساله حضور 
در ذوب آهن را نیز با خود يدک بکشد، 
بی ترديد بازوبند کاپیتانــی را به او 
 اهدا می کند. مهدی رجــب زاده در
 ذوب آهن چنین شرايطی دارد. رجب 
زاده سال گذشــته در بازی هايی که 
داخل زمین نبود، بازوبند را به قاســم 
حدادی فر سپرد  اما امسال با مصدومیت 
حدادی فر، او تنها شــده است. با اين 
وجود در صورتی که با نظر ســرمربی او 
بیرون از ترکیب ذوب آهن باشد، مرتضی 

تبريزی بازوبند را بر دست می بندد.

آن روزهايی که بحــث جدايی 
 محــرم نويدکیا از ســپاهان در 
لیگ شــانزدهم مطرح می شد، 
هواداران تیــم زردپوش بیش از 
هر چیز نگران موضوع کاپیتانی 
بازگشــت  بودند.   تیمشــان 
محــرم نويدکیا ايــن نگرانی 
 هــواداران ســپاهان را از بین 
محبوب  کاپیتان  اســت.  برده 
و باسابقه ســپاهانی ها در لیگ 
شــانزدهم نیز بازوبند کاپیتانی 
را بر دست می بندد. البته با توجه 
به اينکه نويدکیــا دير به تمرينات 

ســپاهان اضافه شــد، پیش بینی 
می شــود نتواند در همه مسابقات به 

صورت کامل بازی کنــد و در غیاب او 
علی احمدی، رســول نويدکیا و شجاع 

خلیل زاده گزينه های کاپیتانی محسوب 
می شوند.

تیم ذوب آهن برای ســومین فصل پی در پی يحیــی گل محمدی را روی 
نیمکتش می بیند به طوری که او در بین مربیان حاضر در لیگ برتر رکورددار 
تداوم حضور روی نیمکت در يک تیم است. يحیی در نخستین فصل حضورش 
در ذوب آهن روزهای ســختی داشــت چرا که نتیجه نمی گرفت و هر روز 
شايعاتی درباره اخراج او به گوش می رسید.  او حاال در آستانه شروع سومین 
فصل حضور متوالی اش روی نیمکت رهبری ذوب آهن، سخت در پی رسیدن 
 به قهرمانی در لیگ برتر اســت تا کارنامه اش را رويايی تر از همیشه کند.
 اين مربی جوان که دو قهرمانی حذفی در کارنامه اش دارد مسلما با رسیدن به 
قهرمانی لیگ برتر به مرد افسانه ای نیمکت ذوب آهن در تاريخ لیگ تبديل 

خواهد شد.

  ســپاهان که فصل گذشــته رحمــان احمدی و 
شــهاب گردان را در دروازه داشــت، در اين فصل با 

کنارگذاشتن آنها برای حفاظت از قفس توری، به دروازه بان 
برزيلی به نام اولیويرا  که سوغات ويسی از سفرش به سرزمین 

قهوه است  اعتماد کرده و  حاال بايد ديد اين ريسک ويسی جواب 
می دهد يا نه؟

 محمد رشــید مظاهری، گلری که پله هــای ترقی را 
 يکی پس از ديگری طــی کرد و حــاال صاحب پیراهن 
 تیم ملی هم هســت امید اول ذوبی ها در چارچوب دروازه 
 خواهد بود. رشــید که آمارهای جالب توجهی در فصل قبل به
 ثبت رساند حاال امیدوار اســت با ادامه همین روند عالوه بر کسب 

افتخارات جديد جايگاهش در تیم ملی را در راه جام جهانی تثبیت کند.
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روان شناسی شخصیت 

داستان کوتاهحکایت

پیشنهاد سردبیر: 
با جسم خود خوب رفتار کنید

یکی بود یکی نبود. فروشــنده  دوره گردی بود که به روستاها 
می رفت و جنس خرید و فروش می کرد .

روزی به خانه یک مرد روستایی رفت ، مرد برای او چایی آورد. 
دوره گرد چشــمش به گربه ای افتاد که از یک کاسه  سفالین 

گران قیمت آب می خورد .
او که فهمیده بود ظرف عتیقه است به مرد روستایی گفت:چه 

گربه  نازی آن را به من می فروشی ؟
 روســتایی گفت: قابل ندارد ، صد تومان می شــود دوره گرد 
گفت اشکالی ندارد و صد تومان داد و دوباره گفت : اگر ممکن 
اســت ظرف آب این گربه را هم بدهید که به آن عادت کرده 
 ظرف را برداشت و مشــغول خواندن نوشــته های داخل آن 

 شد.
مرد روســتایی گفت : این کاسه را نمی فروشــم تو هم برای 

خواندن نوشته زحمت نکش من از برم .
روی کاسه نوشته شده بود: کاسه ای که باعث می شود هر روز 

یک گربه  بی ارزش را صد تومان بفروشی از دست نده... 
 از آن زمان بــه بعد به کســانی کــه حیله گری مــی کنند 

می گویند : آنچه تو از رو می خوانی من از برم .

روزی ما دوباره کبوترهایمان را 
پرواز خواهیم داد 

و مهربانی 
دست زیبایی را خواهد گرفت 
و من آن روز را انتظار می کشم 

حتی روزی که نباشم

گر بدین سان زیست باید پست
من چه بی شرمم اگر فانوس عمرم را، به رسوایی نیاویزم

بر بلند کاج خشک کوچه بن بست
گر بدین سان زیست باید پاک

من چه ناپاکم اگر ننشانم از ایمان خود چون کوه،
یادگاری جاودانه بر تراز بی بقای خاک...

کوه با نخستین سنگ ها آغاز می شود
و انسان با نخستین درد

در من زندانی ، ستمگری بود
که به آواز زنجیرش خو نمی کرد

من با نخستین نگاه تو آغاز شدم ...

ای کاش می توانستند    از آفتاب یاد بگیرند
که بی دریغ باشند   در دردها و شادی هایشان

حتی با نان خشکشان 
و کاردهایشان را 

جز از برای قسمت کردن
بیرون نیاورند ...

احمد شاملوآنچه تو از رو می خوانی من از برم
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دانستنی ها 

بدن ما انســان ها از تعداد بسیار زیادی سلول ســاخته شده است. 
در واقع تعداد این ســلول ها به تریلیون ها عدد می رســد. با اینکه 
به ســختی می تــوان گفت تعداد ســلول هــا دقیقا چند تاســت 
اما بــا اطمینان مــی توانیم بگوییم که بســیاری از این ســلول ها 

میکروارگانیسم هایی مانند باکتری ها هستند.
  احتماال  به تعداد ســلول های بدنمــان باکتری وجــود دارد. این

 باکتری ها در داخل بدن ما و در سراســر آن زندگــی می کنند. به 
عنوان مثال معــده و روده ما پر از باکتری هایی اســت که به تجزیه 
مواد غذایی کمک می کنند.  پوســت، بزرگ ترین اندام ماســت و 
انواع باکتــری هــا در آن وجود دارنــد. این باکتری هــا در نواحی 
 مختلف پوست ما از انگشــتان گرفته تا زیر بغل و پوست سر زندگی

 می کنند. جوامع باکتریایــی در ریه ها و بینی هم بــه میزان زیاد 
وجود دارند،گونه های باکتریایی با سلول ها زندگی می کنند.

 شمار گونه های باکتریایی مختلف همراه با سلول ها به تریلیون ها 
می رســد و مجموع آنها با هم میکروبیوم نامیده می شود. )اصطالح 
میکروبیوتــا اغلب فقط درباره میکروارگانیســم ها مورد اســتفاده 
قرار می گیــرد.(  باکتری ها فضــای زیادی را اشــغال نمی کنند. 
 آنها از سلول های انسانی کوچک ترهســتند و وزنشان هم کمتر از 
سلول های ماســت. معموال وزن کل باکتری های هر فرد در حدود 

1/4 کیلوگرم یا حدود 1-3 درصد وزن بدنش را تشکیل می دهد.
 اصطالح میکروبیوم وقتی برای اولین بار ابداع شــد این معنی را در 
خود داشت: جامعه زیستی متشکل از میکروارگانیسم های هم غذا، 
همزیســت و بیماری زا که به معنای واقعی کلمــه در فضای بدن ما 
شریک هستند ولی به عنوان عوامل موثر بر سالمت و بیماری نادیده 

گرفته شده اند.

باکتری های خوب و بد بدن انسان

تلنگر

- بهترین جفت دردنیا، لبخند و گریه اســت؛که هیچ وقت دریک زمان 
یکدیگــر را مالقات نمی کنند، امــا اگرمالقات کننــد، بهترین لحظه 

زندگي ماخواهد بود.
 - خدایا، ما برای داشــتن دســت های تـــــو ریسمان نبســته ایم، 

»دل بسته ایم« همین که حال دلمان خوب باشد، برایمان کافی است.
- خدایا، دوســتم داشــته باش مثل پدری که دخترش را دختری که 
موهایش را موهایی که باد را و بادی که گل های پیراهنم را دوست دارد!

- هنگامی که همه در جســت وجوی طال بودند، یک نفر با فروش بیل 
میلیونر شد،  اما هیچ کس طال پیدا نکرد!

- متفاوت اندیشیدن، راهکار موفقیت است.
- هر کس گمشده ای دارد و خدا گمشده ای داشت .هر کسی دو تاست  

و خدا یکی بود .
و یکی چگونه می توانست باشد ؟ هر کســی به اندازه ای که احساسش 
می کنند، هست و خدا کسی که احساسش کند ، نداشت .برای همین 

انسان را را آفرید.
- سعی نکنید موفق شوید، بلکه تالش کنید ارزشمند تر شوید.

وقت خود را به تالش برای موفق شدن صرف نکنید، وقت خود را صرف 
ایجاد ارزش کنیــد. این طور موفقیت را جذب می کنید. اســتعدادها و 
موهبت هایی که دارید را کشف کنید،  بیاموزید چگونه آن استعدادها و 

موهبت های الهی را در راهی استفاده کنید که برای دیگران مفید باشد.

»وقتی زندگی کنی، زندگی ارزش زندگی کردن را 
دارد.«

او مــی افزاید:» این اتفــاق فقط به واســطه تغییر برنامه 
غذایی و شــیوه زندگی ام رخ نداد، بلکه ایمان دارم عامل 
اصلی آن تحول فکــری ام بود؛ تحول فکــری که به یمن 
ایمان راســخ و نیایش های مســتمر توام بــا امیدواری 
حاصل شــده بود. هنــوز زنــده ام و زنده بودنــم باعث 
 شگفتی پزشکان شده است. اثری از سرطان در من دیده

 نمی شود و نخواهد شد. چنین پدیده ای در مورد سرطان 
غیر هاجکین غدد لنفاوی بسیار نادر است.«

در عرض نه ماه، کریســتین مبتال به ســرطان تشخیص 
داده شد، دو بار شیمی درمانی انجام داد، در مسیر ایمان و 
درمان طبیعی گام برداشت و شفا یافت. تاکنون که هفت 
ســال از آن زمان گذشته او شــیوه  جدید زندگی خود را 
دنبال می کند. کریستین برســیک بر غیر ممکن ها غلبه 
کرد. او با ایمانی اســتوار در برابر توصیه های پزشــکی، 
توصیه های  قوم و خویش ها و ترس از مجهوالت ایستاد. 

خداوند در کتاب آســمانی می فرماید: »خود را از عشق 
به پروردگار آکنده کنید تا از شــر مکر شــیطان در امان 
باشــید.« این کاری بود که کریستین کرد؛ او در برابر مکر 

شیطان ایستاد و این امر فقط با ایمان میسر می شود. 
خداوند از طریق یک بازاریاب تلفنی با کریســتین ارتباط 
برقرار کرد. هیچ وقت نمــی توانید حدس بزنید خداوند از 
چه طریقی با شما ارتباط برقرار می کند. ایمان خود را از 

دست ندهید. 

داستانی حیرت انگیز از ایمان و اراده؛ 

غلبه بر غیر ممکـن ها!  )قسمت آخر( 

تقســیم بندی تیپ ظاهری افراد در دنیــای امروز، به دو 
روش ارنست کرچمر و ویلیام شلدون پیشنهاد شده است. 
به طوری که ویلیام شــلدون با اقتباس از کرچمر آن را به 

شکل جدیدتری عرضه کرد.
 وی از چهار هزار نفر عکس هایی از جلو، پهلو و پشت بدن 
گرفت و فیزیک بدن را به 3 دسته تقسیم کرد که به تکامل 

آنها مربوط می شود.
 در طب ســنتی ایران متغیرهای گوناگونــی برای تعیین 
سرشت جسمی روانی هر فرد مشخص می کنند. در حالی 
که آنچه توسط این دو نفر پیشــنهاد شده تنها فرم بیرونی 
بدن را برای تقســیم بندی تیپ انســان ها در نظر گرفته 
است. در ضمن اکثر افراد مخلوطی از انواع تیپ ها هستند، 
 به همین دلیــل امروزه بــه تیپ بدن یک عــدد 3 رقمی

 ) هر کدام از 1 تا 7 ( اختصاص می دهند. الزم به ذکر است 
که نســبت تاثیر محیط به ژن، 75 به 25 اســت. حال به 

بررسی خصوصیات هر 3 تیپ می پردازیم. 
1- تیپ بدنی الغر، ضعیف، استخوانی 

این افــراد دارای شــانه و دور کمر باریک، صــورت الغر، 
پیشانی بلند و کشیده، قفسه ســینه باریک و دست و پای 
الغر هســتند. چربی کمی در بدن دارنــد و افزایش وزن و 
توده عضالنی به سختی در آنها شــکل می گیرد. رشد آنها 

در اطراف سیستم عصبی تمرکز یافته است. 
افرادی حســاس، تیز هوش، درون گرا، جامعه گریز، آرام، 
 ســاکت شــکننده، کم رو و در تعارض با محیط هستند.

  قــوه تخیل باالیــی دارنــد ودر کارهای ظریــف و دقیق 
موفق تر می باشند.

از نظر فیزیولوژیک، پوست ســرد دارند و با وجود خشکی 
دهان و بزاق کم، تمایل کمی به آب خوردن دارند. معموال 

کم اشتها هستند و میزان خوابشان معمولی است.
 افرادی کم انرژی ولــی منظم که با بی قــراری، کاری را 

 شــروع می کنند ولی هنــگام خاتمه کار دچــار ضعف و
 کم توانی می شــوند. آمادگی روانی بیشتری برای ابتال به 

افسردگی، بدگمانی و اضطراب دارند.
 طبع لطیف آنها یک سوی آن جنون و سوی دیگر آن نبوغ 
شاعرانه، صوفیانه و حساســیت های روحی است. زیادی 
وســواس دارند و فکر و خیاالت در این گونه افراد شــیوع 

بیشتری دارد.
 از آنها انتظار شجاعت و جسارت را نداشــته باشید. برای 
ورزش های دو اســتقامت مناسب هســتند. ورزشکاران 
آفریقایی که از دوندگان مطرح جهان محســوب می شوند 
به خاطر پاهای باریک و عضله پشــت پای کشیده ای که 

دارند دارای این خصوصیت می باشند. 
این افــراد در ارتفاعات 2 هزار فوتــی زندگی می کنند که 
میزان گلبول قرمز خونشــان را افزایش می دهد و ظرفیت 

قلبی عروقی شان را باال می برد.  

کســی که اعتماد به نفس عالی دارد، بــه هیچ عنوان 
حاضر نیســت تن عزیزش را که نعمــت و آفریده الهی 
است دســتخوش ناراحتی قرار دهد.  جســم خود را با 
عشق فراوان دوست داشته باشید، رژیم غذایی درستی 
اختیار کنید و به اندازه بخوابید. لباس ســبک، راحت و 
نرم بپوشید، کفش راحت به پا کنید ورزش و کوه پیمایی 
را در برنامه روزانه خود قــرار دهید، هر روز حمام کنید، 
از سیگار و مشــروب های الکلی به شدت دوری ورزید.  
نفس عمیق بکشــید و همیشه تبســمی بر لب داشته 
باشید. اولین نماد درونی اعتماد به نفس رضایت خاطر 
است. کســانی که اعتماد به نفس عالی دارند در درون 
خود با احساس توانایی ها و تا حدی به فعلیت در آمدن 
این توانایی ها احساس خوب و رضایت خاطری عمیق 
دارند. نماد بیرونی این رضایت خاطر، تبســمی اســت 
که شــما بر لب دارید. تبسم هم آرامش عضالت صورت 
و آرامش جسمی شما را سبب می شــود و هم رضایت 

خاطر و اعتماد به نفس را در شما القا می کند. 

یک دختر روس ادعا می کند با اشعه ای که در چشمانش 
وجود دارد به راحتی می تواند اعضای داخلی بدن انسان ها 
را ببیند و گاهی بهتر از خود پزشکان بیماری را تشخیص 
دهد. این دختر روسی به نام ناتاشا در سال 1987 به دنیا 
آمده و هم اکنون در مرکز بیماری های خاص بیمارستان 
مسکو مشغول کار است. او در برابر نگاه های ده ها پزشک 
متخصص و دانشمند ماهر که برای مشاهده توانایی او به 
روســیه رفته بودند، گفت: »کنار مادرم در خانه نشسته 
بودم که ناگهان فهمیدم چشــمانم جور دیگری می بیند. 
در کمال حیرت متوجه شدم می توانم اعضای داخلی بدن 
مادرم را ببینم. بعد هم بالفاصله بــه او گفتم که اعضای 
بدنش در چه حالتی هستند و چطور کار می کنند.  از آن 
به بعد دیگر چشم های من به حالت عادی بدن  انسان ها را 
نمی بیند، چون می توانم برای چند ثانیه اندام های درونی 
بدن آنها را به صورت رنگی ببینــم و حتی وضعیت آنها را 
تحلیل کنم. من خودم نام این نوع نگاهی که دارم را دید 
پزشکی گذاشته  ام.« ناتاشا دمکینا در سال 2003 به لندن 

دعوت شد و در پی آن به نیویورک و توکیو هم سفر کرد.

با جسم خود خوب رفتار کنید

 دختری که می تواند
 داخل بدن دیگران را ببیند! 

اعتماد به نفس

جالب وخواندنی

مي گویند در کشــور ژاپن مــرد میلیونري زندگي 
مي کرد که از درد چشــم نمی توانست بخوابد. براي 
مداواي چشــم دردش انواع قرص ها و آمپول ها را 

استفاده کرد، اما نتیجه چنداني نگرفته بود.
وي پس از مشــاوره فراوان با پزشکان و متخصصان 
زیاد، درمــان درد خود را در مراجعــه به یک راهب 

مقدس و شناخته شده مي بیند. 
وي به راهــب مراجعــه مي کند و راهــب نیز پس 
از معاینه وي به او پیشــنهاد کردکه مدتي به هیچ 

رنگي به جز رنگ سبز نگاه نکند. 
وي پس از بازگشت از نزد راهب به تمام مستخدمان 

خود دســتور مي دهد با خرید بشکه هاي رنگ سبز 
تمام خانه را با سبز، رنگ آمیزي کند. 

همین طور تمام اســباب و اثاثیه خانــه را با همین 
رنگ عوض مي کند. 

پس از مدتي رنگ ماشــین ، ســت لبــاس اعضاي 
خانواده و مســتخدمان و هر آنچه به چشم مي آید 
را به رنگ ســبز و ترکیبات آن تغییر مي دهد و البته 

چشم دردش هم تسکین مي یابد. 
مرد میلیونر براي تشــکر از راهب وي را به منزلش 

دعوت مي کند. 
 راهــب وقتي بــه محضر بیمــارش مي رســد از او 

مي پرسد آیا چشم دردش تسکین یافته؟ 
مرد ثروتمند نیز تشــکر کرده و مي گویــد : بله ، اما 

این گران ترین مداوایي بود که تاکنون داشته است. 
مرد راهب با تعجب به بیمــارش مي گوید: بالعکس 
این ارزان ترین نســخه اي بوده کــه تاکنون تجویز 

کرده ام. 
براي مداواي چشــم دردتان، تنها کافي بود عینکي 
با شیشه ســبز خریداري کنید و هیچ نیازي به این 

همه مخارج نبود. 
براي ایــن کار نمي تواني تمام دنیــا را تغییر دهي، 
بلکه با تغییر چشــم اندازت )نگرش( مي تواني دنیا 

را به کام خود درآوري. 
تغییــر دنیــا کار احمقانــه اي اســت، امــا تغییر 
چشــم اندازمان )نگرش( ارزان تریــن و موثرترین 

روش مي باشد.
زن وشوهری بیش از60ســال بایکدیگرزندگی مشترک 
داشتند.آنهاهمه چیزرابه طورمســاوی بین خودتقسیم 

کرده و ازیکدیگرپنهان نمی کردند مگریک چیز:یک جعبه 
کفش درباالی کمدپیرزن بود که ازشوهرش خواسته بود 

هرگزآن رابازنکند و درموردآن هم چیزی نپرسد.
درهمه  این ســال هــا پیرمــردآن رانادیــده گرفته بود 

اماباالخره یک روز.....
پیــرزن بــه بســتربیماری افتادوپزشــکان ازاوقطــع 
 امیدکردند.درحالی کــه بایکدیگرامورباقی رارفع ورجوع
 می کردند پیرمرد جعبه کفش راآورده ونزدهمسرش برد.

پیرزن تصدیق کردکه وقت آن رســیده اســت که همه 
چیزرادرموردجعبه به شوهرش بگوید.پس از او خواست 
تادر جعبه را باز کند. پیرمرد در جعبه را باز کرد و عروسک 
بافتنی و مقدار زیــادی پول به مبلغ 95 هــزار دالر پیدا 

کرد،پیرمرد در این باره از همسرش سوال نمود.

پیرزن گفت:هنگامی که ماقول وقرار ازدواج گذاشــتیم، 
مادربزرگم به من گفت که رازخوشبختی زندگی مشترک 
دراین است که هیچ وقت مشــاجره نکنید،اوبه من گفت 
که هروقت ازدست توعصبانی شدم ســاکت بمانم ویک 

عروسک ببافم.
 پیرمردبــه شــدت تحــت تاثیرقرارگرفت وســعی کرد

اشــک هایش سرازیرنشــود فقط دوعروســک درجعبه 
بود پس همســرش فقط دوباردرطول زندگی مشــترک 
ازدســت اورنجیده بودازاین بابت دردلش شــادمان شد 
پس روبه همسرش کردوگفت:این همه پول چطور؟پس 

اینهاازکجاآمده؟
پیرزن پاســخ داد:آه عزیزم این پولی اســت که ازفروش 

عروسک هابه دست آورده ام...

»عروسک بافتنی«تغییر نگرش !...

شخصیت شناسی و نوع خوابیدن )2(
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 ابالغ رای
4/612 شــماره دادنامــه: 9409970350502120 شــماره پرونــده: 
9209980350501389 شماره بایگانی شــعبه: 921480 خواهان: موسسه 
مهد قرآن کریم والیت اســتان اصفهان با مدیریت حاج حســین خاکساری 
هرندی با وکالــت آقای محمد آقا ابراهیمی ســیچانی فرزند علی به نشــانی 
اصفهان – خ مقداد نبش کوچه پنجم ســاختمان زیتون ط اول موسسه آفتاب 
عدل ، خواندگان: 1- خانم طیبه ساعی نژاد فرزند حسن2- آقای حسین ساعی 
نژاد فرزند حسن 3- خانم صدیقه دانا 4- آقای احمد ساعی نژاد فرزند حسن 
5- خانم طاهره ســاعی نژاد فرزند حســن 6- آقای محمد ساعی نژاد فرزند 
حسن 7- خانم سلیمه ساعی نژاد فرزند حسن همگی به نشانی مجهول المکان، 
خواسته : تخلیه، گردشــکار: دادگاه پس از بررســی محتویات پرونده ختم 
رسیدگی اعالم به شرح زیر مبادرت به رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص 
دادخواست موسسه مهد قرآن کریم والیت اســتان اصفهان به طرفیت خانم 
صدیقه دانا و محمد ســاعی نژاد فرزند حسن، احمد، حســین، سلیمه، طیبه، 
طاهره ساعی نژاد فرزندان حســن به خواســته تخلیه مورد اجاره به لحاظ 
تغییر شغل به انضمام کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل به شرح متن 
دادخواست دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و حسب اظهارات خواهان و 
برابر قرارداد عادی مورخ 1368مورث خواندگان بر پالک موضوع دعوی به 
شغل حمامی ید استیجاری داشته و خواهان مستند به نظریه مامور اجرا در 
زمان اجرای خلع ید مدعی است که چون خواهان تغییر شغل دارد و در قرارداد 
مذکور مستاجر از تغییر شغل منع شده است درخواست تخلیه محل را نموده 
است خواندگان حاضر نشــده و دفاع یا تکذیبی ارائه ننموده اند دادگاه جهت 
بررسی عین مستاجره و وضعیت موجود آن و نحوه فعالیت در سالیان اخیر 
قرار تحقیق محلی صادر و در محل حاضر و مالحظه گردید که عین مستاجره 
با حدود 1500 متر اعیانی در محل به صورت یک حمام قدیمی با قدمت باالی 
100 سال در محل مالحظه گردید و هیات فیزیکی محل هیچ گونه تغییری پیدا 
نکرده در ضلع غرب حمام دو مغازه وجود داشــت که فعالیت تجاری در آن 
انجام شده است مغازه ها نیز قدمتی همزمان با ساخت حمام داشته آنچه در 
نظریه مامورا جرا به عنوان نیز شــغل مبنای دادخواســت خواهان شده نیز 
حکایت از آن دارد که در مغازه  های متصل به حمام فعالیت های تجاری انجام 
شده است که تغییر شغل نیست زیرا مغازه نیز دارای قدمت طوالنی همزمان با 
ایجاد حمام داشته که زمان استفاده از آن نیز همزمان با اجاره حمام است و 
جزء الینفک آن است و حسب تحقیقات از همسایگان نیز هیچ گونه تغییر شغل 
در محل ایجاد نشده و گاهًا به صورت مقطعی در برخی از زمان های خاص 
به صورت محدود از محل استفاده های دیگر شده لیکن استفاده های مذکور 
به نحوی نبوده که عنوان تغییر شــغل به آن اطالق گردد لذا دادگاه به لحاظ 
عدم احراز شرایط بند 7 از ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 
دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 197 قانون مارالذکر 
حکم به رد دعــوی خواهان صادر و اعالم می گــردد رای صادره حضوری 
 و ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر اســتان اصفهان

 است.  م الف:11983 شــعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان) 510 کلمه، 5 
کادر( 

ابالغ رای
4/613 شــماره دادنامه: 9509970350600305 شــماره بایگانی شــعبه: 
940610، 940859  خواهان: آقای اســمعیل ابطحی به نشــانی شهرســتان 
اصفهان خ میر کوچه شهید زمانی بن بست پرتو مجتم پگاه زنگ 4، خواندگان: 
1- آقای بابک برهانی به نشــانی مجهول المکان 2- بانک صادرات با وکالت 

آقای علیرضا مختاری فرزند قدمعلی به نشانی اصفهان خیابان امام خمینی 
جنب تامین اجتماعی ساختمان الماس طبقه ششم واحد 617 ، 4- آقای علیرضا 
کالهدوزان به نشانی شهرستان اصفهان خ فردوسی جنب بانک ملی بن بست 
 حق شناس آخرین بن بست درب روبرو ، خواســته ها: 1- الزام به فک رهن

 2- جلب ثالث )غیرمالــی(، دادگاه با عنایت به جامــع محتویات پرونده ختم 
رســیدگی را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای مــی نماید. رای 
دادگاه: در خصوص دعوی آقای اســمعیل ابطحی فرزند حســین به طرفیت 
1- آقای بابک برهانــی فرزند منوچهــر 2- بانک صادرات بــا وکالت آقای 
علیرضا مختــاری و جلب ثالث 3- آقــای علیرضا کالهدوزان به خواســته 
الزام به فک رهــن و انتقال ســند مالکیت یکدســتگاه آپارتمــان پالک ثبتی 
4999/16107 بخش 5 ثبت اصفهان و مطالبه خســارات دادرســی با عنایت 
به جامع محتویات پرونــده و اینکه خواهــان به موجب مبایعــه نامه عادی 
آپارتمان را از خوانــده ردیف اول خریداری و خوانده متعهد به انتقال ســند 
مالکیت بوده ولی نسبت به انتقال ســند مالکیت اقدام نکرده و خواهان با طرح 
دعوی به شرح فوق درخواست رسیدگی دارد و از توجه به دفاعیات خوانده 
ردیف دوم که تاکنون مطالبات بانک پرداخت نشــده و جوابیه استعالم ثبتی 
که طی شــرحی اعالم ننموده ششــدانگ به نام آقای محمد رضا کالهدوزی 
فرزند مصطفی می باشــد و خواندگان مالکیت ثبتی ندارند و مالک رســمی 
نیز طــرف دعوی نمی باشــد و دعوی الزام بــه انتقال ســند مالکیت متوجه 
خواندگان و مجلوب ثالث نمی باشــد فلذا مســتنداً به بند 4 مــاده 84 و 89 و 
299 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان به طرفیت خواندگان 
و مجلوب ثالث صــادر و اعالم می گــردد رای صادره ظرف مدت بیســت 
 روز پس از ابالغ قابــل تجدیدنظر خواهــی در محاکم تجدیــد نظر اصفهان 
می باشد. م الف:11987 شــعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان) 340 کلمه، 

4 کادر( 
اخطار اجرایی

4/627 شماره: 344/94 به موجب رای شــماره 766 تاریخ 94/11/12 حوزه 
42 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
1- جعفر نتایج فرزند جعفر 2- کامبیز نوری فرزند علیرضا هر دو به نشانی 
مجهول المکان محکومند به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 30/000/000 
ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ ســیصد و پانزده هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ) 94/5/15( 
لغایت زمان وصول و نیز حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان 
عبدالعلی مالکی ورنوسفادرانی به وکالت لیال مختاری فرد به نشانی اصفهان 
خ محتشم کاشانی نبش چهار راه رودکی ساختمان جام جم طبقه 4 و همچنین 
پرداخت نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظــرف مهلت مزبور صورت جامع 
 دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم

 نماید.
 م الف:11923 شــعبه 42 حقوقی مجتمع شــماره یک شــورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان) 209 کلمه، 4 کادر(  
اخطار اجرایی

4/628 شــماره: 1837/94 ش 6 به موجب رای شــماره 61 تاریخ 95/1/21 
 حوزه 6 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت 

محکوم علیه1- محمد علی صداقت پیام فرزنــد احمد 2- محمد رفیعی فرزند 
حسن هر دو به نشانی مجهول المکان محکومند به پرداخت مبلغ 35/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و 765/000  ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
) 94/10/23( لغایت زمان اجرای حکم طبق شاخص بانک مرکزی به صورت 
تضامنی در حق محکوم له بانک مهر اقتصاد بــا وکالت خانم نرگس صادقی 
قهساره به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق شــمالی چهار راه وکال ساختمان 
وکالی دادگستری ط اول.  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظــرف مهلت مزبور صورت جامع 
 دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 

نماید. 
م الف:11918 شــعبه 6 حقوقی مجتمع شــماره یک شــورای حــل اختالف 

شهرستان اصفهان)208 کلمه، 2 کادر(   
اخطار اجرایی

4/629 شماره: 894/94 ش 22 به موجب رای شماره 1070 تاریخ 94/12/15 
حوزه 22 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه امین زردشت به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ چهل و چهار میلیون ریال اصل خواسته و پرداخت یکصد و شصت هزار 
ریال خسارت دادرسی و نشر آگهی و حق الوکاله وکیل و تاخیر تادیه از تاریخ 
94/4/20 و نیم عشــر در حق محکوم له عبدالعلی مالکی به نشــانی شهرک 
صنعتی محمود آباد بین خ 18 و 20 ســنگبری فیروز.  ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، 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 اســتیفاء محکوم به از آن میسر 
باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 

ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:11937 شعبه 22 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان)177 

کلمه، 2 کادر(   
اخطار اجرایی

4/630 شماره: 345/94 به موجب رای شــماره 765 تاریخ 94/11/12 حوزه 
42 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه 1- جعفر نتایج 2- کامبیز نوری هر دو به نشانی مجهول المکان محکومند 
به پرداخت تضامنی مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت 
مبلغ 315/000 ریال بابت هزینه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک ) 94/5/10( تا زمان اجرای حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
در حق خواهان  عبدالعلی مالکی ورنوســفادرانی به نشانی اصفهان شهرک 
صنعتی محمود آباد خ 18 سنگبری فیروز  با وکالت لیال مختاری فرد به نشانی 
اصفهان خ محتشم کاشــانی نبش چهار راه رودکی ساختمان جام جم طبقه 
 4،   ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، 
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 اســتیفاء 
محکوم به از آن میســر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 

اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:11924 شعبه 
42 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان)204 

کلمه، 2 کادر(   
ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم

4/633 خواهان: علیرضا مشــکالتی نایینی فرزند محمدرضا ســاکن نایین 
خیابان ولیعصر روبروی خدمات موتوری شهرداری نانوایی بربری، خوانده: 
مهدی زمانی بلوکانی به نشــانی مجهول المکان، ک.پ: 189/95 ش 2 شورا، 
خواهان دادخواستی به طرفیت خواندگان فوق الذکر دائر بر مطالبه وجه یک 
فقره سفته به این دفتر و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و تعیین 
وقت رسیدگی برای روز پنج شــنبه مورخ 95/6/11 ساعت 10/30 صبح و با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی دادگاه های عمومی و انقــالب مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار آگهی می شــود تا نامبرده جهت اخذ نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم به شــورا مراجعه و در وقت رسیدگی تعیین شــده در جلسه شورا 

حضور یابد و اال دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
 م الف:130 شــعبه 2 حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان)143 

کلمه، 2 کادر(   
اخطار اجرایی

4/631 شماره: 893/94 به موجب رای شماره 1071 تاریخ 94/12/15 حوزه 
22 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
امین زردشت به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ چهل و 
چهار میلیون ریال اصل خواسته و یکصد و شصت و پنج هزار ریال خسارت 
دادرسی و هزینه نشــر آگهی و حق الوکاله وکیل و خســارت تاخیر تادیه از 
تاریخ 94/2/20 و نیم عشر دولتی در حق محکوم له عبدالعلی مالکی به نشانی 
شــهرک صنعتی محمود آباد بین خ 18 و 20 سنگبری فیروز.  ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یــا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 

اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:11938 شعبه 22 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان)179 

کلمه، 2 کادر(   
حصر وراثت

4/632  خانم مرضیه رضایی معصوم آباد  به  شناسنامه شماره 1  به شرح 
دادخواست به کالسه 63/95 از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان حســین دهقانی معینی به شماره 
شناسنامه 2 در تاریخ 1395/1/13 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- متقاضی مرضیه رضائی 
معصوم آباد )همســر( 2- محمد دهقانی معینی )پسر( 3- معصومه دهقانی 
معینی)دختــر( 4- محبوبه دهقانــی معینی )دختر( 5- نجمــه دهقانی معینی 
)دختر( 6- نیــره دهقانی معینی )دختــر(.  اینک با انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 138 شــعبه 3 حقوقی مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف نایین) 

142 کلمه، 2 کادر(  

فقدان سند مالکیت
4/619 شــماره صــادره: 1395/43/251482 نظر به اینکــه محمد نصری 
نصرآبادی با تســلیم دو برگ استشــهاد شهود شــماره 95/4/23-31585 
دفترخانه 132 اصفهان مدعی مفقود شدن سند مالکیت ششدانگ پالک شماره 
50 فرعی از 5 اصلی  واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که در ذیل ثبت 116699 
مورد ثبت در صفحه 340 دفتر جلد 641  امالک تحت شــماره چاپی 956750 
صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند انتقال شــماره 85/11/25-54390 
دفترخانه 5 اصفهان به وی انتقال یافته و اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم 
در اثر سهل انگاری مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده 
است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله  نسبت به 
ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت ده روز اعترضا خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب  صورتمجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله  ارائه 
نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 

12764 اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان ) 217 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی و احضار متهم

4/601 شــماره درخواســت: 9510463747300010 شــماره پرونــده: 
9309983737800154 شــماره بایگانی شــعبه: 950313 نظر به اینکه در 
پرونده کالســه 950313 این دادگاه آقای محمد عظیمــی فرزند علی اکبر به 
موجب مفاد کیفرخواست شماره 9510433747200094 دادسرای شهرستان 
خوروبیابانک، متهم اســت به ســرقت از منزل ) جنبه عمومی جرم(موضوع 
شکایت اولیه آقای علی گرجی فرزند علی اکبر و با توجه به معلوم نبودن محل 
اقامت متهم و عدم دسترســی به متهم و اینکه وقت رسیدگی پرونده مذکور 
برای تاریخ 1395/06/29 ساعت 11 صبح تعیین گردیده، به استناد ماده 174 
قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت آگهی می گردد تا متهم فوق الذکر 
در تاریخ تعیین شــده جهت ارائه دفاعیات و آخرین دفاع خود در قبال اتهام 
منتسبه در این دادگاه حاضر گردیده یا وکیل خود را معرفی نماید در غیر این 
صورت دادگاه مبادرت به صدور رای می نماید.  م الف: 137 دادگاه عمومی 

دادگستری شهرستان خور و بیابانک ) 146 کلمه، 2 کادر(  
حصر وراثت

4/602  آقای محمد حسن افضلی نایینی  به  شناســنامه شماره 34  به شرح 
دادخواست به کالسه 67/95 از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان حمیده شــاطری نایینی به شماره 
شناسنامه 100 در تاریخ 1393/12/2 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- متقاضی محمد حسن 
افضلی نایینی )پسر( 2- حسین افضلی نایینی)پسر( 3- محمودرضا افضلی 
نایینی) پسر( 4- محسن افضلی نایینی)پسر( 5- طاهره افضلی نایینی)دختر( 
6- زهره افضلی نایینی)دختر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 130 شعبه 3 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف نایین) 139 کلمه، 2 کادر(  
اخطار اجرایی

4/607 شــماره: 837/94 به موجب رای شــماره 34 تاریخ 95/1/21 حوزه 
27 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه رضا نصراللهی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
14/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلــغ 160/000 ریال بابت هزینه 

دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک شماره 801028 
مورخ 91/5/5 تا تاریخ اجرای حکم که محاسبه آن بر عهده اجرای احکام می 
باشــد و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه های نشر آگهی در حق 
محکوم له ناصر الماســی با وکالت 1- نســیم امیریان 2- آزاده سلیمانی به 
نشانی اصفهان خ چهارباغ باال مجتمع تجاری کوثر طبقه دوم واحد 438 و نیم 
عشر حق االجرا در حق دولت. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظــرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف:12060 شعبه 27 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان)211 کلمه، 2 کادر(   
اخطار اجرایی

4/606 شماره: 98/94 ش 14 به موجب رای شماره 782 تاریخ 94/5/25 حوزه 
14 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
فاطمه کریمی علویجه فرزند محمد به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت 
به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریــال ) 50/000/000 ریال( بابت وجه چک به 
شــماره 9211/277780-12 به عهده بانک ملی و مبلغ یکصد و هشتاد و پنج 
هزار ریال بابت خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر  آگهی طبق 
تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 93/12/27 تا زمان 
وصول در حق محکوم له سیاوش بهمن زیاری فرزند حشمت اله شغل آزاد به 
نشانی اصفهان میدان میوه و تره بار مرکزی محوطه سبزی و نیم عشر حق 
االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میســر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 
اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:12050 شعبه 
14 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان)211 

کلمه، 2 کادر(   
اخطار اجرایی

4/604 شماره: 892/94 ش 22  به موجب رای شماره 1072 تاریخ 94/12/15 
حوزه 22 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه امین زردشت به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ چهل و چهار میلیون ریال اصل خواسته و پرداخت یکصد و پنجاه و پنج 
هزار ریال هزینه دادرسی و نشــر آگهی و حق الوکاله وکیل و تاخیر تادیه از 
تاریخ 94/3/20 و نیم عشر در حق محکوم له عبدالعلی مالکی به نشانی شهرک 
صنعتی محمود آباد بین خ 18 و 20 ســنگبری فیروز.  ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، 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 اســتیفاء محکوم به از آن میسر 
باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:11939 شعبه 22 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان)179 کلمه، 2 کادر( 
 اخطار اجرایی

4/605 شماره: 920/94 ش 9  به موجب رای شــماره 1194 تاریخ 94/7/29 
حوزه 9 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه هاشم انصاری طاری فرزند احمد به نشانی مجهول المکان محکوم است 

به پرداخت مبلغ چهل میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 
دویســت و ده هزار ریال بابت هزینه دادرســی و مبلغ سیصد و بیست هزار 
ریال بابت هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از ) 773766-87/2/25 و 
773758-87/5/15( تا زمان اجرای حکم در حق محکوم له محسن کدخدایی 
الیادرانی فرزند حسین به نشــانی خ اشــرفی اصفهانی )کهندژ( نبش کوچه 
3 کیان صنعت و همچنین نیم عشــر حق اجرا در حق اجرای احکام شــورای 
حل اختــالف. ماده 34 قانــون اجرای احــکام: همین که اجرائیــه به محکوم 
علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنــرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یــا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظــرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف:12053 شــعبه 9 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان)208 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

4/611 شماره: 940683  به موجب رای شماره 1736 تاریخ 94/1/27 حوزه 
8 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
مرتضی جعفری به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت بــه پرداخت مبلغ 
32/000/000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه های نشر آگهی جمعًا به مبلغ 
600/000 ریال و 325/000 ریال هزینه دادرســی و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست 94/7/19 بابت حواله به ش 52146-93/6/20 و نیم 
عشر حق االجرا در حق محکوم له علی حسین ابریشم کار اصفهانی به نشانی 
اصفهان میدان امام حسین اول خ طالقانی پوشــاک ابریشم.  ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یــا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:12074 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان)186 کلمه، 2 کادر( 
اخطار اجرایی

4/610 شماره: 941201  به موجب رای شماره 2084 تاریخ 94/12/11 حوزه 
8 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه مرتضی جعفری فرزند رحیم به نشــانی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ 32/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 450/000 ریال هزینه 
دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت 94/10/13 تا 
تاریخ وصول بابت چک به ش 52147-93/7/20 و نیم عشــر حق االجرا در 
حق محکوم له علی حسین ابریشم کار اصفهانی به نشانی اصفهان میدان امام 
حسین اول خ طالقانی پوشاک ابریشم کار.  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف:12075 شــعبه 8 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان)183 کلمه، 2 کادر( 
اخطار اجرایی

4/609 شماره: 941539 ش ح 9  به موجب رای شــماره 231 تاریخ 95/2/6 
حوزه 9 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت 
محکوم علیه فردین ترابی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 

مبلغ ســی میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یکصد و هشتاد هزار ریال 
بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیــل طبق تعرفه و هزینه نشــر آگهی 
طبق تعرفه و خســارت تاخیر تادیــه از 94/11/25 تا زمــان اجرای حکم در 
حق محکوم له احســان صدری فرزند محســن با وکالت حسین محمدیان و 
الهام خدارحمی به نشــانی اصفهان خیابان شــیخ صدوق شمالی ساختمان 
تجارت )ارغوان( طبقه 3 واحد 18 و همچنین نیم عشر حق اجرا در حق اجرای 
احکام شــورای حل اختالف.  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظــرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف:12058 شــعبه 9 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان)210 کلمه، 2 کادر( 
اجراییه

شــماره    9510423727100086 اجراییــه: شــماره   4 /634
پرونده:9409983727100693 شــماره بایگانی شــعبه:941110 بموجب 
دادنامــه غیابــی شــماره 9509973727100025- 95/1/8 محکوم علیهما 
1- محمد آیتی سجزی فرزند امید علی به نشانی اصفهان هفتون کوچه زرین 
کوب کوچه شهید مصطفی رادی پور پالک 43 ، 2- علی شفیعیان دستجردی 
فرزند اصغر به نشــانی اصفهان برخوار مرکزی دستگرد اتوبان ذوب آهن 
کوی آزادگان پالک 24 متضامنًا محکومند به پرداخت مبلغ 1/300/000/000 
ریال بابت اصل خواسته، مبلغ 39/595/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز 
خســارت تاخیر تادیه چک موضوع دادنامه از تاریــخ 94/8/30 لغایت زمان 
اجرای حکم به نرخ روز و بر اساس شاخص بانک مرکزی در حق محکوم له 
حسین مهدوی فرزند مهدی به نشانی شهرستان نایین شهرک پاسداران جنب 
نانوایی سپاه پالک 3 و همچنین پرداخت 0 درصد محکوم به ، بابت نیم عشر 
دولتی در حق دولت. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجــرای احکام مدنی(. 
2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه 
اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که 
به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به 
همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد 
اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح 
دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال 
به درخواست محکوم له بازداشت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالــی 1394(. 4-خودداری محکوم علیــه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. 
)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگــری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد 
موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا 
هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه 
از زندان منوط به موافقــت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط 
محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394(. م الف: 135 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نایین)439 کلمه، 5 کادر(   
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موفقیت 

کودک

خواندنی

خانه داریآشپزی

مواد الزم: 
 کره نــرم شــده  175  گرم، شــکر 
تصفیه نشــده100 گــرم، تخم مرغ 
4 عدد، چیپس شکالت خالص 225 
گرم، کشــمش 100 گــرم، گردوی 
خرد شــده50 گرم،پوست رنده شده 
 پرتقال 1 عدد، آرد حاوی بکینگ پودر

225 گرم
طرز تهیه:

یک قالب 900 گرمی مخصــوص نان را کمی چرب نماییــد و ته آن  کاغــذ روغنی قراردهید.
 کره و شــکر را داخل کاســه ای بریزیــد و مرتب  هــم بزنید تا ماننــد کرم شــود و  پف کند. 
تخم مرغ هایی را که از قبل زده اید کم کم به مایه اضافه کرده و خوب  هم بزنید. اگر دیدید مایه ، 

حالت بریده بریده دارد حدود 1 تا 2 قاشق غذاخوری آرد به آن  اضافه کنید.
چیپس شکالت،کشمش، گردو و پوست پرتقال را به مخلوط کیک اضافه نمایید . آرد را  الک کرده 
و با دقت زیاد، آن را کم کم به مایه کیک بیفزایید. مایه را داخل قالب نان بریزید و با پشت یک قاشق 

وسط سطح کیک را کمی گود نمایید 
.مایه را در فری که از قبل روی حرارت 175 درجه ســانتیگراد یا 325 درجه فارنهایت و یا عدد 3 

فرهای گازی، گرم شده قرار دهید و اجازه دهید یک ساعت  بپزد. 
برای اطمینان از پخت کیک ،یک عدد ســیخ نازک داخل آن فروکنید، اگر مواد کیک به ســیخ 
نچسبید، کیک آماده است . اجازه دهید کیک به مدت 5 دقیقه داخل قالب بماند تا کمی سرد شود 
سپس آن را برگردانید و روی سینی مشبک فلزی بگذارید تا کامال خنک شود.کیک مخصوص 

چای را به قطعات باریک برش زده و سرو نمایید .

ســعید بیابانکی پس از انتشار کتاب های شــعر و طنز »نامه های 
کوفی«، »لبخندهای مستند« و »یلدا« به تازگی چهارمین کتاب 

شعر مستقل خود یعنی »سنگچین« را  از سوره مهر منتشر کرد.
این شاعر درباره کتاب سنگچین گفت: سنگچین مجموعه شعری 
اســت در قالب چارپاره و غزل که مجموعا 64 شــعر در آن سروده 
شده است که مشتمل بر 27 چارپاره و 37 غزل است و در سال های 
اخیر تنها مجموعه شعری است که این حجم از چارپاره را در خود 

گنجانده است.
وی همچنین ادامه داد: این کتاب در کارنامه من و همچنین در حوزه 
چارپاره مهم ترین و تاثیر گذارترین کتاب شعر است، همان طور که 
بسیاری از منتقدان و کارشناسان در جلسه نقد کتاب سنگچین در 
این باره نظر دادند و به تعریف و تمجید از آن پرداختند. در این میان 
از نظر دکتر موسوی گرمارودی چارپاره های موجود در سنگچین از 

بهترین چارپاره های شاعران دهه چهل و پنجاه به مراتب بهتر بود.
بیابانکی درباره عنوان انتخابی کتاب جدیدش گفت: در تمام فضای 
کتاب خواننده با حسرت به گذشــته بازمی گردد و روایت های آن 
همگی ریشه در گذشــته دارند. یکی از این افســوس ها داستان 
 ســنگچین اســت که به ماجرای ســفری که در جوانی به همراه

) سه نفر از(پسرعموهایم به مشهد مقدس داشتیم اشاره دارد و در 
ادامه حســرتی که بر روی دلم مانده که ای کاش همه دنیا همان 
لحظات بود و زمان می ایســتاد و زندگی در همان سال ها متوقف 
می شد. از همین رو این عنوان برای من همواره یاد آور گذشته بوده و 

به همین دلیل این نام را برای کتابم انتخاب کردم.
گفتنی است کتاب شعر سنگچین در حال حاضر در کتاب فروشی ها 
و سایت انتشارات سوره مهر در دسترس عالقه مندان و قابل تهیه 

است.

راز موفقیت مردان بزرگ و سرکامیابی آنها درگرو ی 
تربیت ها، فعالیت ها، کوشش ها و اجرای برنامه های 

ویژه ای  است که به آنها  در زیر اشاره می شود.
بخش نخست:    عوامل حقیقی کامیابی

- استقامت و پشتکار
صبر و شکیبایی و استقامت و بردباری از شیوه مردان 

بزرگ و کامیاب جهان است. 
دانشــمندان می گویند دو نوع نبوغ وجود دارد: نبوغ 
دیررس و نبــوغ زودرس و صفحــات زندگانی نوابغ 
 جهان گواه قطعی بر این تقسیم است. ما نیز می گوییم 

کا میابی دو  نوع  است: 
کامیابی نزدیــک و کامیابی دور. به علت دیر شــدن 
کامیابی نباید دست از کار کشید و موفقیت را محال 
دانست.ابوجعرانه، دانشمند و عالم بزرگ اسالمی، به 

ثبات و استقامت معروف است. 
وی که درس اســتقامت را از یک حشره به نام جعرانه 
فراگرفته است می گوید: در مسجد جامع دمشق کنار 
ستون صافی نشسته بودم که دیدم این حشره قصد 
دارد روی آن سنگ صاف باال برود و باالی ستون کنار 
چراغی بنشیند. من از اول شب تا نزدیکی های صبح در 
کنار آن ستون نشسته بودم و در باال رفتن این جانور 

دقت می کردم. در این مدت، دیدم که  700 بار از روی 
زمین تا میانه ستون باال رفت،  شکست خورد  و بر زمین 
افتاد)زیرا آن ستون صاف بود و پای او روی آن قرار نمی 

گرفت و می لغزید(  اما نا امید نشد.
 از تصمیم و اراده آهنین این حشــره، در تعجب فرو 
ماندم. برخاستم وضو ســاختم و نماز خواندم.  سپس 
نگاهی به آن حشره کردم و دیدم بر اثر استقامت شاهد 
مقصود را در آغوش کشــیده و کنار آن چراغ نشسته 

است.
                پافشاری و استقامت میخ                                    

                                                                                 سزد  ار عبرت بشر گردد
                  بر سرش هرچه بیشتر کوبی                        

                                                                                   پافشاریش بیشتر گردد
دموستن از  سخنوران بزرگ آمریکاســت. او در فن 
 خطابه پی درپی با شکســت روبه رو می شد و زبانش 
می گرفت. دموســتن، برای تکمیل فــن خطابه، در 
زیرزمین، به تمرین می پرداخت. گاهی با تراشــیدن 
نصف ســرو صورت ، قیافه خنده آوری پیدا می کرد 
و بدین وسیله مجبور می شد، ماه ها در خانه بماند و 

مشغول تمرین خطابه گردد.
کســانی که مشــغول کارهای اجتماعی هســتند 

بیش از دیگران به صبر و حوصله و ثبات و اســتقامت 
 نیازمندنــد و بــدون بردباری هرگز گامــی به پیش 

نخواهند برد.
یکی از فالسفه انگلستان عقیده داشت که هیچ کس در 
انجام کاری ناتوان نیست. وی روزی با یک اسب سوار 
ماهر همسفر شد. درمیانه راه به دیوار کوتاهی رسیدند. 

سوار کار ماهر با یک ضربه بر اسب از باالی دیوار پرید.
 فیلسوف هم خواست همان کار را انجام دهد  ولی موفق 
نشد و از اسب به زمین افتاد. بار دیگر از زمین برخاست و 
اسب را زد تا از روی دیوار به آن سو بپرد، لکن باز از روی 

اسب افتاد. 
اما بار سوم بر اثر سعی و ثبات موفقیت به دست آورد. 
اودو بون، حیوان شــناس معروف آمریکایی، دویست 
تصویر از پرندگان گوناگون را روی کاغذ ترسیم کرده و 

هنگام مسافرت همه را در صندوقی گذارده بود. 
در غیاب وی تمام اوراق، طعمه موش ها شد. وقتی او در 
صندوق را باز کرد، زحمات خود را بر باد رفته دید. بسیار 
متاثر شد ولی به واسطه سعی و استقامت همه تصاویر 

را  از نو ترسیم کرد.
 ) برگرفتــه از کتاب رمــز پیروزی مــردان بزرگ اثر 

آیت ا...  سبحانی(

اگر می خواهید زیتــون را خود در 
منزل عمل آورید ایــن مطلب به 
شما کمک می کند تا این کار را به 

بهترین وجه انجام دهید:
اصــوال زیتون هــا بــه دو صورت 
 شکســته و کنســروی یا همان

  بی هسته هستند . زیتون شکسته 
زیتــو نــی اســت کــه مراحل 
روغن گیری آن انجام شــده اســت و زیتون بی هســته همان زیتون کنســروی است 
)روغن کشــی نشــده اســت( که  برای تهیه  زیتون پــرورده و یا تزیین  شــده  با فلفل 
قرمز  در بســته بندی های زیبا اســتفاده می شــود.در هرحال همه  زیتــون ها تلخی  
خاصــی دارند و تنهــا راه گرفتــن تلخی آنهــا خوابانــدن در آب نمک و شستشــوی 
چند باره آنهاســت تا طعــم تلخــی آن درحد مــورد انتظار از بیــن بــرود.در آخر که 
 طعم مطلــوب را پیدا کــرد مجددا زیتــون هــا را در آب نمــک بریزید )نمــک آن به

 اندازه ای باشد که خوردن آن برای شما مطبوع باشد ، نه بی نمک و نه شور( . اگر می خواهید 
زیتون ها را در سطل های پالستیکی سایز ماست های سه کیلویی  قراردهید  روی آن 1 یا 
 2 قاشق روغن زیتون و  یک قاشق گلپربریزید. معموال زیتون را در جای خنک می گذارند

و بهتر است که این جای خنک یخچال نباشد. زیتون  های سبز یا زیتون هایی  را که اندکی 
مانده تا رسیده شوند برای مدتی در محلول های قلیایی می خوابانند تا تلخی آنها گرفته شود، 
سپس مدتی در آب گذاشته و سرانجام در ظرفی که حاوی مخلوط آب، نمک و سرکه است  

قرار می دهند.

تنها راه حل اساسی وکاربردی برای گرفتن کیک شکالتی 
تلخی زیتون

سنگچین 

با مدیران موفق سحرخیز 
دنیا آشنا شوید)3(

روش هایی برای
 مسئولیت پذیر کردن فرزندان)3(

 در یــک دهه خــاص ا ز زندگی، میزان شــادي و نشــاطي که فرد
 احساس مي کند از هر زمان دیگري بیشتر است.

 نتایج یک مطالعه که با حضور بیش از 2400 شــرکت کننده باالی 
40 سال انجام شده، نشان می دهد که در اواسط دهه 30 میزان شادی 

و نشاطی که فرد  احساس می کند از هر زمان دیگری بیشتر است.
 به گفته این محققان، به نظر می رسد شادی که افراد در میانه دهه 30 
احساس می کنند به دلیل وقوع بیشــتر ازدواج ها در این سن و سال، 
تصمیم برای بچه دار شدن، تثبیت شــدن موقعیت شغلی، داشتن 
درآمد مناسب  است که باعث می شود فرد  اعتماد به نفس بیشتری 

پیدا کند  و  از زندگی اش  لذت ببرد.
 نتایج این تحقیق که پژوهشگرانی از دانشگاه ییل آن را انجام داده اند 
نشان داده است بعضی از افراد نیز 40 سالگی را از شادترین سال های 
عمر خود می دانند چراکه از نظر مالی موقعیت بهتری پیدا می کنند و 

می توانند شاهد بزرگ شدن فرزندان خود باشند.

غمگین ترین خرس قطبی جهان در یک مرکــز خرید چینی به نمایش 
گذاشته شــد.  نگهداری و به نمایش گذاشتن این خرس قطبی در   چین 
با اعتراض های فعاالن حقوق حیوانات روبرو شده است. بر اساس گزارش 
آبزرور، این خــرس قطبی که »پیتزا« یا همــانPizza نام دارد در یک 
پارک اقیانوســی در مرکز خرید »گرندیو« در گوانگــژو، در معرض دید 

عموم  گذاشته شده است.
تاکنون بیــش از 285هزار نفــر، دادخواســتی را که در آن خواســتار 
بسته شــدن این آکواریــوم و بازگرداندن این خــرس غمگین قطبی به 
خانه اش شده ،  امضا کرده اند. موسسه خیریه حمایت از حقوق حیوانات 
چین  با تقبیح رفتار مســئوالن این مرکز فروش، زندانی کردن حیوان را 
یک »عمل هولناک« توصیف کرد.این در حالی اســت که مدیریت این 
پارک ادعای بدرفتاری بــا »پیتزا« را رد کرده و مدعی شــده که خرس 

قطبی در آکواریوم بسیار راضی و خوشحال است!
در این آکواریوم غیر از »پیتزا«، چند نهنگ بولگا، شیرماهی و چند گرگ 

قطبی نیز نگهداری می شوند. 

مورچه ها پس از پایان عصر دایناســورها به یکی از ماهرترین کشاورزان 
 سراســر زمین تبدیل شــدند.مطالعات دانشــمندان نشــان می دهد 
مورچه های نواحی گســترده ای از زمین از جمله آمریکای جنوبی برای 

ادامه حیات خود به کشت قارچ ها وابسته هستند. 
آنها از این طریق مــواد غذایی الزم را به دســت آورده و کلنی های خود 
 را گسترش می دهند.   به باور دانشــمندان، مورچه ها هیچ گاه از حیث 
کشــت و کار در زمین توانایی رقابت با انســان را نداشــته اند اما نکته 
اینجاست که سابقه کشت قارچ ها توســط این حشرات به مراتب بیشتر 
از آن چیزی است که تاکنون تصور می شده است.  این مطالعه نشان داد 
که مورچه ها چند میلیون سال پس از نابودی دایناسورها شروع به کشت 

قارچ ها کردند.  
آنچه که این محققان دریافته اند نشــان می دهد که مورچه ها و قارچ ها 
چگونه در گذر زمان به طور حیرت انگیزی به یکدیگر وابســتگی متقابل 
 پیدا کردند.  انســان حدود 10 هزار سال اســت که در زمین کشاورزی 
می کند امــا در میان حیوانات تنها مورچه هــا و موریانه های متخصص 
 در کشت قارچ ها هستند که توانســته اند در مقیاس گسترده این کار را 

انجام دهند، آن هم از ده ها میلیون سال پیش. 

شــاید بســیاری از این مدیران موفق دنیا را بشناسید ، 
آنها افراد بســیار مشــهور و ثروتمندی هستند و جمله  
همیشگی شان  این است: سحرخیز باش تا کامروا باشی 
 و تحقیقات هم نشان می دهد ممکن است حقایقی در این 

ضرب المثل قدیمی وجود داشته باشد.
 در ادامــه مدیــران موفــق و ســحرخیز را بــه شــما

 معرفی می کنیم که ممکن است شما را متقاعد کنند که 
دیگر هرگز دکمه   snooze را برای هشدار زنگ بیدار باش 

تلفن همراهتان نزنید.
مدیرعامــل و  موســس  گلدیــن  کارا 

Hint Water 
در یک پســت در Business Insider درباره موسس 
Hint Water گفته شده است: او سر ساعت 5:30  برای 
بررسی تقویمش، رسیدگی به ایمیل های خوانده نشده 
و اطمینان از اینکه در طول شــب اتفاق ضروری و فوری 

نیفتاده باشد، بلند می شود.
هنگامی که این کارها انجام گرفت، یک شــیرقهوه دوبل 
می نوشد و قبل از اینکه اولین تماس مربوط به کارش را 
در 7:15 برقرار کند، به همراه همسرش و سگ هایشان به 

پیاده روی صبحگاهی می روند.
تیم کوک مدیرعامل اپل

غول تکنولوژی به سحرخیزی مشهور است.طبق پروفایلی 
در تایم، » او هر صبح ساعت 3:45 از خواب بیدار می شود 
)بله، هر صبح(، حدود یک ســاعت ایمیل می فرســتد، 
سپس به باشگاه می رود، قهوه می خورد و بعد کار می کند. 
تیم کوک در این مورد می گویــد: چیزی که در این مورد 
وجود دارد این است که وقتی کاری  را که انجام می دهید 
دوست دارید، واقعا به عنوان یک کار به آن فکر نمی کنید. 
آن چیزی است که انجام می دهید و این آینده  خوب در 

جایی است که من خودم را پیدا کردم.«
باب ایگر مدیرعامل دیسنی

ایگر بــه نیویــورک تایمز گفــت که هر صبح ســاعت 
 4:30 بیدار می شــود. او در این زمان استراحت فرصت 
پیدا می کنــد همزمــان روزنامه بخوانــد، ورزش کند، 
 آهنگ گــوش کند، به ایمیلش ســر بزنــد و تلویزیون 
 نــگاه کند. اگرچــه این بخشــی از زمان اســتراحتش 

محسوب می شود ولی او باز هم چند کار انجام می دهد.
Ellevate سلی کراچک رییس

 Citigroup و حســابدار ســابق Ellevate رییــس
در یــک پســت لینکدین نوشــت کــه بــرای او هیچ 
 زمانی به انــدازه 4 صبــح موثر و ثمربخش نیســت. او 
توضیح می دهد؛  از آنجا که  در آن هنگام از صبحگاه  هنوز 
 درگیر گفتگوهای داخلی روزانه نشده است، ذهنش بسیار

آرام اســت. شــاید بی ربط باشــد، ولی همچنین این 
زمان از روز، وقتی اســت که او خــودش را خالق ترین 
شــخص می یابد. وی می گوید: » در این موقــع از روز 
 اســت که  من خیــل عظیمی از ایــده هــا را در ذهنم

 به دست می آورم.« 

کارهــای منــزل از نظــر والدین کارهایــی کوچک  
 تکــراری هســتند کــه همیشــه در خانــه انجام 
می شــوند، اما در نظــر بســیاری از کــودکان این 
کارها بســیار مشکل و ناخوشــایند هستند و معموال 
 انجام آنها با بحــث و جدل های زیادی همراه اســت. 
 برای واگذاری کارهای منزل به کودکانتان نکات زیر را

 در نظر بگیرید؛
1- کودکان را دست کم نگیرید 

اغلب والدین کارهایی را که کودکان قادر به انجامشان 
هستند پایین تر از حد واقعی توان آنان در نظر می گیرند. 
والدین، حتی ممکن است کارهایی را برای کودکانشان 
 انجام دهند که خــود آنها به خوبی قــادر به انجامش

 هستند.
2- وظایفی را واگذار کنید که مناســب ســن 

کودکان باشد
اگر وظیفه ای که به او می دهید برای ســنش مشکل 
باشد، ناامید و دلزده خواهدشــد. اما اگر کارها طوری 
باشند که کودک از عهده انجام آنها به خوبی برآید، به این 
ترتیب تشویق می شود و می خواهد کارهای بیشتری 

انجام دهد.

شادترین سال های زندگی یک انسان 
مشخص شد

»پیتزا« غمگین ترین خرس قطبی 
روی زمین

مورچه ها پس از انقراض دایناسورها 
کشاورز شدند
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