
ایرنا نوشت:معاون سیاسی وزارت کشور گفت:تالش های 
بســیار زیادی برای ناامن کردن ایران از سوی دشمنان 
انجام می شود که با هوشیاری نیروهای نظامی و امنیتی 

توانسته ایم کنترل کنیم.
محمدحســین مقیمی اظهار کرد: برای پایــداری این 
 امنیت حضور، پشتیبانی و در صحنه بودن مردم به عنوان 
بزرگ ترین سرمایه های اجتماعی بسیار مهم است و وزارت 
کشور مسئولیت سنگینی در ارتباط با حضور مردم در همه 
صحنه ها دارد و بایستی دقت کنیم که عملکرد ما در دولت و 
ادارات به خصوص در فرمانداری ها و بخشداری ها حفظ این 

سرمایه اجتماعی باشد.
معاون سیاســی وزارت کشــور با اشــاره بــه توقعات و 
خواسته های مردم از دولت گفت: بسیاری از این خواسته ها 
در زمان انتخابات از سوی دکتر روحانی مطرح شده که از 
جمله آنها رعایت حقوق شهروندی بوده است.  وی اضافه 
کرد: رییس جمهوری به این مهم توجه وی  ژه داشته و به دنبال 
این هستیم که مردم از حقوق قانونی و امنیت اجتماعی، 

فرهنگی و سیاسی خود در جامعه بهره مند شوند.
مقیمی خاطرنشان کرد: رعایت حقوق شهروندی، تکریم 
ارباب رجوع و برخورد سالم و پاسخگو بودن کارمندان دولت 

به مردم به عنوان یکی از ضروریات دستگاه های دولتی باید 
رعایت شود.

معاون سیاسی وزارت کشور با اشاره به مشکالت موجود 
در حوزه اجتماعی و فرهنگی نیــز گفت: دولت می تواند 
زمینه ساز مسایل فرهنگی باشد و با هماهنگ کردن همه 
دستگاه های متولی امور فرهنگی اقدامات موثری انجام دهد.

مقیمی با اشاره به وضعیت کشور از نظر مسائل اجتماعی 
گفت: 2 سال کار مطالعاتی سخت توسط وزارت کشور با 
بهره مندی از استادان دانشگاه ها و صاحب نظران این حوزه 
صورت گرفته و با ارائه نتایج آن بــه رهبر معظم انقالب، 
 مقرر شــده هر 6 ماه یک بار گزارش ها و اقدامات موثر به

 مقام معظم رهبری تقدیم شود که در آبان ماه سال جاری 
ســومین گزارش دولت ارائه خواهد شد. معاون سیاسی 
وزارت کشــور با تاکید بر اینکه در دنیای امروز تبلیغات و 
روابط عمومی و ایجاد ارتباط حرف نخست را می زند، گفت: 
ضروری است اقدامات صورت گرفته در دولت یازدهم در 
جامعه بازتاب داده شود تا امید و پشتیبانی مردم افزایش یابد.

وی ادامه داد: گروهی که دولت در دست آنها نیست ولی دل 
در گرو آبادانی کشور دارند طبیعی است که نقدهایی داشته 
باشند و ما پذیرای نقدهای منصفانه هستیم ولی برخی 

بحث ها به تخریب تبدیل می شود.  مقیمی تاکید کرد: اگر 
در مقابل تخریب های صورت گرفته مثل آنها برخورد شود 
به نفع کشور نیست و دولت یازدهم روش تخریبی را قبول 
ندارد و با ارائه عملکرد و آنچه که انجام شده در مقابل شبهات 
می ایستد. وی خاطرنشان کرد: صداقت شرط اصلی و اولیه 
دولت یازدهم با مردم است و مردم حقشان است که بدانند 

این دولت چه اقداماتی انجام داده است.
معاون سیاسی وزارت کشور با بیان اینکه سایت های منتقد 
عملکردهای مثبت دولت را مندرج نمی کنند، ادامه داد: 
مردم حقشــان اســت که بدانند کاهش تورم و بیکاری، 
تبدیل رشــد اقتصادی منفی به مثبت از اقدامات بسیار 
مهم دولت یازدهم است که توانسته کشور را از وضعیت 
بحرانی اقتصادی خارج کند. وی با اشاره به انتخابات ریاست 
جمهوری پیش رو گفت: رأی مردم به عنوان حق الناس 
باید حفاظت شود که بی طرفی مجریان انتخاباتی و عمل به 
قانون، وظیفه اصلی ماست.  وی با بیان اینکه دولت مصمم 
به رعایت حقوق شهروندی است، افزود: در انتخابات مجلس 
شورای اسالمی و خبرگان رهبری دیدیم که فضای انتخاباتی 
به گونه ای بود که همه توانستند در انتخابات شرکت کرده 

و همه داوطلبان و طرفداران آنها توانستند سخنرانی کنند.

»شــماری از عناصر این گروهک تروریستی خود را 
به ما تحویــل دادند و اعترافاتی تــکان دهنده بیان 
کردند که اگر معذوریت اخالقی نبود و می توانستیم 
اعترافات آنها را پخش کنیــم، پلیس عراق و جامعه 
اروپا با رجوع به وجدان می توانست درک کند که این 

افراد، چه تروریست های خطرناکی هستند.
متاسفانه اعترافات آنها به گونه ای است که اگر پخش 
شــود، بیم آن می رود که گروهک منافقین اقدام به 

ترور آنها کند.«
فرمانده سپاه چهارم کرمانشاه ضمن تشکر و قدردانی 
از نخست وزیران ســابق و کنونی عراق خاطر نشان 
کرد: آنها قراردادی با ما دارند که بر اساس آن، تا سال 
2016، هیچ فردی از سازمان نفاق را در کشور خود 

نگه نداشته و آنها را اخراج کنند.
به گــزارش انتخاب ؛ ســردار »ناصر شــعبانی« در 
مصاحبــه بــا العالــم اعالم کــرد کــه جمهوری 
اســالمی ایران، فهرســتی از 255 تــن از اعضای 
 گروهــک تروریســتی منافقین تهیه کرده اســت 
که شامل نام و مشخصات، ســوابق جرم و اتهامات 
محکمه پسندی می شــود که بر مبنای اعترافات و 
دیگر دالیل ارتکاب جرم و جنایت های تروریســتی 
استوار است. این افراد، در فهرست افراد تحت پیگرد 

پلیس بین الملــل، معروف بــه »wanted« قرار 
گرفته اند.

ســردار شــعبانی تاکید کرد که اکثــر اعضای این 
فهرست، همچنان در عراق هســتند و چون جایی 
برای رفتن ندارند، هنوز از این کشور خارج نشده اند.

وی با بیان اینکه جمهوری اســالمی ایران خواهان 
 دســتگیری و محاکمه افراد این فهرســت اســت، 
خاطر نشان کرد: عالوه بر لیســت 255 نفره ای که 
جمهوری اسالمی مطرح کرده اســت، نمایندگان 
پارلمان عراق نیز علیه اعضای دیگری از این گروهک 
تروریســتی اعالم جرم کرده اند، زیرا این گروهک 
تروریستی طی انتفاضه شعبان در عراق، بسیاری از 

مردم کرد را به نفع صدام کشتند.
ســردار شــعبانی افزود: نمایندگان پارلمان عراق، 
با تهیــه فهرســتی 120 نفره از اعضــای گروهک 
تروریســتی منافقین، خواهان محاکمه این افراد به 

سبب کشتار مردم در خانقین هستند.
وی تنها علــت باقی مانــدن منافقیــن در عراق را 
فشارهای آمریکا تحت پوشش سازمان ملل دانست و 
گفت: نه تنها پادگان لیبرتی بلکه فرودگاه نیز دست 

آمریکایی هاست.
 فرمانده ســپاه چهارم کرمانشــاه ضمن تشــکر از 

تالش هایی کــه عراق تاکنون در ایــن زمینه انجام 
داده، تســریع در روند اخراج اعضــای این گروهک 
و حتی تحویــل دادن آنها به جای اخراجشــان را 

خواستار شد.
وی تاکید کرد: غنایمی که ما در عملیات مرصاد به 
دست آوردیم و تســلیحات و به خصوص خودروها، 
متاسفانه همه از سفارت عربستان بود. خودروهای 
پنج دنده با باک ســوپر و سیستم های خاص، ما که 

یک دولت بودیم اینها را نداشتیم . 
شــعبانی افزود: بنابرایــن این ارتبــاط از قبل بین 
ســرویس امنیتی عربســتان در به کار گیری این 
مزدوران وجود داشت و حاال علنی شده است. امروز 
سازمان نفاق در فرانســه نشست برگزار می کند، ما 
تعجب می کنیــم که اروپا با اینکه خودش آســیب 
پذیر است و تهدید گروه های تکفیری را دارد، هنوز 
عبرت نگرفته و منافقین را دعوت کرده است. در خبر 
خواندم که 150 میلیون دالر فقط پول هزینه تردد 

برخی از این شخصیت ها شده است.
شــعبانی تصریح کرد: ســازمان نفاق بــا محوریت 
عربستان و حمایت آمریکا در فرانسه عده ای را جمع 
کردند. حتی گروه های معارض سوری را هم آوردند 

که صحنه پر باشد.
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مصاحبه جدید هادی عقیلی بعد 
از مدت ها ســکوت باعث شد تا 
عبدا... ویسی به او واکنش نشان 
دهد. عقیلی گفته بــود حاضر 
است قراردادی سفید امضا کند 
ولی در سپاهان بازی کند. همین 
حرف ها باعث شد تا ویسی  بعد 
از بازی تیمش از عقیلی استقبال 
کند! صحبت های ســرمربی سپاهان 
را می خوانید: »اگر او ایــن موضوع را 
قبول دارد همین فردا بیاید و با سپاهان 

قرارداد...

مسئول بسیج دانشجویی در نشست خبری خود با خبرنگاران، 
گریزی هم به ماجرای فیش های حقوقی زد وگفت: حقوق های 
40 یا 200 میلیونی را نمی توان حقوق نامیــد، اینها دزدی و 
غارت هستند. داوود گودرزی اظهار کرد: این حقوق های 40 یا 

200 میلیونی را نمی توان حقوق نامید، اینها دزدی و غارت...

به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، ارتش و نیروهای مردمی 
عراق تالش می کننــد تا  آخرین دژهای داعش را در شــمال 
این کشــور از بین ببرند و در این زمینه، گام های نهایی برای 
آزادسازی »شرقاط« و »حویجه« و »موصل« برداشته شده و 

افکار عمومی منتظر ساعت صفر برای پاکسازی این مناطق...

بافت فرش منقش به تصویر حرم ســاالر شهیدان 
جهان حضرت اباعبداهلل الحســین علیه السالم با 
هدفی خیرخواهانه در باغ غدیر اصفهان آغاز شــد. 
مجری و طراح  فرش امام حســین )ع( گفت : این 
طرح از سوی خیریه نذر اشتغال امام حسین )ع( و با 
هدف افزایش مشارکت خیران در زمینه اشتغالزایی 

انجام می شود. داریوش دادخواه ابعاد این اثر هنری 
را 2 در 1/5متر عنوان کرد و گفت : فرش یاد شــده 
دارای سه میلیون گره اســت که در مدت 150روز 
بافته می شود.وی  اظهارکرد: خیران با ثبت نام خود 
و اهدای هر مبلغی می توانند گره های این فرش را 

به نام خود ثبت کنند. مجری و طراح...

همین فردا بیا!

حقوق های نجومی
دزدی و غارت است

دروغ انگلیسی

مردم باید درباره برجام 
قضاوت کنند

شاهنامه خوانی
مقابل خانه هنرمندان

واگذاری بناهای تاریخی چهار محال و بختیاری به بخش خصوصی؛

فرصت یا تهدید؟!

نقش حرم ساالر شهیدان جهان
در تار و پود فرش اصفهان تنیده می شود
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وقتی ویسی صحبت های
عقیلی را  جدی گرفت؛

جنگ روانی »بی بی سی فارسی« علیه »ایران«؛مسئول بسیج دانشجویی:

هنر در معماری اصفهان گمشده است
12 معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان ؛
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اخبار کوتاهيادداشت

به گزارش  باشــگاه خبرنگاران جوان، ارتــش و نیروهای 
مردمی عراق تالش می کنند تــا  آخرین دژهای داعش را 
در شمال این کشور از بین ببرند و در این زمینه، گام های 
نهایی برای آزاد سازی »شرقاط« و »حویجه« و »موصل« 
برداشته شــده و افکار عمومی منتظر ســاعت صفر برای 

پاکسازی این مناطق است.
شبکه خبری »بی بی سی فارســی« اخیرا ادعا کرده است 
 که ســرزمین های تحت کنترل داعــش در عراق حدود

70 درصد کاهش یافته و این امر بیشــتر به کمک ائتالف 
ضد داعش صــورت گرفته اســت. این شــبکه خبری با 
کمرنگ جلوه دادن نقش مستشــاری جمهوری اسالمی 
ایران و حشد الشعبی، تالش می کند تا آمریکا و انگلیس را 

ناجی عراق جلوه دهد.
این ادعــا در حالــی مطرح می شــود که ارتش حشــد 
الشــعبی عراق و کمک های مستشاری جمهوری اسالمی 

 ایران، نقش مهمی در آزادســازی مناطق تحت اشــغال
داشــته باشــد و همچنین ویرانی های موجود در استان 
»االنبار« و شــهر »رمــادی« نشــان می دهــد ائتالف 
 ضــد داعش برخــالف آنچــه که مــی گویــد، عملکرد

موفقیت آمیزی نداشته است.
سردار سرتیپ ایرج مسجدی، مشاور فرمانده سپاه قدس، 
درباره تالش  بی بی سی فارسی برای  پر رنگ جلوه دادن 
ائتالف ضد داعــش و نادیــده گرفتن نقش مستشــاری 
جمهوری اسالمی ایران در منطقه می گوید: این موضوع و 
نقش مستشاری جمهوری اسالمی ایران را باید از متولیان 

منطقه سوال کرد.
وی با اشــاره به اینکه این دولت عراق و ســوریه هستند 
 که می توانند درباره نقش )مستشــاری( ایران در منطقه

نظر بدهند، گفت: شــما ببینید که دولت عراق و ســوریه 
درباره نقش ایران چه می گویند و حضور مستشاری ایران 

بنا به دعوت دولت این دو کشور صورت گرفته است. 
چند درصد خاک عراق در کنترل داعش است؟

یک نکتــه دیگر دربــاره تحوالت عــراق اینکــه اکنون 
 کارشناســان و تحلیلگــران نظامــی معتقدنــد کمتر از

15 درصــد خــاک عــراق در کنتــرل تروریســت های 
 داعش اســت. در حقیقت بی بی سی فارســی آنگونه که

ادعا می کند، بر تحوالت میدانی عراق مســلط نیست. در 
همین حال وزیــر دفاع عراق که از نزدیک دســتی جدی 
بر آتش دارد، معتقد اســت تنها 10 درصد خاک عراق در 

کنترل داعش است.
خالد العبیدی، وزیر دفاع عراق، درباره پیروزی های ارتش 
عراق می گوید: ارتش خود را برای آزادســازی »موصل« 
)مرکز استان نینوا(، پایتخت خودخوانده داعش در عراق، 
آماده می کند. وزیر دفاع عراق افزود: برآورد می شــود در 
عملیات آزادســازی موصل، حدود دو میلیــون نفر از این 

شهر نقل مکان کنند.
وی افزود: این عملیــات، نیازمند هماهنگــی با نیروهای 
پیشــمرگه ُکرد و همچنیــن حمالت هوایــی، عملیات 
اطالعاتی، تدارکات و پشتیبانی مهندسی است. وزیر دفاع 
عراق گفت: داعش کــه زمانی تا 40 درصــد از خاک این 
کشــور را تصرف کرده بود، اکنون کمتر از 10 درصد آن را 

در کنترل دارد.
البته تحلیلگران مــی گویند نمی توان داعش را دســت 
 کم گرفت؛ چــرا که ایــن گــروه تروریســتی همچنان
 زیرســاخت های اصلی خــود را در »رقــه« و »موصل«

حفظ کرده است.
با ایــن حال ظــرف 2 ســال اخیــر، عــالوه بــر اینکه 
 پیشــروی های گســترده گــروه تروریســتی داعــش

متوقف شده، ارتش و حشــد الشعبی موفق شدند بسیاری 
 از مناطق را بازپــس بگیرند و حاال جز اســتان  »نینوا« و
 بخش هایی از »کرکوک« که از مراکز اصلی تروریست ها

به شمار می آید، دولت عراق ابتکار عمل در سایر استان ها 
را به دست گرفته است.

رسانه های غربی معتقدند دو ســال پیش، تروریست های 
داعش با تصرف مناطق وســیعی از خاک عراق و سوریه، 
باعث تعجب فــراوان مردم جهان شــده و حتــی تا چند 
کیلومتری شــهر بغداد، پایتخت عراق نیز پیش رفتند؛ اما 
امروز این گروه تروریســتی که همچنان بــه دنبال ایجاد 
یک خالفت اســت، با وجود آنکــه تاحد زیــادی قدرت 
خود را از دســت داده و منابع مالــی اش کاهش یافته، اما 
 همچنان بــه عنوان یک ســازمان تروریســتی قدرتمند

مطرح  است.
اســکای نیوز اعالم کرد: تروریســت های داعــش از این 
که حقوق ماهیانه شــان حــدود 50 دالر کاهــش یافته، 

ناخشنودند.
 شبکه خبری اسکای به نقل از گروه موسوم به »دیده بان 
حقوق بشر ســوریه« اعالم کرد: نشــانه هایی از اعتراض 

 در میان تروریســت هــای داعش در حومــه »دیرالزور«
مشاهده شده اســت و آنها از کاهش حقوق ماهیانه خود از 

100 دالر به 50 دالر اظهار ناخشنودی کرده اند.
اســکای نیوز  تصریح کرد: حقوق عناصر داعش در حالی 
بیان می شــود که رســانه ها پیش از این، حقوق ماهانه 
 عناصر ســوری گروهک تروریســتی داعــش را حداقل
 300 دالر و حقــوق عناصــر خارجــی ایــن گروهک را

بیش از یک هزار دالر اعالم کرده بودند. تروریســت های 
داعــش عــالوه بــر 
کاهــش  از  اینکــه 
حقــوق ماهیانه خود 
ناخشنودند، از کاهش 
تخصیص غذای روزانه 
به کارگران از دو دالر 
به 50 سنت نیز اظهار 

نارضایتی کرده اند.
ســی  بی  بی 
فارســی از حضور 
ی هــا و  نیر
در  الشعبی  حشد 
آتی  های  عملیات 
داعــش  ضــد 

می ترسد
در حقیقــت بــی بی 
سی فارسی، به عنوان 
تبلیغاتــی  دســتگاه 
دولــت انگلیــس، از 
نیروهــای  حضــور 

حشــد الشــعبی در عملیات هــای آتی ضــد داعش می 
ترســد.  این رســانه انگلیســی در حالی تالش می کند 
نقش ائتالف را در مبارزه با داعش پــر رنگ جلوه دهد که 
نیروهای تحت فرمان آمریکا، در آزادسازی شهر کوچکی 
 همچون »منبج« در شــمال ســوریه موفق نبــوده اند و

واقعیات میدانی، متفاوت از ادعاهای بی بی ســی فارسی 
است.

البته بی بی سی فارسی در گذشــته هم مدعی شد که به 
تحوالت سوریه و عراق مسلط اســت و این در حالی بوده 
که چند ماه پیش، کلیپی در فضای مجازی منتشــر شده 
که نشان می داد دستگاه تبلیغاتی دولت انگلیس، »شهید  
نوروزی« را شهید مدافع حرم در سوریه معرفی کرده بود؛ 

حال آنکه وی در شهر سامرا به شهادت رسید.
اینکه 10 درصد یا 30 درصد خاک عراق در کنترل داعش 
 بوده، چندان اهمیت نــدارد؛ موضوع مهم این اســت که

بی بی ســی فارســی به دنبال آن بوده تا نقــش آمریکا 
 و انگلیــس را در عملیــات آزاد ســازی موصــل، پررنگ

جلوه دهد و از این طریق، مانع حضور حشــد الشعبی در 
عملیات پاکسازی مرکز استان نینوا شود.

 دســتیار و مشــاور عالی مقام معظم رهبری، با بیان اینکه دولت
ترکیه در کودتــای نظامی غافلگیر شــد، گفت: دســتگاه های 
اطالعاتی ترکیه چند ســاعت قبــل از آغاز کودتــا، از تحرکات 
 نیروی هوایی و نیروهای مســلح و ارتباطات آنهــا با فتح ا... گولن

مطلع شده بودند و همین فرصت، کافی بود تا کودتا را با شکست 
مواجه کنند.

 دســتیار و مشــاور عالــی مقام معظــم رهبــری با اشــاره به 
موضع گیری به هنگام و اصولی جمهوری اســالمی ایران درباره 
وقایع ترکیه گفت: متاســفانه رســانه های ترکیه، موضع گیری 
 صریح و به موقع مســئوالن ایران را در رابطه با محکومیت کودتا،

بازتاب ندادند.

سخنگوی شــورای نگهبان، 29 اردیبهشــت را زمان برگزاری 
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اعالم کرد.
به گزارش »انتخاب«، عباســعلی کدخدایی در حاشیه نشست 
روز چهارشنبه شــورای نگهبان، در پاسخ به پرسش خبرنگاری 
گفت: این شــورا با بررسی کارشناسانه پیشــنهاد وزارت کشور 
برای برگــزاری انتخابات آینده ریاســت جمهــوری، از میان 
دو گزینه 29 اردیبهشــت و 5 خرداد 1396، بــا برگزاری این 

انتخابات در 29 اردیبهشت موافقت کرد.

سبحانی، مشاور رییس ســازمان خصوصی ســازی، با اشاره به 
بازگشت ســهام مدیریتی گروه مپنا از ســبد دارایی های آستان 
قدس رضوی به دولت، گفت: با حکم دادگاه 49 درصد از ســهام 
مهاب قدس و 47 درصد از سهام مپنا که یک سال پیش به آستان 
قدس رضوی واگذار شده بود، دوباره به وزارت نیرو بازگشت و این 
در حالی بود که در فرآیند واگذاری این دارایی ها، هیچگاه سازمان 

خصوصی سازی زیر بار واگذاری آن نرفته است.
وی گفت: در طول 15 سال گذشــته، یعني از زمان شکل گیري 
سازمان خصوصي سازي در سال 13٨0، یک هزار و 150 شرکت 

در لیست واگذاري قرار گرفت. 
در 15 سال گذشته، 950 شرکت یا واگذار یا منحل شده؛ یا براي 

اصالح ساختار یا واگذاري، درخواست مهلت کرده اند.
 در مجمــوع 200 شــرکت نیــز باقــي مانده انــد کــه اقدامي 
 براي خصوصي ســازي آنها صورت نگرفته اســت؛ اما ســبحاني
 تاکیــد کــرد: شــرکت هاي باقي مانــده نیــز در ســال جاري

عرضه خواهند شد.

»احمد توکلی« این ایده را که همه اقتصاد ایران دســت ســپاه 
اســت، قبول ندارد: »اینکه می گویند هر جای اقتصــاد ایران را 
نگاه می کنی، سپاه است؛ این درست نیست. قضاوت منصفانه ای 
نیســت«؛ اما با شــکل فعلی ورود ایــن نهاد نظامی بــه اقتصاد 
 هم مخالف اســت. او از مدل پینوشه در شــیلی مثال می آورد و

معتقد اســت دولت به جای واگذاری پیمانکاری اقتصاد به سپاه، 
بهتر بود مانند یــک ماموریت جنگی با آن برخــورد می کرد و به 

سپاه، حق ماموریت  می داد.
 او کــه دربــاره فیش هــای حقوقــی نامتعــارف بــا یکــی از

رسانه ها گفت وگو کرده و نام آن را حرام خواری گذاشته، با اشاره 
به اینکه یکی از علت های این مسائل، انتصابات است و یکی دیگر، 
رانت هایی است که به دســتگاه های خاص داده می شود، افزود: 
»هرچند انتصاب ها از نظر من مهم تر است؛ مثال سپاه طبق قانون 
اساسی مورد رجوع برای سازندگی است؛ تا اینجا قابل دفاع است؛ 

البته روشش می تواند بهتر از این باشد.
یک مثالی از ژنرال پینوشــه بزنم که کاری عقالنی کرد: زمانی که 
می خواست در شیلی از شــمال تا جنوب بزرگراه بسازد، بزرگراه 
 را قطعه بنــدی کرد و هر قطعه را به یک لشــکر از ارتش شــیلی

تحویــل داد. بــه جای آنکه بــرای ســاخت هر قطعه با لشــکر 
 ذی ربط قرارداد پیمانکاری ببندد، کارشــان را ماموریت جنگی

به حســاب آورد و به آنها حق ماموریت جنگی داد. هر لشکر یک 
قطعه را گرفت و درواقع به هرکدام، یــک ماموریت جنگی داد و 
برحسب کیفیت و زمان مناســب تر، جایزه و مدال هم می داد. به 

این ترتیب همه می خواستند زودتر و بهتر، کار را تحویل دهند.
 بنابرایــن فرمانــده، انگیزه داشــت آدم های خوبــی را به ارتش

جذب کند تا کار زودتر جمع شود؛ ولی ما پروژه پیمانی می دهیم 
و این خوب نیست. اگر ســپاه یا ارتش کاسبی کنند یا به اسم آنها 
کاسبی شــود، در هر رشته ای می توانند کاســبی کنند؛ آن وقت 
چون نیروی مســلح اســت، راحت تر جواز می گیرد، راحت تر ارز 

می گیرد؛ به این دلیل که از او حساب می برند. اینها مضر است!«

وب ســایت خبری »عیون الخلیج« گــزارش داد: »خبرگزاری 
»اعماق« اظهارات »أبومحمد العدناني«، ســخنگوی گروهک 
تروریســتی »داعش« را مبنی بر انجام حمالت تروریســتی در 
ایران، منتشر کرد.«این وب ســایت خبری در ادامه گزارش داد: 
»ابو محمد العدنانی به همه مســلمانان فراخوان داد تا عملیاتی 
در ایران صورت دهند و پاســخ مبارزه ایران در عراق و سوریه را 
بدهند.« عیون الخلیج افزود: »العدنانی گفته است که مسلمانان 
باید در قلب تهران، در پاســخ به اقدامات ایران علیه سنی های 

عراق و سوریه، انفجارهایی صورت دهند.«

   بهروز نعمتی، ســخنگوی هیات رییسه مجلس دهم، 
با اشاره به تشــکیل کمیته پیگیری طرح های تحقیق 
 و تفحــص در هیات رییســه گفت: ایــن کمیته برای

جمع بندی و ساماندهی تحقیق و تفحص ها تشکیل شده و 
بنا شد پس از جمع بندی در مورد تحقیق و تفحص ها، آنها 

را به هیات رییسه ارایه داده و مصوبه هیات رییسه  شود.
وی ادامه داد: محمد عاشــوری، اکبررنجبرزاده و علی 
اصغر یوسف نژاد عضو این کمیته هستند. نماینده مردم 
تهران در مجلس دهم اظهار داشــت: از ابتدای مجلس 
دهم تاکنون، 5 طرح تحقیق و تفحــص از حقوق های 
نجومی، محیط زیست، سازمان مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
و صندوق ذخیره فرهنگیان کلید خورده است. سخنگوی 
هیات رییسه مجلس با اشــاره به اینکه در مجلس نهم، 
تجربه های مثبتی از طرح های تحقیق و تفحص از جمله 
سازمان تامین اجتماعی،خودورسازی و بیمه ها داشتیم، 
تصریح کرد: در مجلس نهم اتفاق خوبی که رخ داد، قرائت 
این تحقیق و تفحص ها در صحن بود و برخی پرونده های 
تحقیق و تفحص دیگر که قابل ارجاع به دستگاه قضایی 

بود، به این نهاد ارجاع داده شد.

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی، با اشاره به فرمایشات رهبری 
درباره فیش های حقوقی گفت: بر اســاس فرمایش رهبر، افراد 
خاطی باید مجازات و کنار گذاشته شوند؛ دانشجویان اگر دیدند 

این حرف زمین مانده،  باید به صحنه بیایند و اعتراض کنند.
حسن رحیم پور ازغدی در جمع دانشجویان حاضر در دوره طرح 
والیت گفت: در خصوص والیت فقیــه، دیدگاه های مختلفی 
وجود دارد. کســانی که اصــل دین را قبــول ندارند، مفهومی 
به نام حکومت دینی را هم نمی توانند بپذیرند و کســانی هم 
ممکن اســت که دینی بیاندیشند؛ اما غیر اســالمی باشند یا 
 کسانی از درون، نگاه شــیعی  والیتی برای فقیه در عصر غیبت

متصور نباشند. وی ادامه داد: البته هر کدام از این دیدگاه ها که 
از منشأهای مختلفی به مسئله والیت فقیه می اندیشند، ممکن 
است اهداف سیاسی خاصی نداشته باشند؛ بلکه مبنای فکری 
آنان این گونه  باشد. عضو شورای عالی انقالب فرهنگی تصریح 
کرد: کســانی فکر می کنند والیت فقیه در عصر غیبت، رقیب 
حکومت معصوم است که البته طبیعی است که چنین نگاهی، 
مبنای والیت فقیه نیست.  ازغدی تاکید کرد: نباید تصور کنیم 
که چنانچه ولی فقیه انتخاب شد، تمامی ما زیر بال او خواهیم 

رفت و دیگر نباید کاری کنیم؛  بلکه باید به او کمک کنیم.

مشاور عالی مقام معظم رهبری:

رسانه های ترکیه، موضع ايران را 
بازتاب ندادند

سخنگوی شورای نگهبان اعالم کرد:

29 ارديبهشت؛
 انتخابات رياست جمهوری 96

دادگاه، بخشی از دارايی های آستان قدس را به دولت داد؛

 شرکت های واگذار شده به وزارت نیرو 
کدامند؟

احمد توکلی پیشنهاد داد:

 بهره گیری از الگوی پینوشه برای 
واگذاری پروژه به نیروهای مسلح

اظهارات سخنگوی »داعش« درباره ايران:

 العدنانی فراخوان داد

سخنگوی هیات ريیسه مجلس خبر داد:

تحقیق و تفحص در مجلس، 
درباره حقوق های نجومی

رحیم پور ازغدی: 

دانشجويان به صحنه بیايند و 
اعتراض کنند

دیدگاهدر حاشیهپارلمان
افشاگری نماينده مجلس:

پست های مهم، در دست 
داماد و برادر زن آقای وزير!

محسن رضايی:

 عربستان غلط می کند
به ايران چشم داشته باشد

حســینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شــهر در 
مجلس شورای اسالمی گفت: طبق بررســی های انجام شده 
و اطالعات به دســت آمده در یکــی از وزارتخانه ها، آقای وزیر 
برادر خانم خود را به عنــوان قائم مقام یکی از ســازمان های 
زیرمجموعه وزارتخانه و برادر خانــم دیگر خود را نیز به عنوان 
مشاور IT خود منصوب کرده است. وی افزود: این آقای وزیر، 
داماد خود را به عنوان دستیار ویژه گماشته  و فرزند وی در همه 
بخش های وزارتخانه می چرخد و همه کاره و در وزارتخانه، فعال 
مایشاع اســت. نماینده مردم شاهین شــهر در مجلس اظهار 
داشت: متاسفانه ما اینگونه مسائل را در بسیاری از دستگاه های 
دولتی و شهرداری ها به ویژه توسط اعضای شورا داریم و شاهد 
چنین وضعیتی هستیم. حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: در 
سازمان فرهنگی یکی از شهرداری ها که اخیرا به آنجا مراجعه 
داشتم، مشــاهده کردم هر یک از اعضای شورا تعداد 4-5 نفر 
از نزدیکان خود را در این ســازمان مشغول به کار کرده است و 
وقتی به رییس آن مجموعه گفتم این مجموعه را به چه شکل 
مدیریت می کند، به من پاسخ داد من به هیچ وجه نمی توانم این 

مجموعه را مدیریت کنم و همه را به حال خود واگذاشته ام !

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر عربستان 
به پشــتوانه آمریکا بخواهد علیه ایران شــیطنت کند، 

کاری می کنیم پشتیبانش، در مهلکه او را تنها بگذارد.
 سرلشــگر محســن رضایی گفت: عربســتان در تمام

پروژه هایی که انتخاب کرده، شکست خورده است؛ در 
یمن تا االن کامال شکست خورده، در سوریه با شکست 
مواجه شده و چون ناامید اســت، موج جدیدی را علیه 
جمهوری اسالمی شــروع کرده و می خواهد ناامنی را از 

منطقه به داخل ایران بکشاند.
رضایی در پاســخ به این ســوال که آیا احتمال جنگ 
عربستان علیه ایران متصور اســت، بیان کرد: عربستان 
غلط می کند به ایران چشــم دیگری داشــته باشــد؛ 
 لذا ممکن اســت در قســمت هایی، دیوانگــی هایی

داشــته باشــد؛ مثال در خلیج فارس؛ ولی چشــم امید 
عربستان به این است که اگر کاری کرد، آمریکا پشت سر 
او قرار می گیرد و ما فرمــول آن را پیدا کرده ایم و کاری 
می کنیم تنهای تنها بماند و آمریــکا در مهلکه او را رها 

کند و  بالیی به سر او می آوریم که تا ابد از یادش نرود.

سیاست

پیشنهاد سردبیر: 

عربستان غلط می کند به ايران چشم داشته باشد

جنگ روانی »بی بی سی فارسی« علیه »ايران«؛

دروغ انگلیسی

ائتالف ضد داعش و رسانه های وابسته به آن، در تالش برای يک سهم خواهی از دولت عراق هستند و در اين زمینه، 
دستگاه تبلیغاتی دولت انگلیس هر روز ادعايی جديد را مطرح می کند.

اينکه 10 درصد يا 30 
درصد خاک عراق در 
کنترل داعش بوده، 

چندان اهمیت ندارد؛ 
 موضوع مهم اين است که

بی بی سی فارسی به 
دنبال آن بوده تا نقش 
آمريکا و انگلیس را در 

عملیات آزاد سازی 
 موصل، پررنگ

جلوه دهد

تمرینات نیروهای برتر نیروهای مســلح کشورمان 
که برای شــرکت در مســابقات بین المللی نظامی 
روســیه، عازم این کشور شــده اند، آغاز شده است. 
از کشــورمان، هفت تیــم نظامی برای شــرکت در 
 ،)Sniper Frontier( مســابقات تک تیراندازی
تانــک بیاتلــون )Tank Biathlon(، حملــه 

ســوواروف )Suvorov Attack(، کوهســتان 
 Airborne( دســته هوابــرد ،)Elbrus Ring(
Seaborne as�(تهاجم دریابــرد ،)Platoon

sault(، غواصی )Depth(، عازم کشــور روسیه 

شده  است. شــمار نیروهای اعزامی از کشورمان به 
روسیه، 204 تن اعالم شده که این نیروها،نظامیانی 
خبره و برتر از ارتش، سپاه پاســداران، ناجا و بسیج 
مستضعفین هستند. اعضای تیم های نظامی اعزامی 

ایران، نسبت به کسب آمادگی  جســمانی، از  6 ماه 
گذشــته اقدام کرده و10 روز پایانی پیش از اعزام را 
نیز در اردوی شــبانه روزی در دانشگاه امام حسین 
 سپاه حضور داشتند.مســابقات بین المللی نظامی

)International Army Games( با حضور 
کشورهای مطرحی از سطح جهان در حوزه نظامی، 
برای دومین بار در کشورهای روســیه و قزاقستان 
برگزار می  شــود. این مســابقات از 11 مــرداد ) 1 
آگوست( در چند شهر کشورهای روسیه و قزاقستان 

آغاز شده و تا 24 مرداد ادامه خواهد داشت. 

اولین تصاوير از حضور تکاوران ارتش و سپاه در روسیه
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بازار

يادداشت ويژه

 وزیر نفــت اعالم کــرد ماهانه نزدیــک 100 میلیون ریــال حقوق 
می گیرد کــه این میزان نیــز بر اســاس مصوبه دولت قرار اســت 
کاهش یابــد. »بیژن نامــدار زنگنه« دربــاره فیش هــای حقوقی 
 کارکنــان صنعــت نفــت و کاهش ســطح حقــوق ها افــزود: ما 
نمی خواهیم ســطح حقوق کســی را پایین بیاوریم اما یک ســقف 
از ســوی دولت برای حقوق هایی ابالغ شــده که فکــر می کردند 
زیاد اســت. ســقف خالــص دریافتی تصویب شــده بــرای تهران 
190 میلیــون ریــال و بــرای مناطــق نفــت خیز جنــوب 247 
 میلیــون ریال- یعنــی ٣0 درصد بیشــتر- اســت. بــه گفته وی، 
بخشــنامه ای بر اســاس این مصوبه به مدیران چهار شرکت اصلی 
تابــع وزارت نفت ابالغ شــد تا حقوق هــای تیرماه بــه طور موقت 
براســاس این مصوبه پرداخت شــود.زنگنه اضافه کــرد: البته باید 
اعالم کنم شــمار افرادی که حقوق آنان در نفت محدود شــده است 
به زحمت به 120 نفر می رســد و نمی دانم اینکــه  حقوق های باال 
 که بعضی ادعا می کنند در صنعت  نفت پرداخت می شــود، از کجا 
می آید. وزیر نفت افزود: نزدیک به70 درصد از 120 نفری که حقوق 

آنها محدود شده همکارانی اند که شرایط ویژه مانند جانبازی دارند.

زنگنه فیش حقوقی اش را اعالم کرد؛

ماهانه 10 میلیون تومان 

قیمت انواع لپ تاپ ايسر در بازار

پیشنهاد سردبیر: 
حقوق های نجومی، دزدی و غارت است

Acer Aspire One Cloudbook 11 - A

Celeron
2GB

839.00
0

تومان

Acer Predator 15 G9-591-713T

Core i7
32GB 
4GB 
2TB 

8.349.
000
تومان

Acer Aspire R7-371T - B

Core i5
8GB 

 128GB 

2.449.
000
تومان

 Acer Aspire V5-561W

i7
8GB 

500GB HD 

1.799.
000
تومان

Acer Aspire E5-573

Core i3
4GB 

500GB 

1.199.
000
تومان

یک سالن از نهمین نمایشــگاه متالورژی، ریخته گری، فوالد و صنایع 
وابسته به مجتمع فوالد مبارکه اصفهان اختصاص یافت. مجتمع فوالد 
مبارکه در این دوره از نمایشگاه فراتر از یک غرفه، مشارکت کرده و با تمامی 
زیرمجموعه ها و شرکت های اقماری خود در قالب سالنی مستقل حضور 
می یابد.بر این اساس، سالن شیخ بهایی با متراژ یک هزار متر مربع برای 
ارائه آخرین دستاوردها، خدمات، محصوالت و فناوری های این مجموعه 
اختصاص یافته است.هلدینگ توکا فوالد، فوالد هرمزگان، ایریسا، فوالد 
امیرکبیر کاشان، فوالد سپید دشت، فوالد صبا، آتیه فوالد نقش جهان و 
شرکت فوالد متیل از جمله زیرمجموعه های فوالد مبارکه هستند که 
 در این نمایشگاه به معرفی و عرضه توانمندی های خود می پردازند. این

 اولین بار است که مجتمع فوالد مبارکه در چنین وسعتی در نمایشگاه 
فوالد اصفهان حضور می یابد.

مدیرعامل فوالد مبارکه گفت: مجتمــع فوالد مبارکه نمونه عینی و 
واقعی از اقتصاد مقاومتی است.

بهرام ســبحانی در همایش اقتصاد مقاومتی در این شــرکت گفت: 
اقدامات عملی در جهت مقابلــه با تهدیدهای دشــمنان در فوالد 
مبارکه مــورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتــه و تصمیمات الزم در این 

مورد اتخاذ شده است.
وی به بخشــی از اقدامات عملی انجام شــده در راســتای اقتصاد 
مقاومتی در فوالد مبارکه اشاره کرد و گفت: در اوج تحریم ها نه تنها 
خللی در تولید این شرکت ایجاد نشد، بلکه افزایش تولید نیز انجام 
شد.مدیرعامل فوالد مبارکه گفت: طرح های توسعه این شرکت در 
اوج تحریم ها با جدیت دنبال شد و با افزایش تنوع سبد محصوالت 

در بخش صادرات نیز به موفقیت های چشمگیری دست یافت.

اختصاص يک سالن از 
نمايشگاه فوالد به مجتمع 

فوالد مبارکه

فوالد مبارکه نمونه عینی 
اقتصاد مقاومتی است

علی صفرنوراله در نشســت خبری 
با موضوع مشــکالت کســب و کار 
در پســا برجام با محوریــت مالیات 
و بیمه های تامین اجتماعی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
سندیکای برق ایران حدود 19 سال است که تشکیل شده و ٣ 
شعبه در اصفهان، خراسان رضوی و فارس دارد که اصفهان 
فعال ترین آنها به شــمار می رود، در همین راستا سندیکای 
برق اصفهان زیرمجموعه اتاق بازرگانی اصفهان اســت. وی 
پیرامون مشــکالت اصلی اعضای ســندیکای برق اصفهان 
افزود: بیکاری، طلبکار بودن از دولت و شــرکت های نیمه 
دولتی، مراوده ضعیف با بانک ها و عدم رغبت سرمایه گذاران 

در این حوزه و غیره از جمله این موارد است.
 رییس هیئت مدیــره ســندیکای صنعت بــرق اصفهان 
تصریح کرد: یکی از مشــکالتی که اعضای ســندیکای برق 
اصفهان به صورت روزمره با آن مواجه هستند موضوع مالیات 
و بیمه های تامین اجتماعی است، عدم شــفافیت و اجرای 

قوانین مالیاتی نیزجزو همین مشکالت به شمار می رود.
وی با اشاره به اینکه ســندیکای برق اصفهان یک مجموعه 
غیر سیاسی است، خاطرنشــان کرد:  از این رو تنها مسائل 

اقتصادی را دنبال می کنیم.
صفرنوراله با اشاره به دالیل عدم رغبت سرمایه گذاران برای 
ســرمایه گذاری در این عرصه بیان کرد: با وجود قانون های 
خوب، متاسفانه این قانون ها اجرا نمی شود، تغییرات مکرر 
قوانین، عــدم شــفافیت در بیمه های تامیــن اجتماعی و 

سلیقه ای اجرا کردن آنها و غیره از جمله این موارد است.
برای تشويق ســرمايه گذاران بايد قانون اصالح 

شود
وی با بیان اینکه باید در این راســتا برخی از قوانین اصالح 
و زیرساخت های الزم نیز فراهم شــود، گفت: عالوه بر آنکه 
بخش خصوصــی در حال حاضــر آمادگی بــرای ورود به 
عرصه هــای بین المللی را ندارد زمینه الزم بــرای این ورود 

نیزفراهم نشده است.
رییس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق اصفهان با گالیه 
از عدم شفافیت و اجرای قوانین و نیز تغییر روزانه و ساعتی 
قوانین افزود: در همین راســتا یکی از مشکالت حال حاضر 
سندیکای صنعت برق اصفهان، عملکرد مسئوالن استانی  و 
به ویژه استاندار اصفهان است.  وی با بیان اینکه استان های 
خراسان رضوی و فارس برای شرکت های خود در این حوزه 
امتیازات ویژه ای قائل می شــوند، تصریح کرد: متاسفانه در 
اســتان اصفهان اغلب قراردادها با طرف های غیر اســتانی 
و با تهرانی ها بسته می شــود این در حالی  است که در بقیه 

استان ها این گونه نیست.
صفرنوراله خاطرنشان کرد: استان های دیگر تالش  می کنند 
که قرارداد پروژه های اســتانی خود را  محلــی ببندند ولی 
چنیــن موضوعی در اصفهان وجــود ندارد و بــا آنکه بارها 
 این موضوع مطرح شــده ولی از سوی مســئوالن پیگیری 

نشده است.
وی در پاسخ به ســوال خبرنگار تســنیم مبنی بر اینکه آیا 

بخشودگی جرائم از ســوی تامین اجتماعی استان اصفهان 
اجرا شده اســت، بیان کرد: با توجه به فشارهای زیادی که 
در این راستا وارد شده است از دو هفته پیش این امر اجرایی 

شد.
رییس هیئت مدیره ســندیکای صنعت برق اصفهان گفت: 
 پیشــنهاد کردیم معاونت انــرژی در ریاســت جمهوری 

ایجاد شود ولی متاسفانه هیئت دولت این موضوع را رد کرد.
وی با اشاره به اینکه 10 سال پیش به دلیل ارتباط راحتی که 
با کشورهای خارجی و  بانک های معتبر بین المللی داشتیم 
وضعیتمان به مراتب بهتر از حال حاضر بود، افزود: متاسفانه 
بعد از تحریم ها تمام ارتباط  هایمان قطع شد و این در حالی 

است که برای صادرات این ارتباطات بسیار مهم است.
 ســنديکای صنعت برق اصفهان رتبه نخست 

صادرات خدمات مهندسی کشور را دارد
صفرنوراله با بیان اینکه ســندیکای صنعــت برق اصفهان 
 رتبه نخست صادرات خدمات مهندســی را در کشور دارد، 
تصریــح کــرد: کشــورهای هدف صــادرات مــا در حال 
حاضر افغانســتان، عراق، سوریه، ارمنســتان و کشورهای 
آفریقایی هســتند. وی با اشــاره به اینکه کشورمان رتبه 7 
سرمایه گذاری را دارد، خاطرنشان کرد: در این راستا سوریه 
با وجود جنگ های خارجی رتبه 8 دنیا را دارد و این موضوع 
خوب نیست بنابراین سرمایه گذاران خارجی زمانی به کشور 

ما می آیند که زیرساخت های الزم فراهم شده باشد.

نایب رییس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق اصفهان نیز 
در این نشســت با بیان اینکه در حال حاضر اغلب شرکت ها 
در شــهرک های صنعتی با حداقل ظرفیت تولید خود کار 
می کنند، بیان کرد: یکی از مشکالت سندیکای برق اصفهان 
این بوده که طرف های قرارداد این قشــر، دولت و دولتی ها 
هســتند. عباس علی کثیری گفت: عدم توانایی شرکت ها 
برای پرداخت بیمه، مالیات و جرائم آنها از دیگر مشــکالت 
این حوزه به شمار می رود، جالب است که اگر این شرکت ها 
نتوانند به تعهدات خود عمل کنند جریمه می شــوند ولی 
زمانی که دولت طلب خود را  با تاخیرپرداخت می کند هیچ 

جریمه ای برای خود در نظر نمی گیرد.
دبیر و عضو هیئت مدیره سندیکای صنعت برق اصفهان نیز 
در این نشست با اشاره به اینکه آیا قرار است که دولت با فشار 
مضاعف بر فعاالن اقتصادی بودجه خود را تامین کند، افزود: 
دولت به عنوان شــریک چهارم هیچ گاه  ضــرری را قبول 

نمی کند و تنها، شریک سود است.
مهدی مسائلی با بیان اینکه استان اصفهان در دادن مالیات 
رتبه دوم یا سوم کشــور را در اختیار دارد، تصریح کرد: ولی 
متاســفانه دردریافت بودجه برای  استان اصفهان رتبه آخر 
را در کشــور داریم، از این رو  در استان با توجه به فشارهای 
مالیاتی به  ویژه مالیات بر ارزش افزوده بسیاری از شرکت ها 
در حال خارج شدن از اصفهان هستند و به جای اینکه آنها را 

جذب کنیم در حال دفع آنها هستیم.

وی با اشــاره بــه اینکه ســندیکای صنعت بــرق اصفهان 
خواســته های عملی دارد نه تئوری، خاطرنشــان کرد: اگر  
کشورمان مدعی خصوصی سازی اســت پس باید پارلمان 
 بخــش خصوصی را نیز به رســمیت بشناســد و مســائل 

 مطرح شده  توسط آنان را عملی کند.
دبیر و عضو هیئت مدیره ســندیکای صنعت برق اصفهان 
 بیان کــرد: اگــر می خواهند تحــول و شــفافیت مالیاتی 
ایجاد کنند باید از همگان مالیات دریافت کنند نه اینکه تنها 
از طرف های قرارداد دولت مالیات بگیرند، فرارهای مالیاتی 
اغلب از ســمت شــرکت هایی صورت می گیــرد که طرف 
قرارداد دولت نیســتند و در حقیقت فشــارهای مالیاتی بر 

کسانی است که شفاف تر عمل می کنند.
وی با بیــان اینکه بخش دیگر  مشــکالت موجود، ناشــی 
 از مدیریت کالن اســت، گفت: مســئوالن نباید به مسائل 
مطرح شــده به عنوان یک درد دل نگاه کنند و الزم اســت 

توجه خود را در عمل نشان دهند.
 تجهیزات و تاسیســات صنعت برق ســاالنه 

نیازمند 10 درصد افزايش است
خزانــه دار و عضو هیئت مدیره ســندیکای بــرق اصفهان 
نیز در این نشست افزود: شــبکه برق کشور به طورمتوسط 
ساالنه نیاز به رشــد 10 درصدی در تجهیزات، تاسیسات و 
غیره دارد اما متاسفانه به دلیل کمبود بودجه در وزارتخانه 

محدودیت هایی در پروژه ها وجود دارد.
احمدرضا صافــی با بیــان اینکه رکــود و کم بــودن کار 
از جمله مشــکالت اصلــی این حــوزه به شــمار می رود، 
تصریح کــرد: در این راســتا شــرکت های کننــده کار از 
گردونه خارج شــده اند و متاســفانه یک ســری رفتارهای 
غلــط و بدعهدی هــا در حــال شــکل گیری اســت و 
کســانی که به پول متکی هســتند وارد عرصه شــده اند. 
 وی خطرنشــان کــرد: عــدم تامیــن بودجــه و پرداخت 
 به موقع مطالبات، سبب شده انجام دهندگان اصلی کار کنار 
 گذاشــته شــوند و صنعــت بــرق بــه نوعی فلج شــود، 
از این روتخصیص بودجه به ما و زیرمجموعه ها تقریبا برابر 
سال گذشته است و  این در حالی است که هزینه ها 10 تا 15 

درصد افزایش داشته است.
بازرس اصلی هیئت مدیره ســندیکای صنعت برق اصفهان 
نیز در این نشســت با بیان اینکه صنعت برق یکی ازصنایع  
پایه کشــور اســت، بیان کرد: در حال حاضر توسعه دراین 

حوزه محدود شده و صنعت برق با مشکل جدی روبرو است.
تقی عمادی با اشاره به اینکه ایجاد فضای کسب و کار یکی 
از دغدغه هــای اصلی ما به شــمار می رود، گفــت: با وجود 
مقرراتی کــه اکنون بر جامعه حاکم اســت امــکان انجام 
این امر وجــود ندارد.  وی بــا بیان اینکه امیدوار هســتیم 
 تغییر قوانین در کشــور ســبب بازگشــت به فضای عادی 
گذشته شــود، افزود: از یک ســرمایه گذار عرب دلیل عدم 
رغبت وی به ســرمایه گذاری در ایران را پرسیدم و او گفت 
بانک مرکزی کشورمان در سال، یک بخشنامه ابالغ می کند 

ولی در ایران نزدیک به 50 تا 100 بخشنامه ابالغ می شود.

ريیس سنديکای صنعت برق اصفهان:

مالیات و بیمه های تامین اجتماعی، مشکالت 
روزمره سندیکای برق هستند

مريم
ياوری

بر اساس مصوبه هیئت دولت، استفاده از المپ رشته ای باالی 
40 وات در اداره های دولتی ممنوع است.

بر اســاس اعالم ســازمان بهــره وری انرژی ایران )ســابا( 
ممنوعیت استفاده از المپ های رشــته ای در ساختمان ها 
و ادارات دولتی، طی مصوبه هیئت وزیــران در 26 فروردین 
ماه سال جاری درخصوص ممنوعیت تولید و واردات المپ 
رشته ای ابالغ شده است.بر اساس این گزارش، بخش بزرگی 
از مصرف انرژی الکتریکی در ســاختمان ها و ادارات دولتی، 
 مربوط به سیستم های روشنایی بوده و پتانسیل صرفه جویی

 قابل توجهی در این حــوزه وجــود دارد.ممنوعیت خرید 
المپ های التهابی رشته ای باالی 40 وات توسط دستگاه های 
دولتی می تواند  نقش مهمی در راســتای حفظ و صیانت از 
منابع ملی کشور داشته باشد.جایگزینی منابع نور استاندارد و 
فناوری های نوین نظیر LED به جای المپ ها و چراغ های کم 
بازده از جمله المپ های رشته ای التهابی که راندمان کمتر 
از 5 درصد دارند، منجر به صرفه جویی  بســیاری در مصرف 
 انرژی الکتریکی و کاهش انتشار آالینده های محیط زیست 
خواهد شــد. به عنوان نمونه، برآورد می شود که یک المپ 
LED با توان حدود 15 وات یا المپ CFL با توان 2٣ وات قادر 

به تولید نور معادل یک المپ رشته ای با توان 100 وات است.

مدیرکل راه و شهرســازی اصفهان با بیان اینکه در استان 
161 هزار واحد مســکن مهر وجود دارد، گفت: از مجموع 
مســکن مهر اســتان فقط 16 هزار واحد با پیشرفت 90 
درصدی باقی مانده که امید اســت این تعداد واحد تا آخر 
سال 95 تحویل متقاضیان شــود.حجت ا... غالمی درباره 
وضعیت بافت های ناکارآمد شــهری اصفهــان بیان کرد: 
نزدیک به 7 هکتار در این اســتان، بافت ناکارآمد شهری 
موجود است که عمده این بافت ها در شهر اصفهان و بقیه 
آن در خمینی شهر، کاشان، نایین، نجف آباد و دیگر شهرها 
موجود است. وی افزود: بعد از آنکه سند ملی بازآفرینی به ما 
ابالغ شد، سند استانی در ستاد باز آفرینی ملی مطرح و نحوه  

چگونگی اقدام درباره این بافت ها ابالغ گردید.
غالمی ادامه داد: در ادامه تنظیم ســند ســتاد بازآفرینی 
استانی، ستادهای شهری فعال  شده و تاکنون این ستادها 
در شهرستان های نایین، خمینی شهر و کاشان شکل گرفته 
و شــروع به کار کرده اند و پروژه های بازآفرینی نیز در این 

شهرها شروع شده است.
وی با اشاره به ایجاد طرح هماهنگی با شهرداری اصفهان 
گفت: در این طرح بحث هایی را در زمینه بهسازی و نوسازی 

شهر اصفهان پیش می بریم.

سازمان بهره وری انرژی ايران:

استفاده از المپ رشته ای در 
اداره های دولتی ممنوع است

مديرکل راه و شهرسازی اصفهان مطرح کرد:

سکونت اصفهانی ها در ۷ 
هکتار بافت فرسوده

راه و شهرسازیدیدگاهانرژی
مسئول بسیج دانشجويی:

حقوق های نجومی
دزدی و غارت است

فیش حقوقی ائمه جمعه خراسان شمالی را ببینید

حداکثر
2 میلیون تومان

مسئول بســیج دانشــجویی در نشســت خبری خود با 
خبرنگاران، گریزی هم به ماجرای فیش های حقوقی زد 
وگفت: حقوق های 40 یا 200 میلیونی را نمی توان حقوق 

نامید، اینها دزدی و غارت هستند.
داوود گــودرزی اظهار کرد: این حقوق هــای 40 یا 200 
میلیونی را نمی تــوان حقوق نامید، اینهــا دزدی و غارت 
اســت و مطابق اصول فقهی این حقوق هــا مصداق مال 
باطل است و در ازای دریافت این چنین حقوق هایی باید 
کار انجام شده باشد. باید روزنه های فساد را بست تا امثال 
زنجانی ها و مهدی هاشــمی ها نتوانند فساد کنند. برای 
مبارزه با فساد باید زیرســاخت های اقتصادی را درست 
کرد، همچنین مردم باید مطالبه مستمر و هوشمند برای 
مبارزه با فساد داشته باشــند. گودرزی در رابطه با وظیفه 
جنبش دانشــجویی درخصوص بی عدالتی و موضوعاتی 
نظیر فیش های حقوقی نجومی وبی عدالتی گفت: حاصل  
فساد فقر است و فساد مســئله ای ریشه ای است، مبارزه 
با فســاد عزم قوی می خواهد و نیاز به همایــش ندارد و 
مسئوالن حق ندارند زندگی خود را با خانه و ماشین های 

آنچنانی باالتر از  سطح سایر اقشار مردم بسازند.

مسئول نمایندگی شــورای سیاســت گذاری ائمه جمعه 
خراسان شمالی گفت: باالترین سقف حقوقی که ائمه جمعه 

استان دریافت می کنند معموال تا دو میلیون تومان است.
 حجت االسالم حسین عابدینی، مسئول نمایندگی شورای 
سیاست گذاری ائمه جمعه خراسان شــمالی درباره فیش 
حقوقی ائمه جمعه اســتان اظهار کرد: ائمه جمعه هدیه ای 
به عنوان شــهریه بین 200 تا ٣50 هزار تومان از محل دفتر 
مقام معظم رهبری دریافت می کنند.  وی همچنین افزود: 
هر امام جمعه ای که سخنرانی پای منبر ، مسجد و یا تدریس 
در دانشگاه و حوزه داشته باشــد بابت انجام این وظایف نیز 
حقوق دریافت می کنــد.  حجت االســالم عابدینی درباره 
فیش حقوقی خود نیز عنوان کرد: در هر ماه 800 هزار تومان 
 شهریه از دفتر مقام معظم رهبری دریافت و عالوه بر آن نیز به 
فعالیت های منبری مشغول هستم که بابت آن حقوق دریافت 
می کنم.  وی در بخش دیگری از ســخنان خود گفت: دفتر 
نمایندگی شورای سیاســت گذاری ائمه جمعه در خراسان 
شمالی هر هفته نمازهای جمعه استان را رصد می کند که در 
حال حاضر ٣5 درصد از نمازگزاران نماز جمعه استان را قشر 

جوان تشکیل می دهد.

در حاشیه

مهدی مسائلی با 
بیان اينکه استان 
اصفهان در دادن 
مالیات رتبه دوم 
يا سوم کشور را 
در اختیار دارد، 

تصريح کرد: ولی 
متاسفانه دردريافت 
بودجه برای  استان 
اصفهان رتبه آخر 
را در کشور داريم
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ويژهيادداشت

از گوشه و کنار ايران

رییــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، بــا بیــان 
 اینکــه تاکنــون هیــچ مجــوزی بــرای برداشــت آب از

سرشــاخه های رودخانه کارون نــداده ایم، گفــت: هرگونه 
 انتقال آب از سرشــاخه های این رودخانه، منوط به مطالعات

زیست محیطی است.
 معصومــه ابتــکار در نشســت شــورای حفاظــت کیفــی 
رودخانــه کارون و ســتاد مقابلــه بــا گــرد و غبــار کــه 
بــا حضــور نماینــدگان مــردم خوزســتان در مجلــس 
شــورای اســامی در ســالن امام رضــا)ع( شــرکت نفت 
تشــکیل شــد، تاکیــد کــرد: ســازمان حفاظــت محیط 
 زیســت، تاکنــون هیــچ مجــوزی بــرای برداشــت آب از

سرشاخه های کارون صادر نکرده است.
وی اظهار کرد: درهر مطالعه ای که انجام می شود، باید محیط 

زیست و تاالب ها نیز در نظر گرفته شوند.
معــاون رییس جمهــوری همچنین با اشــاره بــه مصوبات 
شــورای عالی آب دربــاره رودخانــه کارون گفــت: تاکنون 
دو جلســه از شــورای عالی آب، بــه احیای ایــن رودخانه 
اختصاص یافته اســت و تشــکیل شــورای حفاظــت کیفی 
 رودخانــه کارون، بــه زمان خاتمــی، رییس دولت هشــتم 

بازمی گردد.
وی تاکید کــرد: در صورت همکاری بین بخشــی، می توانیم 

شاهد بهبود کیفیت رودخانه کارون باشیم.
ابتکار بــا بیان اینکــه در دولــت یازدهم برخاف گذشــته، 
محیط زیســت یک امر تشــریفاتی نبــوده، تصریــح کرد: 
ما دورانــی را گذراندیــم که محیط زیســت نه تنهــا برای 
 دولت در اولویــت نبوده، بلکــه اصا مطرح نشــده بود؛ این

در حالی اســت که دردولت یازدهم، محیط زیســت همیشه 
جزو اولویت ها بوده است.

ابتکار با بیان اینکه خوزســتان بدون تردید بــرای دولت، از 
اهمیت ویژه ای برخوردار اســت، افزود: موضوعات مربوط به 
محیط زیست و تحوالتی که طی این ســه سال در خوزستان 
رخ داده و بهبود وضعیت نســبت به گذشــته، نشــان دهنده 

اهتمام جدی دولت نسبت به این مسئله است.
 وی گفــت: قــرارداد جمــع آوری گازهــای همــراه نفت و

بهره برداری از تصفیــه خانه صنعتی در پتروشــیمی و دیگر 
طرح هایی که امروز بــه بهره برداری رســیده، جزو اقدامات 
 مهم دولت برای بهبود شــرایط زیســت محیطی خوزستان

 است.
ابتکار با اشــاره به توزیــع بنزین یورو4 در اهواز و چند شــهر 
 خوزســتان اظهار کرد: خوزســتان اولین اســتانی است که
 به غیر از مرکز، در ســایر شــهرها نیز از توزیع بنزین یورو 4

بهره مند شده است.

چهار قطعنامه برای مقابله با ريزگردها
وی حذف ســوخت مازوت از نیروگاه رامین در سال گذشته را 
یادآور شد و افزود: هم اکنون 60 درصد از تاالب هورالعظیم که 

یکی از کانون های مهم گرد و غبار بوده، آبگیری شده است.
ابتکار اضافه کرد: طرح کاشت نهال و مالچ پاشی در خوزستان 
نیز که جزو مصوبات ســال 93 دولت بوده، در حال اجراست و 
ماه گذشــته نیز برای مدیریت کانون های داخلی گرد و غبار 
و آماده سازی دســتگاه ها در مقابل آن، برنامه ریزی دقیقی 

صورت گرفته است.
 بــه گفتــه وی، مطالعــات گــرد و غبــار انجــام و وظایف

دستگاه های اجرایی در قبال آن نیز مشخص شده است.
ابتکار همچنین درباره گرد و غبار گفت: عراق و عربســتان دو 
منشأ عمده این پدیده هستند و منشأ خارجی آن را نمی توان 

نادیده گرفت.
 وی افــزود: امســال به دلیــل بارندگــی مناســب و احیای

بخش های زیــادی از هورالعظیم، کانون هــای داخلی زیاد 
 فعــال نبودند؛ امــا کانون های خارجی، منشــأ بســیاری از

گرد و غبارها بوده است.
این مقام مســئول اظهار کرد: در ســال 92 به همراه هیئتی 
به عراق رفتیم و در سخت ترین شــرایط امنیتی، درختکاری 

انجام دادیم؛ اما اتفاقات عراق از اختیار ما خارج است.
 وی تاکید کــرد: مســائل مربوط به گــرد و غبــار همچنان

در حال پیگیری است و برای اولین بار نماینده سازمان ملل در 
نشستی، جمهوری اسامی ایران را به عنوان پرچمدار مقابله 

با گرد و غبار معرفی کرده است.
وی گفت: چهار قطعنامه بین المللی و منطقه ای در راســتای 
مقابله با گرد و غبار منعقد شده که برای سازمان ملل و سازمان 
های منطقه ای، تکالیفی تعیین کرده است که امیدواریم این 
اقدامات بتواند در حل مشــکل گرد و غبار موثر باشد و شرایط 

را بهبود بخشد.
رییــس ســازمان حفاظــت محیط زیســت کشــور، صلح 
 و امنیــت را مقدمــه توســعه پایدار دانســت و با اشــاره به

جنگ های خاورمیانه اظهار کــرد: در جایی که صلح و امنیت 
نباشد، نمی توانیم از محیط زیست حفاظت کنیم.

گرده افشانی؛ عامل تنگی نفس
 ابتــکار تاکیــد کــرد: دولــت یازدهــم، برنامــه هــای

زیست محیطی را با جدیت ادامه می دهد و تاش برای تامین 
اعتبارات مورد نیاز این برنامه ها نیز انجام می شود.

وی همچنیــن با اشــاره بــه انجــام مطالعــات درخصوص 
مشکات تنفســی خوزســتانی ها گفت: تا کنون 16 گزینه 

 احتمالــی بــه عنــوان عوامــل این عارضــه مورد بررســی
قرار گرفته است.

وی افزود: در مطالعات اولیه، احتمال گرده افشــانی گیاهی و 
تشــدید آن با اولین بارندگی، به عنوان مهم ترین عامل تنگی 

نفس مطرح شده است.
ابتکار، اقدامات پیشــگیرانه قبــل از فصل بارندگــی را برای 
جلوگیری از ایجــاد عارضه تنگی نفس، برای خوزســتانی ها 

ضروری دانست.
وی در ادامــه، طــرح کشــاورزی 550 هــزار هکتــاری 
خوزســتان را یکی از طرح هــای مهم و با ارزش خوزســتان 
دانســت و افزود: این طرح به عنوان یکی از کشــت و صنعت 
هــا، مشــمول ارزیابی زیســت محیطی اســت و بایــد این 
 مطالعات انجام شــود تا خوزســتان مانند طــرح های قبلی

متضرر نشود.
ابتکار همچنین با تاکید بر تسریع در راه  اندازی متروی اهواز 
گفت: توســعه حمل و  نقل عمومی برای اهواز جزو ضروریات 

است و راه اندازی نشدن مترو در این شهر جای سوال دارد.
در این نشســت، شریعتی، 
وقت  خوزســتان،  استاندار 
سخنرانی خود را به دو نفر از 

مدیران داد.
در پایــان این نشســت نیز 
ابتکار، رییس سازمان محیط 
زیست، لوح تقدیری به احمد 
ســیاحی، معــاون عمرانی 
استاندار خوزستان، به پاس 
شورای  جلســات  برگزاری 
کارون،  کیفــی  حفاظــت 
کارگروه مقابله با گرد و غبار، 
کارگروه مدیریت پسماند و 
جلسات مقابله با تنگی نفس 

اهدا کرد.
بر اســاس این گزارش، این 
هفتمیــن ســفر ابتــکار به 
خوزستان اســت. این سفر 
یک روزه به دلیل شــرجی 
و رطوبت باال در ماهشــهر، 
 بــا تاخیــر پنــج ســاعته

 آغاز شد؛ به همین دلیل برخی از برنامه های سفر با فشردگی
برگزار شد.

 تعطیلــی واحــد کلــر آلکالــی از پتروشــیمی بنــدر امام 
و کلنــگ زنــی تصفیــه فاضاب صنعتــی در پتروشــیمی 
بندرامــام، انعقاد قــرارداد جمع آوری گازهــای همراه  نفت 
 و کلنگ زنــی اولین مدرســه طبیعــت در اهــواز، از جمله 
 برنامه های ســفر معــاون رییــس جمهوری به خوزســتان

بوده  است.

رییس مجمع نمایندگان خوزســتان گفت: اگــر با این وضعیت 
 محیط زیســت پیــش برویــم، دیگر انســانی در خوزســتان
 باقی نمی ماند و تنها عده ای می مانند تا کارهای اقتصادی شان را

انجام دهند.
حجت االســام مجید ناصری نژاد، در نشست مدیران استانی که 
با حضور معصومه ابتکار، رییس ســازمان محیط زیست و معاون 
رییس جمهور صورت گرفت، با انتقاد شــدید از سازمان محیط 
زیست کشور اظهار کرد: به چه دلیل باید نیشکر که از آلوده ترین 
صنایع استان اســت و تاالب را نابود کرده، به عنوان صنعتی که 
آالینده نیست، معرفی شود. وی افزود: پس از سال ها مقصر اصلی 
پیدا شــد و گویا درخت کنوکارپوس عامل این آالیندگی ها بود؛ 
تاالب را خشک کردند و باهای بســیاری به استان تحمیل شد؛ 
اما هیچ دفاعی صورت نگرفت. من فکر نمی کنم این روند درستی 
باشــد. وی همچنین گفــت: االن دولت یازدهم اســت و همین 
نشســت و بحث ها را در دولت های قبلی  نیز داشــتیم. هر وقت 
 گرد و خاک شدید می شود و صدای مردم باال می رود، به یاد این

می افتیم که جلسه و مصوبه صادر کنیم و بعد از مدتی همه چیز 

به فراموشی سپرده می شود. ما باید با برنامه پیش برویم.
نماینده مردم شــادگان در مجلس شورای اســامی تاکید کرد: 
ما در خوزســتان مشــکل کم آبی داریم. مارون مرد و کارون به 
نفس های آخر افتاده اســت. تعجب می کنــم از خانم ابتکار که 
 مدتی پیش در مصاحبه ای گفت تاالب شــادگان حق آبه اش را

گرفته است؛ در حالی که سه سال است جراحی آب ندارد.
عدم حضور نمايندگان در جلسه خانم ابتکار

وی ادامــه داد: مــن امروز فقــط بر اســاس اخــاق آمدم که 
 به مهمانمــان خــوش آمــد بگویــم و باقــی نمایندگانی که

حضور پیدا نکردند، به خاطر اعتراض به وضعیت محیط زیست، 
در این جلسه حاضر نشدند و اکثریت قاطع نمایندگان، به شدت 
از وضعیت محیط زیســت ناراضی هســتند. ناصری نژاد گفت: 
روند مهاجرت از خوزستان را ببینید. روزگاری خوزستان مقصد 
بسیاری از اقوام بود؛ اما حاال وضعیت آب و هوای آن، طوری شده 
 اســت که همه از آن فرار می کنند. وی همچنین با بیان اینکه ما

به شدت از سازمان محیط زیست گایه داریم، افزود: سالیان سال 
 است که نیشکر دارد اســتان را از بین می برد؛ اما با کمال تعجب
 اعام می کنند ایــن صنعت آالینده نیســت. زه آب این صنعت

به شدت آالینده مستقیم و بدون تصفیه به تاالب می ریزد.
رییس مجمــع نمایندگان خوزســتان تصریح کــرد: وضعیت 
پتروشــیمی ها و ســد گتوند و غیره نیز به همین صورت است. 
میلیاردها بــرای این طرح ها هزینه شــد و در نهایــت به اینجا  
رســیدیم. ناصری نژاد در پایان افزود: دولت وارد ســال چهارم 
خود شــده و با اینکه خانم ابتکار نزدیک به هفت بار به خوزستان 
سفر کرده، اما هنوز هیچ مشکلی از ما حل نشده است. اگر با این 
وضعیت پیش برویم، دیگر انسانی در خوزستان باقی نمی ماند و 
تنها عده ای می مانند که کارهای اقتصادی شان را انجام دهند و 
از زمین و زیر زمین و باالی زمین و هر چه در اســتان است، بهره 

اقتصادی خودشان را ببرند.

 مدیرکل دفتر ارزیابی زیســت محیطی سازمان حفاظت 
محیط زیست گفت: برای پروژه های آب شیرین کن، یک 
فرآیند کارشناســی طی می شــود و مجریان نمی توانند 
 بــدون نظر ایــن ســازمان و گرفتــن اســتعام، کار را

آغاز کنند.
 مدیــرکل دفتــر ارزیابــی زیســت محیطی ســازمان 
حفاظت محیط زیســت گفت: برای پروژه های مرتبط با 
آب شیرین کن، یک فرآیند کارشناسی با همان حساسیت 
دریافت مجوزهای ارزیابی محیط زیستی توسط سازمان 
حفاظت محیط زیست طی می شود و مجریان نمی توانند 
 بدون نظر این ســازمان و گرفتن اســتعام، کار خود را

آغاز کنند.
قانونــی الــزام  خصــوص  در  جالونــدی   حمیــد 
 آب شــیرین کن ها برای دریافت مجــوز ارزیابی، گفت:

در حال حاضر و مطابق قانون فعلی، آب شیرین کن ها در 
زمره 51 عنوان پروژه ای که باید پیش از اجرایی شــدن، 

ارزیابی زیست محیطی داشته باشند، نیستند.

جالوندی با بیان اینکه آب شــیرین کن ها می توانند به 
صورت جداگانه یا به عنوان جزئی از پــروژه های انتقال 
آب، مورد بررســی قرار گیرند، اظهار کــرد: در صورتی 
که آب شــیرین کن ها جزئی از پروژه هــای انتقال آب 
باشــند، به دلیل الزام این پروژه ها بــرای دریافت مجوز 
ارزیابی زیست محیطی، مشــمول این فرآیند می شوند؛ 
ولی در صورتی که به تنهایی مورد اســتفاده قرار گیرند، 
 تنها مشــمول فرآیندهای بررســی کارشناسی سازمان

قرار می گیرند.
مدیرکل دفتر ارزیابی زیســت محیطی سازمان حفاظت 
محیط زیســت، عدم الــزام قانونی بــرای دریافت مجوز 
ارزیابی زیســت محیطی را به معنای عدم نیاز به تشکیل 
کمیته ســه نفره ماده 2 بــا حضور نمایندگان ســازمان 
حفاظت محیط زیست، ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
 کشور و دســتگاه اجرایی مرتبط، دانســت و افزود: این

به معنای خروج پروژه های آب شــیرین کن، از نظارت و 
مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست نیست.

به گفته وی، برای پروژه های مرتبط با آب شیرین کن، یک 
فرآیند کارشناسی با همان حساسیت دریافت مجوزهای 
ارزیابی محیط زیستی توسط ســازمان حفاظت محیط 
زیست طی می شــود و مجریان نمی توانند بدون نظر این 

سازمان و گرفتن استعام، کار خود را آغاز کنند.
جالوندی ضمــن یادآوری ایــن موضوع کــه در زمان 
 تدوین قانون ارزیابی زیست محیطی، آب شیرین کن ها

وجود نداشتند تا در زمره 51 عنوان پروژه ای قرار بگیرند 
 که باید پیش از اجرایی شــدن ارزیابی زیســت محیطی

داشــته باشــند، خاطرنشــان کرد: درخواســت برای 
 اصاح فهرســت عناوین پــروژه های مشــمول ارزیابی

زیست محیطی، در دست اقدام است.

دبیرکمیته علمی ســمن های محیط زیســت و منابع طبیعی اســتان 
مازندران گفت: با ساخت و ســاز بی رویه در 93 درصد از سواحل استان 

مازندران، در حال حاضر تنها 7 درصد از این وسعت دست نخورده است.
داریوش عبادی، دبیر کمیته علمی ســمن های محیط زیســت و منابع 
طبیعی استان مازندران، درخصوص ساخت و ساز در عرصه های بکر این 
استان اظهار داشت: ساخت و ساز با روند صعودی در مازندران، به عنوان 

یکی از عوامل تخریب طبیعت بکر این استان در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه مازندرانی ها تنها صاحب یک میلیون ملک در این استان 
هستند، گفت: ساخت و سازهای انجام شده از سوی پایتخت نشینان، این 

آمار را به حدود سه میلیون خانه ارتقا داده است.
دبیر کمیته علمی ســمن های محیط زیســت و منابع طبیعی اســتان 
 مازندران تصریح کــرد: تخریب کوه ها، باغ هــا، جنگل ها و جلگه ها برای

ویا سازی و افزایش مســکن، یکی از بارزترین مصادیق مشهود و فراگیر 
تغییر کاربری جهت تخریب طبیعت اســت. کارشــناس منابع طبیعی 
تصریح کرد: ساخت و سازها تا جایی پیش رفته اســت که 93 درصد از 
سواحل  مازندران، توسط ارگان های دولتی تصرف شده و در حال حاضر 

تنها 7 درصد از سواحل استان مازندران باقی مانده است.

 معاون توسعه و پیش بینی ســازمان هواشناسی کشــور گفت: بیش از
3200 ایستگاه هواشناسی در کشور وجود دارد.

 علی عابدینی، در مراســم افتتاح باشــگاه کشــاورزان اســتان لرستان
بیان کرد: اطاعــات هواشناســی در زمینه بهره وری و توســعه پایدار، 
 از اهمیت باالیی برخوردار اســت و توجه به این مهم، اقتصاد کشــور را 

از هر نظر بیمه می کند.
وی اضافه کرد: خدمات هواشناسی طیف وســیعی را شامل می شود که 

یکی از این موارد در بخش کشاورزی است.
عابدینی ادامه داد: کشور ما جزو مناطق کم بارش بوده و میانگین بارش 
سالیانه آن حدود 247 میلی متر اســت؛ این در حالی است که متوسط 

جهانی 850 میلی متر و در آسیا این آمار 480 میلی متر است.
این مسئول بیشترین بارش جهان را مربوط به آمازون با 12 هزار میلی متر 
دانست و گفت: باید به این مقدار بارش در کشور بسنده کرده و خود را با 
آن سازگار کنیم؛ می بایســت با برنامه ریزی های خود، کشور را به لحاظ 
امنیت غذایی بیمه کنیم. وی یادآور شد: پیش بینی شده است که تا سال 
2100، یک تا یک و نیــم درجه به دمای هوا افزوده شــود و البته بعضی 

افراد، این افزایش دما را حدود 5/5 درجه دانسته اند.

عملیات اجرایی الیروبی و مرمت نهرها و کانال ارتباطی آبرسانی به تاالب 
بین المللی میانکاله، به عنوان گام اول احیای این ذخیره گاه زیست کره، 

در مازندران آغاز شد.
مدیرکل محیط زیست مازندران، الیروبی و مرمت نهرها را از برنامه های 
مهم در راســتای طرح احیای تاالب بین المللی میانکاله در شــرق این 

استان دانست.
ناصر مهردادی گفت با اجرای این برنامه، از پســروی آب خلیج و تاالب 
میانکاله جلوگیری می شود و میانگین ورود آب شیرین به این زیستگاه 

افزایش خواهد یافت.
وی افزود: به دلیل کاهش بارش باران و خشکسالی چند ساله اخیر حاکم 
در منطقه، میزان ورودی آب به این دریاچه کاهش یافت و عقب نشینی 
دریای خزر نیز در خشک شدن بخشی از این تاالب تاثیرگذار بود که برای 
جلوگیری از خشک شدن این پناهگاه حیات وحش و زیستگاه پرندگان 

مهاجر و آبزیان نادر، برنامه احیا اجرایی شد.

این جاندار را به دلیــل موهای بلند ســیاه رنگی که روی گوش دارد، ســیاه گوش 
می نامند. کاراکال، نام علمی این جاندار اســت که آن نیــز برگرفته از قره قوالق یا 

قره قوالخ در زبان ترکی به معنی »سیاه گوش« است. 
این حیوان در آفریقا )به ویژه در نواحی جنوبی( و آســیا )از شبه جزیره عربستان تا 
غرب هندوستان( زندگی می کند. زیست گاه سیاه گوش، استپ های خشک، نواحی 
نیمه بیابانی، بوته زارها، ســاوانا و جنگل های کم درخت اســت و به ندرت در نواحی 
همیشه سبز و جنگل های کوهستانی دیده می شود. زیستگاه سیاه گوش در ایران، 

مناطق بیابانی و نیمه بیابانی، به ویژه حاشیه کویر مرکزی است.
 ســیاه گوش ها اغلــب جانورانــی بــا وزن کمتــر از 5 کیلوگــرم را طعمه خود

 می کننــد؛ حیواناتی چون خرگــوش صحرایی، هیراکس، جربیل هــا، موش ها و 
پرندگان. 

گاهی به حیوانات بزرگ تر از خود همچون غزال، آنتیلوپ ها، بزهای کوهی کوچک 
و بچه های شترمرغ هم حمله می کند و از کوچک ترین گربه سانانی است که توانایی 

شکار حیوانات بزرگ تر از خود را دارد.
سیاه گوش، تک زی و به شدت قلمروطلب است. معموال شب گرد و شب کارند؛ ولی 

گاهی، به ویژه در نواحی خنک تر، در روز هم دیده می شوند. 
ســیاه گوش ها چند همســرند. جفت گیری ســیاه گوش ها در تمام طول ســال 
امکان پذیر اســت؛ اما در زمانی که تغذیه مناسب تر باشــد، محتمل تر است؛ چون 

تغذیه مناسب، به باروری جنس ماده کمک می کند. 
دوره های فحلی ماده هــا 14 روزه اســت و ماده حــدود 1/8 روز فحل 
می ماند و با چندین نر، به نوبت جفت گیری می کند. دوره بارداری 68 تا 

81 روز و تعداد توله ها بین 1 تا 6 است.
این جانور را در قدیم پروانه، پروانک، َفرانَک و شــاطر شیر هم می گفتند 

که این نام ها به ارتباط بوم شناختی این حیوان با شیر اشاره دارد. 
در مناطقی که این دو جانــدار در کنار یکدیگر زندگــی می کنند، ارتباط 

نزدیکی میان آن دو دیده می شود و سیاه گوش، بیشــتر اوقات از شکار شیر 
تغذیه می کند.

طبیعت رام شونده و مهارت شکارگری باالی این حیوان، موجب شده تا آن 
را از روزگاران باستان، به عنوان حیوان شکاری، اهلی کنند.

معــاون وزیر نفــت و مدیر عامل شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی، با 
 بیان اینکه خود را برابر شــهروندان مســئول می دانیم، گفت: تمامی
 مجتمــع های پتروشــیمی، موظــف به کنتــرل و پاالیــش آلودگی

زیست محیطی هستند.
مرضیه شاهدایی، در نشست مشترک مدیران عامل صنایع پتروشیمی 
بندر ماهشهر با استاندار خوزســتان و رییس سازمان محیط زیست در 
تاالر آفرینش ماهشهر، گفت: هدف از احداث مجتمع های پتروشیمی 
در منطقه، ایجاد آالیندگی نبوده است؛ بلکه قدیمی بودن طراحی ها و 
تکنولوژی در گذشته و محدودیت های مالی به عنوان حلقه های مفقوده 

این صنعت، منجر به آالیندگی شده است.
وی اظهار کرد: پاک بودن محیط زیســت، حق مســلم مردم این خطه 
است و وزارت نفت و شرکت صنایع پتروشــیمی نیز خود را در برابر آن 

مسئول می دانند.
 معاون وزیر نفــت و مدیر عامل شــرکت ملــی صنایع پتروشــیمی،

در ادامه سخنانش، آتش ســوزی اخیر در پتروشــیمی بوعلی سینا را 
تجربه گرانســنگ برای همه مدیران خواند و گفت: صنعت پتروشیمی 
همزمان با رشد و توســعه، توجه ویژه ای نیز به محیط زیست داشته و 
 با پیگیری و ســخت گیری سازمان محیط زیســت، پاالیش آناین نیز

در حال انجام است و بیش از 250 متخصص در مجتمع های پتروشیمی 
مستقر هستند.

شــاهدایی با تاکید بر متعهد بودن مجتمع های پتروشــیمی به انجام 
مسئولیت های اجتماعی، افزود: صنعت پتروشیمی همواره در راستای 
انجام به تعهدات اجتماعی سازمانی، همکاری مطلوبی با سازمان محیط 
زیست داشته و انعقاد تفاهم نامه هایی برای تدوین استانداردها و الزامات 

زیست محیطی، از برنامه های پیش روست.
 معــاون وزیر نفــت بــا بیــان اینکــه صنعــت در رعایــت الزامات
 زیست محیطی و مسئولیت های اجتماعی متعهد است، افزود: همواره

سعی کرده ایم با رعایت الزامات و استانداردها، تجهیزات زیست محیطی 
نیز فراهم شده و همچنین برای رفاه شهروندان، پروژه های عام المنفعه 
 اجرا می شــود. آیین حذف واحد کلــر آلکالی پتروشــیمی بندر امام،

بهره برداری از تصفیه خانه فاضاب صنعتی پتروشیمی تخت جمشید و 
کلنگ زنی واحد پساب صنعتی پتروشیمی بندرامام، عصر امروز با حضور 
معصومه ابتکار، رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور و استاندار 

خوزستان برگزار شد.

93 درصد از سواحل مازندران، در حصار 
ساخت و سازها قرار گرفته است

وجود بیش از 3200 ايستگاه 
هواشناسی در کشور

احیای تاالب بین المللی میانکاله 
مازندران آغاز شد

معاون وزير نفت:

مجتمع های پتروشیمی، موظف به 
کنترل و پااليش آلودگی زيست محیط 

هستند

باغ وحش

پیشنهاد  سردبیر: 
مجوزی برای انتقال آب کارون صادر نشده 

است

ابتکار: 

مجوزی برای انتقال آب کارون صادر نشده است

خوزستان کم کم خالی از سکنه می شود؛

از سازمان محیط زيست گاليه داريم
فعالیت آب شیرين کن ها، بدون نظر مثبت سازمان محیط زيست 

ممکن نیست

موضوعات مربوط 
به محیط زيست و 
تحوالتی که طی 
اين سه سال در 

خوزستان رخ داده 
و بهبود وضعیت 

نسبت به گذشته، 
نشان دهنده اهتمام 
جدی دولت نسبت 
به اين مسئله است

سیاه گوش 
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يادداشت خبر

خانواده

پیشنهاد سردبیر: 
مد ها از کجا خط می گیرند؟

رییس مركز تشخیص و پیشــگیری پلیس فتا ناجا با اشاره به افزایش راه 
اندازی سایت های پیش بینی نتایج مسابقات و سایت های شرط بندی از 

هموطنان خواست مراقب كالهبرداران فضای مجازی باشند.
ســرهنگ ” علی نیك نفس ” رییس مركز تشخیص و پیشگیری پلیس 
فتا ناجا با اشاره به اینكه راه اندازی سایت های پیش بینی نتایج مسابقات 
ورزشی مدتی اســت در فضای مجازی افزایش داشته و اینگونه سایت ها 
در رقابت های مهم ورزشــی مثل جام جهانی، رقابت های بین قاره ای، 
المپیك و... سعی دارند با استفاده از تبلیغات جذاب و اغوا كننده كاربران 
به پیش بینی نتایج مسابقات مختلف ترغیب نمایند، گفت: در تعدادی از 
شكایت های مردمی به پلیس  عنوان شده اســت برخی از این سایت ها 
ابتدا جهت عضویت  كاربران، درخواست واریز مبلغی قابل توجه می كنند 

و در ادامه به آنها اجازه پیش بینی نتایج داده می شود. 
رییس مركز تشخیص و پیشــگیری پلیس فتا ناجا در ادامه بیان داشت: 
این سایت ها برای جذب مشتری و جلوگیری از شــك كاربران به روند 
فعالیت خود، افرادی را به عنوان برنده اعــالم می كنند كه در اكثر موارد 
این افراد، مدیران سایت ها با اســامی جعلی و یا دوستان و آشنایان می 
باشد. سرهنگ نیك نفس  با اشــاره به در پیش بودن مسابقات المپیك 
2016 برزیل و حضور ایران در این مســابقات گفت: پیش بینی می شود 
راه اندازی سایت های پیش بینی نتایج مسابقات و سایت های شرط بندی 
افزایش پیدا كند، لــذا هموطنان عزیز باید مراقــب كالهبرداران فضای 

مجازی باشند.

مادرانی كه بیشــتر وقــت خود را به اســتفاده از شــبكه های 
اجتماعی اختصاص می دهند، به طــور حتم كودكانی منزوی و 

گوشه گیر خواهند داشت.
ابراهیمی مقدم، روان شــناس، اظهار داشــت: اعتیــاد بیش از 
اندازه به اینترنت و شــبكه های پیام رســان، برای مادرانی كه 
فرزند خردســال دارند، می تواند آسیب زا باشــد و مادرانی كه 
 بیشتر ســاعات روز را به اســتفاده از فضای مجازی اختصاص
 می دهند، عالوه بر اینكه فرزند خود را از ارتباط عاطفی و سالم

محروم داشته اند، الگوی نامناسبی برای آنان خواهند شد.
وی در ادامه تصریح كرد: متاسفانه در ســال های اخیر، با ورود 
شــبكه های مجازی به زندگی مردم و اعتیاد اكثریت اشخاص 
جامعه به این شبكه ها، كودكان زیادی از حداقل ارتباط با مادر 
محروم مانده اند كه این مسئله، در طوالنی مدت می تواند سبب 

بروز آسیب و ناهنجاری های اجتماعی باشد. 
وی در پایان گفت: مادران با حفظ تعادل در اســتفاده از فضای 
 مجــازی و برقــراری ارتباطی ســالم و عاطفی بــا فرزند خود،

می توانند از بروز مشكالت شخصیتی و اختالالت روانی كودک 
كه ممكن است بر اثر فقدان رابطه صحیح با مادر به وجود بیاید، 

جلوگیری كنند.

 کالهبرداری جديد به بهانه
بازی های المپیک

 اعتیاد مادران به اينترنت
و اختالل شخصیتی در کودکان

به گــزارش مشــرق، مباحث مربــوط به مــد گرایی در 
 پوشــش، جــزو موضوعــات اصلــی فرهنگــی جامعه

محسوب می شود.
خانواده به عنــوان ركن اصلی جامعه، همــواره در تعیین 
تكلیف و سرنوشت فرزندان نقش بسزایی داشته است. از 
نگاه بیشتر كارشناسان، نقش خانواده در گرایش جوانان 

به مدگرایی بسیار مهم و تاثیرگذار است.
 بدون شــك اگــر خانــواده بــه درســتی و بر اســاس
 داده های منطبق بر فرهنگ اخــالق مدارانه عمل نماید،

می تواند جامعه ای موفق را در آینــده پایه گذاری كند؛ 
چرا كه این خانــواده ها هســتند كه شــناخت اصلی و 
باورهای اخالقی فرزندان خود را پایه گذاری خواهند كرد.
 فرزنــدان در ابتــدا، در خانــواده بــا مباحــث فرهنگی

آشــنا می شــوند و تصویر ذهنی آینده خــود را در نهاد 
خانواده ترسیم می كنند.

همواره كســانی كه در خانواده از آمــوزش های تربیتی 
مناســبی بهره مند بوده اند، در جامعه نیز افرادی موفق 

و اثرگذار شده اند.
بر عكس اگر این نقش در خانواده به خوبی شــكل نگیرد 
و فرزندان دچار چالــش و بحران شــوند، در آینده دچار 
مشــكالت متعددی بوده و برای جامعه نیز مشــكل ساز 

خواهند شد.
در هر صورت، اثرات روانی و تربیتی كه خانواده بر هر فرد 
دارد، در نهایت در جامعه ظهور و بروز خواهند كرد. از نظر 
روانشناســی ثابت شده كه بســیاری از رفتارهای فردی، 
 از درون خانواده بروز پیــدا كرده و تا پایــان عمر در وی

وجود خواهد داشت.
بر اســاس نظریه هربرت اسپنســر، ســه مولفــه اصلی 
 یعنــی خــود، وراثــت و محیط، شــخصیت هر فــرد را

تشكیل خواهد داد.
بیشــتر نظریه پردازان اعتقاد دارند كــه نقش وراثت، در 
درجه اول قدرت تاثیر گذاری در شــكل گیری شخصیت 
هر فرد قــرار دارد؛ پــس از آن نقــش، وارد نقش محیط 

خواهیم شد و بعد از آن خود یا اراده.

محیط، عامل تعیین كننده در شــخصیت هــر فرد بوده 
كه مهم ترین بخش آن، خانواده اســت؛ در واقع خانواده 
مهم ترین عنصر محیط بوده و نقش بسزایی در شخصیت 

فرزندان خواهد داشت.
در جوامعــی ماننــد ایــران كــه مذهــب و اصــول 
 اخالقی حاكــم اســت، این عنصــر اهمیت بیشــتری

پیدا می كند.
 ارزش ها و باورهــای مذهبی و عرفی، از همــان ابتدا به 
فرزنــدان آمــوزش داده مــی شــود؛ البته بســیاری از 
 این آموزش ها بــه صورت غیــر ارادی و غیر مســتقیم

صورت می پذیرد.
در  فرزنــدان 
خانواده بــه رفتار 
والدین خود توجه 
آن از  و   كــرده 
بــرداری  الگــو 

می كنند؛ 
به طور مثــال اگر 
والدین اهل عبادت 
رعایت مســائل  و 
شــرعی و اخالقی 
فرزندان  باشــند، 
بــرداری  الگو  نیز 
كرده و بــه مانند 
خواهند  عمل  آنها 
باید  خانواده  كرد. 
با درک درســت از 
فرزندان،  نیازهای 
به آنها كمك نموده 
و در انتخاب مسیر 
زندگی كمكشــان 

كند. خانواده در نظام اســالمی، به عنــوان كانون اصلی و 
هسته مركزی اجتماع بوده و به دلیل همین اهمیت، باید 

از هوشیاری و پویایی كامال خوبی برخوردار باشد.
 والدیــن باید با فرزنــدان خود، به خصــوص دختران كه

نیاز های عاطفی بیشتری داشته و زمان طوالنی تری را در 
منزل ســپری می كنند، روابطی مبتنی بر احترام و عالقه 
برقرار كنند. محبت و دوستی با فرزندان، در تنظیم روابط 

در خانواده حرف اول را می زند.
 نســل جوان ما تشــنه یادگیری و موفقیت اســت. همه

نهاد هــای اجتماعی از جملــه خانواده و مدرســه، باید 
شرایط را به سمتی پیش ببرند تا جوانان احساس آرامش 

و ارزشمندی  كنند. 
دختــران اگر با مفاهیم عمیق اســالمی آشــنا شــوند، 
 آنگاه خود به سمت ســاده زیســتی و دوری از مدگرایی

روی آورده و از مدهای غربی فاصله خواهند گرفت.
از طرفی دیگر باید به خانواده ها هــم آموزش داد و برای 

تعالی آنها نیز فعالیت كرد.

مد ها از کجا خط می گیرند؟
احترام و ارزش قائل شدن برای خود و ساختن باورهای زیبا 

در ذهن، باعث ایجاد زندگی شادتری می شود.
غالمحسین عباســی، روان شناس و مشــاور اظهار داشت: 
 عشــق ورزیدن و احتــرام به خــود، الزمه مــورد احترام

قرار گرفتن توســط دیگران اســت و تا زمانی كه برای خود 
ارزش قائل نباشیم، اطرافیان برای ما ارزش قائل نمی شوند.

وی در ادامــه اضافه كرد: بعضــی از خانم هایــی كه خانه 
 دار هســتند و تنها به امــورات فرزندان و منزل رســیدگی

می كنند، احســاس خأل عاطفی دارند و تصور آنها این است 
كه با او همانند یك خدمتكار برخورد می شود؛ در حالی كه 
چنین نیســت؛ چرا كه جایگاه خانم خانه دار دست كمی از 
خانم های شاغل ندارد. عباسی گفت: اگر باور داشته باشید 
كه زندگی قصد جنگ با شــما را دارد، قطعا چنین می شود 
و بالعكس؛ اگر اعتقاد به ســازگاری آن دارید، بدون شك با 
شما سازگار می شود. باید در نظر داشت كه باورهای انسان، 
سرنوشــت او را رقم خواهد زد و انســان هر آنچه بیندیشد، 
 آن را خلق می كند. این روان شــناس در پایــان بیان كرد:

هر آنچــه را كــه در زندگــی تجربه مــی كنیــد، نتیجه 
 احساس شما در آن لحظه اســت و زندگی همواره در حال

منعكس كردن احساسی است كه درباره خویش دارید.

تبعــات از  پذیــری،  انعطــاف  عــدم  و   ناســازگاری 
 فرزند ساالری است كه زندگی كودكان را در آینده تحت تاثیر

قرار می دهد. مهدی امامی، روان شناس، با بیان اینكه پدیده 
فرزند ساالری از معضالتی اســت كه برخی خانواده ها با آن 
دست به گریبان هستند، اظهار داشــت: محور قرار گرفتن 
فرزنــد در خانواده، مطابــق میل او رفتار كردن و مشــورت 
 با فرزنــد در مــورد تصمیمــات و برنامه هــای خانوادگی،

باعث می شــود كودكان، خودرای بار بیایند و این موضوع، 
تبعاتی را در آینده برای آنها پدید آورد.

وی افزود: این پدیده می تواند دالیل متفاوتی داشــته باشد: 
در برخی خانواده های ســنتی به فرزند پسر اهمیت ویژه ای 
می دهند و تمام فعالیت های خانواده طبق خواسته آن فرزند 
پیش می رود و در زندگی مدرن، تك فرزندی می تواند دلیل 
این معضل باشد. امامی با بیان اینكه فرزند ساالری، ظلم در 
حق كودكان است، تصریح كرد: خودخواهی، سلطه طلبی، 
غرور و تكبر و عدم مســئولیت پذیری، از عواقب این پدیده 
است. این روان شناس در ادامه افزود: بها دادن بیش از حد به 
فرزندان، باعث می شود آنها نتوانند در آینده تعامل درستی 
 با اطرافیان داشــته باشــند و روابط اجتماعی شان شدیدا

تحت الشعاع این مشكل تربیتی واقع شود.

برای خود ارزش قائل شويد

فرزندساالری؛ پديده ناخوشايند 
خانواده های مدرن

روانشناسی
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گرايش نسل جديد به مد و تجمل گرايی در نوع پوشــش، از مهم ترين آفات خطرناک محسوب می شود و در اين 
 میان، خانواده به عنوان اولین و مهم ترين نهاد  اجتماعی، می تواند تاثیرات بسزايی در کاهش اين آسیب فراگیر 

داشته باشد.

خانواده بايد با درک درست 
از نیازهای فرزندان،به آنها 

کمک نموده و در انتخاب 
مسیر زندگی کمکشان 

کند؛ نسل جوان ما تشنه 
يادگیری و موفقیت 
است. همه نهاد های 

اجتماعی از جمله خانواده 
و مدرسه بايد شرايط را 
به سمتی پیش ببرند تا 

جوانان احساس آرامش و 
ارزشمندی کنند
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مزایده 
3/400 شعبه دوم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده 
1171/94 ش ج / 2 له آقای محسن دردشتیان و علیه 1- آقای اکبر عباسی 2- محمد 
حسین رحیم زاده به آدرس خیابان آبشار روستای ردان فیزادان کوچه ریسندگی 
و بافندگی پالک 47 کدپستی 8169389438 بابت محکوم به و هزینه های اجرایی به 
مبلغ 698/573/015 ریال اموال توقیفی محکوم علیه به شرح ملک واقع در روستای 
ردان فیزادان کوچه ریسندگی بافندکی کدپستی 8169389438 پالک 47 که عبارتست 
از یک واحد کارگاهی به پالک ثبتی شــماره 323 فرعی از 113 اصلی بخش شش به 
مساحت 212/09 متر مربع به شماره ثبت 56595 که در صفحه 161 دفتر 243 دفاتر 
بخش شــش اصفهان حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به میزان ششدانگ عرصه و 
اعیان به نام آقای اکبر عباسی عبدلی مسبوق به ثبت می باشد ملک مزبور شمااًل به 
طول 18/49 متر دیوار پالک 322 فرعی- شــرقًا به طول 11/59 متر دیوار به دیوار 
پالک 329 فرعی جنوبًا به طول 16/64 متر درب و دیواریســت به گذر - غربًا در دو 
قســمت به طول های 64 و 72 و 12 متر درب و دیواریســت به گــذر ملک مزبور با 
زیربنای تقریبی 410 متر مربع با قدمت ساخت باالی 20 سال با سقف تیرچه بلوک و 
نمای خارجی سیمان سفید با پنجره های خارجی فلزی و درب ورودی فلزی دارای 
طبقه همکلف به صورت پارکینگ با کف موزائیک و مابقی به صورت کارگاهی و طبقه 
اول به صورت دو واحد مسکونی با درب ورودی چوبی رویت شده ملک موصوف 
دارای اشــتراکات آب و برق و گاز می باشــد کــه طبق نظریه کارشناســی ارزش 
ششدانگ پالک 113/233 با عنایت به رای کمیسیون م 100، بالغ بر مبلغ 98/000/000 
تومان و معادل 980/000/000 ریال ارزیابی گردیده است و مورد اعتراض هیچیک 
از طرفین واقع نگردیده اســت و محکوم به و هزینه های اجرایی معادل 4/27 حبه یا 
دانگ می باشد در نظر دارد جلسه مزایده ای مورخ 95/5/24 در ساعت 9 تا 10 صبح 
در محل اجرای احکام شــورای حل اختالف اصفهان واقع در خیابان شیخ صدوق 
نبش چهار راه وکال برگزار نماید طالبین شرکت در جلسه مزایده می توانند با واریز 
10 درصد قیمت پایه به شماره حساب 2171350205001 بانک ملی و ارائه فیش آن 
حداقل 5 روز قبل از مزایده به این اجرا از اموال بازدید نمایند پیشنهاد دهنده باالترین 
مبلغ برنده مزایده خواهد بود. م الف: 7425 شعبه 2 اجرای احکام مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف اصفهان ) 397 کلمه، 4 کادر(
مزایده 

4/258 شعبه چهارم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده 
کالســه 1264/94 ش ج / چهارم له آقای اکبر تنها با وکالــت علی مریدی علیه آرزو 
کورنگ بهشتی آدرس مجهول المکان بابت محکوم به و هزینه های اجرایی به مبلغ 
273/066/000 ریال اموال توقیفی به شرح 1- تعداد سه عدد صندلی گردان مستعمل 
که یکی از صندلی ها چرخ دار و دو عدد با کفی ثابت و دارای جک و روکش مشــمع 
قهوه ای ویژه آرایشــگاه جمعًا به مبلغ 1/800/000 ریال 2- تعداد یک عدد صندلی 
تختی مستعمل دارای جک و روکش مشمع قهوه ای و یک طرف دسته دار مخصوص 
آرایش و گریم به مبلــغ 1/000/000 ریــال 3- تعداد چهار عدد صندلی مســتعمل 
دارای بدنه چوبی ام دی اف و رویه کفی مشــمع قهوه ای جمعًا بــه مبلغ 600/000 
ریال 4- تعداد یک عدد ویترین مستعمل چوبی ســاده جلو شیشه ای به ابعاد حدود 
نیم متر عرض در دو متر طول دارای 4 طبقه شیشــه ای بــه مبلغ 1/500/000 ریال 
5- تعداد یک عدد درآور چوبی مستعمل شش کشابه حدود یک متر در یک و نیم متر 
به عنوان میز آرایش و دو عدد آینه نصب شده بر روی دیوار به ابعاد ) 1 * 1/5( متر 
به مبلغ 1/500/000 ریال 6- تعداد یک عدد فایل چرخ دار مستعمل با بدنه فلزی و 5 
کشابه الکی مخصوص لوازم آرایشگاه و گریم به مبلغ 500/000 ریال 7- تعداد یک 
دستگاه بخار الکی کوچک سونا مستعمل مخصوص صورت با مارک ایرانی آسان 
بر به مبلغ 100/000 ریال که جمع کل اقالم فوق الذکر بــه مبلغ 7/000/000 ریال و 
هفت میلیون ریال می باشــد که مورد اعتراض هیچ یک از طرفین قرار نگرفته است 
در نظر دارد جلسه مزایده ای در مورخ 95/5/24 در ساعت 10 تا 11 صبح در محل 
اجرای احکام واقع در خیابان شــیخ صدوق شمالی چهار راه وکال برگزار می گردد 
طالبین شرکت در مزایده می توانند با واریز ده درصد از مبلغ پایه به شماره حساب 
2171350205001 بانک ملی و ارائه آن فیش به اجرای احکام از اموال بازدید نمایند. 
پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 10942 شعبه 4 اجرای 

احکام مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان ) 357 کلمه، 4 کادر(
مزایده 

4/259 شعبه چهارم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده 
کالســه 1264/94 ش ج / چهارم له آقای اکبر تنها با وکالــت علی مریدی علیه آرزو 
کورنگ بهشتی آدرس مجهول المکان بابت محکوم به و هزینه های اجرایی به مبلغ 
273/066/000 ریال اموال توقیفی به شرح 1- تعداد سه عدد صندلی گردان مستعمل 
که یکی از صندلی ها چرخ دار و دو عدد با کفی ثابت و دارای جک و روکش مشــمع 
قهوه ای ویژه آرایشــگاه جمعًا به مبلغ 1/800/000 ریال 2- تعداد یک عدد صندلی 
تختی مستعمل دارای جک و روکش مشمع قهوه ای و یک طرف دسته دار مخصوص 
آرایش و گریم به مبلــغ 1/000/000 ریــال 3- تعداد چهار عدد صندلی مســتعمل 
دارای بدنه چوبی ام دی اف و رویه کفی مشــمع قهوه ای جمعًا بــه مبلغ 600/000 
ریال 4- تعداد یک عدد ویترین مستعمل چوبی ســاده جلو شیشه ای به ابعاد حدود 
نیم متر عرض در دو متر طول دارای 4 طبقه شیشــه ای بــه مبلغ 1/500/000 ریال 
5- تعداد یک عدد درآور چوبی مستعمل شش کشابه حدود یک متر در یک و نیم متر 
به عنوان میز آرایش و دو عدد آینه نصب شده بر روی دیوار به ابعاد ) 1 * 1/5( متر 
به مبلغ 1/500/000 ریال 6- تعداد یک عدد فایل چرخ دار مستعمل با بدنه فلزی و 5 

کشابه الکی مخصوص لوازم آرایشگاه و گریم به مبلغ 500/000 ریال 7- تعداد یک 
دستگاه بخار الکی کوچک سونا مستعمل مخصوص صورت با مارک ایرانی آسان 
بر به مبلغ 100/000 ریال که جمع کل اقالم فوق الذکر بــه مبلغ 7/000/000 ریال و 
هفت میلیون ریال می باشــد که مورد اعتراض هیچ یک از طرفین قرار نگرفته است 
در نظر دارد جلسه مزایده ای در مورخ 95/5/24 در ساعت 10 تا 11 صبح در محل 
اجرای احکام واقع در خیابان شــیخ صدوق شمالی چهار راه وکال برگزار می گردد 
طالبین شرکت در مزایده می توانند با واریز ده درصد از مبلغ پایه به شماره حساب 
2171350205001 بانک ملی و ارائه آن فیش به اجرای احکام از اموال بازدید نمایند. 
پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود که چنانچه محکوم علیه مایل 
می باشند در جلسه مزایده شــرکت فرمائید م الف: 10943 شــعبه 4 اجرای احکام 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان ) 369 کلمه، 4 کادر(
مزایده 

4/474 اجرای احــکام شــعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی اصفهــان در نظر دارد در 
خصوص پرونده اجرایی شــماره 940016 ج ح / 28 له خانم شهال ایزدی با وکالت 
آقای ســید احمد حســینی خالصی و خوانده  آقای حمیدرضا قناعت منش مبنی بر 
فروش یک دستگاه خودرو L90 به شماره انتظامی 538 ق 17 ایران 53 و اموال منقول 
ذیل الذکر به نشانی اصفهان، خیابان شیخ صدوق شمالی، ابتدای خیابان کاخ سعادت 
آباد شرقی، ســاختمان وکال، واحد 2 )اموال منقول( و پارکینگ ارغوانیه )خودرو( ، 
جلسه مزایده ای در تاریخ 95/5/24 روز یک شنبه ساعت 9/30 الی 10 صبح در محل 
اجرای احکام شــعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان واقع در )اصفهان، خیابان 
نیکبخت، 200 متر پایین تر از ساختمان مرکزی دادگستری کل استان اصفهان، جنب 
بیمه پارسیان مجتمع اجرای احکام حقوقی- طبقه دوم( برگزار نماید. طالبین خرید 
می توانند 5 روز قبل از مزایده از اموال به آدرس صدرالذکر بازدید نمایند و کسانی 
حق شــرکت در مزایده را دارند که 10 درصد مبلغ کارشناسی را به حساب سپرده 
دادگستری اصفهان به شماره 2171290210008 )بانک ملی( واریز نموده و فیش 
آن را همراه داشته باشند مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و برنده فرد یا افرادی می 
باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد دهند. اوصاف خودرو و اموال بر اساس نظریه 
کارشناسی: 1- یک دستگاه خودرو L90 به شماره انتظامی 538 ق 17 ایران 53 سفید 
روغنی مدل 1392 به شماره شاسی RALDD 1208985 از قسمت جلو آثار برخورد 
جزئی دارد و فاقد بیمه شخص ثالث می باشد. بدنه در نقاط خش دارد، الستیک های 
آن حد 50 درصد می باشــد، موتور و گریبکس سالم به نظر می رسد و تودوزی در 
حد متوسط با توجه به وضعیت فنی و ظاهری ارزش ریالی آن 320/000/000 ریال 
برآورد گردیده است. 2- یک دستگاه بخاری گازی نیک کاال، مشکی رنگ، مدل جدید 
با مهر استاندارد، مســتعمل به ارزش 2/100/000 ریال 3- اجاق گاز رومیزی لورا 
لعابی سفید، 3 شعله، دست دوم، یک عدد به ارزش 500/000 ریال 4- میز و مبل اداری 
شامل )مبل دو نفره یک عدد و تک نفره دو عدد با رویه فوم سبز رنگ + میز مدیریت 
به ابعاد 170 × 80 با یک کشو در سمت چپ طرح دار + میز کنار با دو کشو در سمت 
راست سبز رنگ + صندلی چرخ دار مدیریتی رویه فوم سبز رنگ ( مستعمل، 1 ست 
جمعًا 7/500/000 ریال 5- تابلو به ابعــاد 50 × 70 مزین به نام حضرت فاطمه )س( 
و چهارده معصوم منصوب به دیوار، 2 عدد قــاب به ارزش 500/000 ریال . ارزش 
کل اموال ذکر شده بر اساس نظریه کارشناســی 10/600/000 ریال اعالم گردیده 
است. م الف: 11963 اجرای احکام شــعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 438 

کلمه، 5 کادر(
مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(

پرونــده:  شــماره   139503902004000098 آگهــی:  شــماره   4 /562
139404002004000442 آگهــی مزایــده پرونــده اجرایی کالســه: 9401075 
ششدانگ اعیانی مغازه پالک شماره 30744 فرعی از 15190 اصلی مجزی شده از 
پالک 19708 و 19658 فرعی از 15190 اصلی واقع در طبقه همکف میانی به مساحت 
45/35 متر مربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان- خیابان پروین، 
پل سرهنگ، نبش خیابان عطار نیشابوری- کدپستی شماره 8199798519 که سند 
مالکیت آن در صفحه 303 دفتر 458 امالک ذیل ثبت شماره 89268 با شماره چاپی 
443115 ه / 91 ثبت و صادر شده است با حدود: شــمااًل به طول 2/57 متر دیواری 
است اشتراکی با مغازه 30743 فرعی شرقًا به طول 4/25 متر درب و دیواریست به 
خیابان جنوبًا به طول 10/30 متر دیواری است اشتراکی با مغازه 30745 فرعی غربًا 
اول در دو قسمت که دوم جنوبی اســت به طول های یک متر و نیم دیواری است به 
داکت دوم به طول 3/35 متر دیواریست به پالک 3758 که طبق نظر کارشناس رسمی 
پالک فوق به صورت یک باب مغازه به مساحت 45/35 متر مربع واقع در طبقه همکف 
مجتمع مسکونی تجاری یاســمین اعیانی مجتمع با اسکلت بتن، سقف تیرچه بلوک، 
درب ورودی مغازه شیشه ســکوریت و حفاظ فلزی، کف و بدنه تا سقف سرامیک، 
دهانه بر خیابان حدود 4 متر و ارتفاع ســقف حدود 3/5 متر می باشد مغازه دارای 
انشعاب برق اختصاصی و آب مشترک با مجتمع می باشد ملکی خانم فضه حیدری 
جشوقانی که طبق سند رهنی شماره 167236 مورخ 93/04/20 دفترخانه 15 اصفهان 
در رهن بانک صادرات اصفهان واقع می باشد و طبق اعالم بانک ملت فوق دارای بیمه 
نامه می باشد و از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 95/05/26 در اداره اجرای 
اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشــت شرقی- چهار راه اول خیابان 
الهور به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه 6/150/000/000 ریال شروع 
و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود.  الزم 
به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق 
اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های 

مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینک رقم قطعی آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت 
وجود مازاد، وجــوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مــازاد به برنده مزایده 
مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان 
مورخ 95/05/07 درج و منتشــر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز 
بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شــرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طی 
چک تضمین شده بانک ملی در وجه اداره اجرا به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت 
شناسایی معتبر الزامی است ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت 
اداری همان روز طی فیش مخصوص در حســاب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده 

نماید.  م الف:11885 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)493 کلمه، 5 کادر(
مزایده 

4/475 شماره نامه: 9510116838500315 شماره پرونده: 9409980352200670 
شماره بایگانی شعبه: 940036 اجرای احکام شــعبه 5 دادگاه خانواده اصفهان در 
نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 940036 خ 5 اجرایی 5 له خانم زهرا کریمیان 
سیچانی با وکالت خانم شیوا حقانی علیه آقای مصطفی شیخی با وکالت آقای اکبر 
صباغی به خواســته تعداد 100 عدد ســکه تمام بهار آزادی و مبلغ 380/000 ریال 
هزینه نشر  آگهی در حق محکوم لها جلسه مزایده ای جهت فروش اموال زیر برگزار 
نماید: 1- تمامت سه دانگ از شش دانگ پالک ثبتی 174/19371 بخش 14 اصفهان 
متعلق به آقای مصطفی شــیخی و از نظر جغرافیایی واقع در آدرس اصفهان خ امام 
خمینی خ شــهیدان کاظمی ک گلچین مجتمع بهروز واقع شــده است. حسب نظریه 
کارشناس رســمی دادگســتری که این نظریه مصون از اعتراض باقی مانده است 
مغازه احداثی به مســاحت 20/90 متر مربع با مشخصات، اســکلت بتنی، پوشش 
ســقف تیرچه و بلوک، بدنه دیوارها و کف ســرامیک و درب خارجی ســکوریت با 
حفاظ آکاردونی دارای کنتور برق تک فاز و آب مشترک با توجه به موارد موصوف 
مساحت و موقعیت محل و در نظر گرفتن جمیع عوامل موثر، ارزش سه دانگ مغازه 
329/175/000 ریال ارزیابی گردیده است. 2- یک دستگاه خودرو وانت پیکان مدل 
1384 به شــماره انتظامی 96 ج 291 ایران 13 که مطابق نظریه کارشــناس محترم 
خودرو مستعمل بوده و موتور دارای کمپرس شدید و نیاز به بازبینی و تعمیر و چهار 
حلقه الستیک و یک دســتگاه باطری دارد ضمنًا بیمه نامه رویت نشده و با توجه به 
وضعیت فوق ارزش پایه آن را 40/000/000 ریال برآورد نموده است. 3- یکدستگاه 
خودرو سواری پراید به شماره انتظامی 32 ص 669 ایران 53 مدل 1393 بر اساس 
نظریه کارشناس محترم خودرو مستعمل درب صندوق عقب ضربه خورده، دور تا 
دور بدنه خش خوردگی و زدگی سطحی دارد، جک و زاپاس و آچار چرخ، کپسول 
گاز و آنتن ندارد نیاز به چهار حلقه الســتیک و یک دستگاه باطری دارد و بر اساس 
شرایط فوق ارزش پایه آن را 145/000/000 ریال برآورد نموده است. متقاضیان 
می توانند 5 روز قبل از فروش در محل فوق از ملک و در پارکینگ صداق و ایثار نیز از 
خودروهای مذکور دیدن کرده و جهت شرکت در مزایده و خرید در تاریخ 95/5/23 
روز شنبه ساعت 10 صبح در دفتر این اجرا واقع در خیابان نیکبخت، مجتمع اجرای 
احکام حقوقی طبقه اول، واحد یک حاضر شــوند. فروش از مبلغ ارزیابی شروع و 
برنده کسی خواهد بود که پیشــنهاد کننده باالترین قیمت بوده و حداقل 10 درصد 
مبلغ تصویبی را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری ) 2171290210008 بانک 
 ملی( واریز نماید.  م الــف: 11961 اجرای احکام شــعبه 5 دادگاه خانواده اصفهان 

) 431 کلمه، 5 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/492 در خصوص پرونده کالسه 950463 خواهان حسین صادقیان دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه مبلغ 60/000/000 ریال به طرفیت حســین حجازی پور تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/6/21  ســاعت 10 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:11911 
شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 113 

کلمه، 1 کادر(
اخطار افراز

5/39 شــماره: 1395/14/252179-1395/5/2 چون خانم زهــرا خواتون خردی 
فرزند محمد حسن طی درخواســت وارده به شــماره 95140970828766 مورخ 
1395/01/16 تقاضای افراز سهم مشاعی خود از ششدانگ مطبخ تحت پالک 832/7 
واقع در بخش یک ثبت خوانســار را نموده و اعالم و ابراز داشته که از اقامتگاه احد 
از مالکین مشــاعی ) به نام بانو حبیبه حیدری و یا ورثه وی ( اطالع دقیقی در دست 
نداشــته و قادر به معرفی و اعالم نشانی محل سکونت مشــارالیهم جهت ارسال و 
ابالغ اخطاریه نمی باشــد لذا با عنایت به پرونده ثبتی پالک فوق بدینوسیله به کلیه 
مالکین مشاعی و صاحبان حقوق اعالم و اخطار می شود که به منظور رسیدگی به 
درخواست متقاضی نامبرده در روز دوشــنبه مورخ 1395/06/15 راس ساعت 8 
صبح در محل رقبه مزبور حضور یابند، بدیهی است عدم حضور سایر مالکین مانع 
از رســیدگی و یا انجام عملیات افراز نبوده و این اداره مطابق با قوانین و مقررات و 
آئین نامه مربوطه به وظیفه قانونی خود عمل خواهد نمود و متعاقبًا تصمیم متخذه 
 در روزنامه کثیراالنتشار منتشر خواهد شد و جز آگهی مزبور آگهی دیگری منتشر 

نمی گردد. م الف:120 ثبت اسناد و امالک خوانسار ) 186 کلمه، 2 کادر(

فقدان سند مالکیت
5/38 شماره صادره: 1395/43/251865 نظر به اینکه آقای خلیل جان نثاری الدانی  
با تسلیم برگ استشهاد شهود شــماره 10261-95/3/1 دفتر 371  اصفهان، مدعی 
فقدان ســند مالکیت 5 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالک شــماره 13/249 بخش 
14 اصفهان گردیده که در صفحه 427 دفتر 501 ذیل شــماره ثبــت 88756 به نام 
زین العابدین اکبری میرآبادی ثبت و سند صادر و به موجب سند قطعی 118649-

68/11/30 دفترخانه 7 اصفهان به خلیل نامبرده انتقال گردیده اســت و طی شماره 
11598-90/12/9 شــعبه 18 تجدید نظر اســتان اصفهان در قبال سیصد میلیون 
ریال در وثیقه می باشد و درخواست صدور سند المثنی نموده لذا طبق تبصره یک 
اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام 
معامله  غیر از آنچه در این آگهی ذکر شد یا وجود  سند مالکیت نزد خود می باشد از 
تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و  اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله  تسلیم نماید تا مراتب صورتجلسه و اصل سند 
به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت صادر و به متقاضی تسلیم خواهد 
شد.م الف: 13128 اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان ) 209 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
5/37  آقای سید جمال صادقی دارای شماره شناسنامه 18  به شرح دادخواست به 
کالسه 379/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان خاور عبدالرحیمی فرزند محمد صادق به شماره شناسنامه 2681 
در تاریــخ 78/05/10 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه آن مرحوم 
منحصر است به: 1- سید جمال صادقی فرزند حسین، ش.ش 18 صادره از خوانسار 
2- سید تقی صادقی فرزند سید حسین، ش.ش 16074 صادره از خوانسار 3- کمال 
صادقی فرزند سید حســین، ش.ش 170 صادره از خوانســار 4- شهاب صادقی 
 فرزند سید حسین، ش.ش 262 صادره از خوانسار 5- همدم صادقی فرزند حسین، 
ش.ش 1 صادره از خوانســار 6- صدیقه صادقی فرزند ســید حسین، ش.ش 177 
صادره از خوانســار 7- زیبا ســادات صادقی فرزند حســین، ش.ش 8 صادره از 
خوانسار 8- عزیز صادقی فرزند حسین، ش.ش 14543 صادره از خوانسار. متوفی 
ورثه دیگری ندارد.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد 
ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی به شورا تحویل دارد بدیهی است با انقضای مهلت 
مقرر گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد. م الف: 119 شعبه 2 حقوقی شورای 

حل اختالف خوانسار) 207 کلمه، 2 کادر(  
فقدان سند مالکیت

5/58 شــماره صادره: 1395/43/215666 نظر به اینکه خانم زهــرا حاتمی فرزند 
غالمعباس با تسلیم یک برگ استشهاد شهود شــماره: 845946 به تاریخ 95/1/26 
دفترخانه 431 اصفهان، مدعی مفقود شدن سند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ 
پالک شــماره: 2518/ 3  واقع در بخش 14 ثبت اصفهان کــه در ذیل ثبت 240139 
صفحه 209 دفتر جلد 1082 امالک تحت شــماره چاپی 568259 صادر و تســلیم 
گردیده و به موجب ســند انتقال شــماره 1762 به تاریخ 1393/6/1 دفترخانه 431 
اصفهان به نامبرده انتقال یافته و ذیل سند رهنی شماره 547 به تاریخ 1390/12/4 
نزد بانک مسکن در قبال 374567988 ریال رهن می باشــد و اظهار داشته که سند 
مالکیت مرقوم در اثر جابجایی 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 شــود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
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 سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 13161 اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان 

اصفهان ) 241 کلمه، 3 کادر(  
فقدان سند مالکیت

5/60 شماره صادره: 1395/43/253603 نظر به اینکه آقای مهدی خلیلیان گورتانی 
احد از ورثه محمود خلیلیان گورتانی  با تســلیم یک برگ استشــهاد شهود شماره: 
72083 به تاریخ 1395/4/27  دفترخانه 25 اصفهان ،مدعی مفقود شدن سند مالکیت 
دو دانگ و دو پنجم دانگ مشاع از ششدانگ پالک شماره: 447/ 15  واقع در بخش 14 
ثبت اصفهان که در ذیل ثبت 6492 صفحه 142 دفتر جلد 50 امالک تحت شماره چاپی 
352975 صادر و تسلیم گردیده و به موجب سهم االرث اصفهان به نامبرده انتقال 
یافته و اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر جابجایی 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 اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا 
سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 13467 اداره ثبت اسناد 

و امالک غرب استان اصفهان ) 224 کلمه، 3 کادر( 

E-MAIL
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در شهريادداشت

اخبار کوتاه

در حالی که تنها چند روز از طرح »تابســتانه کتاب« باقی مانده 
است، کتابفروشــی های شهرســتان از کتابفروشی های تهران 

پیشی گرفتند.
  تاکنون ۳۰۳ هزار و ۹۳۱ نســخه کتاب از ســوی ۱۲۳ هزار و 
۷۲۴ نفر در طرح تابســتانه کتاب خریداری شــده اســت. در 
 این طرح، استان تهران با ۱۱۶ کتابفروشــی توانست با بیش از
  ۴۹۶ هزار نســخه کتاب، رتبــه اول پرفروش ترین اســتان ها

 بر اساس کتاب را به خود اختصاص دهد.
همچنین اســتان اصفهان با ۷۱ کتابفروشــی فعال و با بیش از  
۳۸۷ هزار نســخه کتاب، در صدر پرفروش ترین استان بر اساس 
 کتاب قــرار گرفت. اســتان خراســان رضوی نیز با مشــارکت

 ۵۹ کتابفروشــی و بیش از ۳۶۹ هزار کتاب، رتبه ســوم طرح  
تابستانه کتاب را از آن خود کرد.

کتابفروشی های »شهر کتاب« از مشــهد، کتابفروشی »رشد« 
از اهــواز و کتابفروشــی »کتاب آبان« از مشــهد بــه ترتیب 
۶۷۹۱، ۶۷۷۹ و ۶۳۱۰ نســخه کتاب در صــدر پرفروش ترین 
 کتابفروشــی های طرح »تابســتانه کتاب« بر اســاس کتاب

قرار گرفته اند.
همچنیــن کتاب های »مــن پیش از تــو« انتشــارات آموت، 
»بیشعوری« انتشارات تیســا، »ملت عشق« انتشارات ققنوس، 
»پس از تو« انتشارات آموت، »شــازده کوچولو« انتشارات نگاه، 
»رویای نیمه شب« انتشــارات کتابســرای معرفت، »داستان 
خرس های پاندا« انتشــارات شمشاد و »هنر شفاف اندیشیدن« 
انتشــارات چشــمه در صدر پرفروش ترین کتاب هــا در طرح 

تابستانه کتاب هستند.
در طرح »تابســتانه کتاب« برخی کتابفروشــی ها، کتاب های 
خود را که با شــرایط تعیین شــده در این طرح مطابقت داشته 
باشــند با ۲۰ و ۲۵ درصــد تخفیف به خریداران می فروشــند، 
موسســه خانه کتاب بــه نمایندگــی از طرف معاونــت امور 
 فرهنگــی مبلــغ تخفیــف را بــه کتــاب فروشــان پرداخت

خواهد کرد.

 برنامــه شــاهنامه خوانی و نقالــی توســط دو تــن از نقاالن
  هر هفته پنجشــنبه ها در مقابل خانه هنرمندان اصفهان برگزار

می شود.
 مدیر خانه تئاتر حــوزه هنری ضمن اعالم ایــن خبر گفت: به 
 دلیل اســتقبال و عالقه ای که مــردم اصفهان بــه برنامه های 
شــاهنامه خوانی دارند هــر هفته یکــی از نقــاالن اصفهانی 
)غالمرضا خوشــحال پور و مسعودشــاهنگی( از ساعت ۱۹:۳۰ 
 الی ۲۰:۳۰ پنجشــنبه در فضای باز خانــه هنرمندان اصفهان

 به اجرای برنامه نقالی می پردازند.
رســول هنرمند افزود: این برنامه با محور کلی شاهنامه خوانی 
اجرا خواهد شد و تنها در مناسبت های ویژه مانند دفاع مقدس، 

نقالی متناسب با آن اجرا می شود.
وی با اشــاره به قرار گرفتن خانه هنرمنــدان اصفهان در پارک 
ایثارگران ادامه داد: خوشــبختانه این فضا محیط مناسبی را در 
اختیار تمامی عالقه مندان قرار می دهد تــا بتوانند از نزدیک با 

هنرمندان نقال در ارتباط باشند.

فیلم سینمایی »ســالم بمبئی« اولین فیلمی است که توسط اعضای 
کمیسیون فرهنگی دیده شده اســت. حال باید دید چه چیزی باعث 
نگرانی ســازندگان اثر بوده که این فیلم ایرانی هنــدی را در یکی از 

استودیوها برای برخی از اعضای کمیسیون به نمایش گذاشتند.
 فیلم سینمایی »سالم بمبئی« ساخته قربان محمدپور اولین فیلمی 
است که توسط تعدادی از اعضای کمیســیون فرهنگی مجلس دهم 
دیده شده است، اما سوال اینجاست که عوامل سازنده اثر از چه چیزی 
نگران بودند کــه فیلم را برای اعضای کمیســیون فرهنگی در یکی از 

استودیوها به نمایش درآوردند؟
 از ابتدایی که این فیلم قرار بود از تولیدات مشترک ایران و هند باشد 
کارگردان اثر در گفت و گو با یکی از رســانه ها درباره حضور آیشواریا 
 در این فیلم  گفت: یکی از شــرایط ما برای حضور این بازیگر در فیلم 
ســالم بمبئی حضور بــا حجاب در همــه صحنه های فیلم اســت و 

خوشبختانه این شرط را پذیرفته اند.
  اما در عکس های منتشر شــده از این اثر، شــاهد حضور این بازیگر 
بی حجاب در بخش های مختلف فیلم هستیم. البته حضور زن بازیگر 
و بی حجاب در فیلم های دیگر از جمله »من ســالوادور نیســتم« و 

»گذشته« تجربه شده است.
یکی از شــاخصه های ســینمای بالیوود رقص اســت. با توجه به این 
مهم که کارگردان اثر تاکید داشــته که به المان های بالیوودی توجه 
داشته است، هر مخاطب آگاهی، بدون اینکه فیلم را ببیند به این مهم 
دست می یابد که اثر حتما واجد صحنه های رقص است. اگر کارگردان 
از رقص زنان در فیلم اســتفاده نکرده باشــد و یا ممیزی ارشاد اجازه 
اســتفاده از این صحنه ها را در فیلم نداده باشد حتما رقص مردان در 

اثر وجود خواهد داشت.
 حال بایــد دید با این نگاه و ایــن مهم که عوامل ســازنده قصد دارند 

 فیلم را بعد از ایام عاشــورا و تاســوعای حســینی به نمایش درآورند
 توانسته اند نظرتعدادی از  اعضای کمیسیون فرهنگی را با خود همراه 
کنند و تلویحا اجازه و امکان نمایش حرکات موزون مردها را در فیلم 

بال مانع بدانند.
 نکته قابل توجه دیگر اینکه آیا حوزه هنری سینماهایش را در اختیار 
فیلمی با این مشــخصات خواهد گذاشــت؟ حوزه هنری پیش از این 
ســینماهایش را در اختیار فیلم »من سالوادور نیســتم« قرار داد و با 
تذکر اماکن ، ســینماها مجبور شــدند عکس بی حجاب بازیگر کمتر 
دیده شده خارجی را از پوستر حذف کنند. حال باید دید حوزه هنری 
سازمان تبلیغات اسالمی برای در اختیار قراردادن سینماهایش به این 
فیلم که از بازیگر مشهور هندی بهره برده و دارای صحنه های رقص و 
آواز است چه تمهیدی می اندیشــد . آیا این بار هم به سیستم عرضه و 

تقاضا توجه می کند یا به ارزش ها و اهداف خود پایبند خواهد ماند؟

یاد گذشــته، خاطرات خوب دوران کودکــی و نوجوانی، 
خســتگی را از حســن جوهرچی دور کرد و به بهانه جشن 
تولدش لحظات شیرینی را  برای ما ساخت که آنها را با شما 

شریک می شویم.
در همان سنی که هستیم

فکــر می کنم، صرف نظــر از اینکه بازیگر هســتم و گاهی 
ممکن است در نقشی، سنی باالتر یا پایین تر از سن خودم 
را زندگی کنم، بهتر اســت در زندگی همان سنی باشم که 
واقعا هستم. من حاال ۴۸ ساله هستم و می خواهم یک آدم 

۴۸ ســاله باشــم نه 
کمتر، نه بیشتر!
اگرچــه برخی 
ممکن اســت 
بــه  هرگــز 

پختگــی 

نرســند، اما به طور طبیعی، نیمه دوم زندگی هر کسی که 
از ۴۰ یا ۴۵ سالگی به بعد شروع می شود، زمان رسیدن به 
ثبات و آرامش اســت و هر کس در این سن سعی می کند 
آرام آرام چیزهایی از خودش به یــادگار بگذارد که به درد 
نســل های بعدی بخورد. البته ما بازیگر ها به دلیل وضعیت 

کاریمان شاید از جوانی شروع کرده ایم به یادگار گذاشتن.
مادر مسئول

بچه های موفقی دارم و این 
قطعا نشــان از حضور 

یک مادر مســئول 
مــادری  دارد؛ 
که هــم کارها و 
مســئولیت های 
را  خــودش 

هم  داده،  انجــام 
مسئولیت بچه ها را 

عهده  به 

داشــته و به نوعی جور مرا کشیده اســت؛ آن هم در مورد 
بچه ها که روز به روز بزرگ تر می شوند و نیازهایشان بیشتر 
می شود. خوشــبختانه بچه ها به لطف مادرشان در محیط 

خوبی بزرگ شده اند.
پدر تلفنی

حرفه مــا ســفر دارد، دوری از خانــواده دارد و این خیلی 
طبیعی است که من پدر کاملی برای بچه هایم نبودم، مثال 
وقتی جابربن حیان را بازی می کردم ســه مــاه فرزندانم را 
ندیدم. به پدر تلفنی بدل شــده بودم. این سیر زندگی همه 
بازیگران اســت و احتماال به این مربوط است که ما حرفه 
خودمان را بیش از اندازه دوست داریم، نسبت به این حرفه 
بسیار خودخواه هســتیم درنتیجه کم و کاستی های دیگر 

در جنبه های دیگر ایجاد می شود.
من خیلی کم با فرزندانم به شــهر بازی رفته ام؛ در مجموع 
به اندازه یکی دو بار. هروقت با هم مســافرت رفتیم، دم در 
خانه سوار وسیله نقلیه و جلوی هتل پیاده شده ام درحالی 
که آدم ها مسافرت می روند که جاهای جدید را ببینند، دور 
بزنند، بگردند و خوش بگذرانند، اما متاســفانه ما بازیگرها 
چنین تجربیاتی را کم داریم؛ حاال بچه ها بزرگ تر شده اند 
و درگیر درس و دانشگاه هستند و اصال فرصت زیادی برای 

این کارها نیست.
جوانی، فصل دوستی

آدم ها وقتی جوان هســتند خیلی زودتر و 
راحت تر با هم ارتباط دوســتانه برقرار 
می کنند. در ســریال »در پناه تو« و 
فیلم »ضیافت« همــه بازیگران 
خیلی زود با هم دوست 
آقای  البتــه  شــدند. 
کیمیایــی در فیلــم 
بسیار  کار  »ضیافت« 
کرد.  هوشــمندانه ای 
اول  روز  چهــار  ســه 
فیلمبرداری، همه ما ســر 
صحنه حاضــر می شــدیم و 
گریم مــان می کردند، اما 

بازی نداشــتیم و فقط نماهای مربوط به صاحب رستوران 
تصویربرداری می شد. ما سر صحنه بودیم و با هم معاشرت 
می کردیم؛ گاهــی می رفتیم با هم شــیرینی می خریدیم، 
کله پاچه می خوردیم، می گشــتیم و شــوخی می کردیم. 
در نتیجه روزی کــه در مقابل دوربین قــرار گرفتیم انگار 
ســال ها بود که با هم دوســتیم. در حالی که مــن فقط با 
 فریبرز عرب نیا ارتباط دوســتانه داشتم و با مهدی خیامی،

 خسرو رجوی یا بهزاد خداویسی همکاری نکرده بودم.
زندگی در سنی ديگر

بازیگر گاهی ممکن اســت، در یک نقــش پیرتر یا جوان تر 
از ســن خودش ظاهر شــود، اما تجربه های واقعی زندگی 
فقط با گذشــت زمــان و در وقت خودشــان می رســند. 
 من ۳۷ ســاله بودم که در ســریال غریبانه بــه کارگردانی

 قاسم جعفری نقشی همسن امروز خودم را بازی کردم. در 
آن نقش، پدری بودم که یک فرزند ۲۲ ســاله داشتم و حاال 
که دختر خودم ۲۲ ساله است، می بینم پدر یک فرزند ۲۲ 
ساله با پدر یک فرزند مثال هشت ســاله هم در تجربه و هم 
در نگاهشان به زندگی تفاوت دارند. یا مثال حدود ۲۵ سال 
پیش وقتی »بر بال فرشتگان« را بازی کردم، ۲۴ ساله بودم 
و نقش یک فرمانده رزمی را به عهده داشتم. اگرچه برای آن 
فیلم جایزه بهترین بازیگر جشنواره دفاع مقدس را دریافت 
کردم، اما حاال که در مناسبت هایی مانند دفاع مقدس فیلم 
را می بینم به خودم می گویم کاش می شد االن این نقش را 
بازی می کردم. قطعا نوع نگاه من به اتفاقات جهان پیرامونم 
نسبت به ده ســال پیش متفاوت شده و قطعا ده سال پیش 

نسبت به ده سال قبل تر از آن متفاوت بوده است.
نقش هايم را دوست دارم

شــاید گاهی دلم بخواهد برخــی نقش ها را امــروز بازی 
می کــردم و از تجربه های امــروزم برای ایفــای آنها بهره 
می گرفتــم؛ اما بــرای نقش هایم افســوس نمی خورم. هر 
نقشــی را که بازی کــردم، در همان مقطع زمانی، ســعی 
کردم بهترین کاری باشــد که می توانم ارائــه کنم. گاهی 
فکر می کنم االن اگر قرار باشــد نقش یک خلبان، ارتشی، 
بسیجی، نیروی دریایی یا پاســدار را بازی کنم، خیلی بهتر 

از زمانی بازی خواهم کرد که ۲۸ ساله بودم.

یکــی از اعضــای خانــه کاریکاتــور اصفهان موفق به کســب 
 جایزه ســوم از چهارمین جشــنواره بیــن المللــی کاریکاتور

بورس شد.
 پس از چندین جایزه ای که در ماه های گذشــته اعضای خانه 
کاریکاتور اصفهان کسب کرده اند این بار »مهناز یزدانی« موفق 

به کسب افتخاری تازه شد.
این هنرمند در جشــنواره کاریکاتور بورس امسال که به صورت 
 بین المللــی در تیرماه برگزار شــد، توانســت جایزه ســوم را

 کسب کند.
مهناز یزدانی متولد شــهریور ۱۳۵۹ و دارای مدرک کارشناسی 
ارشد انیمیشن اســت که به عنوان کاریکاتوریست، کارگردان، 
انیماتور و فیلمنامه نویس و مدرس دانشگاه در رشته  انیمیشن 

به فعالیت می پردازد.
وی همچنین به عنوان کارتونیســت مطبوعاتی با روزنامه ها و 
مجالت داخلــی )اعتماد، اعتماد ملی، شــهروند، وقایع اتفاقیه، 
جام جم، مجلــه اصفهان نیمروز، ســتون آزاد مشــهد، طنز و 
کاریکاتور( همــکاری دارد و در کاریکاتور نیز مقام های دیگری 

به دست آورده است.

شــبکه رادیویی صبــا یکی از تازه تاســیس ترین شــبکه های 
رادیویی اســت که مدت چندان زیادی از شروع پخش دائم آن 
نمی گذرد؛ امــا در همین بازه زمانی کوتاه توانســته مخاطبانی 
 را به خــود جذب کــرده و به شــنوندگان ثابــت برنامه هایش

تبدیل کند.
این رادیو که در بهمن ماه ســال ۹۲ با شش ســاعت برنامه در 
 روز افتتاح شــده، از ۱۲ بهمن ۹۳ با ادغام رادیو فصلی در آن با 

۱۶ ساعت پخش مشغول فعالیت است.
رادیو صبا همه روزه از ســاعت ۶ صبح تا ۱۰شب روی موج اف ام 
ردیف ۱۰۵/۵ مگاهرتز برنامه پخش می کند و روی گوشی های 
تلفــن همراه و نیــز به وســیله مبدل هــای دیجیتالــی برای 

مخاطبانش قابل دسترس و شنیدن است.
برنامه طنز »شــکرپنیر« هم یکــی از موفق تریــن برنامه های 
تولیدی این شــبکه محسوب می شــود که مدتی است هر روزه 
از ســاعت ۹ صبح به مدت یک ســاعت میهمان شنوندگان این 
شبکه می شــود و بخش های مختلفی با شخصیت های نمایشی 

گوناگون دارد.

پیشگامی کتابفروشی های شهرستان 
در طرح »تابستانه کتاب«

پنجشنبه هرهفته برپاست؛

شاهنامه خوانی
مقابل خانه هنرمندان

رقص در بالیوود عادی است، 
در»سالم بمبئی« چطور؟

 درخشش هنرمند اصفهانی 
در جشنواره کاريکاتور بورس

پخش برنامه »شکرپنیر« همه روزه 
از ساعت 9 به مدت يک ساعت 

چهره ها

پیشنهاد سردبیر: 
احتمال نبش قبر عباس کیا رستمی

گفت وگو با حسن جوهرچی به بهانه سالروز تولدش؛

دوره سوپراستاری ما در تلويزيون گذشت

ويژه

 دکتــر علی نوبخــت رییس کمیســیون بهداشــت 
 و درمــان مجلس شــورای اســالمی دربــاره پرونده 
»عباس کیارستمی« و عدم  ناظر بر  پرونده های پزشکی 
گفت: بنا بر ضرورت در پزشــکی که در آن منافع عموم 
دیده شده اگر قرار است اشــکالی هم بروز کند باید در 
جمعی که آشنا به مسایل باشند اصالح و اظهار نظر شود 
که اگر کار درســت پیش نرود دودش به چشم بیماران 

خواهد رفت.
 وی ادامه داد: ما نمی گوییم اشکاالت پزشکان بررسی 
 نشــود بلکه باید با شــدت هم  مورد توجه قرار گیرد.

 اهمیت یک قضاوت به این اســت که کار به درســتی 
 کارشناسی و کالبدشکافی شــود و کارشناسان در آن 

نظر بدهند.
 رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دهم گفت: 
قانون گذار گفته به دلیل اشرافی که سازمان نظام پزشکی 
به کمک کارشناسان به پیچیدگی و فنی بودن آن مسئله 
دارد پس محاکم در این ســازمان تشــکیل شود، اما به 
این صورت که نماینده دادســتان یا نماینده رییس قوه 
قضاییه و پزشکی قانونی در آن شــوراها حضور داشته 
باشــند. یک پرونده در قوه قضاییه اگر بخواهد مسایل 
مربوط به آن روشن شــود  یک قاضی یا بعضا دو تا سه 
نفر به آن رســیدگی می کنند، اما در محاکم انتظامی 
نظام پزشــکی حداقل ۷ یا ۹ تا ۱۵ نفر حضــور دارند 
که تعدادی از قوه قضاییه در این جلسه حاضرند.  نکته 
قابل اهمیت این اســت که گردانندگی دادگاه پزشکی 
 برعهده قاضی است . درباره پرونده مرحوم کیارستمی از

 قوه قضاییه، پزشــکی قانونی، تعزیرات پزشکی حضور 
دارند و با ایــن ترکیب  بــه واقعیت  و عدالت بیشــتر 
 نزدیک می شویم ، ترکیب اعضایی که محاکم انتظامی

 نظام پزشکی  است.
ادامه شکايت ها باعث نبش قبر خواهد شد

نوبخت در ادامه گفت: در پرونده پزشــکی ایشــان من 
سوال مطرح کردم که چه کسی جواز دفن برای ایشان 
 صادر کرده اســت؟ وقتی شــک و ابهام وجود دارد باید

 کالبد شکافی صورت می گرفت . اگر باز این شکایت ها 
ادامه  داشته باشد باید با اجازه دادستان نبش قبر صورت 
گیرد و کالبد شکافی شود. ما بســیار متاسف هستیم 
که این اتفاق رخ داد، اما این یک پروســه است و بررسی 
خواهد شد اگر قصور باشد قطعا مجازات خواهند شد. ما 
ناراحت هستیم که به دلیل دخالت افراد بدون تخصص 

سرمایه ملی را از دست دادیم.

احتمال نبش قبر
عباس کیا رستمی

بسیار شــنیده ایم که کارشناســان حوزه علوم اجتماعی و 
جامعه شناسان در پاسخ به این پرســش که برای مقابله با 
تهاجم بی وقفه فرهنگی از ســوی بیگانگان چــه باید کرد، 

می گویند : فرهنگسازی!
 به گزارش ایمنا، فرهنگسازی واژه ای آشنا برای همه است، 
اما شاید بسیاری از ما برای تعریف این واژه و تعیین مصادیق 
آن ذهن چندان روشنی نداشــته باشیم. با این حال هستند 
موسســات و مراکزی که هرچند قدری آرام و بی سرو صدا، 
 اما پیوسته و هدفمند برای اجرای مصادیق واژه فرهنگسازی

 در حال فعالیت اند و نگرانی ها و دغدغه شان از کمرنگ شدن 
مبانی و ارزش های بومی را در عمل، بــا اجرای برنامه های 

مختلف دنبال می کنند.
موسسه فرهنگی پژوهشی فرهنگ اول از جمله این موسسات 
است که با هدف ارتقای سطح دانش و بینش عمومی، اعتالی 
فرهنگ و هنر ایرانی و اســالمی، ترویج و اشاعه هنر اصیل 
ایرانی با مجوز وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی فعالیت خود 

را از سال ۱۳۹۰ آغاز کرده است.
 ایــن موسســه بــر اســاس اهــداف واالی خــود تالش 
داشــته تا گام های نوینــی را در جهــت تولیــد و توزیع 
 نوشــت افــزار ایرانــی اســالمی بــردارد به طــوری که

 هم اکنون به بزرگ تریــن توزیع کننــده این محصوالت 
فرهنگی در سطح کشور بدل شده است.

 ایمنا با مهدی کالنتری مدیر این موسسه در همین رابطه به 

گفت و گو نشسته است؛
 موسسه فرهنگ اول از چه زمانی در اصفهان شروع

 به کار کرد؟
موسسه فرهنگ اول از ســال ۹۱ با همت جمعی از نخبگان 
فرهنگی شــهر اصفهان با هدف مبارزه بــا تهاجم فرهنگی 
 غرب و تالش برای بهبود وضعیت فرهنگی جامعه شروع به

 آسیب شناسی و فعالیت کرد.
 در حال حاضر در اين موسســه چــه فعالیت هايی 

انجام  می شود؟
این موسسه در حال حاضر ۱۰ نفر کارمند دارد که براساس 
 فعالیت ها، زمان حضورشــان در موسســه متفاوت است. 
فعالیت های این مجموعه مربوط به شــخصیت شناســی 
 غربی، امور فرهنگی و گردشگری، خانواده، سبک زندگی و

 فعالیت های مربوط به حوزه کودکان و نوجوانان است.
خروجی اين فعالیت ها تاکنــون در چه حوزه هايی 

بوده؟
۳۰ شخصیت انیمیشنی غربی را که از تولیدات شرکت های 
بزرگ در دنیا هستند مورد آسیب شناسی قرار دادیم که ۱۴ 
شخصیت آن در حال حاضر در قالب پوسترهای نمایشگاهی 

به تولید رسیده است و بقیه در دستور کار موسسه هستند.
با چه هدفی اين فعالیت صورت گرفته است؟

این شــخصیت ها، آســیب های زیادی به کودک، نوجوان 
و خانواده وارد می کنند به طــوری که تاکنون پخش آنها در 

بسیاری از کشــورها ممنوع اعالم شده است. تفکرات منفی 
که به تدریج در بطن زندگــی افراد جامعه رســوخ کرده و 
 باعث مصرف گرایی و به وجود آمدن آرزوهای دست نیافتی

 شده اند.
مگر آرزو داشتن چه اشکالی دارد؟

آرزویی که مبنای عقالنی داشته باشد هیچ اشکالی ندارد، اما 
مســائلی که در این تولیدات می بینیم با آموزه های دینی و 
قرآنی ما نیز در تضاد آشکار هســتند. به طور مثال در قرآن 
کریم آمده سســت ترین خانه ها، خانه عنکبوت اســت، اما 
می بینیم که در انیمیشن مرد عنکبوتی شخصیت اصلی با 

تارهای سست عنکبوت کامیون را نگه می دارد.
پس اين تولیدات بر مبنای نشانه های بیرونی جامعه 

شکل گرفته اند؟
بله؛ نمونه دیگر قابل اشــاره در جامعه ما، پدیده باربی شدن 
و مصرف بی رویه محصوالت آرایشــی بهداشتی است، و در 
مثالی دیگر اگر سری به دبیرستان های دخترانه بزنید واژه 

»سیندرال« زیاد به گوشتان می خورد.
 با توجه به فعالیت های گســترده اين موسسه، چه 
برنامه هايــی برای جايگزينی تولیــدات منطبق با 

فرهنگ ايرانی اسالمی  صورت گرفته است؟
ورود به مســئله تولید دفاتر و لوازم التحریر ایرانی اسالمی از 
موارد دیگری بود که این موسسه نســبت به آن اقدام کرد و 
امیدواریم در آینده نزدیک به بومی ســازی شخصیت های 

محبوب انیمیشینی نیز برسیم.
اين لوازم التحرير چه ويژگی منحصربه فردی دارند؟

 درتولید این دفاتر از شخصیت های دینی، اسطوره های ملی، 
بازیکنان تیم های ملی و شــخصیت های انیمیشنی ایرانی 
محبوب استفاده شده که هم باعث حمایت از تولید داخلی 
می شود و هم آثارفرهنگی مخرب روحی ، روانی و اجتماعی  

آن را ندارد.
اين محصوالت درکجا قابل دسترسی هستند؟

در حال حاضر در ســایت این موسســه تمامی محصوالت 
به صورت آنالین در دســترس عالقه مندان اســت و البته 
امیدواریم با توجــه به ظرفیت های عظیم فرهنگی شــهر 
اصفهان، فروشگاه هایی نیز درسطح  شهر اصفهان که همواره 

از پیشگامان فرهنگ و هنر بوده است به زودی احداث شوند.
فرآيند ايده پــردازی برای تولیــد اين محصوالت 

فرهنگی چیست؟
مجمع نوشت افزارهای ایرانی اســالمی که در همین رابطه 
 تشکیل شــده به طور متوالی در طول ســال دور هم جمع 
 می شوند و به آسیب شناسی و بررســی نقاط قوت و ضعف

 می پردازند، که خروجی آن، نمایشگاه ایران نوشت است.
شبکه سازی در اين امر چطور صورت گرفته است؟

 با برندهای معتبرنوشت افزار ایرانی اســالمی مثل روشنا، 
 آزاده، خلیــج فــارس، بچه هــای آســمانی و قاصدک که

 شــخصیت های ثنا و ثمین را کار کرده رایزنی انجام شده و 
نمایندگی تمامی این نوشت افزارها را برای ایجاد موج سازی 

فرهنگی فراهم کرده ایم.

مديرموسسه فرهنگی پژوهشی فرهنگ اول:

هدف اصلی ما، مبارزه با تهاجم فرهنگی است

آرزویی که مبنای 
عقالنی داشته 

باشد هیچ اشکالی 
ندارد،اما مسایلی که 

 در این تولیدات 
 می بینیم با

 آموزه های دینی 
و قرآنی ما در تضاد 

آشکار هستند
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يادداشت

يادداشت خبر

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال 
و بختیاری، از آغــاز فراخوان چهارمین کنگــره تاریخ معماری و 

شهرسازی ایران در این استان خبر داد.
وی بیان کرد: منظر فرهنگی و منظر شــهری تاریخی، ســازه در 
تاریخ معماری و شهرسازی، فرهنگی طبیعی، شهرها و روستاهای 
تاریخی، باستان شناســی، معماری و شهرسازی، میراث معماری 
و شهرســازی مدرن، میراث آب و کشــاورزی، میــراث فرهنگی 

ناملموس و راه های فرهنگی، از محورهای این جشنواره است.
عسگری ســوادجانی افــزود: چهارمیــن کنگره تاریــخ معماری 
 و شهرســازی ایران، آذرماه امســال در چهارمحــال و بختیاری

اجرا خواهد شد.
وی عنوان کــرد: متقاضیــان، مقاالت و آثــار خود را تــا تاریخ  
15مهرماه سال جاری به دبیرخانه این کنگره به آدرس شهرکرد، 

بلوار فارابی شمالی، روبه روی هتل آزادی ارسال کنند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال 
و بختیاری ادامه داد: در برگزاری چهارمین کنگره تاریخ معماری 
و شهرسازی ایران، دانشگاه آزاد اســامی، دانشگاه هنر اصفهان، 
 اســتانداری چهارمحال وبختیــاری، اداره کل راه وشهرســازی و

بنیاد مسکن انقاب اسامی این استان مشارکت دارند.

معاون موسســه پویادستان شــهر بن گفت: باتوجه به برگزاري 
چندین دوره موفق در ســال هاي گذشــته و در راستاي اقتصاد 
مقاومتــي و اجراي فرامیــن مقام معظم رهبري در ســال ۹5، 
این موسســه نســبت به برگزاري دوره هــاي مهارت افزایي و 

توانمندسازي اقدام نموده است.
صادق ریاحي، معاون موسســه پویا دســتان شــهر بن گفت: 
 باتوجه به برگزاري چندین دوره موفق در ســال هاي گذشته و

در راســتاي اقتصاد مقاومتي و اجــراي فرامیــن مقام معظم 
رهبري در سال ۹5، این موسسه نســبت به برگزاري دوره هاي 

مهارت افزایي و توانمندسازي اقدام نموده است.
 وي تصریــح کرد: باتوجــه به اهــداف و رویکرد این موسســه

درخصوص اشتغال زایي و کارآفریني و عدم وجود سازمان هاي 
آموزش دهنده فني و حرفه اي در سطح شهرستان، این موسسه 
با پیگیري هاي الزم و تعامل با ســازمان فني و حرفه اي، زمینه 

برگزاري این دوره ها را در سطح شهر فراهم نموده است.
ریاحي افزود: این دوره ها در رشــته هاي طب ســنتي، پرورش 
گیاهــان دارویي، قاب بافــي و چرم دوزي، کمک هــاي اولیه، 
تابلوفرش و تراریوم تزئین حنا، با هزینه ناچیز در سطح شهر بن 

برگزار خواهند شد.

مدیرکل راه و شهرســازی چهارمحال و بختیاری گفت: در راستای 
بهسازی و تسطیح مسیر چلگرد-سرآقا ســید از گردنه عسل کشان 
در شهرستان کوهرنگ، ۴۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.
 قاســم قاســمی با بیــان اینکــه بهســازی و تســطیح مســیر
 چلگرد-ســرآقا ســید، با ســرعت باالیــی در حال انجام اســت،

اظهار داشــت: اعتبار مصوب برای بهســازی و تســطیح این مسیر 
 در ســال گذشــته۴۰ میلیــارد ریــال بوده  کــه 2۰ میلیــارد آن

تحقق یافته است.
وی افزود: مقرر شد امســال در صورت تامین اعتبار، 1۰ کیلومتر از 

جاده چلگرد به سرآقا سید تا محدوده غار یخی آسفالت شود.
مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه مطالعات 
حذف گردنه ســخت گذر عسل کشــان هم در دســت انجام است، 
خاطرنشــان کرد: گردنه عسل کشان در مسیر دهســتان موگویی، 
هرساله با بارش نخستین برف زمستانی، بسته و ارتباط ۴ هزار سکنه 

دهستان موگویی با مرکز شهرستان قطع می شود.
قاســمی طول تمــام مســیر را 37 کیلومتر اعــام و بیــان کرد:  
هم اکنون عملیــات بهســازی و تســطیح از گردنه عسل کشــان 
تا روســتای ســرآقا ســید به طول 17 کیلومتر، با ســرعت زیادی 
 در حــال انجام اســت کــه بهســازی 5 کیلومتــر از آن بــه پایان

رســیده اســت. وی فعالیت هــای پیمانــکار مربوطــه را مطلوب 
ارزیابی کرد و گفــت: با توجه به مشــکات موجــود، امیدواریم تا 
 فرا رســیدن فصل ســرما، خاکبرداری، عملیات پیکوری و انفجار در
 12 کیلومتر باقی مانده از گردنه عسل کشان تا روستای سر آقا سید

به پایان برسد.

فرماندار شهرســتان لردگان گفت: ســاختمان پزشــکی قانونی 
شهرستان لردگان دارای پیشرفت ۹۰ درصدی است.

ابوالقاســم کریمــی در نشســت بــا مدیــرکل پزشــکی قانونی 
چهارمحــال و بختیــاری اظهــار کرد: این نشســت در راســتای 
لــردگان قانونــی شهرســتان   بررســی مشــکات پزشــکی 

برگزار شده و امید است در این دیدار، مشکات پزشکی قانونی این 
شهرستان بررسی و حل شود.

فرماندار شهرســتان لردگان ادامــه داد: با توجه به بعد مســافتی 
 این شهرســتان تا مرکــز اســتان چهارمحــال و بختیــاری و با

در نظر گرفتن این موضوع که شهرســتان لردگان یک شهرستان 
پرجمعیت و پراکنده و دارای 22۰ هزار نفر جمعیت است و از طرفی 
 با توجه به عبور جــاده ترانزیتی از لردگان به خوزســتان و حدود

3۰ هزار خــودرو کــه در روز از این جاده تــردد می کنند، احتمال 
 وقوع تصادفات و اتفاقات جــاده ای در محورهای این شهرســتان

وجود دارد. وی عنوان کرد: با توجه به این موضوع، ضروری اســت 
در این شهرستان، پزشکی قانونی به صورت شبانه روزی در خدمت 
مردم باشــد و از سوی دیگر ســاختمان پزشــکی قانونی لردگان 
نزدیک به ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که با توجه به اعتبارات 
پیش بینی شده، راه اندازی و تجهیز این مرکز در اسرع وقت، الزم و 

ضروری است.

معــاون آمــوزش و پــرورش چهارمحــال و بختیاری 
گفت: آموزش و پرورش اســتان، میزبان سی و سومین 
 دوره مسابقات ورزشــی دانش آموزان کشــور در رشته

دو و میدانی شد.
خداداد قاســم پور با بیــان اینکه جامعه امــروزه بیش 
از هر زمــان دیگری نیازمنــد تحرک و پویایی اســت، 
اظهار داشــت: کم تحرکــی در نوع زندگــی خانواده ها، 
دانش آموزان و همه افراد جامعه موج می زند. وی با بیان 
اینکه سواد تحرکی در بین نسل جوان بسیار پایین است، 
افزود: اســتفاده از فضاهای اینترنتی، ســبب گسترش 
ناهنجاری و کاهــش پویایی و نشــاط در بین کودکان، 
نوجوانان و جوانان شــده اســت. معــاون تربیت بدنی و 
ســامت آموزش و پرورش چهارمحــال و بختیاری، با 
اشاره به برگزاری سی و ســومین دوره مسابقات ورزشی 
دانش آموزان کشــور بیان کــرد: این دوره از مســابقات 
در 6 اســتان  مرکزی، قم، کردســتان، اصفهان، فارس و 
چهارمحال و بختیاری، با حضــور 13 هزار دانش آموز در 
رشته های مختلف ورزشی در 3 دوره تحصیلی دختران و 

پسران، از 1۰ تا 28 مردادماه برگزار می شود.

در چهارمحال وبختیاری؛

آغاز فراخوان چهارمین کنگره تاريخ 
معماری و شهرسازی ايران

برگزاري دوره هاي اشتغال زايي و 
کارآفريني در شهر »بن«

 تخصیص ۴۰ میلیارد ريال اعتبار
به بهسازی مسیر چلگرد

پیشرفت 9۰ درصدی ساختمان 
پزشکی قانونی شهرستان لردگان

مدیرکل صنعت، معــدن و تجارت چهارمحــال و بختیاری 
گفت: تاکنون 537 واحد صنعتی و کشــاورزی استان برای 
استفاده از تسهیات رونق صنایع کوچک و متوسط، در سامانه 

بهین یاب ثبت نام کرده اند.
سید نعیم امامی، در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 
چهارمحال و بختیاری افزود: از این تعداد، 217  واحد صنعتی 
 جهــت دریافت 2 هــزار و 66۰ میلیارد ریال تســهیات، به

بانک های عامل معرفی شده اند.
وی افزود: 6۰ واحد کشاورزی نیز برای دریافت 37۰ میلیارد 

ریال به بانک عامل معرفی شده است.
 به گفته امامی، بــا اجرای برنامــه های اقتصــاد مقاومتی،

2۹5 واحد راکد و نیمه فعال تولیدی و صنعتی استان، تا پایان 
امسال فعال می شود.

 behinyab.ir گفتنی است ســامانه بهین یاب به نشــانی
)درگاه اطاعات و خدمات صنعت، معدن و تجارت( به منظور 
ثبت اطاعات بنگاه های اقتصادی، شــفاف ســازی و پایش 

شاخص  های مختلف تولید، راه اندازی شده است.

ثبت نام 537 واحد صنعتی و 
کشاورزی در سامانه بهین ياب

چهارمحال و بختیاری میزبان می شود؛

برگزاری سی و سومین دوره 
مسابقات ورزشی دانش آموزان

اخبار کوتاه

به گــزارش ایرنا، هــم اکنون چهارهــزار و7۰۰ اثــر تاریخی و 
فرهنگی شناسایی شده در اســتان، از جمله حمام های قدیمی، 
موزه هــا، بناها، قلعه ها، امامــزاده ها و قنات وجــود دارد که از 
این تعداد، برای ســه اثر »کوچ عشــایر بختیــاری«، »زرد کوه 
بختیاری« و »دشــت الله های واژگون«، پرونــده ثبت جهانی 

تهیه و ارسال شده است.
 همچنیــن 651 اثــر تاریخــی، فرهنگــی اســتان، شــامل
 بافت ها، بناها، محوطه ها و میراث معنوی استان، در سطح ملی

ثبت شده است.
کمبود اعتبارهای دولتی به منظور بازســازی و نظارت دقیق به 
این بناهای تاریخی، تهدیدی در زمینه تخریب بناهای تاریخی 

اســت؛ به طوری که از سال گذشــته به دلیل بی توجهی به این 
بناها، تعدادی به وسیله اشخاص حقیقی و دستگاه های دولتی 

تخریب یا در معرض آسیب قرارگرفته است.
جمعی از فعاالن بخــش خصوصی در حوزه بناهــای تاریخی و 
مسئوالن میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری استان، 
با اشاره به اهمیت حفظ و حراست از بناهای تاریخی و فرهنگی 
اســتان معتقدند که با واگذاری این بناها به بخش خصوصی، از 

تخریب آنها جلوگیری می شود.
یکی از فعاالن بخش خصوصی که خانه آزاده چالشتر را به هتل 
ســنتی تغییر کاربردی داده اســت، گفت: با واگــذاری بناهای 
تاریخی به بخــش خصوصی، می تــوان در حفظ، حراســت و 

همچنین ســرمایه گذاری در حوزه اشــتغال و درآمدزایی این 
بناها، با حمایت بخش خصوصی گام های موثری برداشت.

امید نیکزاد افزود: از یک سال گذشــته، این خانه قدیمی که در 
فهرســت آثار ملی به ثبت رسیده اســت، تحت مالکیت میراث 
فرهنگی اســتان اســت که از طریق ماده 88 قانون و همچنین 
همکاری صنــدوق احیــا و بهــره بــرداری از آثــار و بناهای 
 تاریخی، به منظور احیــا و تغییر کاربری، بــه بخش خصوصی

واگذار شده است.
وی اظهار کرد: ایــن بنا یکی از قدیمی تریــن بناهای تاریخی و 
مسکونی استان و مربوط به سال 12۰6 هجری قمری است که 
متعلق به مهدی خان آزاده چالشــتری، از شعرا و خوشنویسان 

سرشناس اواخر دوره های ناصری و مظفری بوده است.
نیکزاد با توجــه به قدمت بــاالی این بنا افــزود: تغییر کاربری 
 در آن برای ایجاد یک هتل ســنتی بســیار ســخت است. وی

اظهار کــرد: ایجاد زیرســاخت های اقامتی از جمله ســرویس 
بهداشتی و همچنین لوله کشی آب و فاضاب در هر اتاق، یکی 
 از مشــکات اســت که باید با کمترین تغییر، اتــاق های آن را

تجهیز کرد.
 امیــد نیکــزاد افــزود: حمایــت مســئوالن بــرای اجــرای
 طــرح های تغییــر کاربــری در ایــن اماکــن، از مهــم ترین

خواسته های بخش خصوصی است.
اردشیر آخوندی افزود: با واگذاری این بناها به بخش خصوصی، 
بخشــی از هزینه های دولت در زمینه نگهداری و مرمت بناهای 
تاریخی کم شده و زمینه اشــتغال و درآمدزایی بخش خصوصی 

نیز افزایش پیدا می کند.
وی با اشاره به اینکه بخشی از هزینه ها ازسوی دولت و بیشترین 
هزینه این واگذاری ها ازســوی بخش خصوصی انجام می شود، 
گفت: بخش خصوصی در حراســت، حفاظت و نگهداری از این 

بناها بیشتر تاش می کند.
آخوندی اظهار کرد: واگذاری این بناهــا به بخش خصوصی، به 
شرط اینکه زیر نظارت کامل میراث فرهنگی باشد، برای بناهای 

تاریخی تهدید نیست.
وی یکــی از مشــکات واگــذاری بناهــای تاریخــی بــه 
بخــش خصوصــی را دخالــت ســلیقه ای بخــش خصوصی 
بر ایــن بناها عنــوان کرد. هــم اکنــون احیا و نجــات میراث 
فرهنگــی کشــور، از وظایف قانونــی صندوق احیا در کشــور 
اســت که احیــای خانــه هــای تاریخــی، اماکــن و بناهای 
 تاریخی و کاربــری و تثبیــت بناهــای تاریخی کشــور، باید
 به عنوان یــک اولویت برای حفــظ و نگهداری بهتــر این آثار،

در نظر گرفته شود.

هم اکنون احیا 
و نجات میراث 

فرهنگی کشور 
از وظايف قانونی 
صندوق احیا در 
کشور است که 

احیای خانه های 
تاريخی، اماکن و 
بناهای تاريخی و 
کاربری و تثبیت 
بناهای تاريخی 

کشور، بايد به 
عنوان يک اولويت 

برای حفظ و 
نگهداری بهتر از 

 اين آثار
در نظر گرفته شود

شهرستان

پیشنهاد سردبیر: 
فرصت يا تهديد؟!

 آثار و بناهای تاريخی نشانگر  فرهنگ و تمدن و همچنین قدمت تاريخی هر منطقه است که حفظ و حراست از آنها،
از مهمترين وظايف است.

واگذاری بناهای تاريخی چهار محال و بختیاری به بخش خصوصی؛

فرصت یا تهدید؟!
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نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد گفت: مسلمانان 
متحجر منجمد خرافاتی همچون گروه داعش و تکفیری، دست در دست سران 

استکبار جهانی و صهیونیسم دارند.
حجت االسام والمسلمین محمدعلی نکونام، در آیین معارفه مسئول ستاد عتبات 
عالیات چهارمحال و بختیاری افزود: استکبار در صدد است چراغ فروزان راه هدایت 

ائمه اطهار )ع( و اسام ناب محمدی )ص( را کمرنگ کند.
حجت االسام نکونام با تاکید بر اینکه امروزه همگان باید در خدمت اماکن مقدسه 
عتبات عالیات باشند، تصریح کرد: امید است بیش از پیش، از ظرفیت ها و امکانات 
استان در جهت خدمت رسانی به اهل بیت عصمت و طهارت )ع( و کمک به اماکن 
مقدس استفاده کرد. امام جمعه شهرکرد، دفاع، صیانت و تقویت اماکن مقدس را از 
وظایف شیعیان جهان دانست و گفت: اکنون ما در یک آزمون بزرگ قرار داریم و 

آن، پرفروغ نگه داشتن این چراغ توسط شیعیان است.

 همزمان بــا دهه کرامــت، اســتان، میزبــان خادمان حرم مطهــر رضوی
می شود.

 مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی چهارمحــال و بختیــاری گفت:
16 مردادماه جاری و به مناســبت دهه کرامت، خدام حرم مطهر رضوی که 
حامل پرچم متبرک بارگاه مقدس حضرت امام رضا )ع( هستند، وارد استان 
می شــوند. جواد کارگران افزود: حضور در مناطق محــروم با عنوان آغوش 
پدرانه؛ دیدار با ائمه جمعه و مسئوالن اســتانی با عنوان تکریم خدمتگزاران؛ 
 دیدار با اعضای تشــکل های میزبان با عنــوان خانواده رضــوی؛ حضور در

حوزه های علمیه و دیدار با علما و طاب با عنوان حجج ا...؛ دیدار با کارآفرینان 
با عنوان هموارگران مسیر الی ا... و حضور در مراکز علمی و پژوهشی و دیدار با 
نخبگان با عنوان عالم آل محمد)ص(، از برنامه های خادمان حرم حضرت امام 

رضا )ع( دراستان است.

متحجران دست در دست 
سران استکبار دارند

چهارمحال،  میزبان خادمان 
حرم رضوی می شود

خبر

کارشناس امور تحقیقات و فناوري سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور، با بیان اینکه 
جهاد دانشگاهی با ورود به حوزه آموزش های تخصصی، می تواند تئوری های اصلی و 
بنیادی را در این حوزه ارائه کند، گفت: این نهاد می تواند مرکز منسجمی برای حرکت 

به سوی توسعه پایدار باشد.
مهندس یوسفی در سفر به شــهرکرد در نشستی با رییس و شــورای اداری جهاد 
 دانشگاهی واحد چهارمحال و بختیاری، با اشــاره به اینکه جهاد دانشگاهی نهادی

غیر دولتی و فرهنگی است، اظهار کرد: فرهنگ، شاکله اصلی زندگی های اجتماعی 
است که هرچه در این زمینه هزینه شود، به عنوان سرمایه گذاری تلقی می شود. وی 
افزود: ســرمایه گذاری در حوزه فرهنگی، آســیب های اجتماعی را کاهش می دهد 
و هرچه به این حوزه توجه بیشتری شود، جامعه امنیت اجتماعی بیشتری را تجربه 
خواهد کرد.  یوسفی با اشاره به وجود نیروهای تخصصی در جهاد دانشگاهی، گفت: 

این نهاد می تواند در حوزه هایی همچون فناوری و پژوهش، گام های استواری بردارد.
وی با بیان اینکه جهاد دانشــگاهی با ورود به حوزه آموزش های تخصصی، می تواند 
تئوری های اصلی و بنیادی را در این حوزه ارائه کنــد، گفت: این نهاد می تواند مرکز 

منسجمی برای حرکت به سوی توسعه پایدار باشد.
یوسفی تاکید کرد: جهاد دانشــگاهی به عنوان یک نهاد دانشگاهی در کنار دانشگاه 
می تواند با تفکراتی که در حوزه اقتصاد دانش بنیــان در اختیار دارد،  گام های خوبی 
در راستای توسعه جامعه داشته باشد. وی با اشاره به اینکه توسعه آموزشی، مقدمه ای 
برای توسعه فرهنگی اســت، گفت: الزم اســت در کنار نگاه آموزش محور، نگاهی 
پژوهش محورانه نیز داشته باشیم که این امر موجب ایجاد کارآفرینی و توسعه جامعه 

خواهد شد.
وی در ادامه با اشــاره به اهمیت حوزه گردشــگری، اظهار کرد: برنامه ریزی در حوزه 

گردشگری و جذب گردشگر،  بسیاری از مشکات اقتصادی را مرتفع می کند.

نماينده مردم شهرکرد، بن و سامان در مجلس؛

راه آهن، بستر توسعه استان است

ايام شهادت ائمه)ع(؛ 
فرصتی برای تبیین 
معارف دين

رییس اداره تبلیغات اســامی شهرســتان بروجن، 
ضمن تشــریح برنامه های ایام شــهادت امام جعفر 
صادق)ع( گفت: ایام شــهادت ائمه)ع( فرصتی برای 

تبیین معارف دین است.
حجت االســام مجیــد الهیــان، رییــس اداره 
تبلیغــات اســامی شهرســتان بروجــن، روز 

اجرایــی هماهنگــی  جلســه  در   گذشــته، 
برنامه های ایام شهادت امام صادق)ع( که در دفتر 
 رییس اداره تبلیغات اســامی شهرستان بروجن

برگزار شد، ضمن تشریح برنامه های ایام شهادت 
امام جعفر صادق)ع( گفت: ایام شــهادت ائمه)ع( 

فرصتی برای تبیین معارف دین است.

رییس اداره تبلیغات اســامی شهرستان بروجن، 
با تاکید بــر لــزوم توجه بــه برگزاری مراســم  
 ســوگواری باشــکوه امام صادق)ع( ابــراز کرد:

بدین  منظور هر ساله تاش می کنیم تا برنامه های 
 باشــکوه تری نســبت بــه ســال های گذشــته

برگزار کنیم.

شهرداری درچه در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۹5/28۴/ش مورخ 13۹5/۴/28 شورای اسامی شهر 
نسبت به تهیه و خرید، حمل و پخش آسفالت ) روکش و لکه گیری، ترمیم ترانشه معابر سطح شهر( از طریق 

نشر آگهی مناقصه اقدام نماید. 
مبلغ اعتبار: ده میلیارد ریال

نوع تضمین شــرکت در مزايده: به مبلغ 5۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال مقطوع به صورت ســپرده نقدی و یا 
ضمانت نامه بانکی

تاریخ دریافت اسناد مناقصه و تحویل پیشنهاد قیمت: از زمان نشر آگهی نوبت دوم به مدت 1۰ روز می باشد.
زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشایی پیشنهادات: ساعت 15 روز دوشنبه مورخ ۹5/5/26 در ساختمان 

اداری شهرداری درچه می باشد.
پیمانکاران واجد شرایط و دارای صاحیت فنی و رتبه بندی می توانند جهت دریافت سایر شرایط مناقصه و 

اسناد مربوطه به واحد امور مالی شهرداری مراجعه فرمایند.
 آدرس: درچه- میــدان امــام)ره( ابتــدای خیابان نواب صفــوی- ســاختمان شــهرداری درچه تلفن

33762۰۴5-۰31 داخلی 18-17 

آگهی مناقصه عمومی

علی اکبر محمودی- شهردار درچه

نوبت اول



8
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی| شماره  1919 | پنجشنبه 07 مرداد 1395 | 23 شوال 1437

پیش از ســپیده دم، زوکربــرگ به محل آزمایش رســید. 
خودش می گوید: خیلی از اعضای تیم به خاطر آمدنم دچار 
اضطراب شده بودند و می  شد این را در چشمانشان دید. یک 
گروه اصلی که حدودا متشکل از دوازده نفر می شد روی این 

هواپیما کار کردند.
خود هواپیما نیز آکیال )Aquila( نام داشــت که در واقع به 
زبان التیــن به معنای عقاب اســت. تا ماه  ها، تیم ســازنده 
آکیال روی سیستم های چرخشی آن در پایگاه Yuma کار 

می کردند. این منطقه در اصل یک شــهر بیابانی کوچک در 
جنوب غربی آریزونا بود که بیشــتر به خاطر گرمای شدید 
در تابســتان هایش شــهرت داشــت. در هر صورت، روزی 
که زوکربرگ به آنجا رســید، قرار بود که هواپیما نخستین 
پرواز آزمایشــی خود را انجام دهد. هدف ماموریت اما پرواز 
 ایمن آکیال، تثبیت شــدن در هوا و پرواز برای مدت حداقل

 30 دقیقه قبل از فرود بود. به گــزارش دیجیاتو، زوکربرگ 
در این باره گفت: احساسم این بود که چنین اتفاقی اهمیت 

زیادی برای شرکت و البته ارتباط دادن دنیا به اینترنت دارد و 
به همین خاطر باید در آنجا حضور داشتم، اما برای فیسبوک، 
آکیال بیشــتر از اثبات مفهوم بود. این هواپیما در اصل محور 
اصلی برنامه های این شرکت برای ارائه اینترنت به جمعیت 
هفت میلیارد نفری زمین فارغ از درآمد و محل زندگیشــان 
به شــمار می رود. زوکربرگ در دفاع از این پروژه گفت: این 
کار قطعا میلیون ها نفــر را از فقر نجــات می دهد، به بهبود 
آموزش می انجامد و سطح ســالمت در دنیا را ارتقا می دهد. 
اما این فناوری همچنین به ارائه نسل آتی خدمات فیسبوک 
خواهد انجامید که با تکیه بر هوش مصنوعی، واقعیت مجازی 
و مواردی از این دست توسعه می یابند. چنین آینده ای برای 
فناوری قطعا به پهنای باند بیشــتر و ارتباطــات پایدارتری 
نسبت به امروز نیاز دارد و پهپادها شاید بهترین راهکار برای 
تحقق این امر باشند؛ به بیان دیگر مسیر منتهی به فیسبوک 
مبتنی بر واقعیت مجازی از همان نقطه تیک آف آکیال آغاز 
می شود. با باال آمدن خورشید بر فراز آسمان این شهر بیابانی، 
جرثقیلی آکیال را روی سکوی ویژه ای قرار داد که برای پرواز 
آن طراحی شده بود. فاصله میان راس دو بال این پهپاد برابر 
با 42/9متر اعالم شده اســت. باید بگوییم که این رقم برای 

بوئینگ 737 برابر با 34/4متر است.
با این همه، فیســبوک آکیال را طوری طراحی کــرده که تا 
حد ممکن سبک باشــد و از این طریق بتواند سفرهای بسیار 
طوالنی را پشت سر بگذارد. جدیدترین نسخه از این هواپیما 
بدنه ای از جنس فیبر کربنی دارد و به همین خاطر وزنش به 
408 کیلوگرم تقلیل یافته که تقریبا نصف خودروی اسمارت 
محصول دایملر اســت. بعد از قرار گرفتن پهپاد در موقعیت 
طراحی شده، یک اپراتور با استفاده از سیستم کنترل از راه دور، 
سکوی چرخدار را فعال کرد. آکیال با استفاده از چهار ریسمان 
به سکو متصل شــده بود و وقتی به ســرعت مطلوب رسید، 
مکانیزم های برش دهنده در نظر گرفته شــده، ریسمان ها را 
از آکیال جدا کردند که از زمین بلند شود. هواپیما با موفقیت 
این پروسه را پشت سر گذاشــت و توانست وارد حریم هوایی 
شده و به ارتفاع از پیش تعیین شده 655 متری از سطح زمین 
برسد. زوکربرگ در این باره می گوید: این لحظه ای احساسی 
برای هر کسی بود که در تیم حضور داشت و برای مدت دو سال 

زندگی اش را وقف ساخت آکیال کرده بود.
این مدیرعامــل جوان کــه از پایین نظاره گر پــرواز عقاب 
فیسبوک در آسمان بود به شدت تحت تاثیر حرکت آرام آن 
قرار گرفت که البته عمدا در آن محدوده تنظیم شده بود. او 
بعدها اظهار داشت: آکیال واقعا کند حرکت می کند. در اغلب 
موارد وقتی هواپیمایی طراحی می شود، هدف جابه جایی و 
انتقال افراد یا اشیا از نقطه ای به نقطه دیگر است و به همین 
خاطر آرام حرکت کردن هیچگونه مزیتی برای این وسایل 
نقلیه ندارد، اما اگر هدف این باشــد که بــرای مدت زمانی 
طوالنی در هوا بماند، آنگاه باید تا آنجا که امکان دارد کم انرژی 
مصرف کنید و این یعنی الزم اســت آرام حرکت کنید و در 

عین حال مراقب باشید که از آسمان پایین نیفتید.

يادداشت

هشتم تیرماه سال 94 بود؛ عقربه ساعت دو صبح را نشان می داد و تاريکی محض همه جا را در بر گرفته بود 
که مارک زوکربرگ از خواب شبانه و تخت گرم و راحتش برخاست تا سوار بر هواپیما عازم يک پايگاه آزمايش 
هوايی در Yuma آريزونا شود. تیمی از کارکنان و متخصصان فیسبوک از قبل در آنجا مستقر شده بودند و روی 
يک پروژه محرمانه کار می کردند. ماموريت آنها چه بود؟ طراحی، ساخت و به پرواز در آوردن يک هواپیمای 
خورشیدی که می تواند در ارتفاعات زياد و در اليه استراتوسفر پرواز کند. هدفشان چه بود؟ اين که روزی، با 

کمک ناوگانی از اين هواپیماها دسترسی به اينترنت را در اقصی نقاط دنیا میسر کنند. 

خودرو

هوش مصنوعی

اندرويد

سازمان نظام صنفی رایانه ای از امکان حضور شرکت های 
فناوری اطالعات ایرانی در نمایشــگاه »ســبیت 20۱7« 
 آلمان به عنوان بــزرگ ترین نمایشــگاه کامپیوتر جهان 

در قالب غرفه جمهوری اسالمی ایران خبر داد.
به گزارش خبرگــزاری مهــر، باقر بحــری، نایب رییس 
ســازمان نظام صنفی رایانه ای تهران حضور در نمایشگاه 
ســبیت آلمان را با هدف معرفی توانمندی شــرکت های 

ICT ایرانی در جهان عنوان کرد.
وی گفت: پس از جلســات مشــترکی که با حضور رییس 
و مدیــرکل ســبیت و نماینــده رســمی اش در ایــران 
 برگــزار کردیم، هــم اکنون درحــال پیگیــری و انعقاد 
موافقت نامه ای در این زمینه هســتیم تا بتوانیم در سال 
20۱7 شاهد حضور بهتر شرکت های فناوری اطالعات و 
ارتباطات ایرانی در نمایشــگاه سبیت آلمان در قالب غرفه 

جمهوری اسالمی ایران باشیم.
 ICT بحری ادامه داد: در تالشــیم تا منافع شــرکت های

ایرانی را در سبیت شناســایی کنیم و قطعا در این مسیر 
فقط به دنبــال جذب تخفیــف برای حضور شــرکت ها 
نیســتیم؛ بلکه هدف، حفظ منافع صنف در این نمایشگاه 

بین المللی است.
نایب رییس ســازمان نظــام صنفــی رایانــه ای تهران 
درخصوص مذاکرات صورت گرفته برای حضور غرفه ایران 
در نمایشگاه سبیت گفت: صحبت های مقدماتی سازمان 
نصر در چند بخش حضور پاویون و اســتارتاپ های ایرانی 
و یا متقاضیانی است که می خواهند به صورت جداگانه در 

این نمایشگاه شرکت کنند.
وی هــدف از ایــن مذاکــرات را ایجاد همــکاری های 
اقتصادی میــان صنعت ICT ایران و ســایر کشــورها و 
برقراری ارتباط تجاری عنوان کــرد و ادامه داد: با جدیت 
به دنبــال برقراری ثبــات حضور ایــران در نمایشــگاه 
های بیــن المللی هســتیم. در این زمینــه مارتینا لوبن، 
مدیرکل نمایشــگاه ســبیت آلمان نیز گفت: نمایشــگاه 

ســبیت هر ســال توانمندی زنجیره صنعــت ICT را در 
 جهان معرفــی می کند و بــر موضوعات متنــوع و کالن 
تکنولوژی هــای مربوط به فناوری اطالعــات و ارتباطات 
همچون دولت و تجارت الکترونیکی، امنیت، سخت افزار، 
 واقعیت مجازی، نــرم افزار، رایانش ابــری، موبایل و غیره

تمرکز می کند.
وی ادامــه داد: ســبیت از ســه بخش اصلی نمایشــگاه، 
کنفرانس ها و شبکه سازی تشکیل شده است. در حقیقت 
این نمایشگاه ، ســکویی اســت که تمام تامین کنندگان 

ICT در زیر چتر آن جمع می شوند.
لوبن افــزود: 33 درصــد بازدیدکنندگان این نمایشــگاه 
از ۱00 ملیــت مختلــف و از تصمیــم گیــران و مدیران 
عالی رتبه شــرکت هــای جهــان هســتند. 88 درصد 
بازدیدکننــدگان آن دارای تجــارت حرفــه ای در حوزه 
فناوری اطالعات و ارتباطات هســتند. از این نمایشگاه به 
صورت متوســط 200هزار نفر بازدید می کنند که طبق 

 قوانین سبیت، فعاالن حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات
به شمار می روند.

به گفته مدیرکل نمایشــگاه ســبیت، به صورت متوسط 
در این نمایشگاه ســه هزار غرفه گذار از 70 کشور جهان 

حضور و مشارکت دارند.
عالوه بر شــرکت های بزرگی که آخرین دســتاوردهای 
روز خود را در ســبیت به نمایش می گذارند، ســالنی در 
این نمایشــگاه به اســتارتاپ هــا و فعاالن جــوان حوزه 
ICT اختصــاص داده شــده و مــی تواننــد محصوالت 
خالقانه خــود را در معرض دیــد جهانیان قــرار دهند. 
وی با اشــاره به تمرکز ســبیت 20۱7 بر موضوع اقتصاد 
 دیجیتــال گفــت: در ســال جدیــد اقتصــاد دیجیتال

 )DECONEMY( مــورد توجــه ســبیت اســت و مــا 
غرفــه گــذاران را ترغیــب می کنیــم که راه حــل ها و 

محصوالت خود را در این رابطه عرضه کنند.
 لوبن بــا بیــان اینکــه هیــچ محدودیتی بــرای حضور 
شــرکت های ایرانی در ســبیت وجود ندارد تاکید کرد: 
درهای سبیت به روی پاویون ها و شــرکت های مختلف 
ICT ایران باز اســت و هیچ ممنوعیت و محدودیتی برای 

این حضور وجود نخواهد داشت.

فیسبوک، عقاب خود را به پرواز درآورد؛

اینترنت را از آسمان بگیرید

حضور شرکت ها ممکن شد؛

ايجاد غرفه ايران در نمايشگاه فناوری آلمان

شــرکت آلمانــی مرســدس بنــز در نظــر دارد تــا یــک ابر 
خــودرو عــالوه بــر محصــوالت لوکــس تولیــدی خــود 
عرضــه کنــد. شــنیده ها حاکــی از آن اســت کــه کمتر از 
 یک ســال تا عرضــه و معرفــی ابر خــودروی مرســدس بنز

فاصله داریم.
 AMG اما معلوم نیست که آیا مرسدس بنز قصد دارد تا با کمک

وارد میدان نبرد ابر خودروها شود؟
 بــه نقــل از زومیت، طبــق آخریــن اخبــار، مجلــه آلمانی

Autobild از برنامه جدیــد بنز تحت عنــوان R50 خبر داده 
است که در جشــن 50 سالگی AMG در ســال 20۱7 معرفی 
می شــود. در صورت صحــت شــایعات موجود، شــرکت بنز 
یک ســال بیشــتر برای ســاخت و عرضه ابرخودرویی توانمند 
 فاصله ندارد و این موضــوع می تواند چالش بزرگــی برای این

شرکت باشد.
در مقاله Autobild آمده اســت که R50 با خــودروی نمونه 
اولیه مســابقات لمانز )Le Mans( شــباهت های زیادی دارد 
و در آن از سیســتم هیبریدی ۱000 اســب بخاری اســتفاده 
می شــود. قوای محرکه این خودرو از پیشــرانه چهار ســیلندر 
بنزینی به همــراه دو موتور الکتریکی ۱50 اســب بخار، که در 
 مجموع ۱300 اســب بخار توان تولیدی دارد، روی این خودرو

تعبیه شود.
پیشرانه احتراقی، پشت کابین و روی محور عقب نصب می شود 

و موتور الکتریکی نیز روی چرخ های جلو تعبیه  می گردد.
گفته می شــود ابرخــودروی R50 تنهــا ۱300 کیلوگرم وزن 
دارد تا از تولید یک اســب بخار توان به ازای هــر کیلوگرم وزن 
خودرو اطمینان حاصل کنند؛ درســت ماننــد کوئنینگزگ و 
اســتون مارتین AM-RM 001 ، اما مرســدس بنز استفاده از 
سیســتم های ایمنی و کمکی راننده را در این خودرو فراموش 
نکرده و بر خالف وزن بســیار پاییــن، از تمامــی ویژگی های 
پیشرفته ایمنی استفاده می کند که شامل سیستم های دستیار 

الکترونیکی راننده است.
مدیر بخــش AMG، توبیاس موئــرز )Tobias Moers( گفته 
اســت که این شــرکت قصد دارد تا ابر خودروهای بیشــتری 
 توســعه دهد تا بتواند با فراری 488GTB، مک الرن 650S و 

پورشه 960 رقابت کند.

از روسیه خبر می رســد که گروهی از دانشمندان این کشور در 
آستانه برداشــتن قدمی بزرگ در قلمرو توسعه هوش مصنوعی 
هســتند. این گروه مدعی شده  اســت که فناوری آنها در آینده 
بســیار نزدیک منجر به تولید ماشین هایی خواهد شد که امکان 
درک احساسات انســانی را دارند. پروفسور الکسی سامسونویچ 
)Alexi Samsonovich( سرپرســت تیــم تحقیقاتــی از 
»دانشــگاه ملی مطالعات اتمی« روســیه می گویــد که آنها در 
آســتانه ایجاد جهشــی بزرگ در علم هوش رایانه ای هستند. 
جهشی که او آن را معادل تمام پیشــرفت های نیم قرن گذشته 
می داند. این فرد باور دارد که هوش مصنوعی توســعه یافته به 
دست آنها، ربات ها را به ماشین هایی مستقل تبدیل می کند که 
می توانند به خوبی احساسات انســانی را درک نمایند. پروفسور 
سامسونویچ می گوید که چنین ماشــین هایی قصه ها و داستان 
را می فهمنــد و می توانند دربــاره آ نها بیندیشــند. همچنین 
می توانند به طور مستقل یاد بگیرند و آموزش ببینند. اگر دولت 
روســیه بتواند هزینه های ادامه پروژه فوق را بپــردازد، نتیجه 
تالش های آنها تا چند سال دیگر به ثمر خواهد نشست. پروفسور 
سامســونویچ می افزاید: »ســه توانایی یادگیری مستقل، درک 
احساسات انسانی و فهم داستان ها پیشرفت بزرگ مد نظر ما را 
محقق خواهد کرد. من باور دارم که ما به ســرمایه گذاری بیشتر 
در این مسیر نیاز داریم؛ چرا که چنین پیشرفتی تمام جنبه های 
زندگی بشر را تحت تاثیر خود قرار می دهد. از دیدگاه من آینده 
قطعی ما، بستگی به نحوه توســعه هوش مصنوعی رایانه هایمان 
دارد، بنابرایــن پول هایی که امروز خــرج آن می کنیم، به هیچ 
وجه هدر نخواهد رفت.«  الزم به ذکر اســت که با پیشرفت هر 
چه بیشــتر فناوری هوش مصنوعی، نگرانی ها نیز در خصوص 
آینده بشــریت و احتمال تحت ســلطه قرار گرفتن آن به دست 
ماشــین  ها نیز افزایش می  یابد. تقریبا هیچ کــس در دنیا وجود 
 ندارد که بتواند احتمال وقوع آنچــه را که در مجموعه فیلم های 
»نابودگر« )Terminator( بر ســر انسان ها آمد، در حد محال 

بداند.

شیائومی روز گذشته یک دســتگاه ویندوزی 
جدید معرفی کرد. این نخســتین باری نیست 
که این شرکت یک دســتگاه مبتنی بر ویندوز 
معرفی می کند؛ چرا که در گذشــته نیز شاهد 
رونمایی از یک تبلت ویندوز ۱0 توسط شیائومی 
بوده ایم. اما حاال این شــرکت چینی، نوت بوک 
جدیدی را با هدف رقابت با مک بــوک ایر اپل 
و ســایر دســتگاه های باالرده ویندوزی، وارد 
بازار می کند. به نقل از زومیت، این دستگاه که 
شــیائومی از آن با نام Mi Notebook Air یاد 
می کند، در دو نســخه  ۱3/3 اینچی قدرتمند 
و ۱2/5 اینچی قابل حمل، عرضه خواهد شــد. 

بدنه  هر دوی این دســتگاه ها بســیار باریک 
بوده و صفحه نمایش فول اچ دی آنها، حاشــیه 
بســیار باریکی دارد. ضمن آنکه شیائومی در 
این حاشــیه  باریک یک وب کم ۱ مگاپیکسلی 
نیز قرار داده اســت. کیبــورد بک الیت، پورت 
شــارژ از نوع یو اس بی تایپ C و بدنه  ای فلزی با 

طراحی مینیمــال )در دو رنگ گلد 
و ســیلور(، از دیگر ویژگی های بارز 
 این نوت بوک ها به شمار می رود. اما
 مهم ترین نکتــه در خصوص این 

دستگاه ها قیمت آنهاست، برچسب 
قیمتی نسخه  پرچمدار می نوت بوک پرو تنها 

دالر   750
است.

مرسدس بنز در انديشه ساخت ابرخودرو؛
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شیائومی نوت بوک های جديد خود را معرفی کرد؛

هوای اپل
به خطر افتاد

هوش مصنوعی روسی در حال توسعه است؛

ربات هايی که داستان می فهمند

نمایشگاه فناوری

فناوری تلفن هوشمند

 اين هواپیما در 
اصل محور اصلی 

برنامه های اين 
شرکت برای 

ارائه اينترنت به 
جمعیت هفت 
میلیارد نفری 
زمین فارغ از 
درآمد و محل 
زندگیشان به 
شمار می رود

اپل گزارش خــود از عملکــرد مالی  اش را در ســه ماهه 
دوم ســال 20۱6 منتشــر کرد و خبر داد کــه موفق به 
کسب ســود خالصی برابر با 7/8 میلیارد دالر شده است. 
با این حال، اگر همین رقم را با درآمد کســب شــده در 
سال پیش و همین بازه زمانی مقایســه کنید، می بینید 
که درآمد شــرکت مورد بحث، 27 درصــد کاهش یافته 
اســت. به نقل از دیجیاتو،  اپل در ســال های اخیر اتکای 
بیش از حدی بــه آیفون پیدا کــرده و در مورد آینده اش 

صحبتی به میان نیاورده اســت. به طوری که تحلیلگران، 
ســرمایه گذاران و همچنیــن طرفــداران اپــل، نگران 
 هســتند که آیا هنوز هم نوآوری در این شــرکت وجود

 دارد یا خیر.
 همین نگرانی ها، موجب شــد تا تیم کوک باالخره لب به 
سخن گشوده و در مورد برخی از برنامه هایی که اپل برای 

آینده اش دارد، صحبت کند.
زمانی که در جلســه ارائه عملکرد مالی، از او در خصوص 

بازی »پوکمون گــو« و همچنین آینــده واقعیت افزوده 
پرسیده شد، وی چنین پاســخی داد: »این )بازی( نشان 
می دهد که فناوری واقعیت افزوده می تواند بســیار عالی 
باشــد. ما قبال هم در این فناوری سرمایه گذاری کرده ایم 
و همین کار را ادامه می دهیــم. این فناوری برای کاربران 
بســیار جذاب اســت و موقعیت های تجاری مطلوبی را 
به ارمغان مــی آورد. در حال حاضر اولویــت اول ما، این 
اســت که اطمینان حاصل کنیم محصوالتمــان با آنچه 
توسعه دهندگان می سازند، هماهنگی داشته باشند. برای 
همین است که در خیابان ها، می بینید که بسیاری از افراد 

با آیفون مشغول شکار پوکمون هستند.«
تیم کوک اگر چه عنوان کــرد که فناوری واقعیت افزوده، 

بیش از حد مورد توجه قرار گرفتــه ولی همچنین گفت 
که بعید می داند این فناوری، پلتفورم بزرگ بعدی دنیای 

پردازش کامپیوتری باشد.
وی گفت: »گرایشی وجود دارد که به هر چه برای مدتی 
مورد توجه بود »پلتفورم بزرگ بعدی« گفته شود. با این 
حال، واقعیت افــزوده اتفاق بزرگی اســت«. پیش از این 
هم ثابت شده بود که اپل، بیشتر به واقعیت افزوده عالقه 

نشان می دهد تا واقعیت مجازی.
نکته جالب این جاست که اپل و مایکروسافت می خواهند 
دنیای واقعیــت افزوده را جلو براننــد در حالی که گوگل 
و فیسبوک، مشغول سرمایه گذاری روی واقعیت مجازی 

هستند.

تیم کوک از برنامه های خود در رابطه با شرکتش توضیح داد؛

سیب به واقعیت افزوده می شود

تلفن هوشــمند بلک بری، از هم اکنــون در ایاالت 
متحــده آمریکا و برخــی کشــورهای اروپایی قابل 

سفارش است.
ایــن محصول کــه از آن تحــت عنــوان هامبورگ 
 DTEK50 هــم یــاد می شــود رســما بــا نــام 
)دی-تک-فیف-تی( معرفی شــد و دومین موبایل 
اندرویدی شــرکت کانادایی بلک بــری بعد از مدل 
Priv محســوب می شود. گفتنی اســت که سازنده 
ایــن محصــول، آن را »ایمن تریــن اســمارت فون 
اندرویدی دنیا« خوانده است. این دستگاه، از اندروید 
مارشملو بهره می گیرد، تمامی اطالعات کاربر را نیز 
 DTEK رمزگذاری می کنــد و همراه با اپلیکیشــن
عرضه می گردد که به صورت خودکار سیســتم عامل 
مورد بحــث را مانیتور کــرده و هر زمــان که حریم 
خصوصی کاربران در معرض خطــر قرار گرفت، این 
مسئله را گوشــزد می کند و از آنها می خواهد که به 
آن توجه کننــد. دی-تک همچنیــن نرم افزار های 
دیگر را هم دنبــال می کند تا در صورت تشــخیص 
هرگونه فعالیت مشکوک در دستگاه نظیر استفاده از 
دوربین ها بدون دریافت اجازه، دسترسی سایرین به 
فهرست تماس ها و موقعیت مکانی، ارسال پیام های 
متنی و روشن شــدن میکروفون را به کاربر گزارش 
می  دهد. اگر طراحی DTEK50 اندکی برایتان آشنا 
به نظر می رســد علت آن است که دســتگاه در اصل 
توســط بلک بری تولید نشــده و در مقابل نسخه ای 
اصالح شــده از موبایل آیدل 4 آلکاتل بوده که تغییر 
برند داده است. با در نظر داشتن این مسئله، عجیب 
نیســت اگر بگوییم کــه بخش اعظمــی از امکانات 
فنی این موبایل با آیدل 4 برابــری می کند، هر چند 
یک دکمه اضافه بــه نــام Convenience به لبه 
ســمت راســت آن اضافه گردیده که به شما امکان 
 می دهد به ســرعت بــه اپلیکیشــن ها و برنامه های 

پر استفاده تان سر بزنید. 
یک نمایشگر 5/2 اینچی با رزلوشن ۱080 در ۱920 
پیکســل و تراکم پیکســلی 424ppi، دوربین های 
اصلی و جلویی به ترتیب ۱3 مگاپیکسلی با فوکوس 
خودکار تشخیص فاز و 8 مگاپیکسلی و باتری 26۱0 
میلی آمپر ســاعتی غیرقابل تعویض بــا بهره گیری 
از فنــاوری Quick Charge 2.0 کوآلــکام دیگر 
امکانات ایــن موبایل را تشــکیل می دهنــد. توان 
پردازشــی DTEK50 هم از طریق یک تراشه هشت 
هســته ای اســنپدراگون 6۱7 تامین می گردد که 
پردازنده گرافیکی آدرنو 405، ســه گیگابایت رم و 
۱6 گیگابایت حافظه داخلی قابل ارتقا، همراهی اش 
می کننــد. بلک بری ابــراز امیدواری کــرده که این 
موبایل مورد توجه »کاربران سازمانی و افراد محتاط 

در مورد قیمت« قرار بگیرد.
اســمارت فون یاد شــده با قیمــت 299 دالر پیش 
ســفارش می شــود و عرضه آن نیز از روز ۱8 مرداد 
ماه آغاز می گردد. مشــتریانی که دستگاه را سفارش 
 MP-12600 بدهند، در کنــار آن یک پاوربانــک
بلک بری با باتری داخلی ۱2600 میلی آمپر ساعتی، 
یک پورت شارژ میکرو یواس بی )برای DTEK50( و 
دو پورت شارژ یواس بی )برای دستگاه های دیگر( نیز 

دریافت خواهند کرد.

دومین اندرويدی از سازنده سیستم عامل بلک بری؛

 کانادايی ها می گويند 
»امن ترين« است

پیشنهاد سردبیر:
1300 اسب بخار در سیستمی هیبريدی
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اخباريادداشت

فرماندار شهرســتان لنجان در نشست شورای هماهنگی 
مبارزه با مواد مخدر شهرســتان لنجان، با اشاره به اينكه 
اعتياد زنان خطرناک ترين و جديدترين آســيب اعتياد در 
كشور اســت، تاكيد كرد: حوزه خانواده و زنان در ادبيات 
ما از جايگاه ويژه ای برخوردار اســت و در اين ميان وقتی 
 به سير و روند رشــد خانواده ها از چند دهه قبل تا كنون

نگاه می كنيم، می بينيم كاركرد خانــواده ها تغيير كرده 
و اســتحكام نظام خانواده نيازمند اين مهم است كه ساير 
نهادهای اجتماعی نيز به كمــک خانواده بيايند تا خانواده 
 بتواند نقش خود را چــون جامعه پذير كــردن كودكان،

به خوبی ايفا كند.
سيد محسن ســجاد، زن را به عنوان ركن ركين خانواده 
معرفی كرد و افــزود: هم اكنون نهضت خانــواده گرايی، 
به جای نهضت فرد گرايی در حال گســترش است و اين 
موضوع نشــان می دهد كه در غرب نيز خانواده به عنوان 
يكی از اركان مهم جامعه پذيرفته شــده و طی رصد نهاد 
خانواده در ايران و حتی كشــورهای غربــی، اين تفكر كه 

خانواده از اركان مهم جامعه بوده، قابل مشاهده است.
فرماندار شهرستان لنجان با اشاره به اينكه مصونيت زنان 
از ويروس اعتياد، نيازمند عزم ملی و اراده همگانی اســت، 
تصريح كرد: در حوزه آســيب های اجتماعی، اگر مردان 
دچار معضلی چون اعتياد شــوند، اين مسئله بسيار شوم 
اســت؛ اما اعتياد زنان به شــدت بدتر و نيازمند مداخله 
سريع تر اســت تا اين معضل اجتماعی با سرعت بيشتری 

مهار شود؛ چراكه اعتياد يک زن، خانواده ای را دچار آسيب 
می كند. وی با اشــاره به اهميت اجتماعــی كردن مبارزه 
بامواد مخدر، ادامه داد: رويكرد اجتماعی شــدن مبارزه با 
مواد مخدر، بسيار حائز اهميت است و قطعا نتايج موثری 
را به همراه دارد و اين رويكرد، مصداق ضرب المثل قديمی 
»يک دست صدا ندارد« است و در صورتی كه همه نهادها 
و دستگاه ها همچنين مردم و مسئوالن، جهت پيشگيری و 
مبارزه با مواد مخدر عمل كنند، می توان در جامعه شاهد 

كاهش گرايش به مصرف مواد مخدر باشيم.
ســجاد، ناديده گرفتن ارزش های اجتماعی و خانوادگی 
 را از علل گرايــش مصرف مواد مخدر و اعتياد برشــمرد و
 اضافه كــرد: نيازهای اجتماعــی افراد بايد مــورد توجه

قرار گيرد و در عين حال بايد بيشتر به ارزش های اجتماعی 
و خانوادگی توجه كرد. جوانان و نوجوانان بســياری مواقع 
با اين ارزش ها آشــنايی ندارنــد يا آموزش هــای الزم را 
در اين زمينه فرا نگرفته اند كه اين مســئله، توجه جدی 
خانواده ها و نهادهای آموزشی را طلب می كند. وی با تاكيد 
بر اينكه آموزش های پيشــگيری از اعتيــاد بايد علمی و 
 كاربردی باشد، متذكر شد: آموزش های پيشگيرانه نبايد

قبح زدايی از اعتياد را به همراه داشــته باشد؛ لذا آموزش 
جهت پيشگيری از اعتياد، بايد به صورت اساسی و صحيح 

به والدين و خانواده ها ارائه شود.
فرماندار شهرســتان لنجان اذعان كرد: بايــد با همدلی و 

همزبانی، به تمام مسائل و مشكالت دقيق پرداخته شود.

نخستين دفترخانه ثبت 
طــالق در شهرســتان 
شــهرضا، در دفترخانه 
ثبــت ازدواج شــماره 
شهرســتان اين   111 

افتتاح شد.
تورج حاجی رحيميان، 
مديركل ســازمان ثبت احوال اســتان اصفهان، در جلسه شورای 
ثبت وقايع حياتی شهرستان شهرضا اظهار كرد: يكی از داليل عدم 
رغبت سردفتران در شهرضا و ساير شهرستان ها به ايجاد دفتر ثبت 
طالق، پيشينه فقهی و مذمت دين اسالم در خصوص واقعه طالق 
است. وی ادامه داد: قبح طالق از نظر شرع و اخالق اسالمی بر كسی 
پوشيده نيست؛ اما عدم ثبت اين واقعه نه تنها منجر به كاهش آمار 
اين واقعه نمی شود، بلكه باعث ايجاد نقص در سيستم آمارگيری 

خواهد شد.  مديركل ســازمان ثبت احوال استان اصفهان تصريح 
كرد: اين ســازمان تنها وظيفه جمع آوری آمار وقايع چهارگانه را 
دارد و برای انجام اين وظيفه قانونی، از مشــاركت شــهرداری ها 
 و شبكه های بهداشــت و درمان، در ثبت واقعه های فوت و والدت
 اســتفاده می كند و ثبــت واقعه هــای ازدواج و طــالق نيز بايد

بر اســاس دريافت اعالميه هــای دفاتر ثبــت ازدواج و طالق كه 
زيرمجموعه قوه قضاييه هســتند، انجام شــود. حاجی رحيميان 
در بخش ديگری از ســخنان خود با اشــاره بــه دريافت نرخ های 
گوناگــون در صــدور كارت ملــی هوشــمند از طريــق مراجع 
مختلف گفــت: ادارات ثبت احــوال، دفاتر پيشــخوان خدمات 
 الكترونيــک و دفاتر پســتی، ســه مرجــع صالح قانونــی برای

ثبت نام متقاضيان دريافت كارت ملی هوشــمند هستند؛ اما در 
اين مراجع، نرخ هايی كه گاه اختــالف زيادی هم با يكديگر دارند، 

دريافت می شود.

بســيج  مســئول 
مباركــه  ســازندگی 
تصريــح كــرد: برای 
تحقق اقتصاد مقاومتی 
در شهرستان مباركه، 
اولين كارگاه آموزشی 
پــرورش بلدرچين در 
شهرستان، به همت بسيج سازندگی و همكاری بسيج مهندسين 
مباركه برگزار شد.  سرگرد مهرداد عقيلی با بيان اينكه بلدرچين، 
پرنده ای مقاوم و  زودبازده است و با محيط های مختلف به خوبی 
سازگار می شــود، گفت: بلدرچين به سرعت رشد می كند و در 
سن ۳۵ تا ۴۰ روزگی به بلوغ كامل می رسد.  اين مسئول با اشاره 
به توجه زياد توليدكنندگان به بلدرچين، تصريح كرد: بلدرچين 
به دليل منافع زياد و خواص فوق العاده گوشت و تخم آن، مورد 

توجه بسياری از توليدكنندگان قرار گرفته است. سرگرد عقيلی 
تصريح كرد: در يک جمع بندی ساده می توان نتيجه گرفت كه 
مجموع عواملی نظير رشد سريع، سن بلوغ پايين، سن كشتار 
مناسب، كيفيت مطلوب گوشت و تخم، هزينه های ثابت و جاری 
مناسب در مقايسه با ديگر شــاخه های دامپروری و همچنين 
مقاومت باالی پرنده در شــرايط نامســاعد محيطی، پرورش 
بلدرچين را تبديل به صنعتی سود آور كرده كه امروزه مورد توجه 
بسياری از پرورش دهندگان در سراسر جهان قرار گرفته است.  
وی هدف از برگــزاری اين كالس ها را آمــوزش نحوه صحيح 
پرورش و صرف هزينه كمتر برای توليد بيان كرد و افزود: امروزه 
كســب و كارهای خانگی به عنوان راهكاری مهــم برای ايجاد 
اشتغال و درآمد در سراسر جهان محسوب می شود؛ اميدواريم با 
برگزاری كالس های آموزشی، به كسب و كار مشاغل خانگی كه 

يكی از شاخه های اقتصاد مقاومتی است، كمک كنيم.

نماينــده مــردم مباركه در مجلس شــورای اســالمی، 
درخصوص برجام گفــت: از دوره های گذشــته، به طور 
جدی مذاكراتی با 1+۵ داشتيم و بر اساس منافع ملی خود 
حركت كرديم؛ در دولت های گذشته نيز ريل گذاری هايی 
در خصوص مذاكرات صورت گرفــت و در اين دوره هم بر 

اساس منافع و سياست های كشور، با آنها مذاكره شد.
زهرا ســعيدی افزود: به فرموده مقام معظم رهبری، تيم 
مذاكره  كننــده در مذاكرات، عملكرد خوبی داشــته اند و 
ايشان نيز در مواقع لزوم، رهنمودهای الزم را به تيم داده و 

خطوط قرمز نظام را نيز به آنها متذكر شده اند.
 نماينده مــردم مباركــه در مجلس شــورای اســالمی
 خاطر نشــان كــرد: بايد قــدری واقع بينانه بــه موضوع
 نگاه كنيــم و مردم را شــفاف و روشــن در جريــان امر

قرار دهيم تا بداننــد كه آمريكايی ها نــه تنها در مواردی 
 بدعهــدی، كه ســنگ اندازی هم كــرده اند.  ســعيدی
 اظهــار داشــت: مجلــس و دولــت بايــد بــه  گونه ای

عمل كنند كه در مواقع لزوم بتواننــد در مقابل بدعهدی 
طرف های اروپايی و آمريكايــی، برنامه مقابله و جايگزين 
داشــته باشــند كه آنها فكر نكنند محتاجشــان هستيم 
 و در اين خصــوص توانســته اند ما را متوقــف كنند. وی

تصريح كرد: اين فرصت بسيار خوبی اســت كه بتوانيم با 
برنامه، خودمان را بســازيم و همانی شود كه همواره مورد 
تاكيد مقــام معظم رهبری بوده اســت و اينكــه بتوانيم 
 اقتصاد مقاومتی را در ايــن مقطع، در كشــور نهادينه و

اجرا كنيم.
 نماينده مــردم مباركــه در مجلس شــورای اســالمی

تاكيد كرد: تيم مذاكره  كننده دولت بايد گزارش مســتند 
و درســتی از برجام به مردم بدهد و آن وقت قضاوت را به 
عهده خود مردم بگذاريم؛ چرا كه رهبر فرمودند ما در اين 

امر، چيزی از مردم مخفی نداريم.
سعيدی عنوان داشــت: آنچه واضح اســت و طبق اذعان 
كسانی كه درگير موضوعات مالی و بانكی و سرمايه گذاری 
بعد از برجام هســتند، گشايش محسوســی بعد از برجام 
صورت نگرفته و ما هنوز مشكل داريم و اين با روح برجام و 

تعهدات طرف مقابل، كامال مغاير است.
وی يادآور شــد: در مواردی هم شــاهد اين هســتيم كه 
كنگره آمريكا، قوانينی را جهت جلوگيری و اجرای برجام 

به تصويب رسانده  است.
نماينــده مردم مباركه در مجلس شــورای اســالمی، در 
 رابطه با بدعهدی طرف مقابل در رفع تحريم های ظالمانه،

بيان كرد: ايــن موضوع فرصت بســيار خوبی اســت كه 
بتوانيم به اهــداف اقتصادی و سياســت های كالن نظام 
برســيم و در هر مقطع زمانی، به نقطه ابتدايی برگرديم؛ 
برگشتی كه نتيجه ساخته شــدن كشور روی ريل اقتصاد 
مقاومتی است. سعيدی در پايان تاكيد كرد: اگر بخواهيم 
 در اين مقطــع، در اقتصــاد و ســرمايه گذاری، متكی به

آن سوی مرزها باشيم، هم فرصت را از دست داده ايم و هم 
آنچه را در برجام تعريف كرده ايم، باخته ايم.

فرماندار شهرستان لنجان مطرح کرد:

مصونیت زنان از اعتیاد، نیازمند عزم ملی

ايجاد نخستین دفتر ثبت طالق 
در شهرضا

برگزاری 39 دوره آموزشی
در مرکز فنی و حرفه ای اردستان 

نماينده مردم مبارکه در مجلس:

مردم باید درباره برجام قضاوت کنند

امام جمعه گلپايگان گفت: نمازجمعه، سنگر مستحكم واليت فقيه و نظام 
مقدس جمهوری اسالمی در كشور است.

حجــت االســالم  محمدرضــا اســماعيلی در جلســه شــورای اداری 
شهرستان كه در مصالی شــهر گلپايگان برگزار شــد، با تبريک سالروز 
 اقامه نخســتين نماز جمعه كشــور اظهار داشــت: در حــال حاضر در

9۰۰ شهر كشور، نماز جمعه با حضور امام جمعه برپا می شود.  وی با اشاره 
به اينكه نماز جمعه پايگاه معنوی، اخالقی، سياسی و اجتماعی نظام است، 
تصريح كرد: بصيرت افزايی و خطراتی كه جامعه توحيدی را تهديد می كند، 
اهداف بيان خطبه های نمازجمعه است. اسماعيلی با بيان اينكه نماز جمعه 
يک گنگره عظيم هفتگی شهرستان  است كه سبب خنثی شدن ترفندها 
و حيله های دشمنان  می شــود، تاكيد كرد: يكی از سنگرهای مستحكم 
واليت فقيه و نظام مقدس جمهوری اسالمی در كشور، پايگاه نماز جمعه 
است. وی با بيان اينكه  دشمن ســتيزی، واليت شناسی، واليت پذيری و 
 حمايت از نظام و دســتاوردهای آن، از اهداف نماز جمعه است، بيان كرد:

از همكاری مســئولين شهرستان در ســاخت مصالی گلپايگان تشكر و 
قدردانی می كنم.

 در ادامه، حســين فراســت، فرمانــدار گلپايــگان، با تبريــک پيروزی
غرور آفرين عمليات مرصاد اظهار داشــت: پس از پذيرش قطعنامه ۵98 
 در ســال 67، منافقين با حمايت رژيم بعثی عراق، در يک لشــكر كشی

1۵ هزار نفری  برای ســرنگونی نظام،  از مــرز مهران و كرمانشــاه  وارد 
 كشور شــدند.  وی با بيان اينكه در بدو ورود به كرمانشــاه با مقابله مردم

مواجه شــدند، افزود: با هدايت ســپهبد شــهيد علی صياد شــيرازی و 
 همكاری نيروهای ســپاه پاســداران، عمليات مرصــاد در پنجم مرداد

آغاز شد. فراست ادامه داد: در عمليات مرصاد نه تنها  ادوات سنگين و زرهی  
منافقين به غنيمت نيروهای سپاه در آمد، بلكه تعداد ۴8۰۰ نفر از منافقين  

اسير شده يا  به هالک رسيدند.
 فرماندار گلپايگان، با تبريک ســالروز اقامه نخســتين نمازجمعه كشور،
 اظهار داشت: اجتماع با شكوه و معنوی مردم در اقامه نخستين نماز جمعه،
 توطئه های حســاب شــده منافقين را خنثی كرد و حيله و ترويز آنان را

درهم شكست.  به گزارش ايمنا، جلسه شــورای اداری، از زحمات مسئول 
 اسبق ســتاد نماز جمعه  قدردانی و عليرضا گوهری، به عنوان دبير ستاد

نماز جمعه گلپايگان منصوب شد.

مدير جهاد كشاورزی آران و بيدگل، از برداشت محصوب خرمای ارگانيک 
 در بخش كويرات آران و بيدگل خبر داد.حســين فتاحــی اظهار كرد:

هم اكنون هشــت هكتار از زمين های كشــاورزی بخش كويرات آران و 
بيدگل، در منطقه چاه عروس زير كاشت ۴۰۰ نخل خرماست.

وی با اشاره به انواع خرمای برداشت شده در آران و بيدگل شامل كبكاب، 
رطب و زاهدی افزود: امسال پنجمين سال كشت اين محصول شيرين 
در كوير آران و بيدگل است. فتاحی خاطر نشان كرد: پيش بينی می شود 
امسال از هشت هكتار خرمای به بار نشسته در اين منطقه، بيش از چهار تن 
محصول برداشت شود. وی با بيان اينكه كشت اين درختان به شيوه كامال 
ارگانيک و بدون استفاده از سموم شيميايی انجام شده است، تصريح كرد: 
به دليل باال بودن سطح آب در منطقه چاه عروس آران و بيدگل، كشت اين 

درختان به صورت ديم و بدون نياز به آبياری انجام شده است.

امام جمعه خور و بيابانک گفت: امروز هر چه داريم، به بركت خون شــهدا و 
مجاهدت رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و انقالب اسالمی است.

حجت االسالم ســيد احمد مهدی نژاد در دومين جلسه برنامه ريزی دومين 
يادواره شــهدای طلبه و روحانی شهرســتان خوروبيابانک اظهار كرد: حفظ 
فرهنگ و اعتقادات مذهبی، جز با تداوم فرهنگ ايثار و شــهادت، امكان پذير 
نيســت و يكی از راه های تداوم اين فرهنگ، برگزاری يادواره شهدا و احترام 
ويژه به خانواده معظم شهدا و ايثارگران است. وی به تجليل از شهدا و اهميت 
برگزاری يادواره ها پرداخت و گفت: همه افتخاراتی كه امروز نصيب كشور ما 
می شود، به خاطر جانفشانی و ايثار شهدای واالمقام و ايثارگران معظم است. 
دومين يادواره شــهدای طلبه و روحانی شهرســتان خور و بيابانک، هشتم 
 مرداد مصادف با شب شهادت حضرت امام جعفر صادق)ع(، در جوار امامزاده

سيد داوود شهر خور برگزار می شود.

امام جمعه گلپايگان عنوان کرد:

نماز جمعه؛ سنگر مستحکم واليت فقیه 
و نظام مقدس جمهوری اسالمی

به بار نشستن درختان 
خرما، در آران و بیدگل

برگزاری دومین يادواره 
شهدای روحانی خوروبیابانک

کوتاه از شهرستان ها

مجلس و دولت بايد 
به  گونه ای عمل کنند 
که در مواقع لزوم، 
بتوانند در مقابل 
بدعهدی طرف های 
اروپايی و آمريکايی، 
برنامه مقابله و 
جايگزين داشته 
باشند که  آنها فکر 
نکنند محتاجشان 
هستیم 

در حوزه آسیب های 
اجتماعی اگر مردان 
دچار معضلی چون 
اعتیاد شوند، اين 
مسئله بسیار شوم 
است؛ اما اعتیاد 
زنان به شدت بدتر 
و نیازمند مداخله 
سريع تر است 

مدير مجموعه جهانی باغ تاريخی فين كاشان، از عمليات حفاظتی 
فضای سبز اين باغ تاريخی خبر داد.

ســميه فرهادی گفــت: حفاظــت و نجــات بخشــی درختان و 
 ســاماندهی فضای ســبز بــاغ تاريخی فين، بــا اعتبــاری بالغ بر

2۰۰ ميليون ريال از اعتبارات ملی انجام شد.
وی، شست و شوی ۳6۵ اصله درخت ســرو و 8 اصله درخت چنار 
با ارتفاع حدود 2۰ متر، خشــک برداری اضطراری درختان چنار و 
سرو به همراه ترميم محل های خشک برداری شده و ساير عمليات 
اضطراری مــورد نياز فضای ســبز را از جمله اقدامات ســاماندهی 

فضای سبز باغ فين عنوان كرد.
 مديــر مجموعــه جهانــی بــاغ تاريخــی فيــن كاشــان افزود:

شست و شوی شــاخ و برگ درختان، با جلوگيری از مسدود شدن 
روزنه های آبی و هوائی برگ ها كه توسط ذرات آالينده هوا و گرد و 

خاک پوشيده شده اند، موجب  طوالنی شدن عمر درخت می شود.
فرهادی اظهار داشــت: يكــی از عناصــر مهم كه تاثير بســزايی 
در ارائه تصوير باغ فين دارد، درختان كهنســال ســرو شــيرازی  
معروف بــه ســرو كاشــی )Cupressus sempervirens( و 
همچنين تعــدادی درخت چنار  هســتند كــه در چارچوب نظم 
 مشــخصی كه از هندســه شــكل دهنده باغ نشــات مــی گيرد،

حضور يافته اند و تاثير عمده ای در ارائه تصوير باغ فين دارند.
 وی خاطرنشــان كــرد: درختــان از عناصــر مهــم بــاغ ايرانی

محسوب می شــوند و درختان كهنســال باغ فين در تمام دوران 
حيات باغ به چشم می خورند. برآورد ســنی درختان سرو باغ بين 
1۰۰ تا ۴7۰ سال است كه اين امر با توجه به شرايط اقليمی گرم و 
خشک شهر كاشان قابل توجه اســت. وجود درختان سرو در باغ به 
عنوان مهم ترين گونه نظام ســاز باغ، موجب پديد آمدن رنگ سبز 

تيره ای در باغ، در تمام فصول می شود.
فرهادی اذعان داشــت: از بارزترين و مهم ترين ويژگی های فضای 
ســبز باغ فين، وجود همين درختان كهنسال سرو و چنار با قدمت 

تاريخی و سازگار با منطقه آب و هوايی كاشان است.
 به گزارش ايمنا، باغ فين كاشــان يكي از زيباترين و معروف ترين
 باغ هاي ايراني به شــمار مــي رود كه از آن به عنــوان نمونه كامل

باغ سازي ايراني ياد مي كنند و جزو 9 باغ ايرانی است كه خرداد ماه 
9۰ ، در فهرست ميراث جهانی يونسكو ثبت شده است.

با اعتباری بالغ بر 200 میلیون ريال صورت گرفت:

ساماندهی مجموعه جهانی
باغ تاريخی فین

دیدگاه

فرمانــده ناحيــه مقاومت بســيج شهرســتان دهاقــان در كارگــروه اقتصاد 
 مقاومتی، اردوهای جهــادی را ظرفيتی بزرگ برای ترميــم و تكميل طرح های

محروميت زدايی در روســتا دانســت و افزود: بايد فرصت اردوهای جهادی را به 
سنگری برای مقابله با دشمن قرار دهيم و هم اكنون كه دشمن از جبهه اقتصادی 
می خواهد به كشور ما ضربه بزند، بايد با عمل به شــعار »سال اقتصاد مقاومتی، 

اقدام و عمل«، آن را نااميد كنيم.
هوشــنگ نوابی عدم توجه به اقتصاد را باعث عملياتی شــدن نقشه دشمن در 
كشور دانســت و گفت: بايد با مردمی كردن اقتصاد، اقتصاد كشور را قوی كنيم 
و به ظرفيت های درون كشــور توجه ويژه نمائيم. وی با تاكيد بر گفتمان سازی 

 اقتصاد مقاومتی در سطح جامعه، راهكار اصلی اجرايی شدن اقتصاد مقاومتی را
مردمی بودن و عمل به مولفه های درونی شهرستان دانست.

نوابی با اشاره به اينكه صنايع تبديلی می تواند تحول بزرگی در اقتصاد شهرستان 
ايجاد نمايد، گفت: تبديل محصوالت در شهرستان دهاقان، بسته بندی و بازاريابی 
 درســت در منطقه و اســتان اصفهان، می تواند تاثير بســزايی در درآمد مردم

داشته باشد.
وی پرداخت تسهيالت به بنگاه های زودبازده را بخشی از اقدامات اقتصاد مقاومتی 
دانست كه بايد با ايجاد بانک اطالعاتی، به منظور مسيريابی و هدفمندی اعتبارات 
برای رسيدن به نتيجه واقعی، آن را ســاماندهی كرده، بخشی از تسهيالت را به 

حفظ وضعيت موجود كارگاه های توليدی بدهيم و فقط به دنبال ايجاد نباشيم.
فرمانده ناحيه مقاومت بسيج شهرستان دهاقان با اشاره به اينكه نياز است كه ما 
بتوانيم برای اقتصاد مقاومتی گفتمان ســازی كنيم، خاطرنشان كرد: در اقتصاد 
مقاومتی، توليد و مصرف نقش اساسی دارد: اصالح الگوی مصرف می تواند نقش 

مهمی ايفا كند كه بايد از مديريت منزل و خودمان آغاز شود.
هوشــنگ نوابی با تاكيد بر اينكه كم آبی در سطح شهرستان باعث شده بسياری 
از مشــاغل از بين برود، اذعان داشــت: برای مقابله با كم آبی بايــد طرح هايی را 
 در ســطح منطقه بررســی و اجرا نموده و خود را برای مقابله با كم آبی بيشتر در

ســال های آينده آماده كنيم؛ زيرا احتمال جنگ آب و درگيری به اين منظور هم 
موجود می باشد.

وی با توجه به اعزام هفت گروه جهادی به شهرســتان، آن را موفقيتی مهم برای 
جوانان در جهت رفع محروميت از مردم و روستاها دانست.

فرمانده سپاه دهاقان:
هدف گروه های جهادی، خدمت به محرومین است

پیشنهاد سردبیر: 
ساماندهی مجموعه جهانی باغ تاريخی فین
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اخباريادداشت

زيبايی

همه ما در اســتفاده از توالت های عمومــی احتیاط می کنیم و 
پس از استفاده از آنها دســت های خود را چندین بار می شوییم. 
اما هر روز از وســایلی اســتفاده می کنیم که بســیار آلوده تر 
از ســرویس های بهداشــتی هســتند. با ما همراه باشــید تا 
۱۰ مــورد از آلوده ترین وســایلی که مرتب در حال اســتفاده 
 از آنهــا هســتید را بشناســید و بــا راه های تمیز کردنشــان 

آشنا شوید.
1. تلفن همراهتان 

بــه دفعــه بعــدی کــه در حــال اســتفاده از تلفــن همراه 
خود هســتید، فکــر کنیــد. کارولین فــورت مدیــر بخش 
 Good Housekeeping آزمایشگاه موسســه بهداشــتی 
 توصیه می کنــد که هر چنــد روز یک بــار از پــِد الکلی برای 
او  کنیــد.  اســتفاده  همراهتــان  تلفــن  کــردن   تمیــز 
پیشــنهاد می کند که یک بســته از این پد هــا را تهیه کنید و 

همیشه در کیف و ماشین خود همراه داشته باشید.
۲. میز مورد استفاده شما

میز شــما نه کمــی کثیف تــر، بلکــه ۱۰۰ برابــر کثیف تر 
 از صندلــی توالــت اســت! اگر شــما هــم مانند بســیاری 
فراموش کنید که این ســطح را تمیز کنید، آلوده می شــود و 
میکرو ب ها در آن رشــد می کنند. برای جلوگیری از رشد این 
میکروب ها، هفتــه ای یک بار با مواد ضد عفونی کننده ســطح 

میزتان را پاک کنید.
۳. دکمه های آسانسور

اکثر مــا در آپارتمان هایی زندگی می کنیــم که چندین طبقه 
هستند و مجبوریم از آسانسور اســتفاده کنیم و بدین واسطه 
چندین بــار در روز دکمه های آسانســور را می فشــاریم؛ این 

دکمه ها ۴۰ برابر بیشــتر از یــک توالت باکتــری دارند! زیرا 
 این دکمه ها عمومی هســتند و افراد بســیاری از آنها استفاده 

می کنند.
 از آنجایی که پاک کردن دکمه های آسانســور با یک دستمال 
خیس، ممکن اســت عجیب و غیر عادی به نظر برسد، به شما 
توصیه می کنیم که هنگام اســتفاده از آسانســور، دســتکش 
بپوشــید، تا زمانی کــه دکمه هــای طبقات را می فشــارید، 

باکتری های موجود روی دکمه ها به دستان شما انتقال نیابد.
4. تخته برش آشپزخانه

دکتر چارلز جربا می گوید: از آنجا که بســیاری از مردم، بعد از 
اســتفاده از تخته برش خود، تنها آن را در زیر آب می گیرند، بر 
روی این تخته ها ۲۰۰ برابر میکروب بیشــتری نسبت به توالت 

وجود دارد! 
 Good شارون فرانک مدیر بخش آشپزخانه موسسه بهداشتی
Housekeeping توصیه می کند که بعد از اســتفاده از تخته 
 برش برای خرد کردن گوشــت یا مرغ، آن را در محلول حاوی 

مواد ضد عفونی کننده، خیس کنید.
۵. صندلی ماشین کودک

 یــک مطالعــه در دانشــگاه بیرمنــگام نشــان داده اســت،
آن  درون  را  خــود  کــودکان  روز  هــر  کــه   صندلــی 
قــرار می دهیــد میکروب هایــی دو برابــر حمــام دارنــد. 
توصیــه می شــود که بــرای تمیــز کــردن این وســایل به 
کنیــد.  مراجعــه  آن  ســازنده  کارخانــه   دســتورالعمل 
با توجــه بــه اینکــه ایــن صندلی هــا از وســایل متفاوتی 
 ســاخته شــده اند، نمی تــوان یــک روش دقیــق را بــرای 

تمیز کردن آنها معرفی کرد.

۶.فرش خانه تان
نرم، گرم و ....پر از میکروب!! فرش شــما حجم زیادی از باکتری 
و میکروب را در خود گنجانده اســت. چیزی در حدود ۴۰۰۰ 
برابر بیشتر از باکتری هایی که در توالت خانه شما وجود دارد. به 
همین دلیل شما باید حداقل هفته ای یک بار فرش خانه خود را 

جارو برقی بکشید.
۷. کیف پول شما

کیفی که پول خود را در آن نگه می دارید، احتماال میکروب های 
بسیاری در خود جای داده است. تحقیقات نشان می دهد که ۲۰ 
درصد از کیف پول ها، ۱۰ برابر آلوده تر از صندلی توالت هستند. 
کثیف ترین قســمت کیف، دسته آن اســت. جنس کیف شما 
تعیین کننده نحوه شستشوی آن اســت اما برای پارچه و چرم 
 توصیه می شــود که کمی صابون صورت را در ۲ لیوان آب گرم 

حل کنید و یک پارچه نرم 
آغشــته به ایــن محلول را 

روی کیف خود بکشید.
۸. پول

اســکناس ها و ســکه ها در 
همــه جــا می چرخنــد و 
همراه خــود میکروب ها را 
جمع کرده و مجددا آنها را 
به همه جا منتقل می کنند. 
براســاس یــک تحقیق در 
هر  نیویــورک،  دانشــگاه 
نــوع   ۳۰۰۰ اســکناس، 
باکتری روی ســطح خود 
دارد. هیــچ پاک کننده ای 
برای تمیز کردن پول وجود 
نــدارد و به همیــن دلیل 
بهتر اســت به جــای پول، 
از روش هــای دیجیتــال و 
کارت های اعتباری استفاده 

کنیم.
۹. صفحه کلیدتان

زمانی که با صفحه کلید کار می کنید، تمام میکروب های جهان، 
سر انگشتان شــما جمع نمی شــوند، اما احتماال باکتری های 
کوالی و استافیلوکوک به دستان شــما منتقل می شوند. برای 
تمیز کردن صفحه کلید، آن را بر گردانید تا تکه های غذا از میان 
دکمه های آن خارج شــود، سپس با یک دســتمال ضد عفونی 
کننده، آن را تمیز کنید تا میکروب ها از صفحه کلید شما خارج 

شوند.
10. يخ های موجود در رستوران ها

تمام رستوران ها شبیه به هم نیســتند، اما براساس تحقیقات 
دیلی میل، از هر ۱۰ رســتورانی که مورد آزمایش قرار گرفت، ۶ 
رســتوران، یخ هایی با میزان باکتری بیش از آنچه که در توالت 
وجود دارد، داشتند! شــاید بهتر باشــد دفعه بعدی که به یک 

رستوران فست فود  می روید، در نوشابه خود یخ نیندازید!

مراقب باشید؛

آلوده ترین وسایل در کنار شماست
 مدیر عامل ســازمان انتقال خون ایران گفت: ایران با برخورداری 
از بهترین شاخص های ســامت خون، دارای سالم ترین خون در 

میان کشورهاست. 
دکتر علی اکبر پور فتح ا... با اشــاره به ۲۸ جــوالی برابر با هفتم 
مرداد) روز جهانی هپاتیت(، گفت:ســازمان انتقال خون به عنوان 
یکی از مهم تریــن نهادهای متولی ســامت، نقــش مهمی در 
چرخه خون سالم درمراکز درمانی دارد و با تامین سامت خون و 
پیشگیری از اشاعه هپاتیت و سایر عوامل عفونی قابل انتشار از راه 

خون، سامت جامعه را تضمین می کند. 
وی با اشــاره به شــعار این روز جهانی »زندگی بدون هپاتیت« بر 
نقش خود مراقبتی در جامعه و به خصــوص اهدا کنندگان خون 

برای تامین سامت خود و گیرنده آن تاکید کرد.
پورفتح ا... با اشاره به برقراری اســتانداردهای باال در فرآیندهای 
انتقال خون و آگاهی بخشــی و آموزش به اهدا کننــدگان و نیز 
همکاری با شبکه هپاتیت کشــور گفت: با دقت فزاینده در برنامه 
انتخاب اهداکنندگان، شاهد کاهش موارد هپاتیت در خون های 
اهدایی بوده ایم به طوری که طی ۱۰ سال گذشته شیوع هپاتیت 
در جامعه اهداکنندگان خون از ۶ دهم درصد به کمتر از  ۱۳صدم 
درصد و در زمینه هپاتیت از ۱۵صدم درصد با یک شیب کاهشی 

به۴صدم درصد رسیده است.

 مطالعه جدید محققان نشان می دهد بالغ بر ۱/۶ میلیون زن باردار 
در قاره آمریکای مرکزی و جنوبی تا پایان اولین فاز این اپیدمی در 

معرض خطر ابتا به عفونت ویروس زیکا قرار دارند.
ویروس زیکای ناشی از گزش این پشه، با نقایص جدی تولد، نظیر 
بیماری میکروســفالی که در آن نوزادان با مغز و سر بیش از اندازه 
کوچک متولد می شوند، مرتبط شده اســت. هزاران نمونه از این 

بیماری در آمریکای التین، و عمدتا در برزیل، روی داده است.
 انــدرو تاتم، جغرافیدان دانشــگاه ســاوت همپتون انگلســتان، 
در این باره می گوید: »پیش بینی درست و دقیق اینکه چه تعداد 
از زنان باردار در معرض ریســک ابتا به ویروس زیــکا قرار دارند 
 دشوار است، چراکه ســهم بزرگی از این موارد ابتا، هنور عامتی 

نشان نداده اند.«
به گفته تیم تحقیــق، در حدود ۸۰ درصــد از عفونت های زیکا با 
عامت همراه نیســتند. محققان همچنین برآورد کــرده اند در 
مجموع، بیش از ۹۰ میلیون مورد ابتا به عفونت در آمریکای التین 
و منطقه کاراییب وجود دارد. در برزیل، به دلیل وســعت و شرایط 
مساعد انتقال ویروس، بیشترین تعداد ابتا به عفونت که بیش از 
سه برابر سایر مناطق است پیش بینی می شود. محققان با بررسی 
داده های مربوط به شیوع قبلی عفونت های پشه ای مشابه و تلفیق 
آنها با اطاعات مربوط به آب و هوا، بارداری و داده های زاد و ولد و 

فاکتورهای دیگر، به برآوردهای فعلی دست یافتند.

 طبق گزارش محققان، سکته ناشــی از خونریزی مغزی بسیار در 
بین افراد سیگاری، به خصوص زنان، متداول است.

محققــان فناندی دریافته انــد بروز این نوع ســکته های مغزی 
موســوم بــه »خونریزی زیــر عنکبوتیه« هشــت برابــر در بین 
زنان ســیگاری که بیش از یک پاکت ســیگار در روز می کشــند 
بیشــتر از زنان غیرســیگاری اســت.همچنین میزان بــروز این 
 نوع ســکته مغــزی در بین زنان ســه برابــر مردان ســیگاری 

است.
طبق این تحقیق، حتی سیگار کشــیدن به تعداد کم هم ریسک 

بروز این نوع سکته را در زنان سه برابر افزایش می دهد.
دکتر جونی لیندبوم، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: 
»هیچ امنیتی در مقابل کشــیدن ســیگار وجود نــدارد و طبیعتا 

بهترین راه این است که هرگز سیگار کشیدن شروع نشود.«
به گفته محققان، خونریزی زیر عنکبوتیــه، خونریزی ناگهانی در 
ناحیه بین دو غشای پوشاننده مغز است که به طور طبیعی با مایع 
مغزیـ  نخاعی پر می شــود. این خونریزی نوعی سکته مغزی به 
شــمار می آید و عواقب جدی از جمله فلج، کما و مرگ را به همراه 
 دارد. سردرد شــدید در ناحیه پشت ســر اولین عامت خونریزی 

زیر عنکبوتیه است. 
کاهش سطح هوشــیاری، تغییرات خلق و خو و حساسیت چشم 
در مقابل نور از دیگر عائم این عارضه هســتند. به گفته محققان، 

نرخ مرگ ناشی از بروز این خونریزی، ۱ نفر از میان هر ۵ نفر است.
در این مطالعه، محققان داده های حدود ۶۶ هزار فرد بزرگســال 
را از ســال ۱۹۷۲ در فناند جمع آوری کردند. شرکت کنندگان 
به طور میانگین به مدت ۲۱ ســال تحت نظر بودنــد. این افراد یا 
تا زمان اولین ســکته، یا تا زمانی که فوت کردند  و یا تا پایان سال 

۲۰۱۱ تحت بررسی بودند.
محققان دریافتند در بین افراد سیگاری مایم )کشیدن یک تا ۱۰ 
سیگار در روز(، زنان ســه برابر و مردان دو برابر افراد غیرسیگاری 

دچار خونریزی زیر عنکبوتیه شدند.
در بین افرادی که روزی ۱۰ تا ۲۰ نخ ســیگار می کشــیدند، زنان 
 ۴ برابر و مردان ۲ برابر افراد غیرســیگاری دچار این نوع ســکته 

شدند.
همچنین پژوهشگران دریافتند  در افرادی که سیگارشان را ترک 
کرده بودند بعد از گذشت ۶ ماه از ترک، ریسک بروز این نوع سکته 

به اندازه افراد غیرسیگاری کاهش یافته بود.

تجمع پاک ها روی دندان  باعث ایجاد پوســیدگی، درد و 
حفره در آنها می شــود، پس با لبنیات و چای از پوسیدگی 

دندان جلوگیری کنید.
کوروش صمدپور، متخصص تغذیــه و رژیم درمانی گفت: 
جویدن آدامس های بدون قند باعث افزایش ترشــح بزاق 
 در دهان می شــود و  باکتری های موجود در دندان ها را از

 بین می برد. وی درباره تاثیر نوشــیدن چای بر پاک های 

موجود روی دندان اظهار داشــت: چای سیاه و سبز حاوی 
آنتی اکسیدان و پلی فنول ها هستند و نوشیدن آنها عاوه 
بر جلوگیری از تشکیل پاک روی دندان ها برای  سامت 
دهان و دندان نیز مفید است.  این متخصص تغذیه با بیان 
اینکه خوردن لبنیات از پوســیدگی دندان ها جلوگیری 
می کند بیــان کرد: لبنیاتی مانند پنیر، شــیر و ماســت 
از پوسیدگی دندان و خورده شــدن مینای  آنها به وسیله 

اسیدهای ناشی از تجزیه خوراکی ها جلوگیری می کند.
صمد پور در ادامه تاکید کرد: خوردن میوه ها و سبزیجات 
تازه و ترد همچون خیار، هویج، کرفس و ســیب به دلیل 
اینکه حاوی ویتامین هســتند راهکار مناسبی برای تمیز 
نگاه داشتن لثه و دندان ها محسوب شــده و باعث از بین 

رفتن پاک های موجود در دندان می شوند.

پیشــرفت های مخابراتــی و لوازم صوتی باعث اســتفاده 
زیاد از هدفون برای مدت های طوالنی شــده اســت. اما 
 اســتفاده از هدفون بــه ویــژه در فصل تابســتان زیانبار 

است.
به گفته دکتر اریک ویگوت، از دانشــگاه نیویورک آمریکا، 
صدای بلند می تواند به گوش میانی آسیب برساند وسبب 

ایجاد صدای زنگ در گوش و یا ناشنوایی شود.

به گزارش ســایت آمریکایی »بیزینس اینسایدر«، دکتر 
ویگوت توصیه می کند که هنگام اســتفاده از هدفون صدا 

را کم کنید. 
او همچنیــن مــی گوید کــه اســتفاده زیــاد از هدفون 
 باعــث جمــع شــدن واکــس گــوش در مجــرای آن 
 می شــود و برای برطرف کردن آن باید بــه دکتر مراجعه 

شود.
این موضوع در تابســتان که افراد بیشــتر عرق می کنند 
افزایش می یابــد و باعث عفونت گوش شــده و در نهایت 

ممکن است منجر به ناشنوایی شود.
دکتر ویگــوت به ویژه اســتفاده از ایرفــون های کوچک 
 که داخل گوش قرار می گیرد را مضر مــی داند، و توصیه 

می کند که از هدفون های بزرگ استفاده شود.

 وقتی کدو تنبــل می  خورید، تخمــه هــای آن را دور نریزید. این 
تخمه  ها عاوه بر مزه  خوبی که دارند، برای ســامتی نیز بســیار 
سودمندند. تخمه  کدو یکي از انواع دانه هاست که   تنوع زیادي دارد. 
حدود ۵ نوع تخمه  کدو داریم که ارزش تغذیه اي تمام آنها تقریبا با 
 هم برابر است. با ارزش ترین نوع تخمه  کدو، تخمه  کدو تنبل یا همان 
 کدو حلوایي اســت که کمي پهن تر از ســایر تخمه هاي کدو  نیز 

می باشد.
ضدديابت

نتیجه تازه ترین تحقیقاتي که در مــورد رابطه مصرف تخمه  کدو 
و دیابت روي حیوانات آزمایشــگاهي انجام شــده، نشان مي دهد 
مصرف حجم متعادلي از این ماده غذایي در طول روز مي تواند باعث 
پیشگیري از ابتا به دیابت و  یا کنترل ســریع تر این بیماري شود. 
تخمه  کدو باعث بهبود ترشح انسولین و تنظیم سطح قندخون در 
بدن هم مي شود و مي تواند کاهش استرس هاي اکسیداتیو را در پي 
داشته باشد. استرس اکسیداتیو، یکي از عوامل بر هم خوردن میزان 
قندخون و اختال در ترشح انســولین در بدن افراد مبتا به دیابت 

است.
 ضدعفونت

ترکیب هاي پروتئین و ریزمغذي هاي موجود در تخمه  کدو و روغن 
تخمه  کدو، مي تواند باعث دفع عوامل میکروبي، قارچي و ویروسي 
از بدن شود. به همین دلیل معموال به افراد بیمار، به خصوص آنهایي 
که به بیماري هاي عفوني مبتا هســتند، توصیه مي شود از پودر 
تخمه  کدو ي خام یا روغن تخمه  کدو در ساالدها یا سس هاي ساالد 

استفاده کنند.

  منبع منیزيم
تخمه  کدو یکي از منابع خوب دریافت روي محسوب مي شود. هر ۳۱ 
گرم از این دانه مغذي، حاوي ۲ میلي گرم روي است. دریافت مقادیر 
مناسبي از روي در بدن باعث افزایش قدرت سیستم ایمني، رشد و 
تقسیم سلولي بهتر، داشتن خواب آرام تر، خلق وخوي بهتر، افزایش 
عملکرد قدرت چشایي و بویایي، حفظ ســامت چشم و پوست و 
تنظیم ترشح انسولین مي شود.  برخي پزشکان و متخصصان تغذیه، 
توصیه مي کنند تمام دانش آموزان، بیماراني که ضعف سیستم ایمني 
دارند،  کودکان۲ تا ۳ ساله اي که با وزن پایین متولد شده اند، افرادي 
که زیاد سرما مي خورند، سالمندان و کودکان باالي ۳ سال بهتر است 

حداقل روزي ۱۰ عدد تخمه  کدو بخورند.

آووکادو میوه ای کرم دار، روغنی و پــر ویتامین بوده که در 
آب و هوای گرم رشد می کند. در میوه آووکادو که به گابی 
تمســاح و همچنین میوه کره ای معروف اســت، ۲۰ نوع از 
انواع ویتامین ها و مواد معدنی از قبیل پتاسیم، که به کنترل 
فشــارخون کمک می کند، لوتئین که برای چشم ها مفید 
است و اسید فولیک که برای بازسازی ســلولی و طی دوره 

بارداری الزم است، وجود دارد.
آووکادو، منبع غنــی از ویتامین های گــروه B بوده که به 
شــما در مبارزه با بیماری ها و عفونت ها کمک می نماید. 
همچنیــن آووکادو دارای ویتامین E، ویتامین C و ســایر 
 مواد شــیمیایی طبیعی است که به پیشــگیری از سرطان 

کمک می کند.
از دیگر فواید آووکادو قند کم و فیبر باالی آن اســت که به 
شما در سیر شدن و ماندن کمک می کند. همچنین با اینکه 
آووکادو میوه ای چرب است اما چون چربی آن  اشباع شده 
نیست، در صورت مصرف متعادل به کاهش کلسترول خون  

نیزکمک می نماید.
 مصرف انواع میوه و سبزیجات سبب کاهش خطر بسیاری 
از بیماری های ناشــی از ســبک زندگی می شــود. تعداد 
 زیادی از تحقیقات نشــان می دهند کــه افزایش مصرف 
خوراکی های گیاهی از قبیــل آووکادو خطر چاقی، دیابت، 

بیماری های قلبی و مرگ و میر را کاهش می دهد. 
خواص و فواید درمانی آووکادو به اختصار شامل:

 بهبود و حفظ ســامت قلب و پیشــگیری از 
بیماری های قلبی

بهبود سامت چشم ها و بینايی   
   پیشگیری از پوکی اســتخوان به دلیل وجود 

K ويتامین
پیشــگیری از ابتا به انواع ســرطان از قبیل   

سرطان سینه، معده، کولون و لوزالمعده
  کمک به سامت کودک در شکم مادر

کاهش خطر ابتا به افسردگی
بهبود هضم غذا

  سم زدای طبیعی
  محافظت در برابر بیماری های مزمن

مدير عامل سازمان انتقال خون:

ايرانی ها سالم ترين خون اهدايی
 را دارند

در منطقه آمريکای التین؛

1/۶ میلیون زن باردار در معرض ابتا 
به زيکا قرار دارند

يافته های پزشکی نشان می دهد؛

زنان سیگاری در معرض ريسک باالی 
خونريزی مغزی

حل مشکل پوسیدگی دندان در خانه

خواص مغذی و شگفت انگیز 
تخمه کدو)1(

آشنايی با خواص میوه آووکادو؛ 
میوه کرم دار

بايی که هدفون سرتان می آورد

خواص خوراکی ها

کردن  تمیــز  برای 
را  صفحه کلیــد،آن 
بر گردانید تا تکه های 
غذا از میان دکمه های 
آن خارج شود، سپس 
با يــک دســتمال 
کننده  ضد عفونــی 
آن را تمیــز کنید تا 
از صفحه  میکروب ها 
کلیــد شــما خارج 

شوند.

کســانی کــه در پــی کاهــش وزن هســتند، معمــوال  
 افتادگی و شــل شــدن پوســت قســمت هایی از بدن را 
تجربه می کنند، چنین وضعیتی واقعا خوشــایند نیســت. 
 این مشــکل بیشــتر در صورت، گردن، بازوها، شکم و ران 
اتفاق می افتد. اما راه چاره چیست؟ یک بدن زیبا، باید سفت 
باشد و اگر پوست شما در شرایط خوبی نباشد چنین چیزی 
شدنی نخواهد بود. سفت کردن پوســت باعث خواهد شد 
تا حس کنید که ســفر کاهش وزنتان را بــه خوبی به پایان 
رسانده اید. اگر می خواهید پوســتتان سفت و خوش منظر 

باشد، از موثرترین روش ها  استفاده کنید:
 آب فراوان بنوشید

پوست سالم در واقع پوستی است که هیدراته باشد. به همین 
دلیل همیشــه باید یک بطری آب در دسترســتان باشد تا 
بتوانید همیشه از آن بنوشــید. همچنین مطمئن شوید که 
از نوشیدنی های ناسالم همچون نوشابه دوری می کنید، زیرا 

آنها دارای مواد شیمیایی ناسالمی هستند.
همیشه ورزش کنید

اگر در حــال مراعات و اجــرای یک رژیم غذایی هســتید، 
باید یــک برنامــه  ورزشــی را نیز دنبــال کنیــد. ورزش 
 کردن، نه تنها به شــما کمک خواهد کرد تا ســریع تر وزن 
 کم کنید، بلکه باعث می شــود پوست شــما ظاهر بهتری 
پیدا کند. ورزش منظم، قابلیت ارتجاعی طبیعی پوســت را 

افزایش خواهد داد، و آن را صاف ، نرم و سالم تر خواهد کرد.
رژيم يو يو نگیريد

مانند یو یــو رژیم گرفتن نــه تنها برای بدنتــان بلکه برای 
پوستتان هم خوب نیســت. دائما چاق و الغر شدن ، پوست 
شــما را تحت اســترس قرار می دهد، پس باید بیشترین 

تاشتان را انجام دهید که از رژیم یو یو دوری کنید.!
 پوستتان را اليه برداری کنید

مطالعات متعددی نشــان داده اند که الیه بــرداری مایم 
 از پوســتتان کمــک خواهد کرد تــا پس ازکاهــش وزن، 
 به زودی پوستتان نیز سفت شــود، زیرا انجام این کار باعث 
می شــود جریان خــون افزایش پیــدا کند و نیــز باعث 
خواهد شــد کــه پوســتتان ســالم و قابل ارتجاع شــود. 
پس، ســعی کنیــد دو بــار در روز و چندین بــار در هفته 
 پوســتتان را الیه برداری کنید تــا نتایج این کار  شــما را 

شگفت زده کند!
به تدريج وزن کم کنید

فرآیند سفت شدن پوست کند است، به همین دلیل ریتمی 
که بر اســاس آن  وزنتان را کم می کنید هــم باید تدریجی 
باشد. از این گذشــته، کاهش وزن واقعی، زمانی رخ خواهد 
داد که تغییرات مهمی در ســبک زندگی تان ایجاد کنید. 

برترين روش سفت کردن 
پوست، پس از الغری!)1(

پیشنهاد سردبیر: 
آیااستامینوفنموجبناباروریدرآقایانمیشود؟
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آيا استامینوفن 
موجب ناباروری در 
آقايان می شود؟

مصرف پاراستامول یا استامینوفن می تواند شما را از هر نوع درد و ناراحتی برهاند؛ اما شواهد جدید نشان می دهد که مصرف مسکن ها ممکن است به ناباروری در آقایان منجر شود. در این مطالعه که توسط موسسه ملی 
بهداشت انجام شده، سطح پاراستامول در نمونه ادرار زوج هایی که به دنبال بچه دار شدن بودند، مورد بررسی قرار گرفته است. نویسنده این مطالعه، دکتر ملیسا اسمار، در این باره گفته است: »تایید یافته های ما مستلزم 
انجام تحقیقات بیشتری اســت؛ تا این لحظه، دلیلی برای نگرانی وجود ندارد.« البته، بسیاری از عناصر شیمیایی موجود در پاراستامول که با ناباروری مرتبط هستند، در بســیاری از چیزهایی که روزانه با آنها در تماس 
هستیم نیز وجود دارند. ماده شیمیایی آنیلین، که برای ساخت کش، لوازم آرایشی بهداشتی، پوشاک و حتی رنگ استفاده می شود، در مواد غذایی نیز یافت می شود. با این حال، دکتر اسمار معتقد است که سطح باالی 
پاراستامول شناسایی شده در نمونه ادرار آقایان نمی تواند تنها از مصرف مسکن ها باشد، بلکه ممکن است ناشی از عوامل محیطی و ســبک زندگی آنها نیز باشد. تاثیر عوامل محیطی و سبک زندگی بر باروری نیز در این 
تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعه، سطح باالی پاراستامول در آقایان، شانس باروری را به میزان ۳۵ درصدکاهش می دهد. خانم های حاضر در این مطالعه در مقایسه با آقایان 

از سطوح باالتری از پاراستامول در ادرارشان برخوردار بودند. جالب است که سطح باالی پاراستامول در ادرار خانم ها، شانس باردار شدن آنها را کاهش نمی دهد!
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پیشنهاد سفريادداشت

یکی از عواملی که باعث دگرگونی و تغییر دیدگاه افراد نسبت به زندگی 
و شخصیت فردی خود می شود، مسافرت کردن است. همانطور که 
سعدی در یکی از غزلیات خود می فرماید: »بسیار سفر باید تا پخته شود 
خامی« در اینجا قصد داریم تا چند مقصد مسافرت را به شما معرفی 
کنیم که دقایق زیادی از تفکر و تامل و خوداندیشی را برایتان به ارمغان 

خواهد آورد.
کراکوف،  لهستان

این شــهر اروپای غربی از لحظه  ورود تا هنگام ترک آن، وجود شــما 
 را تصرف می کند و تا مدت طوالنی بعد از بازگشــت  هنــوز اثر آن را

 بر خود حس خواهید کرد. هنگامی که در میدان اصلی به گشــت و 
گذار می پردازید و یا در اطراف زمین هــای قلعه  وویل می چرخید،یا 
آشیانه  اژدها )افسانه  شهر( را کاوش می کنید، احساس خواهید کرد 
که درون افسانه  پریان در یک شهر مدرن هستید و این حس رویایی 
را تجربه خواهید کرد، اما شــهر کراکوف فقط در مورد رویاها نیست، 
زیرا یادآور تراژدی هایی است که در طول فاجعه  هولوکاست رخ داده 
است. این شهر مکان مناسبی برای یادگیری و مرور لحظات تیره  تاریخ 

و فراگرفتن درباره  قدرت مبارزه  روح انسان با لحظات تلخ است.
گرينداويک،   ايسلند

حس آرامش را در قدرت طبیعی شفابخش این شهر ساحلی ایسلندی 
خواهید یافت. یکی از اصلی تریــن جذابیت های این مکان، بلو الگن 
)تاالب آبی( است. یک آبگرم طبیعی که مکان مناسبی برای پاک سازی 
همزمان بدن و ذهن است. در کل زمین، هیچ مکانی شبیه این تاالب 
وجود ندارد و وقت گذراندن در این محیط سورئال و فرازمینی به افکار 

شما منظر جدیدی می بخشد.
کرايست چرچ،   نیوزيلند

این شــهر زیبا، همراه با پس زمینه ای از قله هایی پر از برف، مقصدی 
آرام و بی  همتا برای مسافرت و کسب تجربه است. با طبیعتی که دور 
تا دور این منظره  شهری را فرا گرفته اســت، سخت است که بازتابی 
درونی از زندگی خود نداشــته باشــید و به آن فکر نکنید. این شهر 
مثال خوبی برای بهبود از اندوه باقــی مانده از زمین لرزه  ویران کننده 
 سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ است و به همه بازدیدکنندگانش می آموزد
  که فراموش کــردن و بهبــود دردها بعد از پیش آمدن ســختی ها

 ممکن است.

»قصبه گنابــاد« ، یکی از عمیق ترین قنات های ایران اســت که 
قدمت آن به دوران باستان می رسد.

قنات قصبه گناباد دست ســازه ای عجیب است که با هزارتوهای 
تاریک و عمیق،مکانی شــگفت انگیز برای ماجراجویی به شمار 
می آید و از آن به عنوان یکی از عجایب تاریخ تمدن بشــری یاد 

می شود.
در متون تاریخی، قدمت قصبه را به دوره  هخامنشــیان نسبت 
داده اند کــه »ناصر خســرو قبادیانی« هم در ســفرنامه اش به 
توصیف این قنات پرداخته و نوشــته: عمق چاه آن هفتصد گز 
و طول آن چهار فرسنگ اســت و آن را به زمان کیخسرو نسبت 

داده  است.
طول قنات گناباد 33 هزار و ۱۱3 متر و تعداد چاه های آن بیش 
از ۴۷۰ حلقه تعیین شــده که عمق چاه مادر در این قصبه، بین 

۲۸۰ تا 3۰۰ متر است.
برای رفتن به داخل قنــات باید از پله های گلــی قدیمی پایین 
رفت، بعد تاریکی مطلق همه جه را فرا می گیرد. مسیر، طوالنی 
و تاریک است با دیوارهای خاکی که ریشــه های درختان از آن 
بیرون زده اند.گردشــگران فقــط ۷۰۰ متر از ایــن قنات را که 

بتون ریزی شده می توانند طی کنند.

 سفر به اين شهرها، نگرش شما 
به زندگی را تغییر می دهد

قاب روز

مجسمه زن صاحب چشــم مصنوعی، مکشــوفه از شهر 
 ســوخته با بهره گیــری از مطالعات انســان شناســی و

 به کارگیری هنر و بر اساس آناتومی ساخته شده است.
مریم رمضانی انسان شناس و عضو گروه باستانی شناسی 
شهر ســوخته این مطلب را در کارگاه آموزشــی دو روزه 
»اســتخوان و عاج، از اکتشــاف تا مرمت« کــه به همت 
پژوهشــکده حفاظت و مرمت آثار تاریخــی ،فرهنگی در 

محل پژوهشگاه برگزار شد مطرح کرد .
وی بیشــترین داده های با ارزش یافت شــده از این شهر 
را مربوط به گورســتان آن دانســت و گفت: یکــی از این 
نمونه ها،قبر معروف به 6۷۰5است که در سال ۱3۸5کشف 
 و به دنبال آن چشــم مصنوعــی و قاب آن نیز پیدا شــد.

 مریم رمضانی در ادامه با اشاره به نحوه ساخت مجسمه زن 
شهر سوخته گفت: شیوه های دو بعدی دستی، سه بعدی 
دستی و سه بعدی یارانه ای برای بازسازی چهره در جهان 
مورد اســتفاده قرار می گیرد که برای ساخت این نمونه از 

روش سه بعدی دستی استفاده شد .  
این انســان شــناس با بیان اینکه عکس ها و اسکن های 
زیادی از اســکلت کشف شــده در دســت بود که از آنها 
بــرای تهیه پرینت ســه بعدی بهــره گرفته شــد افزود: 
تعیین ضخامت میــزان بافت نرم، روی اســکلت مرحله 
مهمی بود که طبق ســن، جنس، نــژاد، نــوع تغذیه و... 
صورت گرفــت و بــر اســاس آن جدولی تهیه شــد که 
 مشخصات یک زن ســی ســاله با اندام معمولی را نشان

 مــی داد.  به گفته رمضانــی رنگ و جنــس پارچه لباس 
مجســمه زن، از روی نمونه های شناسایی شــده در این 
شهر باســتانی تهیه و نحوه آرایش موی سر مجسمه نیز بر 
اســاس پیکری کشف شده در شهر ســوخته انتخاب شد. 
وی با اشاره به ساخت دو نمونه از چشم مصنوعی برای این 
مجسمه تصریح کرد: رنگ این چشم مصنوعی در گذشته 
ســفید بوده و به مرور زمان تیره شده اســت از این رو دو 
چشم برای این زن ساخته شد که شکل اولیه پس از کشف 

را نشان می دهد .

مجسمه زن شهر سوخته 
ساخته شد

خبر

درحالی که آذرماه ســال گذشــته نماینده مرودشــت در 
مجلس شورای اسالمی گفته بود بهره گیری از منابع آب های 
زیرزمینی در اطراف تخت جمشید و پاسارگارد باید به حداقل 
برسد چون سفره های آب زیرزمینی در شهرستان مرودشت 
به شــدت پایین رفته و مشــکالتی ایجاد کرده، حاال معاون 
میراث فرهنگی کشــور به یکی از رســانه ها گفته محدوده 
فرونشســت زمین در محوطه تاریخی تخت جمشید تا 6۰۰ 
متری بنای اصلی رسیده است. به گفته محمدحسن طالبیان، 
برداشت بی رویه از سفره های زیرزمینی و حفر چاه های عمیق 
و غیرمجاز یکی از مهم ترین دالیل این اتفاق است و وضعیت 
فرونشست ها در اســتان می تواند به خالی شدن روستاهای 
مرودشــت منجر شــود. پیش از این نیز در خردادماه سال 
گذشــته، مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشــید هشدار 
داده بود که فرونشســت زمین در اطــراف مجموعه جهانی 
تخت جمشید، نقش رستم و برخی روســتاهای مجاور این 

یادمان های تاریخی، در وضعیتی بحرانی قرار دارد.
مســعود رضایی منفرد اعالم کرده بود: »افت سطح آب های 
زیرزمینی و مخاطره فرونشست ســطح زمین، ناشی از وقوع 
خشکسالی های پی درپی و برداشت های بی رویه از منابع آب 
زیرزمینی، یکی از بالیا و معضالت مهم کشور از جمله دشت 
مرودشت، در چند سال گذشته است و به همین سبب تغییر 
و اصالح الگوی کشت در این منطقه ضروری ترین اقدام برای 
رفع این بحران است.« حاال به گفته شاهدان عینی فرونشست 

زمین درحوالی تخت جمشید، رو به گسترش است.  
خطر در کمین گردشگران

در همین حال مدیر داخلی مجموعه جهانی تخت جمشید 
 به »ایرنــا« گفتــه اســت فرونشســت زمین در دشــت 
تخت جمشید بیش از بناهای تاریخی، برای مردم خطرناک 
اســت. به گفته شــهرام رهبــر، ترک های ناشــی از پدیده 
فرونشســت در حریم هــای درجه دو و ســه مجموعه های 
تخت جمشید و نقش رســتم و مقداری در حریم درجه یک 

نقش رستم دیده شده است.
 وی در تشریح سابقه شــکل گیری این فرونشست ها تصریح 
کرده اســت: »از حدود ســال ۸۷ متوجه پدیده فرونشست 
زمین هــای اطــراف مجموعــه جهانی تخت جمشــید و 
نقش رســتم شــدیم و ترک هایی در اطراف و حریم این دو 
مجموعه دیده شــد. کم کم این ترک ها گســترش پیدا کرد 
و با بررسی های کارشناسان زمین شناســی متوجه شدیم، 
هرچه به ســمت روســتاهای اطراف از جمله روستای شول 
نزدیک می شویم، عمق ترک ها بیشــتر و دهانه ترک ها بازتر 
اســت.« رهبر ادامه داده اســت: »پــس از تحقیقات بخش 
 آب شناسی دانشگاه شیراز مشخص شــد ایجاد این ترک ها،

  بــر اثــر برداشــت آب از زمین هــای اطــراف مجموعــه 
تخت جمشید و دشت تخت جمشید برای کشاورزی است.«

مدیر داخلی مجموعه جهانی تخت جمشید خاطرنشان کرده 
است: »نقش رستم در کوه و تخت جمشید در دامنه کوه قرار 

گرفته اســت که به دلیل موقعیت جغرافیایــی، هیچ کدام 
از این دو بنا دچار مشکل و آســیب ناشی از ترک نمی شوند، 
بنابراین ترک های ناشی از فرونشست زمین در حریم درجه 
یک این دو مجموعه وجود ندارد.« او یادآور شده که در حال 
حاضر نهادهای علمی و پژوهشــی از جمله میراث فرهنگی 
و بنیاد پژوهشی پارســه پاســارگاد در حال انجام اقدامات 
علمی روی این پدیده هســتند. این مقام مسئول در پایگاه 
جهانی تخت جمشید تاکید کرده اســت: »محوطه و دشت 
تخت جمشید حریم وسیعی دارد که ما طی چند سال اخیر 
مجوز چاه در حریم درجه یک مجموعه جهانی تخت جمشید 
و نقش رســتم را صادر نمی کنیم.« وی البته متذکر شده که 
تغییر الگوی کشــت، جلوگیری از احداث چاه های جدید در 
حریم آثار تاریخــی، جلوگیری از کف شــکنی و جابه جایی 
چاه های قدیمی، تغییر نوع آبیاری و فرهنگ سازی استفاده 
از روش هــای نوین آبیــاری و نصب کنتور هوشــمند روی 
چاه های فعال در ایــن منطقه، از راهکارهــای جلوگیری از 
بحران فرونشست زمین در این منطقه است. در همین حال 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
فارس هم درباره ایجاد یک شــکاف 3۰متری در نقش رستم 
در گفت وگو با »ایرنا« خاطرنشان کرده است: »بروز این شکاف 
در منطقه نقش رستم مربوط به زمان فعلی نیست بلکه این 
پدیده در چند سال اخیر به دلیل خشکسالی و برداشت های 
بی رویه آب های زیرزمینی در منطقه و دشت تخت جمشید 
ایجاد شــده که این موضوع بارها مورد بررســی قرار گرفته  

اســت.« مصیــب امیری 
نیز تاکیــد کرده اســت: 
»وجود چنین شــکافی در 
جهانی  مجموعه  محدوده 
تخت جشمید و نقش رستم 
تهدید بــرای این مجموعه 

نیست. 
جانب  در  خطــر 

شرقی تخت  جمشید
اما همه اینها درحالی است 
که یکی از فعــاالن محلی 
از نشســت  گردشــگری 
زمین در دامنه شرقی کوه 
رحمت خبر می دهد؛ جایی 
در جانب شــرقی صفحه 
تخت جمشــید که بناهای 
خشتی موســوم به خزانه 

داریوش در آن قرارگرفته اســت. از سوی دیگر، طالبیان هم 
یک عزم محلی جدید را ضروری ترین برنامه برای نجات دشت 
مرودشت وآثار شاخص هخامنشی این دشت دانسته و تصریح 
کرده است: »وزارت نیرو باید کاری انجام بدهد تا راهی برای 
کنترل استحصال آب در این منطقه پیدا کند. حاال باید دید 
تخت جمشیدی که ۲5۰۰سال در این خاک دوام آورده آیا در 
عرض همین چند سال به ورطه نابودی کشیده خواهد شد یا 

دستی از غیب می رسد و آن را نجات می دهد!

افت سطح آب های 
زيرزمینی و مخاطره 

فرونشست  سطح 
زمین، ناشی از وقوع 

خشکسالی های پی درپی 
و برداشت های بی رويه 
از منابع آب زيرزمینی، 
يکی از باليا و معضالت 

مهم کشور از جمله دشت 
مرودشت در چند سال 

گذشته  است 

پیشنهاد سردبیر: 
زمین، 2500سال تاريخ را می بلعد؟

تروی - ترکیه سوکوتايی - تايلندممفیس - مصرکارتاژ - تونس

شهرهای گمشده تاريخ

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری اســتان 
اصفهان گفــت: در خصوص تخریب هــا قانون را به شــدت اجرا 
می کنیم و اجازه نخواهیم داد که روش تخریب با ادعای فاقد ارزش 

تاریخی بودن یک بنا، فراگیر شود.
فریدون الهیــاری ، در خصــوص تعرضات و بعضــا تخریب های 
 صورت گرفته در چند مــدت اخیر اظهار کــرد: معموال تعرض به 
میراث فرهنگــی و ابنیه تاریخی وجود دارد مخصوصا در اســتانی 
 که دارای ۲۲ هزار اثر تاریخی اســت  این تعرضات بیشتر به چشم 
می خورد.وی افزود: انگیزه های تعــرض به میراث فرهنگی متعدد 
است، اما امروز ضوابط میراث فرهنگی باعث شده که تعرضات کمتر 
باشد؛ چراکه ارزش گذاری ویژه ای روی آثار انجام می شود. از طرف 
دیگر حساســیت ها روی میراث فرهنگی به واسطه افزایش ارزش 
بناها در اســتان و همچنین بازتاب گســترده آن به دلیل گستره 

فضای مجازی بیشتر شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری اســتان 
اصفهان ادامه داد: انگیزه های متفاوتی از جمله سودجویی شخصی 
پشــت اکثر تخریب ها و تعرضات وجود دارد، اما ما به عنوان متولی 
 امر اجازه نمی دهیــم هیچ گونه کاربــری بی موردی بــرای آثار 

واجد ارزش ایجاد شود.
الهیاری به تخریب خانــه تاریخی رئوفی در آران و بیدگل اشــاره 
کرد و گفت: در این زمینه سودجویی شــخصی وجود نداشته، اما 
احداث یک خیابان در برنامه شــهری آران و بیدگل قرار داشته که 
خیابان مصوبات ملزم را هــم ندارد و به واســطه همین یک خانه 
تاریخی تخریب شده است. مسئله بعدی این است که برای احداث 

یک چنین خیابانی که اثر واجد ارزش تاریخی در مســیر خود دارد 
باید میراث فرهنگی در خصوص پــروژه اظهار نظر کند، اما عده ای 
می خواهند در این شهر میراث فرهنگی را در برابر توسعه قرار دهند 

و مطمئنا به این خواسته نمی رسند. 
وی با بیان اینکه تخریب آثار تاریخی در اســتان اصفهان بسیار کم 
شــده و واقعا موضوع تخریب آثار تاریخی کنترل شده است، گفت: 
حجم پیگیری ها و اســتفاده از ضوابط قانونی در این سال ها بسیار 
زیاد شده و اکثر تخریب ها دارای پرونده قضایی و در حال رسیدگی 

هستند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری اســتان 

 اصفهــان با اشــاره به تخریب هــای اخیــر بناهــای تاریخی در
 نجف آبــاد، آران و بیدگل و... گفت: همه این مــوارد دارای پرونده 
حقوقی هســتند و مطمئن باشــید قانون، تصمیم نهایی را به آنها 

تفهیم خواهد کرد.
الهیاری با تاکیــد بر این موضوع کــه هنگام تخریــب، همه باید 
نسبت به بناهایی که تخریب می کنند حســاس باشند و بنایی که 
احتمال اینکه واجد ارزش باشــد نباید تخریب گردد مگر اینکه از 
اداره کل میراث فرهنگی استعالم گرفته شود، ادامه داد: مکانیسم 
کارشناسی فنی میراث، راه حل تشــخیص بناهای واجد ارزش و 
یا فاقد ارزش است و کســی نمی تواند فقط با ادعای خودش واجد 

ارزش بودن یا نبودن یک بنای تاریخی را تعیین کند.
وی خاطرنشــان کرد: قانون را به شــدت در خصــوص تخریب ها 
اجرایی می کنیم و اجازه نخواهیم داد کــه روش تخریب با ادعای 

فاقد ارزش تاریخی بودن یک بنا فراگیر شود.

راهنما

هزارتوی سیاه

الهیاری:

 اجازه نمی دهیم تخريب با ادعای فاقد ارزش بودن فراگیر شود

ماجراجويی

سوغاتی از استان ها )1(

بیشتر گردشــگران تمايل دارند که هنگام 
بازگشــت به خانه چیزی به عنوان يادگار به 
همراه داشته باشــند،يا با هديه ای کوچک 

عزيزی را شاد کنند.
البته گاهی ممکن اســت خريد از استان ها 
برای کسی که شايد آگاهی زيادی  از سوغات 
 آن اســتان ندارد دشوار باشــد، اما کمی 
جست وجو درباره سوغاتی خاص هر استان 

شما را در خريدی بهتر ياری می کند.

کهگیلويه   و  بويراحمد
 در ســفر به کهگیلویــه و بویر احمد ســوزن دوزی، ســکه دوزی،

 سفال سازی، گلیم بافی، خورجین بافی، جواهرسازی، حصیربافی، 
خراطی، قالیچه، پالس بافی می توانند سوغاتی خوبی باشند.

کردستان
 در سفر به کردســتان نازک کاري چوب، دســت بافي، خراطي، ساخت 
زینت آالت محلي، ســوزن دوزي و روکاري، سفال ، حصیر، گیوه ، نمد و 

محصوالت چرمي می توانند سوغاتی خوبی باشند.

اردبیل
در اردبیل  قالی بافی، گلیم بافی و جاجیم بافی از کهن ترین صنایع دستی 
هستند. شال بافی ، جوراب های پشمی ، قالب دوزی ، نقره کاری ، قلم زنی، 
خاتم کاری ، صنایع چوبی و فلزی و سفال گری می توانند سوغاتی خوبی 

باشند.

زمین،2500سالتاریخرامیبلعد؟
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ويژهيادداشت

پرسه در شهر

خبر

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: در 
۴ ماهه نخست ۹۵، تعداد ۴۲۸ مجوز مشاغل خانگی توسط 

دستگاه های اجرایی اصفهان صادر شده است.
غالمعلی قادری ، با اشــاره به وضعیت مشــاغل خانگی در 
استان اصفهان اظهار داشــت: در ۴ ماهه نخست ۹۵، تعداد 
۴۲۸ مجوز مشاغل خانگی توسط دستگاه های اجرایی فنی 
و حرفه ای، صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، میراث 
فرهنگی، فرهنگ و ارشاد اسالمی، کمیته امداد، بنیاد شهید 

اصفهان صادر شده است.
وی با اشاره به طرح های معرفی شــده از این اداره به بانک ها 
بیان کرد: امســال تعداد ۴۹6 طرح به مبلــغ ۲1 میلیون و 
۴۸3 هزار ریال از مشاغل خانگی به بانک های عامل معرفی 
شــده اند که تعداد 3۵۵ طــرح به مبلــغ 1۵ میلیون و 60 
هزار ریال موفق به اخذ تســهیالت از بانک های ملی، ملت و 
صادرات شده اند. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
اصفهان افزود: قالی بافی، خیاطی، گلیم بافی، تایپ، پرورش 
گوسفند، پرورش قارچ خوراکی، مینای نقاشی، معرق چوب 
و تولیدات چرم دســتی از جمله رشته های مورد درخواست 

برای دریافت مجوز و تسهیالت بوده اند.
وی تصریح کــرد: نظارت بــر طرح های مشــاغل خانگی 
پشــتیبان و مســتقل از جمله برنامه های این اداره کل در 
سطح اســتان اصفهان اســت که با همکاری دستگاه های 
اجرایــی، فرمانداری ها، بانک هــا و ادارات تابعه و به صورت 
تصادفی هر مــاه انجام می شــود. قادری گفــت: برگزاری 
بازارچه های مشــاغل خانگی در اصفهان و شهرستان های 
اســتان با همکاری شــهرداری ها، برگزاری نمایشگاه های 
فصلی و مناسبتی در سطح اســتان و با هدف فرهنگ سازی 
و اطالع رسانی مشاغل خانگی و شناسایی رشته های جدید 
مشــاغل خانگی و ارســال آنها به وزارت متبــوع به منظور 
بررسی و اضافه شدن در لیست مشاغل خانگی جدا از دیگر 
فعالیت های این اداره در راســتای توســعه مشاغل خانگی 

است.

 دبیراجرایی جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات گفت: باتوجه به ایجاد 
بخش هرشهروند یک فیلم کوتاه، شهروندان سراسر کشور می توانند 
فیلم کوتاهی با این موضوع را برای ششــمین جشــنواره حسنات 

ارسال کنند.
امیرحسین عشاقی با اشــاره به اینکه جشــنواره ملی فیلم کوتاه 
حســنات در ششــمین دوره برگــزاری، دو بخش شــهروندی و 
مستند اصفهان را نیز در دســتور کار قرار داده است، اظهار داشت: 
در این بخش، فیلم های کوتاه با موضوعات جشنواره توسط عموم 
شهروندان که با استفاده از تلفن همراه و یا دوربین های خانگی تهیه 
 MPEG و MP۴ ( شده باشد با مدت زمان حداکثر ۵ دقیقه و فرمت
( با حداکثر رزولوشن 1۹۲0 در10۸0 پذیرفته خواهند شد. ضمنا 
عالقه مندان می توانند برای دریافت اطالعات بیشــتر و ارسال اثر 
 Shahrvandدر بخش هر شــهروند یک فیلم کوتاه به ســایت

hasanatfilm.ir.  مـراجعه کنند.
دبیر اجرایی جشنواره حسنات در خصوص بخش مسابقه مستند 
اصفهـان نیز که برای نخستین بار به این جشنواره اضافه شده است، 
گفت:در این بخش فیلم های کوتاه مستند با موضوعات جشنواره با 
محوریت شهر اصفهان با مدت زمان 30 دقیقه پذیرفته خواهند شد.

وی با بیان اینکه از زمان اعالم فراخوان ششمین جشنواره حسنات 
تاکنون بیش از 1۵0 اثر در بخش هر شــهروند یک فیلم کوتاه به 
دبیرخانه جشنواره ارســال شده اســت، اضافه کرد: عالقه مندان 
می توانند آثار خود را تا 1۵ مهر ماه به دبیرخانه جشنواره حسنات 

ارسال کنند.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان گفت: 
این روزها برخی برخالف قانون و اخالق، آب فضای ســبز را برای 
استفاده در کارواش، استخر یا قهوه خانه برداشت می کنند که این 

اقدام سرقت آب محسوب می شود.
احمد ســلیمانی پور، افزود:  با وجود آنکه، بارها مســئوالن استان 
اذعان داشته اند که با شرایط کم آبی مواجه هستیم و همه باید در 
 مصرف آب صرفه جویی کنند اما برخی برخالف قانون و اخالق، آب 
 فضای ســبز را برای اســتفاده در کارواش، اســتخر یا قهوه خانه

 برداشت می کنند.
وی با بیان اینکه این اقدام، سرقت آب محســوب می شود، افزود: 
سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان ساالنه 17 تا ۲0 
میلیون مترمکعب کمبود آب دارد، یعنی درختــان با کم آبیاری 

مواجه شده اند.
 مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای ســبز شــهرداری اصفهان 
با بیان اینکه به دلیل کمبود آب، در برخی مکان ها کاشت چمن را 
کاهش داده ایم، تاکید کرد: در حال حاضر که شاهد بحران شدید 
آب شرب در اصفهان هستیم، انصاف نیست آب فضای سبز سرقت 

شود.
وی اظهارکرد: بی شک سارقان آب فضای سبز مورد برخورد قانونی 

قرار می گیرند.
سلیمانی پور ادامه داد: بعضی از والوهای برنجی سطح شهر  نیزبه 
ســرقت رفته اســت، از این رو »والوهای خودکار« را طراحی و به 
مرحله تولید انبوه رســانیده ایم که اگر جایگزین والوهای برنجی 
 در فضاهای ســبز شــود، پس از اتصال بــه لوله هــا ، آب جریان 
پیدا می کند و هنگامی که قطع شود دیگر نیازی به دستگیره والو 

ندارد و اتوماتیک است.
مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای ســبز شــهرداری اصفهان 
خاطرنشان کرد: این گونه والو ها با قیمتی ارزان تر از والوهای برنجی 

عرضه می شود.

 مدیر عامل سازمان زیباسازی شــهرداری اصفهان گفت: پیرایش و
 آرام سازی میدان احمدآباد در دستور کار است.

 مهدی بقایی افزود: شهر اصفهان با ویژگی های میراثی و سنتی ،یکی 
از شهرهای نمونه دنیاســت  از این رو پیرایش و آرام سازی شهر در 

دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به پیرایش مناطق یک و 3 شهرداری اصفهان افزود: قرار 
اســت از ســوی مدیران مناطق 1و 3،  یک الی ۲ خیابان به سازمان 

معرفی شود تا پیرایش آنها  اجرا شود.
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان با تاکید به پیرایش 
میدان احمدآباد عنوان کــرد: پیرایش میدان احمــد آباد به دلیل 
مشترک بودن  بین مناطق 10 ،3 و ۴ در دستور کار قرار گرفته است. 
بقایی با اشاره به اینکه وضعیت کنونی میدان احمد آباد مورد بررسی 
قرار گرفته اســت، عنوان کرد: طراحی پیرایش میدان احمدآباد به 
سازمان کمیته فنی سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان ارائه شده 
است. وی با اشاره به اینکه آرام سازی تقاطع ها چهره زیبایی را برای 
شهر به وجود می آورد، ادامه داد: اکنون در هر منطقه، آرام سازی یک 
چهارراه در دست انجام است. مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری 
اصفهان تاکید کرد: آرام ســازی چهارراه فلســطین به عنوان اولین 

پایلوت در گذشته انجام شده است.

مدیر منطقه 1۲ شــهرداری اصفهان گفت: خیابان امیرکبیر بعد از30 سال 
آسفالت می شود.

محمدرضا برکت اظهار کرد: خیابان امیر کبیر در همان ابتدای تاسیس خود 
آسفالت شده بود و تا به امروز ، هیچ اقدامی برای بهسازی آسفالت خیابان انجام 

نشده بود.
وی با اشاره به اینکه خیابان امیرکبیر در سن 30 سالگی لباس نو بر تن کرد، 
افزود: خیابان امیرکبیر یکی از خیابان های پرتردد و اصلی منطقه اســت به 

همین  دلیل، عملیات آسفالت این خیابان شب ها انجام می شود.
مدیر منطقه 1۲ شــهرداری اصفهان با تاکید بر حساســیت و حجم باالی 
آســفالت این خیابان عنوان کرد: آســفالت خیابان امیرکبیر با اعتبار ۴00 

میلیون تومان تاکنون ۸0 درصد پیشرفت داشته است.

مديرکل کار اصفهان :

۴2۸ مجوز مشاغل خانگی
در اصفهان صادر شد

هر شهروند ايرانی می تواند يک 
فیلم کوتاه برای »حسنات« ارسال کند

مديرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان:

کارواش ها حقابه فضای سبز اصفهان 
را سرقت کردند

مديرعامل سازمان زيباسازی شهرداری اصفهان:

میدان احمدآباد پیرايش می شود

مدير منطقه 12 شهرداری اصفهان:

 خیابان امیرکبیر بعد از 30 سال 
نونوار می شود

عمر هنر در کشور ما به قدمت تاریخ اســت و معماری از کهن ترین 
هنرهاســت، رونق و اعتالی معماری در ایران از دوران باستان گواه 
آن اســت که این ســرزمین از کانون های نخســتین شهرسازی و 
نیزسدسازی و مهندسی بوده اســت که نمونه آن بناهای مختلف و 
سدهای باستانی و دهکده های متعدد در جای جای خاک این کشور 

است.
 آثاری که جسته و گریخته از میان نوشــته های باستان شناسی و 
شرق شناسان به دست می آید روشنگر آن است که هنر و معماری از 

۵000سال قبل در این مرز و بوم ریشه دوانده است.
  نظری اجمالی بــه معماری ایران در عهد باســتان ایــن ویژگی را 
آشکار می ســازد که معماری ایرانی بر 3 اصل استحکام، آسایش و 
انبساط پایه گذاری شده است. معماری ایرانی در طی تاریخ خود دارای 

اصالت طرح و سادگی توام با آرایش و تزیین بوده است.
تمامی گستره ایران به ویژه روستاها و آثار قدیمی و باستانی آن چون 
کتابی زنده اما فرســوده، از تاریخ معماری و هنر اســت که هر برگ 
از این کتاب در لحظه ای کوتاه دروازه چندین هزار ســال تاریخ را بر 
روی تماشاگر می گشاید. کمتر روستایی در ایران وجود دارد که در 
 آن معابر باســتانی ناهید یا قلعه گبری و قلعه سلسال )صلصال( با 
 طاق های ضربی و یــا هاللی به چشــم نیایــد و در آن از بقعه ها و

 امامزاده ها و یا قلعه های معروف که مضمونی افســانه ای و تاریخی 

را در خویش نهفته اند اثری نباشد، برای مثال می توان به قلعه مرو و 
 قلعه اصفهان و یا قصر کیاکسار پادشاه ماد در همدان، کاخ پاسارگاد و

 تخت جمشید یا پارسه، آثار شــوش، ایوان مدائن یا طاق کسری در 
تیسفون اشاره کرد.

  معمــاران و هنرپروران شهرســاز ایرانــی از زمان های باســتان از 
برجسته ترین کارشناسان عصر خود بوده اند، اما تاریخ نام بسیاری 
از معماران برگزیده را به یاد ندارد، اگرچــه آثار گرانقدر آنها بهترین 

شناسنامه در شناسایی خصایل هنری و اندیشه آنها ست.
سیر تکاملی هنر ایرانی از جمله معماری، ریشه در حوادث تاریخی 

کشورمان و همچنین طبیعت اقلیمی ایران دارد.
فرهنگ فاتحین و مغلوبینی که پا به ایران گذاشته اند سهم بسزایی 
در فرهنگ معماری این مرز و بوم دارد. آداب و رسوم، مراسم مذهبی، 
روحیه و اخالقیات، اندیشه و عقیده نسل ها در معماری ایران انعکاس 
واضحی دارد. نه تنها در بناهای عظیم بلکــه در آثار کوچک هم این 

انعکاس را می توان یافت.
  دهکده ها و آتشــکده ها کــه در گذشــته در سراســر این خطه 
وجود داشته اند گنجینه ای از فرهنگ هنر معماری ایران باستان را در 

خویش نهفته اند.
هنر در معماری تاثیر بسزايی در سیما و منظر شهری 

دارد 

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان در خصوص جایگاه 
هنر در معماری شهر اصفهان معتقد است که متاسفانه جایگاه هنر در 

معماری شهر اصفهان مغفول مانده است.
سید جمال الدین صمصام شریعت می گوید: دانشگاه ها و مراکز عالی 

حساسیت زیادی در موضوع هنر در معماری نشان نداده اند.
وی اضافه می کند: در حال حاضر دخالت افراد فاقد تخصص را در این 
زمینه شاهد هستیم و  هنوز بعضی از مهندسان که رشته و هنر آنها 
چیز دیگری است در کار طراحی دخالت می کنند، بعضی از آن دسته 

هم که رشته آنها هنر در معماری 
است، کیفیت و حساسیت کافی 
را کــه کار معمــاری و خلق یک 
اثر هنری می طلبد تا بتوان اسم 
یک اثر معماری را »اثری هنری« 

گذاشت، ندارند.
معــاون شهرســازی و معماری 
شهرداری اصفهان ابراز امیدواری 
می کند عملکــرد مراکز آموزش 
عالــی در مــورد رشــته هــای 
 شهرســازی، معماری و ســایر

 رشته های مرتبط مثل معماری 
منظــر و معمــاری داخلــی به 
 نحوی باشد که بتوان اسم آنها را

 اثر هنری گذاشت.
وی بــا انتقــاد شــدید از پایین 
 بــودن کیفیــت آمــوزش در 

رشته های مختلف بعضی از دانشگاه ها ، اظهار می کند: من چند ترم 
در دانشگاه های غیر انتفاعی برای تدریس دعوت به همکاری شدم اما 
پس از گذشت مدت کوتاهی انصراف دادم ، زیرا  دیدم دانشجوی سال 
آخر معماری که در حال فارغ التحصیل شدن است، اصول اولیه کار را 
هم نمی داند و  دانشجوی سال آخر رشته شهرسازی هنوز تفاوت میان 

طرح جامع و طرح تفصیلی را نمی داند و این مایه تاسف است.
صمصام شریعت تاکید می کند: این مهم نیست تعداد دانشجویان و 
فارغ التحصیالن دانشگاه ها  افزایش یابد بلکه مهم این است که با چه 

کیفیتی فارغ التحصیل از دانشگاه خارج می شود.
وی با بیان اینکه هنر در معماری تاثیر بسزایی در سیما و منظر شهری 
و حتی خط آسمان و هنر معماری دارد، می افزاید: معماری را یک بار 
از درون به بیرون و یک بار از بیرون به درون باید مورد نگرش قرارداد 
 و روی آن کار کرد و رشــته های طراحی شهری در این زمینه بسیار 
می توانند موثر واقع شوند اما از آنها کم استفاده می شود و متاسفانه 

کیفیت الزم را ندارند.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان ادامه می دهد: گره کار 
فقط در شهرداری نیست بلکه بسیاری از موارد ریشه در مسائل ملی و 

کالن مملکت  دارد.
وی تصریح می کند: بایــد وزارت علوم به طور جــدی به این عرصه 
ورود پیدا کند و در کیفیت گزینش اعضای هیئت علمی دانشگاه ها 
حساسیت بیشتری داشته باشد و شایسته ســاالری را  مالک عمل 
انتخاب هیئت علمی دانشگاه ها بداند، از سوی دیگر اساتید هم از دادن 

نمره های بی اساس خودداری کنند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان ؛

هنر در معماری اصفهان گمشده است

پیشنهاد سردبیر: 
برای نخستین بار در اصفهان کنسرت 

کودک برگزار می شود

از  گنــدم  تــن  هــزار   ۲1۲ جــاری  ســال   در 
زمین های کشاورزی اســتان اصفهان برداشت شده 
و پیش بینی می شــود که این مقدار بــه ۲60 هزار 

تن برسد.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
گفت: تا کنــون حدود ۴۸ هــزار و۵00 هکتار گندم 
آبی و 63 هزار و۴0 هکتار گندم دیم در سطح استان 
برداشت شده و برداشت این محصول تا اواسط مرداد 

ادامه دارد.
محمد زارع افزود: تــا کنون بیــش از ۲00 هزار تن 
گندم در قالب خرید تضمینی تحویل ســیلو شده و 
بیش از ۵ هزار تن گندم بذری از کشاورزان خریداری 

شده است.
 زارع از پیش بینی برداشــت ۲06 هزار تــن جو، از 
زمین های کشاورزی استان اصفهان خبر داد و گفت: 
سطح زیر کشت جو در سال زراعی جاری حدود ۵0 
هزار و ۲۴0 هکتار بوده است که از ۴۹ هزار هکتار آن 

۲0۲ هزار تن جو برداشت شده است.
وی گفــت: تاکنون حــدود 3 هــزار و ۵00 تن جو 
 دیم از ۵ هزار هکتار مزارع اســتان برداشــت شده و 
 پیش بینی می شــود که میزان تولید این محصول به

 ۴ هزار و 100 تن برسد.

پیکر مطهر ســردار شــهید ســلیمی از فرماندهان 
 ســرمحور جنــگ تحمیلی کــه 3۴ ســال مفقود 
 بــوده اســت، در روزهــای گذشــته در عملیــات 
 تفحــص شناســایی شــد و به آغــوش خانــواده 
بازگشــت که فردا به همراه 3 شــهید دیگر تشییع 

خواهد شد.
پیکر مطهر ســردار شهید کریم ســلیمی قهفرخی 
فرزند ســید احمــد و اعزامی از اســتان اصفهان که 
چندی پیش در معراج شــهدا شناســایی شده بود، 
امروز در آســتانه ایام شــهادت امام جعفر صادق)ع( 

تشییع و به خاک سپرده خواهد شد.
پیکر این شــهید بزرگوارکه در عملیــات محرم و در 
منطقه شــرهانی به شهادت رســیده بود،  بعد از 3۴ 

سال به آغوش خانواده باز گشت. 
مراســم تشــییع و تدفین پیکر مطهر این شــهید 
واالمقام همراه با پیکر شــهیدان معین حق پرســت، 
محمدتقــی ملک احمــدی و محمدعلــی جنیرانی 
کــه آنهــا نیــز در عملیات تفحــص شناســایی و 
احــراز هویت شــده اند، امــروز ســاعت 17:30 از 
 میدان فیض به ســمت گلستان شــهدای اصفهان 

برگزار می شود.
مردم شــهیدپرور اصفهان امروز باردیگر به استقبال 

پاره های  تن وطن خود می روند. 

تولید 212 هزار تن گندم از 
مزارع استان اصفهان

پیکر مطهر سردار شهید سلیمی 
امروز در اصفهان تشییع می شود

بنیاد شهیدگردشگریجهاد کشاورزی

تورهای گردشگری به ترکیه 
ممنوع است

مجهز شدن 36 کتابخانه اصفهان 
به بخش تخصصی شهدا

 معاون گردشگری اداره میراث فرهنگی اصفهان با بیان اینکه 
ازنظر سازمان میراث فرهنگی و دستگاه های امنیتی برگزاری 
تورهای گردشگری به ترکیه ممنوع است، گفت: با آژانس های 
متخلف برخورد می شود.محســن یارمحمدیان اظهار کرد: 
اتفاقات تروریســتی و همچنین کودتایی کــه در ترکیه رخ 
داد در حقوق بین الملل در زمــره اتفاقات فورس ماژور تلقی 
شده و در این شــرایط فرد می تواند مواردی از قرارداد را لغو 
کند.وی با بیان اینکــه این اتفاقات ناشــی از حوادث درونی 
کشور ترکیه است، افزود: با توجه به شــرایط موجود انتظار 
داریم خسارات ناشــی از این اتفاقات را آژانس ها و طرف های 
ترک بپذیرند و خســاراتی متوجه آژانس ها و گردشــگران 
 ایرانی نشود. معاون گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی،

صنایع دستی و گردشگری اســتان اصفهان با تاکید بر اینکه 
سازمان میراث فرهنگی بر عدم تحمیل هزینه به گردشگران 
 ایرانــی تاکیــد دارد، ادامــه داد: در این میــان اختالفاتی 
پیش آمده اســت که ســازمان میراث فرهنگی بــه عنوان 
متولی در حال رســیدگی به آن اســت. وی با بیان اینکه از 
نظر سازمان میراث فرهنگی و دســتگاه های امنیتی کشور 
همچنان برگزاری تورهای گردشگری به ترکیه ممنوع است، 
 افزود: با آژانس های متخلــف در این زمینه با جدیت برخورد 

خواهد شد.

مدیــر کل اداره کتابخانه های عمومی شهرســتان اصفهان 
گفت: طرح راه اندازی بخش تخصصی شــهدا در کتابخانه ها 
از کتابخانه ولیعصر اصفهان آغاز شده و به زودی در همه 36 

کتابخانه عمومی شهرستان اصفهان اجرا می شود.
علی جعفرپــور در خصوص مجهــز شــدن کتابخانه های 
شهرســتان اصفهان به بخش تخصصی شــهدا، اظهار کرد: 
با توجه به ســخنانی که مقام معظم رهبــری در خصوص 
زنده نگه داشتن یاد شــهدا داشــتند، تصمیم گرفته شد تا 

کتابخانه های شهرستان اصفهان به این بخش مجهز شوند.
وی افــزود: در ایــن بخــش از کتابخانه هــا، کتاب هایی با 
محتوای شــهدا اعم از زندگینامه و خاطرات آنها قرار گرفته 
اســت. هم چنین در نظر گرفته  شــده تا پس از خواندن این 
کتاب ها، مخاطبان برای درد دل کردن با شــهدا، حرف دل 
خود را روی کاغذهای مشــخص  شده بنویســند. مدیر کل 
اداره کتابخانه های عمومی شهرستان اصفهان تصریح کرد: 
این طرح از کتابخانه ولیعصر اصفهان آغاز شــده و به  زودی 
در تمام کتابخانه هــای عمومی شهرســتان اصفهان اجرا 
می شود. وی اظهار کرد: ۵ درصد از کل کتاب های موجود در 
کتابخانه ها به این طرح اختصاص داده  شده  که با مالک های 

اداره کل کتاب های امور شهدا از بقیه جدا می شود. 

کتابخانه

معماری را يک بار از درون 
به بیرون و يک بار از 

بیرون به درون بايد مورد 
نگرش قرارداد و روی 

آن کار کرد و رشته های 
طراحی شهری در اين 

زمینه بسیار می توانند 
موثر واقع شوند اما از آنها 

کم استفاده می شود و 
متاسفانه کیفیت الزم را 

ندارند

باب اسفنجی و دوســتان در تاالر کوثر برای کودکان اصفهانی برنامه شاد و 
موزیکال خواهند داشت.

سید مجید میرپویا، اظهار کرد: نمایش زنده کودک باب اسفنجی برای اولین 
بار در اصفهان برگزار خواهد شد. این نمایش موزیکال با هدف نشاط و شادی 
کودکان انجام می شود. مدیر مسئول موسسه »هنر برتر زنده رود پارتاک« 
ادامه داد: این نمایش موزیکال 1۵ مرداد در دو سانس 1۸:30 و ۲1 در محل 
سالن کوثر واقع در سه راه حکیم نظامی توسط گروهی که از تهران به دعوت 

موسسه هنر برتر زنده رود پارتاک به اصفهان خواهند آمد اجرا می شود.
وی افزود: قیمت بلیت 3۵ ،۴0 و ۵0 هزار تومان می باشــد و عالقه مندان 
 rasaconcert.com برای شــرکت در این نمایش می توانند به ســایت 

مراجعه کنند.

بافت فرش منقش به تصویر حرم ساالر شهیدان جهان حضرت اباعبدا... الحسین 
علیه السالم با هدفی خیرخواهانه در باغ غدیر اصفهان آغاز شد.

مجری و طراح  فرش امام حسین )ع( گفت : این طرح از سوی خیریه نذر اشتغال 
 امام حسین )ع( و با هدف افزایش مشــارکت خیران در زمینه اشتغالزایی انجام 
می شود. داریوش دادخواه ابعاد این اثر هنری را ۲ در 1/۵متر عنوان کرد و گفت: 

فرش یاد شده دارای سه میلیون گره است که در مدت 1۵0روز بافته می شود.
وی اظهارکرد: خیران با ثبت نام خود و اهدای هر مبلغی می توانند گره های این 
فرش را به نام خود ثبت کنند. مجری و طراح این فرش اضافه کرد: دار این فرش 
به شکل سیار در شهر اصفهان و سپس در اماکن مقدس به نمایش در می آید. وی 
افزود: این فرش پس از چند روز نمایش در خیابان های شهر اصفهان، در مشهد 

مقدس و سپس در کربالی معلی نیز به نمایش در خواهد آمد.

نقش حرم ساالر شهیدان جهان در تار و پود فرش اصفهان تنیده می شودبرای نخستین بار، در اصفهان کنسرت کودک برگزار می شود
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يادداشت
پیشنهاد سردبیر: 

موج انحالل از واترپلوی اصفهان قربانی گرفت

 

اواخر خردادماه امســال بود که اســماعیل پناهنده مسئول 
ورزش قهرمانی باشگاه سپاهان از حذف رشته واترپلو از لیست 
رشته های ســپاهان خبر داد و اظهار داشت: به دلیل سیاست 
هیئت مدیره باشگاه سپاهان و هزینه های زیاد، باشگاه امسال 
در رشــته واترپلو، تیم داری نمی کند و این رشــته از لیست 

رشته های حاضر در باشگاه، حذف شده است.
برای پیگیری این موضوع با مرتضی شــریعت، سرمربی تیم 
واترپلوی ســپاهان در فصل گذشــته صحبت کردیم. وی در 
خصوص مشــخص شــدن تکلیف تیم واترپلوی اصفهان به 
ایمنا گفت: هنوز مشخص نیست که سپاهان امسال در واترپلو 
تیم  داری می  کند یا نه. از طرف باشــگاه سپاهان هنوز به من 
و هیئت شــنای اصفهان در خصوص تصمیم شــان برای تیم 
 داری در رشته واترپلو و مشخص شدن تکلیف تیم، صحبتی 

نشده است.
اگر ســپاهان هم تیم داری نکند، تیم واترپلوی 

اصفهان منحل نمی شود
شریعت گفت: در هر صورت، اصفهان امسال هم در مسابقات 
لیگ واترپلو، نماینده  خواهد داشــت و در مســابقات حضور 
پیدا می  کند. حتی اگر سپاهان هم امســال تیم داری نکند، 
 تیم واترپلــوی اصفهان منحل نمی  شــود. اصفهان نمی تواند 
نماینده  ای در مسابقات نداشته باشد، حتی اگر هم شده به  نام 

هیئت استان اصفهان در مسابقات شرکت می  کنیم.
سرمربی فصل گذشــته تیم واترپلوی سپاهان افزود: احتمال 

اینکه سپاهان امسال در رشته واترپلو تیم داری کند، 50- 50 
اســت  زیرا هیچ قولی برای تیــم داری نداده انــد. با حمایت 
ســپاهان یا بدون حمایتش، بازیکنان فصل گذشته، امسال 
 هــم در اصفهــان می  مانند. ســعی می  کنیم اگر ســپاهان 

حمایت نکرد، اسپانسر دیگری را جذب کنیم.
وی تصریح کرد: مســابقات از مهرماه آغاز می  شــود اما هنوز 

تاریخ دقیق آن مشخص نیست. 
بازیکنان تمرینات بدنســازی خود را انجام دادند و بعد از ماه 

مبارک رمضان نیز تمرینات آبی خود را شروع کردند.
 حضور نماينــده اصفهان، آبروی فدراســیون و 

هیئت  شناست
شریعت بیان کرد: حضور نماینده اصفهان در مسابقات لیگ 
امسال در درجه اول آبروی فدراسیون است و بعد از آن آبروی 
هیئت شنای اســتان اصفهان که قطعا فدراسیون نیز در این 

رابطه پی گیری خواهد کرد.
 اما محمدهادی بیک، رییس ســازمان لیگ برتــر واترپلو در 
خصوص شروع مسابقات لیگ واترپلو، اظهار داشت: مسابقات 

امسال از شهریورماه آغاز می  شود.
 از تصمیم قطعی سپاهان اطالعی نداريم

فدراســیون،  فنــی  کمیتــه  جلســات  در  گفــت:  وی 
 شــریعت بــه  عنــوان نماینــده اصفهــان حضور داشــت. 
در خصوص شــرکت کردن یا نکردن ســپاهان در مسابقات 
امسال  لیگ واترپلو، ما هیچ اطالعی به  صورت قطعی نداریم 

اما امیدواریم که سهمیه اصفهان حذف نشود.
 بیک ادامه داد: ســپاهان همیشــه یکی از پروپا قرص  ترین 
تیم  های لیــگ ما بوده اســت. نماینده اصفهان همیشــه در 
مســابقات از نظر همکاری در برگــزاری برنامه  هــا و ... جزو 
 بهترین  های ما بــوده و واقعا حیف اســت که تیــم اصفهان 
حذف شــود. وی بیان کرد: رشته شــنا و واترپلو در اصفهان 
سابقه زیادی دارد و حیف است نماینده  ای در مسابقات لیگ 

امسال نداشته باشد.
بیک تصریح کرد: کیانی سرپرســت هیئت شــنای اســتان 
اصفهان از قهرمانان به  نام شناســت و حتما راه کار مناسبی را 
اتخاذ می  کند تا این فرصت از دســت نرود. مدیرعامل باشگاه 
ســپاهان هم از ســابقه  داران عرصه ورزش است که خدمات 
زیادی در این زمینه داشته اســت، امیدواریم که امسال نیز ما 

را تنها نگذارد.
وی افزود: همه رشته  های ورزشی متأثر از مشکالت اقتصادی 
هســتند اما خانواده  هــا فرصت  های زیــادی را صرف کردند 
که فرزندانشــان جزو نخبگان شنا و واترپلو شــوند. امیدوارم 
مسئوالن وزارت ورزش و هیئت دولت نظر ویژه و مستقیمی 
در این رابطه داشته باشند. اصوال یکی از راه کارهای نهایی ما 
این است که فدراسیون ورود پیدا کند تا بتواند شرایط خوبی 

را برای حضور ورزشکاران فراهم نماید.
 فدراســیون هم تالش می کند سهمیه اصفهان 

نسوزد
وی ادامه داد: قطعا اســتاندار اصفهان و مسئوالن که بیشتر از 
ما دلشان به حال جوانان مان می  ســوزد، راه کار مناسبی را در 
این مورد اتخاذ می  کنند. فدراسیون هم تالش خود را می  کند 

تا سهمیه واترپلوی اصفهان در مسابقات لیگ امسال نسوزد.
در این باره با بهمن کیانی واال سرپرست هیئت شنا، شیرجه و 
واترپلوی استان اصفهان نیزگفتگویی انجام دادیم. وی گفت: 
طی تصمیماتی که در آخرین جلســه هیئت مدیره باشــگاه 
سپاهان اتخاذ شده، رشته واترپلو از لیست اسامی رشته های 

حاضر در این باشگاه حذف شده است.
 تالش هیئت استان برای جذب اسپانسر

وی افزود: حذف واترپلو از ســپاهان برای اســتانی که در این 
رشته سالیان سال سرآمد کشور بود، ضربه زیادی به این رشته 
وارد می کند.کیانی واال ادامــه داد: در مدت زمان کوتاهی که 
سرپرستی هیئت شنای استان اصفهان را بر عهده گرفتم، تمام 
تالشم را  کرده ام تا اسپانســری را جذب کنم که امسال نیز از 
اصفهان نماینده ای در مسابقات لیگ حضور داشته باشد.وی 
بیان کرد: اصفهان بازیکنان صاحب نامی در رشته واترپلو دارد 
که از تیم های دیگر نیز پیشــنهاد دارند و می توانند در کسب 
مقام برای آنها تعیین کننده باشــند اما حاضر هستند حتی با 

مبالغ کم در اصفهان بمانند.
کیانی واال تصریح کرد: اگر نتوانیم اسپانســری جذب کنیم، 
قطعا بازیکنان بنام اصفهانی جذب تیم های دیگر می شــوند.

با  این حال، تیم واترپلوی اصفهان امیدش به جذب اسپانسر 
و حمایت کننده مالی اســت تا بتواند سهمیه  خود را همچنان 

حفظ کند.  

به دنبال عدم اختصاص بودجه در هیئت مديره باشگاه سپاهان
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دبیرکل کمیته ملی المپیک گفت: حدود 60 نفر اعم از ورزشکار، 
مربیان و کادر اجرایی می توانند در مراسم رژه شرکت کنند.

شاهرخ شهنازی در حاشیه مجمع انتخاباتی فدراسیون اسکی در 
پاسخ به این ســوال که اولین گروه کاروان ایران چه زمانی اعزام 
خواهد شد و یک ســهمیه غیرمنتظره در قایقرانی کسب کردیم، 
گفت: اولین گــروه هفتم مرداد ماه )امروز( اعزام خواهد شــد که 

گروه تیراندازی است. 
باید به فدراســیون قایقرانی و عــادل مجللی تبریــک بگوییم 
که این جوان شایســته توانســت بــه حقش برســد و در اصل 
 ســهمیه بــرای مجللی بوده اســت چــون رقبایــش دوپینگ 

کرده بودند. 
در جریان تمرینات مجللی هستم که مشقت های زیادی را تحمل 
کرده است و خدا خواست که به حقش برســد. فکر می کنم او با 
انگیزه ای که پیدا کرده اســت رکورد خوبی در المپیک ثبت کند. 

باید از مدیریت فدراسیون و مربیان تیم ملی هم تشکر کنیم.
 دبیرکل کمیته ملی المپیک درباره هزینه های صرف شده برای 
طراحی و تولید لباس کاروان ایران گفت: به خاطر ســرعت انجام 

کار هنوز در جریان این موضوعات نیستم.
 هدف ما این است که هرچه سریع تر این لباس ها آماده شود. این 
لباس ها برای افرادی که رژه می روند آماده خواهد شد و در جریان 
مذاکرات اقتصادی بــرای هزینه تهیه لباس ها نیســتم. اما قطعا 

اعالم خواهیم کرد.
  شهنازی در پاسخ به این سوال که شــنیده می شود تیم والیبال 
قرار نیســت در رژه المپیک حضور داشته باشد، گفت: والیبال در 

رژه حضور خواهد داشت و چنین موضوعی صحت ندارد.
 وی در خصــوص اینکــه چــه رشــته هایی در مراســم رژه 
حضور خواهند داشــت، گفــت: مجموعــا حــدود 60 نفر اعم 
از ورزشــکاران، مربیــان و کادر اجرایــی می تواننــد در ایــن 
مراســم شــرکت کنند اما بهتر اســت افرادی  ماننــد خدمتی 
 و احمــدی را  کــه فــردای افتتاحیه مســابقه دارند خســته 

نکنیم. 
احتمال حضــور 50 تا 60 نفــر وجــود دارد  اما ایــن منوط به 
ســهمیه ای اســت که کمیته برگزاری بازی ها بــه ما اختصاص 
می دهد. احتمــاال 9 تا 10 نفر را بانوان تشــکیل می دهند و بقیه 
آقایان خواهند بود. تنیس روی میز، قایقرانی و شمشــیربازی در 

مراسم رژه حضور خواهند داشت.

فدراســیون جهانی قایقرانی )کانوئینگ( با ارسال نامه ای رسمی 
به فدراسیون قایقرانی ایران، ســهمیه کانوی 200 متر مردان را 
به ایران داد.در این نامه از ایران درخواســت شده که نام ورزشکار 
 خود را برای حضور در المپیک 2016 ریو به فدراســیون جهانی 
اعالم کند.این نامه به تایید رییس و دبیر کل فدراســیون جهانی 

رسیده است.
با اختصاص این سهمیه تعداد ورزشــکاران المپیکی ایران به 64 

نفر رسید.

  علی دایــی در پیامی بعــد از اتفاقات اخیر پیرامون هــوادار جانباز 
پرسپولیس نوشت: »جانبازانی  را که سرشار از ایثار، شهامت و مردانگی 
هستند باید افتخار این سرزمین دانســت. جانبازان هنوز در جنگ 
هستند و یاد و خاطرات تلخ و شــیرین آن، کابوس ها و رویاهایشان 
را می سازد. جانباز زخم جنگ را ساده پذیرفته و تحمل می کند اما 

تحمل زخم زبان و بی انصافی از زخم های جنگ سخت تر است.«

 طرح جدیدی برای لباس کاروان ورزش ایران در مراسم افتتاحیه 
ســی و یکمین دوره بازی های المپیک مــورد قبول کمیته ملی 
المپیک واقع شده و قرار است تا قبل از اعزام ورزشکاران در اختیار 

آنها قرار گیرد.
 پس از آنکــه در مراســمی از البســه کاروان ورزش ایــران در 
ســی و یکمین دوره بازی های المپیک رونمایی شد، لباس زنان 
و مردان ورزشکار که قرار است در مراســم رژه بر تن آنها باشد با 

انتقادات زیادی همراه شد. 
این لباس ها که کت و شــلوار برای مردان و مانتــو برای زنان در 
 نظر گرفته شــده بــود هم طراحی نامناســبی داشــت و هم در

 رنگ بندی و »ســت« کردن مشــکالت زیادی داشت. به همین 
خاطر به فاصله کوتاهی از برگزاری این مراســم انتقادات زیادی 

نسبت به  مسئوالن کمیته ملی المپیک مطرح شد.
 پس از هجــوم انتقــادات، کمیته ملــی المپیــک در بیانیه ای 
 اعالم کــرد به زودی در ایــن تصمیم تجدید نظــر خواهد کرد و

 لباس های جدیدی را برای کاروان ایران در نظر خواهد گرفت.
 بــه دنبــال ایــن بیانیــه برخــی طراحــان و تولیدکنندگان 
طرح های خود را در فضای مجازی به نمایش گذاشــتند و برخی 
هم طرح هایشان را به کمیته ملی المپیک ارائه دادند که در نهایت 

یکی از این طراحان با مسئوالن کمیته به توافق رسید.
درحالی که زمان زیادی تا اعزام کاروان ورزش ایران به برزیل باقی 
نمانده اســت اما این طراح قول داده لباس زنان و مردان ایران  را 
برای رژه آماده کند. طرح جدید بســیار بهتر از لباســی است که 

رونمایی شده بود.

والیبالیست ها در مراسم رژه حضور 
پیدا می کنند

يک سهمیه المپیک غیرمنتظره 
برای ايران

واکنش علی دايی به توهین به هوادار 
جانباز پرسپولیس

پس از هجوم بی سابقه انتقادات؛

لباس رژه کاروان ورزش ايران
 تغییر کرد

در ادامه روزهای نه چندان خوب خرید بزرگ ســپاهانی ها جدال 
آغازین فصل جدید هم برای این بازیکن خوب پیش نرفت تا از او به 

عنوان بازنده بزرگ سپاهان در فوالدشهر نام برده شود.
مهرداد محمدی پدیده فصل گذشــته راه آهن که با ســرو صدای 
زیادی به ســپاهان پیوســت تا امید اول خط حمله این تیم برای 
بازگشت به روزهای اوج لقب بگیرد با از دســت دادن یک پنالتی 
حســاس برابر پدیده متهــم ردیــف اول شکســت غیرمنتظره 
 زردپوشــان نصف جهان شــد تا روزهای بدش همچنــان ادامه 
پیدا کند. مهرداد که چند شــب قبل در مراســم انتخاب بهترین 
های لیگ پانزدهم از رســیدن بــه عناوین مختلــف بازمانده بود 
 این بار مقابل پدیده هم شــب چندان خوبی را سپری نکرد و  اوج 
بدبیاری های او از دســت دادن ضربه پنالتی مقابل شهاب گردان 
بود تا شروع ناامیدکننده ای برای سپاهان رقم بخورد و این بازیکن 

بیشتر از هر زمان دیگری در تیررس انتقادات قرار گیرد.
حاال با این شروعی که مهاجم جوان و مستعد سپاهانی ها در نصف 
جهان داشــت باید منتظر ماند و دید مهرداد محمدی می تواند بار 
خط حمله این تیم در لیگ شانزدهم را یک تنه به دوش بکشد یا ...

 اعضای تیــم ملی کشــتی آزاد ایران صبح 
دیــروز تمرینــات ویــژه و شــادابی را در 

ارتفاعات تهران پشت سر گذاشتند.
آزادکاران المپیکی ایران که روزهای پایانی 
اردوی آماده سازی خود را سپری می کنند 
صبح دیروز به ارتفاعات تهران رفتند تا یک 
جلسه کوه پیمایی و تمرین در هوای آزاد را 

پشت سر بگذارند.
در ایــن مرحلــه از تمرینات کــه عالوه بر 
آمادگی جســمانی، باعث ایجــاد انگیزه و 
تنوع در روند آماده سازی شاگردان خادم تا 
المپیک را نیز به همراه داشت، ملی پوشان 
ایران همراه با رســول خادم و مربیان کادر 
فنی بــه صعــود از ارتفاعات غربــی تهران 

پرداختند.

عملکرد ضعیف خريد بزرگ سپاهان شاگردان خادم به دل کوه زدند

در حاشیه

تیم فوتســال منصوری پس از حدود 1۷ سال فعالیت در 
لیگ ایران به کار خود پایان داد و شاید در سال های آینده 

هیچ یاد و خاطره ای از این تیم باقی نماند.
شــاید به جرئت بتوان گفت که قدیمی ترین تیم فوتسال 

ایران شهید منصوری قرچک است. 
منصوری قرچک در شــهریور 13۷8 با خریــد امتیاز تیم 
شرکت واحد در رقابت های لیگ فوتسال شرکت کرد و در 
این سال ها توانســت موفقیت هایی را نیز به دست آورد، از 
جمله2 قهرمانی در لیگ ایران ،4 عنــوان نایب قهرمانی، 
4 عنوان ســومی و یک نایب قهرمانی در سال 91 در جام 

باشگاه های آسیا از جمله نتایج این تیم به حساب می آید.
مردم قرچک که تنها تفریح ورزشی شــان همین فوتسال 
بود در این سال ها با حضور در سالن هفتم تیر سنگ تمام 
می گذاشتند و همواره از تیم محبوبشان حمایت می کردند 
حتی اگر این تیم نتایج خوبی هم نمی گرفت  آنها باز هم  در 
رقابت های لیگ حضورمی یافتند و از جمله شــهرهایی به 

حساب می آمدند که دوستدار فوتسال شناخته می شدند.
مشکالت مالی  چند سال اخیر این تیم، باعث شد که کریم 
منصوری مالک این تیم صحبت از فروش امتیاز تیم بکند. 
منصوری که در 4 سال گذشته همواره پیش از شروع فصل 
از عدم حضور در مسابقات حرف می زد امسال این موضوع 

را عملی کرد.
  او در ســال هــای گذشــته پــس از اینکــه صحبت از 
کناره گیری می کرد نزدیک رقابت های لیگ مدعی می شد 
که مسئوالن قرچکی قول حمایت از تیم را داده اند اما گویا 
اصال این موارد عملی نمی شــد و فشار بر تیم بیشتر از قبل 

می شد.
در کنار کریم منصوری اکبر تقوی به عنوان سرپرست نیز 
در کنار تیم حضور داشــت اما او امسال از تیم جدا شد و به 
فرش آرای مشهد پیوست. شاید تنها شدن کریم منصوری 
 در این تیم باعث شــد که او بیش از پیش دلزده شود و قید

 تیم داری در فوتسال را بزند.
 منصوری امتیاز تیم را به دانشگاه آزاد فروخت البته شاید 
نتوان از لفظ فروش استفاده کرد چرا که این انتقال خیلی 

کمتر از آن چیزی که فکرش را می شود کرد صورت گرفت.
به هرحال پس از تمام اتفاقات و حواشــی کــه برای تیم 
منصوری به وجود آمد این تیم در تاریخ95/5/4به کار خود 

در فوتسال پایان داد. 
گفته می شــود این تیم در لیگ دسته اول شرکت می کند 
اما بعید به نظر می رسد چنین اتفاقی رخ دهد و شاید دیگر 
نام منصوری از ذهن اهالی فوتبال پاک شود و در چند سال 

آینده هیچ یاد و خاطره ای هم از این تیم باقی نماند.

سرنوشت تلخ قديمی ترين 
تیم فوتسال ايران

فضای مجازیيادداشت

سرمربی تیم فوتبال منچسترسیتی برای شماری از بازیکنانش که دارای 
اضافه وزن هستند، برنامه  تمرینی ویژه ای در نظر گرفته است.

پپ گواردیوال ظاهرا با هیچ یک از بازیکنان تیم جدیدش تعارف ندارد و آن 
دسته از بازیکنان اصلی تیمش را که اضافه وزن دارند، ملزم کرده که از سایر 

بازیکنان جدا تمرین کنند.
در ابتدای ورود گواردیوال به ورزشــگاه اتحاد گزارش شد که او یحیی توره 
و ســمیر نصری را از ســایر بازیکنان تیم جدا کرده تا با برنامه  ای ویژه آنها 
را برای آغاز فصل جدید آمــاده کند. تا پیش از این، نامی از آن دســته  از 
بازیکنان دارای اضافه وزن قرنطینه شده توسط گواردیوال اعالم نشده بود 
اما گائل کلیشی، دفاع چپ آبی پوشــان شهر منچستر اعتراف کرد که این 
داستان صحت دارد و تا پیش از ســفر تیم به چین برای شرکت در اردوی 

پیش فصل اجازه شرکت در تمرینات گروهی را نداشتند.

سرمربی ایتالیایی چلسی از نجومی شدن قیمت بازیکنان در بازار نقل و انتقاالت 
ابراز نگرانی و در عین حال تاکید کرد که داشتن بازیکنان گران قیمت تنها ابزار 

کسب موفقیت نیست.
آنتونیو کونته ادامه داد: مســئله بسیار مهم این است که ما اشــتیاق و انگیزه را 
در تیم خود حفظ کنیــم و آن را به بازیکنان و هواداران نیــز انتقال دهیم. پول 
مهم است، اما همه چیز نیســت. برای باشگاه رســیدن به اهداف مناسب مهم 
اســت، اما این اهداف صرفا با پول خرج کردن محقق نمی شوند. شما می توانید 
بازیکنان بااستعدادی داشته باشید، اما اگر تیم خوبی در کار نباشد و بازیکنانش 
روحیه و انگیزه نداشته باشند، چیزی نمی برید. من از این بابت مطمئنم. تجربه ام 
این را به من می گوید. شــما می توانید بازیکنان بزرگی داشته باشد اما وقتی که 
فرمول درســت بازی گرفتن از آنها را ندانید، قهرمانی در لیگ کار سختی است. 

لسترسیتی فصل گذشته به همه ما درسی داد که بسیار مهم بود.

گوارديوال ستاره های چاق 
من سیتی را تنبیه کرد

بازيکن گران داشتن تنها 
شرط موفقیت نیست

مصاحبه جدید هادی عقیلی بعد از مدت ها ســکوت باعث شــد تا 
عبدا... ویسی به او واکنش نشــان دهد. عقیلی گفته بود حاضر است 
قراردادی سفید امضا کند ولی در سپاهان بازی کند. همین حرف ها 
باعث شــد تا ویســی  بعد از بازی تیمش از عقیلی اســتقبال کند! 
صحبت های سرمربی ســپاهان را می خوانید: »اگر او این موضوع را 
قبول دارد همین فردا بیاید و با سپاهان قرارداد ببندد. علی احمدی 
هم اوایل می گفت برای ســپاهان رایگان بازی می کنــد، اما وقتی 
مبلغ را به او گفتیم، با این مبلغ موافقت نکرد. برای ما مهم نیســت، 
بازیکنانی که به ســپاهان آمدند با قراردادهای یک میلیارد و 600 

میلیون تومانی بوده اند، ما هم اکنون این وضعیت مالی را نداریم.«

وقتی ويسی صحبت های عقیلی را  جدی گرفت؛

طالب لو تکذيب کرد؛ ماندنی نیستمگردان از سپاهانی ها انتقام گرفتهمین فردا بیا!

بازنده هفتهقاب روز

طی روزهای اخیر در مورد ماندن وحید طالب لو در اســتقالل حرف 
و حدیث های زیادی شــنیده شــد. حتی اخیرا عنوان شــد که این 
دروازه بان باتجربه در اســتقالل ماندنی شده اســت. اما خود وحید 
این خبر را تکذیب کرد. طالب لو گفت:» هیچ جلسه ای با مسئوالن 
باشگاه استقالل نداشتم و اصال در جریان این خبر نیستم. خود من 
هم دیدم که مردم لطف کرده انــد و در فضای مجازی  به من تبریک 
می گویند اما واقعیت این اســت که جلســه ای با مسئوالن باشگاه 
نداشته ام. قرار بود این هفته تسویه بگیرم اما هنوز کسی با من تماس 
نداشته است. یکی دو پیشنهاد دارم که منوط به گرفتن تسویه ام از 

باشگاه است و ان شاءا... به زودی این اتفاق رخ  خواهددهد.«

در اولین هفته برگزاری مسابقات لیگ، ســپاهان در ورزشگاه فوالدشهر در 
اولین حضور عبدا...  ویسی بر روی نیمکت این تیم برابر پدیده متحمل یک 
شکست خانگی شد تا لیگ را بدون امتیاز آغاز کرده باشد. چهره  برتر این بازی 
شهاب گردان بود. گردان بعد از حضور ویسی از تیم کنار گذاشته شد و این بار 
به مشــهد رفت تا در پدیده بازی کند. گردان که سال ها برای سپاهان بازی 
می کرد، در همان دقیقه 14 بازی پنالتی مهرداد محمدی را مهار کرد تا تیمش 
در همان نیمه اول عقب نیفتد. در ادامه  نیمه اول محمدحسین مرادمند، دیگر 
سپاهانی ســابق پدیده، نقش بزرگی ایفا کرد و تنها گل بازی را وارد دروازه 
سپاهان کرد تا مشــهدی ها از یک دیدار خارج از خانه، دست پر به شهرشان 

برگردند.
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روان شناسی شخصیت 

داستان کوتاهحکایت

پیشنهاد سردبیر: 
تنفس عمیق را تمرین  کنید

این ضرب المثل را در مورد افرادی كه كارهای بی موقع انجام 
می دهند ، بیان می كنند .

آورده اند كه ...
خری و شتری دور از آبادی به آزادی می زیستند . نیمه شبی 
در حال چریدن خوشحال و سرحال به محل سكونت آدمیان 

نزدیك شدند .
شتر گفت : رفیق ســاعتی دم فروبند تا از آدمیان دور شویم ، 

مبادا گرفتار آییم .
خر گفت : این نتواند بود . چه درست همین ساعت نوبت آواز 
خواندن من است و در ترك عادت رنج جان و بیم هالك تن ، 
و بی محابا صدای خود را بلند كرد . كاروانیان در اثر شــنیدن 
بیامدند و هر دو را در میان چهــار پایان خویش آورده و بر آنها 

بار نهادند .
فردای آن روز آبی عمیق پیش آمد كه عبور خر از آن مســیر 

ممكن نبود .
خر را بر اشتر نشاینده ، اشتر را به آب راندند .

چون اشــتر به میان آب عمیق و گود رسید ، دستی بر افشاند 
و پایی كوفت .

خر گفت : كه رفیق ، این مكن ! وگرنــه من در آب افتم و غرق 
شوم !

شتر گفت : چنان كه دیشب نوبت آواز نا بهنگام خر بود ، امروز 
هنگام رقص نا ساز اشتر است و با جنبش دیگر خر را از پشت 

بینداخت و غرقه ساخت .

گفت دانایي كه: گرگي خیره سر،
هست پنهان در نهاد هر بشر!...

هر كه گرگش را در اندازد به خاك
رفته رفته مي شود انسان پاك
وآن كه با گرگش مدارا مي كند

خلق و خوي گرگ پیدا مي كند 
در جواني جان گرگت را بگیر!

واي اگر این گرگ گردد با تو پیر
روز پیري، گر كه باشي همچو شیر

ناتواني در مصاف گرگ پیر
مردمان گر یكدگر را مي درند
گرگ هاشان رهنما و رهبرند...

وآن ستمكاران كه با هم محرم اند
گرگ هاشان آشنایان هم اند

گرگ ها همراه و انسان ها غریب
با كه باید گفت این حال عجیب؟

جان می دهم به گوشه زندان سرنوشت
سر را به تازیانه او خم نمی كنم!

افسوس به دوروزه هستی نمی خورم
زاری بر این سراچه ماتم نمی كنم...
ای سرنوشت مرد نبردت منم بیا! 
زخمی دگر بزن كه نیفتاده ام هنوز

شادم از این شكنجه، خدا را مكن دریغ
روح مرا در آتش بیداد خود بسوز !

ای سرنوشت،هستی من در نبرد توست
بر من ببخش زندگی جاودانه را!

منشین كه دست مرگ زبندم رها كند

حاال نوبت رقصیدن من است
فریدون مشیری

19
19

ره 
ما

 ش
کو

دو
سو

19
16

ره 
ما

 ش
کو

دو
سو

ب 
جوا

کاریکاتور )گرمای هوا(شعرضرب المثلسودوکو

  1   2  6  
 9  7 5 1  8 3 
 2  9    1  

 5 7  8 3    
 6      4  
    9  3 5  

 7    8   9 
6 8  2 7 4  3  
 1  3   4   

 

6 3 5 4 7 8 1 2 9 
9 4 7 6 2 1 5 8 3 
2 8 1 9 3 5 6 4 7 

4 2 8 1 5 7 9 3 6 
7 5 6 2 9 3 4 1 8 
1 9 3 8 6 4 7 5 2 

5 1 2 7 8 9 3 6 4 
8 7 4 3 1 6 2 9 5 
3 6 9 5 4 2 8 7 1 

 

دانستنی ها 

اگر به صورت هوایی ســفر كرده باشــید. حتما دیده اید كه همیشه 
و در همه هواپیماها، پنجره ها دایره ای یا بیضی شــكل هســتند، اما 
آیا تاكنون فكر كرده اید كه چرا اینگونه اســت و آیا فقط بر اســاس 
اصول زیباشــناختی، پنجــره ها گــرد انتخاب می شــوند یا دلیل 
مهندســی دارد؟ در اینجا باید بگوییم گزینه دوم درست است و این 
نوع طراحی به هیچ عنوان تصادفی نیست و به منظور افزایش ایمنی 
و سالمت مســافران به صورت دایره ای انتخاب می گردد. همچنین 
جا دارد اشــاره كنیم كه بشــر از ابتدا این دانش را نداشته و وسایل 
نقلیه هوایی در گذشته و در حوالی دهه 1950 میالدی، پنجره های 
مربعی شكل داشــته اند و پس از تحقیق در رابطه با سقوط های این 
هواپیماها متوجه شــده اند كه دلیل آن، همین مربعی شــكل بودن 

پنجره ها بوده اســت. 
چهــار ضلعــی بودن 
 این شیشــه ها باعث 
می شده تا آنها در برابر 
فشــار بســیار آسیب 
پذیر باشند و احتمال 
افزایش  خوردن  ترك 
 یابد،امــا بــر عكــس 
گرد و منحنــی بودن 
قاب پنجــره ها كمك 
می كند تا فشار وارده 
بــه اطــراف پخــش 
گــردد و از این رو هیچ 
شیشه  روی  استرسی 

وجود نداشته باشد. 

چرا پنجره های هواپیما 
همیشه گرد هستند؟

تلنگر

- راه حل موفقیت این است كه اشتیاق شما به پیروزی، بیشتر از ترس 
شما از شكست باشد...

- به یاد داشــته باش كه پروردگار عالم با اینكه می تواند در هر جایی از 
دنیا باشد، قلــــب تو  را انتخاب كرده و تنها اوست كه هر وقت بخواهی 

چیزي بگویی ، گوش می كند …
حس كن مهربانی اش را ،  استشمام كن عطر حضورش را ،  او همیشه در 

همین حوالیست...
صدایش بزن ؛ آرام و شمرده … از ته دل … لحظه هایت سرشار از عطر 

خدا...
 - مــی خواهم به ســوی تئوری حركت كنــم؛ در تئــوری هر چیزی

 امكان پذیر است. 
- ناممكن؛ واژه ای است كه تنها در فرهنگ لغت ابلهان یافت می شود. 

- ناممكنات محتمل بر ممكنات نامحتمل ترجیح دارند. 
- بعضــی آدم ها چیزها را آنگونه كه هســتند می بیننــد و می گویند 
 چرا؟ من چیزهایی را در خواب می بینم كه هرگز وجود نداشــته اند و

 می گویم چرا كه نه؟
- تفاوت میان ناممكن و ممكن در تصمیم فرد قرار دارد. 

شیوانا به همراه شاگردش از راهی عبور می كرد. آنها به دو مزرعه 
سرسبز و زیبا در دو طرف جاده رسیدند. صاحب یكی از مزارع فقط 
گوجه فرنگی كاشــته بود و گوجه فرنگی هایش بــه قدری تازه و 
شاداب بودند كه توجه هر رهگذری را به خود جلب می كرد و مردم 
برای خریــد، از راه دور می آمدند و صاحب مزرعه با خوشــحالی 
به همراه دختران و پســرانش مشــغول بســته بندی و فروش 
محصولش بود، اما برعكس، مزرعه رو بــه رویی به یك محصول 
خاص اختصاص نداشت و در هر قســمت آن چیزی كاشته شده 
بود؛ مثال گوشه ای از آن هندوانه و خربزه و گوشه ای دیگر گندم و 
چغندر و سمتی دیگر ذرت، خیار، هویج و پیاز. صاحب این مزرعه 

 هم مشــتریان خاص خودش را داشــت، اما برای دسته بندی و 
بســته بندی محصوالتش، همســر و فرزندانش خیلی بیشتر از 
همســایه روبه رویی تالش می كردند و كامال مشــخص  بود كه 
بیشتر از همسایه شان كه فقط گوجه فرهنگی كاشته بود، زحمت 
 می كشــند و خسته می شــدند. شــیوانا به شــاگرداش گفت: 
»بیا برویم تا یكی از بزرگ ترین درس های زندگی را یاد بگیری.« 
شــیوانا نزد مزرعه دار خسته رفت و از او پرســید: »چرا این همه 

محصول متنوع كاشته ای؟«
 مزرعــه دار لبخنــدی زد و گفت: مــن از هر چیــز بهترینش را 
می خواهم. تازه اینها فقط بخشــی از آرزوهای من هستند. سال 

دیگر قصد دارم محصوالت متنوع تری بكارم)!( هر چند بسیاری از 
آنها با این آب و هوا سازگار نیستند و كاشت، داشت و برداشتشان 
سخت و طاقت فرساست، اما دوســت دارم از هر چیزی بهترین را 

داشته باشم و به نظرم این كار به خستگی اش می ارزد.«
شیوانا او را به خاطر تالشش تحسین كرد و به همراه شاگردش به 
سراغ صاحب مزرعه گوجه فرنگی رفت. صاحب این مزرعه چون 
فقط این محصول را كاشته بود، راحت تر از پس مراقبت و پرورش 
محصولش بر می آمد و گوجه فرهنگی مرغوب را به اندازه كافی در 
اختیار داشت و صف مشتریانش هم نشان می داد كه بازار خوبی را 
در اختیار دارد. شیوانا كنار او نشست و از او دلیلش را برای كاشت 

تنها یك محصول پرسید. 
مزرعه دار با لبخند رضایت آمیزی گفت: »زمین های این منطقه 
فقط برای كاشت محصوالت خاصی مناسب هستند. اتفاقا من هم 
دوســت دارم كه بهترین و نایاب ترین محصوالت را در مزرعه ام 
داشته باشــم، اما این زمین و این آب و هوا استعداد چنین چیزی 

را ندارند. 
به عقیده من انسان عاقل كسی اســت كه به جای آرزوی داشتن 
بهترین چیزهای دست نیافتنی كه اغلب رسیدن به آنها سخت و 
دشوار و گاهی ناممكن است، از بهترین چیزهایی كه همین االن 
با زحمت كمتر در دست دارد، بیشتر طلب كند، چون اینگونه او با 
زحمت كمتر به درآمد كافی می رسد و با آن درآمد می تواند بدون 

دردسر، آرزوی های منطقی خود را محقق كند.«
شیوانا از او خداحافظی كرد و همراه شــاگردش راهی جاده شد. 

شاگرد با تعجب پرسید: »دقیقا متوجه درس امروز نشدم!«
شــیوانا با لبخند گفت: »جمله صاحب مزرعه گوجه فرنگی را به 
خاطر بیاور)!( او گفت به جای آرزو كردن چیزهای خوب دســت 
نیافتنی، ســعی كن از چیزهای خوبی كه همین االن در دسترس 
داری لذت ببری و بیشتر آنها را طلب كنی. اگر هدف تو پر كردن 
لحظه های زندگی ات از خوبی هاســت، این خوبــی را در آینده 
محال جست و جو نكن. همین خوبی هایی را كه االن در اختیارت 

هست، تكثیر كن.«

تکثیر همین خوبی ها!

2-تیپ بدنی عضالنی، چهارشانه یا مزومورف
 این افراد ســاختار بدنی ورزیده ای دارند و مســتعدترین 
 افراد برای ورزش بدنســازی به شــمار می رونــد. دارای

 شانه های پهن، میان تنه باریك، بازوها، مفاصل و زانوهای 
نیرومند هســتند. چربی اندكی در بدنشان دیده می شود. 
تیپ بدنی آنها در اطراف ماهیچه ها و سیستم گردش خون 
تمركز یافته اســت. این افراد می توانند بدون دشواری زیاد 
توده عضالنی بدنشان را گســترش دهند. فعالیت، پویایی، 
شهامت و عملگرایی از مشخصات آنهاست. اعتماد به نفس 
باالیی دارند و دارای روحیه رقابتی هستند. نسبت به عقاید 
مردم بی تفاوتند. گستاخ، سلطه جو و اهل ریسك هستند. 

عالقه به فعالیت هــای بدنی دارند و زیاد عــرق می كنند. 
احساس عطش از مشخصه بارز آنهاست. برای ورزش هایی 
مانند وزنه برداری، بدنســازی و تیراندازی مناسب هستند. 
 ضربان قلبی پاییــن دارند كه در تیرانــدازی پایین تر هم 
 می آیــد، آنها می توانند ندانســته ضربان قلــب خود را تا

 20 ضربه در دقیقه پایین بیاورند و شلیك كنند. 
3- تیپ بدنی کوتاه و چاق با چربی زیاد یا اندومورف

این افراد بدنی چاق و فربه دارند و ســاختار بدن آنها شكم 
محور اســت. معموال دارای دور كمر پهن و شــانه های كم 
عرض هستند. چربی فراوان سرتاسر بدنشان را فرا گرفته؛ 
دســت ها و پاهای كوتاهی دارنــد و از دیــد پهلو عریض 

هســتند. متابولیســم پایین از سایر مشــخصات فیزیكی 
آنهاســت. برون گرا، راحت طلب، لذت گرا، خوش مشرب، 
صلح جو، خونسرد و كارها را پشت گوش می اندازند. عاشق 
خوراكی و غذا هستند. خواب سنگین و طوالنی مدت دارند. 
 افرادی معاشــرتی، اجتماعی با رفتار دوســتانه و مردم دار

 می باشــند كه این خصوصیت در شــكل افراطی خود به 
 افزایش اســتعداد ابتال به بیماری )شــیدایی – افسردگی( 
می انجامد. اقتصــادی هســتند و معموال بیشــتر طبقه 
بازاریان و كســبه از این گروه می باشــند. بــه قولی یك 
 استاد پشــت دخل نشینی، شــكم را گنده نمی كند، بلكه 

شكم گنده ها بیشتر اهل پشت دخل نشینی هستند. 

وقتی شــما دم و بازدم عمیق دارید اكسیژن بیشتری 
به مغز خود می رســانید و باعث آرامش بیشتر مغز و 
چاره جویی و تدبیر و خالقیت می شــوید. بازدم های 
عمیق كه پیامد دم های عمیق است، احساس انبساط 
عضالنی و بیرونی، آرامش روحــی و درونی را به دنبال 

می آورد. 
خوب بخوابید

خوب خوابیــدن؛ یعنی افزایش عمیــق تنفس هنگام 
خواب. یعنی آرامش، یعنی شارژ عصبی و مغناطیسی 
ذهن به همه اینها، یعنی انــرژی دوباره، روحیه دوباره 
ضربه پذیری كمتر و اعتماد به نفس بیشتر. بی خوابی 
هم از شارژ عصبی شما جلوگیری می كند و هم شما را 
در برابر عوامل بیمــاری زا و هیجان های عصبی منفی 
مانند خشم و اضطراب آسیب پذیر می سازد. به خواب 

خود توجه داشته باشید و به میزان كافی بخوابید. 

برای كفشی كه همیشه پایت را می زند
فرقی نمی كند تو راهت را درست رفته باشی یا اشتباه.

هر مسیری را با او همقدم شوی
باز هم دست آخر به تاول های پایت می رسی

 آدم ها هم به كفش ها، بی شباهت نیستند
كفشی كه همیشه پایت را می زند
آدمی كه همیشه آزارت می دهد

هیچ وقت نخواهد فهمید
تو چه دردی را تحمل كردی

تا با او همقدم باشی...
اگر روزی فرزندی داشــتي بیشــتر از هر اسباب بازی 

دیگری  برایش بادكنك بخر.
بازی با بادكنك خیلی چیزها را به كودك یاد می دهد.

به او یاد می دهد كه باید بزرگ باشــد اما ســبك، تا 
بتواند  باالتر برود.

به او یاد می دهد كه چیزهای دوست داشتنی می تواند 
در یك لحظه، حتی بدون هیچ دلیلی

و بدون هیچ مقصری از بین برود، پس نباید زیاد به آنها  
وابسته شد.

و مهم تر از همه:
به او  یاد می دهد كه وقتی چیزی را دوست دارد نباید 

آنقدر به آن  نزدیك شود و به آن فشار بیاورد كه
راه نفس كشــیدنش را ببندد، چون ممكن است برای 

همیشه از دستش بدهد...

تنفس عمیق را تمرین کنید

اعتماد به نفس

انرژی مثبت

روزی بهلول از مســجد »ابوحنیفه« می گذشــت، دید 
خطیب مردم را موعظه می كند. ایســتاد و به سخنانش 
گــوش داد. او می گفــت: جعفربن محمــد عقیده دارد 
كه كارها به اختیار بندگان اســت، در صورتی كه آنچه 
بندگان انجام می دهند خواست خداست و انسان از خود 
اختیاری ندارد. دیگر اینكه در روز قیامت شــیطان در 
آتش می سوزد و حال آنكه شیطان از آتش آفریده شده 

است و آتش همجنس خود را عذاب نمی كند.
 و اینكه خداوند موجود اســت؛ ولی نمی شود او را دید، 
در صورتی كه این دروغ اســت و هــر موجودی دیدنی 

است.

آنگاه بهلول كلوخی از زمین برداشــت و سر خطیب را 
هدف گرفت و آن را شكســت و خون جاری شد، سپس 
فرار كرد. خطیب نزد خلیفه آمد و از بهلول شكایت كرد.

خلیفه دستور داد بهلول را بیاورند و چون بهلول حاضر 
شد به او گفت: چرا چنین كردی؟

بهلول گفت: علت را از خود وی سوال كنید. او می گوید: 
بندگان اختیاری ندارند و همه كارها به دست خداست. 
اگر اعتقاد او چنین است پس سر او را خداوند شكسته و 

من تقصیری ندارم.
او می گوید: جنس از همجنس خود متاثر نمی شــود و 
عذاب نمی بیند وقتی انسان از خاك اســت چرا باید از 

همجنس خود متاثر و ناراحت شود؟
او معتقد است كه هر موجودی باید دیده شود. خلیفه از 
وی سوال كند كه آیا این درد كه او از این زخم احساس 
می كند دیده می شود؟! این را گفت و از نزد خلیفه رفت.

یه مهندس روسی تعدادی كارگر ایرانی استخدام 
كرد.

كارگر ها موقع اذان نمازشونو می خوندند.
یه روز مهندس روسی بهشــون اخطار داد كه اگه 
 موقع كار نمــاز بخونید آخر مــاه از حقوقتون كم 

می كنم!
بعضیا از ترس این كه حقوقشــون كم نشــه نماز 
 رو بعــد از كار میخونــدن و بعضی هــم همچنان

 اول وقت.
آخر ماه شد...

مهندس به اونایی كه نماز اول وقت رو ترك نكردن 

بیشتر از حقوق عادی)ماهیانه(داد!
بقیه بهــش اعتراض 
كردنــد كه چــرا به 
اینا حقوق بیشــتری 

دادی؟!
دادن  اهمیــت  گفــت: 
 ایــن افــراد به نمــاز و 
چشــم پوشــی از كسر 

میــده  نشــون  حقــوق 
ایمانشون بیشتر از شماست.

 این تیپ آدما هیچوقت در كار خیانت 
نمی كنن همون طــور كه به نمازشــون خیانت 

نكردند.

نمازپاسخ جالب بهلول عاقل به خلیفه

شخصیت شناسی و نوع خوابیدن )3(
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حوادثيادداشت

عکس نوشت

پیشنهاد سردبیر: 
اعترافات تلخ يک خیانتکار

 در بیمارســتان »بنجامین فرانکلین« در برلین یــک حادثه تیراندازی
 به وقوع پیوست که طی آن یک بیمار، پزشــک خود را هدف گلوله قرار 
داد که وی ابتدا به شدت مجروح شــده و تحت درمان قرار گرفته ولی بر 
اثر شدت جراحات کشته شــد.به گفته سخنگوی بیمارستان، این حادثه 
حدود ساعت سیزده به وقت محلی اتفاق افتاد. فرد ضارب نیز بعد از اقدام 
به قتل، خودکشی کرد. یکی از کارکنان بیمارســتان اعالم کرد که وی 
و همکارانش توسط مدیریت بیمارســتان از تیراندازی در بخش جراحی 
فک و صورت آگاه شدند. از کارکنان بیمارستان خواسته شد در اتاق های 
خود بماننــد و در اتاق های خود را قفل کنند.پلیس اعالم کرد: شــرایط 
تحت کنترل اســت و دیگر هیچ خطری وجود ندارد. وقایع روزهای اخیر 
این مسئله را آشــکار می کند که جلوگیری از پخش شایعات بی اساس 
تا چه اندازه اهمیــت دارد. در ضمن پلیس تاکید کــرد که می توان یک 
حمله تروریســتی را در این مورد رد کرد.تا به حــال هیچ عالمتی مبنی 
بر گروگان گیری یا انگیزه های سیاسی وجود نداشته است. درباره انگیزه 

عامل این حمله هنوز چیزی مشخص نیست. 

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان بردسکن گفت: مرد جوانی از روستای 
زنگینه بردسکن که همسرش را به قتل رسانده بود، در کمتر از دو ساعت 
دســتگیر و تحویل قانون داده شد.هوشــنگ کیانی اظهــار کرد: در پی 
تماس تلفنی با مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره 
مرگ مشکوک در روســتای زنگینه از توابع بخش شــهرآباد، بالفاصله 
عوامل گشت پاسگاه، پرسنل پلیس آگاهی و بازپرس ویژه قتل و پزشکی 
قانونی بردسکن در محل حاضر و مشخص شــد زنی ۳۸ ساله به وسیله 
روسری به قتل رسیده است. وی بیان کرد: با توجه به اظهارات همسایه ها 
مبنی بر اختــالف خانوادگی بین متوفی و همســر وی، نامبرده به عنوان 
مظنون اصلی به پلیس آگاهی انتقال داده شــد.کیانی اظهار کرد: متهم 
به قتل ابتدا منکر انجام جرم شــده بود، اما پس از دو ساعت اعتراف کرد 
که به علت داشتن اختالف خانوادگی و پس از یک درگیری همسرش را 
با استفاده از روسری به قتل رسانده است. وی در پایان افزود: متهم پس از 

بازجویی های به عمل آمده با تشکیل پرونده روانه دادسرا شد.

مرگ يک پزشک
 در تیراندازی بیمارستان

مرد جوان
 همسرش را با روسری خفه کرد

آتش گرفتن يک پورشه در اصفهان

 خانم دکتر جوان وقتی از سرایدار برج محل زندگیشان خواست برای وصول به بانک برود، 
تصور نمی کرد چه سرنوشتی در انتظارش است.

چندی قبل زن جوانی با مراجعه به شــعبه چهارم بازپرسی دادســرای جنایی پایتخت از 
سرقت 2۰ میلیونی سرایدار برج محل سکونتشان در شمال شهر خبر داد.

خانم دکتر به بازپرس آرش ســیفی گفت: من ســاکن یکی از برج های شمال شهر تهران 
هستم. صبح امروز ســرایدار برج را صدا زدم و از او خواستم که چک 2۰ میلیون تومانی ام را 

 به بانک ببرد و آن را نقد کند. مرد افغان تبهکار هم چک را گرفت و حدود یک ساعت بعد با 
2۰ میلیون تومان پول نقد بازگشت. دو ساعتی از این ماجرا نگذشته بود که زنگ آپارتمانم 
به صدا درآمد. سرایدار برج بود که به بهانه بردن آشغال وارد خانه شد، اما ناگهان مرد جوانی 
هم به دنبالش وارد خانه ام شــد و قبل از اینکه فرصتی داشته باشم تا ســر و صدا کنم و از 

همسایه ها کمک بخواهم، دهانم را گرفت و بعد از بستن دســت و پا و دهانم، مرا در حمام 
انداختند. او ادامه داد: در همان حالت شنیدم که ســرایدار برج به دوستش می گفت بیا از 
سرقت دست برداریم، اما دوستش او را وسوسه کرد که با این مبلغ می توانند زندگی خوبی 
دست و پا کنند. با این حال آنها پس  از سرقت متواری شدند.بعد از آن با سختی زیاد دست و 
پایم را باز کردم و موضوع را به پلیس خبر دادم.به دنبال شکایت خانم دکتر تحقیقات برای 

بازداشت سرایدار جوان و همدستش آغاز شد.

در يکی از برج های شمال شهر تهران ؛

خانم دکتر جوان در تله سرايدار برج 

وقتی پلیس مرا از مخفیگاهم بیرون کشــید و حلقه های قانون را 
بر دستانم گره زد، همه ظلم ها و خیانت هایی که در حق همسر و 

فرزندانم روا داشته بودم، مقابل چشمانم رژه رفتند. من...
زن ۳4ســاله که به اتهام کالهبرداری میلیاردی دســتگیر شده 
 و قرار بود تا ســاعتی دیگر روانه زندان شــود، در حالی که عنوان

 می کرد دیگر از این زندگی پنهانی خســته شده بودم، گفت: در 
یک خانواده متوسط رشــد کردم، اگرچه پدر و مادرم اختالفاتی 
جزئی در زندگی داشــتند، اما شــرایط خانوادگی برای تحصیل 
ما فراهم بود. دختــر نوجوانی بیش نبودم کــه همانند خیلی از 
دختران دیگر و در اوج هیجانات نوجوانی، عاشــق پسر همسایه 
شدم. احساس می کردم همه خوبی های دنیا در وجود »رحمان« 
خالصه شده است. اما مدتی بعد از آنکه خانه بزرگ تری خریدیم 
و از آن محله رفتیم، دیگر کم کم رحمــان را فراموش کردم و در 
رشته روان شناسی دانش آموخته شدم. پس از اتمام تحصیالت، 
با جوانی به نام »مهــرداد« ازدواج کردم. او پســری مهربان بود و 
شرایط یک همســر ایده آل را داشــت، اما نمی دانم چه اتفاقی 
رخ داد که من پــس از ازدواج با مهرداد، دوبــاره به یاد »رحمان« 
افتادم و بیشتر اوقات به او می اندیشیدم.اوایل ازدواج، همسرم به 
خاطر رفتارهای ســرد من بهانه گیری می کرد، اما وقتی تغییری 
در رفتارهای من ایجاد نشــد، او هم دیگر کاری به کارم نداشت و 
چیزی برایش مهم نبود. در حالی که صاحب دو فرزند پســر شده 
بودم، عالقه ام نسبت به مهرداد کمتر می شــد، تا اینکه روزی به 

طور اتفاقی رحمــان را در خیابان دیدم. او هــم ازدواج ناموفقی 
داشت و به تازگی از همسرش جدا شــده بود.آن روز در حالی که 
ســوار خودروی رحمان بودم، نگرانی خاصی داشتم، اما آرام آرام 
با حرف های عاشــقانه رحمان بر ترس خودم غلبه کردم. اینگونه 
 بود کــه مالقات های من و او هر روز بیشــتر می شــد و از طریق

 شبکه های اجتماعی نیز مدام با یکدیگر در ارتباط بودیم. رحمان 
اصرار می کرد از همســر و فرزندانم جدا شــوم و با او ازدواج کنم. 
من هم که با تفکری احمقانه به رویاهای دوران نوجوانی بازگشته 
بودم، با بهانه جویی های متعدد، هر روز زندگی را به کام همسرم 
تلخ می کردم. آنقدر شرایط را در خانه سخت کرده بودم که انگار 
همســرم با اعمال شــاقه زندگی می کرد.مهرداد که وضعیت را 
اینگونه دید، با طالق موافقت کــرد و حضانت فرزندانم را به عهده 
گرفت. من هم چند ماه منتظر رحمان ماندم، تا برای ازدواج قدمی 
بردارد. با وجود آنکه ارتباط ما بیشــتر شــده بود، اما او سخنی از 
ازدواج دائم به میان نمی آورد، تا اینکه از من خواســت همه امور 
مالی و حقوقی شــرکت را انجام دهم. او با ایــن بهانه که احتمال 
دارد همسر ســابقش اموالی را بابت مهریه طلب کند، چک ها را 
به نام من صادر می کرد، تا اینکه شرکت ورشکست شد و رحمان 
 شــبانه فرار کرد. در حالی که باردار بودم هر روز در مکانی پنهان 
 می شــدم تا از چنگ طلبکارها فرار کنم، اما امروز که دســتگیر

 شدم ... با اعالم شــکایت زن جوان تحقیقات پلیس مشهد برای 
پیگیری و دستگیری مرد شیاد آغاز شده است.

اعترافات تلخ یک خیانتکار

 زن فرانسوی که در ســفر توریستی به کوه های شــمال تهران،
 مورد تجاوز قرار گرفته بود از مردان آزارگر گذشت کرد.

 وکیل گردشــگر فرانســوی که از ســوی چهار مــرد افغان در
 دره فرحزاد مــورد آزار و اذیت قرار گرفته بــود در دادگاه کیفری 
تهران حاضر شــد و اعالم کرد زن جوان از شــکایتش صرف نظر 
کرده و نسبت به مردان آزارگر اعالم گذشت کرده است.به گزارش 
 رکنا،پیش تــر قضات دادگاه دو مــرد افغان را بــه اعدام محکوم 

کرده بودند.
رسیدگی به این پرونده از اواخر شــهریور 94 و به دنبال شکایت 
 یک زن کوه نورد فرانسوی در دســتور کار پلیس قرار گرفت. زن

 2۳ ســاله به پلیس گفت: کوه نورد حرفه ای هســتم واز طریق 
اینترنت با کوه های ایران آشــنا شــدم. عالقه مند به کوه نوردی 
در ایران بودم بــه همین خاطر چهاردهم شــهریور از طریق مرز 
ارمنســتان وارد کشور ایران شــدم. زن فرانســوی افزود: به دره 
فرحزاد رفته بودم که ناگهان هوا ابری شــد. چون عصر شده بود 
ترســیدم و مقابل چادری رفتم که چهار مرد افغان در آن حضور 
داشتند.چون آنها زبان مرا متوجه نمی شدند با زبان اشاره به آنها 
فهماندم که در اینجا گرفتار شده ام.آنها هم مرا به چادرشان دعوت 
کردند و گفتند می توانم تا صبح در چادر بمانم. این زن ادامه داد: 
وقتی هوا بهتر شد از آنها خواستم تا به بیرون چادر بروم ولی یکی 
از آنها تصویر یک گرگ و عکســی از شــب بارانی را در یک کتاب 
به من نشــان داد و به من فهماند که بهتر است برای امنیت جانم 

شب را در چادر بمانم. من هم از ترسم قبول کردم. فکر می کردم 
مردان جوان میهمان نواز هستند که به من پناه داده اند، اما وقتی 
یکی از آنها برای خرید شام از چادر بیرون رفته بود چهارنفر دیگر 
بدون توجه به اعتراض های من، مرا آزار دادند. مرد جوان وقتی به 
چادر برگشت و ماجرا را متوجه شد با چوب به آنها حمله کرد و مرا 
فراری داد.او با موتورش مرا به محــل امنی برد. به دنبال اظهارات 
این زن، ردیابی مردان آزارگر در دســتور کار پلیس قرار گرفت و 
چهار متهم قبل از فرار از کشور، در تربت جام بازداشت شدند. زن 
توریست در مواجهه حضوری با متهمان گفت که دو نفر از آنان مرا 
آزار دادند ولی نفر سوم همان کسی است که در فرار به من کمک 
کرد. در پایان جلســه، هیئت قضایی وارد شور شــد و با توجه به 
نظریه پزشکی قانونی دو مرد افغان را به اعدام محکوم کرد. متهم 
دیگری که در فرار به مجرمان کمک کرده بود نیز به جزای نقدی 

محکوم شد.
یک ماه از صدور حکم سنگین برای پســران آزارگر نگذشته بود 
که وکیل توریست فرانســوی در دادگاه کیفری یک استان تهران 
حاضر شــد و اعالم کرد که موکلش اعالم گذشت کرده است.وی 
گفت: موکلم از فرانسه نامه ای نوشــته و در آن اعالم کرده نسبت 
به تمامی متهمان این پرونده هیچ شکایتی ندارد. با اعالم رضایت 
توریست فرانسوی قرار اســت پرونده در دیوان عالی کشور تحت 
رسیدگی موشکافانه قرار بگیرد تا قضات دیوان عالی کشور درباره 

حکم آن اظهارنظر کنند.

زن فرانسوی رضایت داد

فقدان سند مالکیت
 5/42 شــماره صــادره: 1395/43/250217 نظر بــه اینکه خانم عفت عســگریین 
ده چی فرزند غالمحسین با تسلیم یک برگ استشهاد شهود شماره: 78511 دفترخانه 
261 اصفهان ،مدعی مفقود شدن سند مالکیت سه و نیم سهم مشاع از چهارده سهم 
ششدانگ پالک شماره: 222/ 9  واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که در ذیل ثبت 66715 
صفحه 481 دفتر جلد 489 امالک تحت شماره چاپی 953431 صادر و تسلیم گردیده 
و به موجب سند انتقال شماره 38690 به تاریخ 1324/12/9 دفترخانه 7 اصفهان به 
نامبرده انتقال یافته و اظهار داشته که ســند مالکیت مرقوم در اثر جابجایی مفقود 
گردیده و تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی نموده اســت.  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 انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل ســند 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: 13060 اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان ) 225 کلمه، 3 کادر(  
فقدان سند مالکیت

5/43 نظر به اینکه خانم اعظم هاشمی ده چی فرزند عباس  با تسلیم یک برگ استشهاد 
شهود شماره: 78511 دفترخانه 261 اصفهان ،مدعی مفقود شدن سند مالکیت سه – 
یازدهم سهم مشاع از سه سهم مشاع از چهارده سهم  ششدانگ پالک شماره: 222/ 
9  واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که در ذیل ثبت 166042 صفحه 104 دفتر جلد 904 
امالک تحت شــماره چاپی 0526889 الف / 88  صادر و تسلیم گردیده و به موجب 
انتقال موروثی به نامبرده انتقال یافته و اظهار داشــته که سند مالکیت مرقوم در اثر 
جابجایی 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 اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 13061 اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان ) 220 کلمه، 2 کادر(  
فقدان سند مالکیت

5/44 شــماره صادره: 1395/43/250346 نظر به اینکه خانم اعظم هاشمی ده چی 
فرزند عباس با تســلیم یک برگ استشــهاد شهود شــماره: 78511 دفترخانه 261 
اصفهان ،مدعی مفقود شدن سند مالکیت ده – هفتاد و هفتم سهم مشاع از یک و سه 
هفتم سهم مشاع از پنج سهم مشاع از بیســت و چهار سهم  ششدانگ پالک شماره: 
220/ 9  واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که در ذیل ثبت 166386 صفحه 26 دفتر جلد 
906 امالک تحت شماره چاپی 0540871 صادر و تســلیم گردیده و به موجب سند 
انتقال موروثی  به نامبرده انتقال یافته و اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر 
جابجایی 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 اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد

 شد. 
م الف: 13062 اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان ) 232 کلمه، 3 کادر(  

فقدان سند مالکیت
5/45 شــماره صادره: 1395/43/250361 نظر به اینکه آقای محمد هاشمی ده چی 
فرزند عباس با تســلیم یک برگ استشــهاد شهود شــماره: 78511 دفترخانه 261 
اصفهان ،مدعی مفقود شدن سند مالکیت بیست – هفتاد و هفتم سهم مشاع از یک و 
سه هفتم سهم مشاع از پنج سهم مشاع از بیست و چهار سهم ششدانگ پالک شماره: 
220/ 9  واقع در بخش 14 ثبــت اصفهان که در ذیل ثبــت 166378 صفحه 14 دفتر 
جلد 906 امالک تحت شماره چاپی 0540867 صادر و تســلیم گردیده و به موجب 
انتقال موروثی  به نامبرده انتقال یافته و اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر 
جابجایی 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 اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد

شد. 
م الف: 13063 اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان ) 231 کلمه، 3 کادر(  

فقدان سند مالکیت
5/46 شــماره صادره: 1395/43/250643 نظر به اینکه آقای محمد هاشمی ده چی 
فرزند عباس با تســلیم یک برگ استشــهاد شهود شــماره: 78511 دفترخانه 261 
اصفهان ،مدعی مفقود شدن سند مالکیت شش – یازدهم سهم مشاع از سه سهم مشاع 
از چهارده سهم  ششدانگ پالک شماره: 222/ 9  واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که 
در ذیل ثبت 166034 صفحه 92 دفتر جلد 904 امالک تحت شماره چاپی 0526885 
الف / 88  صادر و تسلیم گردیده و به موجب انتقال موروثی  به نامبرده انتقال یافته و 
اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر جابجایی 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 شــود چنانچه کســی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا 
سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 13064 اداره ثبت اسناد 

و امالک غرب استان اصفهان ) 223 کلمه، 3 کادر(  
فقدان سند مالکیت

5/47 شــماره صادره: 1395/43/250647 نظــر به اینکه آقای اصغر هاشــمی ده 
چی فرزند عباس با تسلیم یک برگ استشهاد شهود شماره: 78511 دفترخانه 261 
اصفهان ،مدعی مفقود شدن سند مالکیت شش – یازدهم سهم مشاع از سه سهم مشاع 
از چهارده سهم ششدانگ پالک شــماره: 222/ 9  واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که 
در ذیل ثبت 166036 صفحه 95 دفتر جلد 904 امالک تحت شماره چاپی 0526886 
الف / 88  صادر و تسلیم گردیده و به موجب انتقال موروثی  به نامبرده انتقال یافته و 
اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر جابجایی 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 شــود چنانچه کســی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا 
سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 13066 اداره ثبت اسناد 

و امالک غرب استان اصفهان ) 223 کلمه، 3 کادر( 
فقدان سند مالکیت

5/48 شــماره صادره: 1395/43/250713 نظر به اینکه خانم بتول هاشمی ده چی 
فرزند عباس با تســلیم یک برگ استشــهاد شهود شــماره: 78511 دفترخانه 261 
اصفهان ،مدعی مفقود شدن سند مالکیت سه- یازدهم سهم مشاع از سه سهم مشاع 
از چهارده سهم ششدانگ پالک شــماره: 222/ 9  واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که 
در ذیل ثبت 166040 صفحه 101 دفتر جلد 904 امالک تحت شماره چاپی 0526888 
الف / 88  صادر و تسلیم گردیده و به موجب انتقال موروثی  به نامبرده انتقال یافته و 
اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر جابجایی 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 شــود چنانچه کســی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا 
سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 13067 اداره ثبت اسناد 

و امالک غرب استان اصفهان ) 223 کلمه، 3 کادر(  
فقدان سند مالکیت

5/49 شــماره صادره: 1395/43/250365 نظر به اینکه آقای رجبعلی هاشــمی ده 
چی فرزند عباس با تسلیم یک برگ استشهاد شهود شماره: 78511 دفترخانه 261 
اصفهان ،مدعی مفقود شدن سند مالکیت بیســت- هفتاد و هفتم سهم مشاع از یک و 
سه هفتم سهم مشاع از پنج سهم مشاع از بیست و چهار سهم ششدانگ پالک شماره: 
220/ 9  واقع در بخش 14 ثبــت اصفهان که در ذیل ثبــت 166376 صفحه 11 دفتر 
جلد 906 امالک تحت شماره چاپی 0540866 صادر و تســلیم گردیده و به موجب 
انتقال موروثی به نامبرده انتقال یافته و اظهار داشــته که سند مالکیت مرقوم در اثر 
جابجایی 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 اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد 
 .  شــد

م الف: 13068 اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان ) 231 کلمه، 3 کادر(  

فقدان سند مالکیت
5/50 شــماره صادره: 1395/43/250342 نظر به اینکه خانم بتول هاشمی ده چی 
فرزند عباس با تســلیم یک برگ استشــهاد شهود شــماره: 78511 دفترخانه 261 
اصفهان ،مدعی مفقود شدن سند مالکیت ده – هفتاد و هفتم سهم مشاع از یک و سه 
هفتم سهم مشاع از پنج سهم مشاع از بیســت و چهار سهم  ششدانگ پالک شماره: 
220/ 9  واقع در بخش 14 ثبــت اصفهان که در ذیل ثبــت 166384 صفحه 23 دفتر 
جلد 906 امالک تحت شماره چاپی 0540870 صادر و تســلیم گردیده و به موجب 
انتقال موروثی  به نامبرده انتقال یافته و اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر 
جابجایی 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 اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 13069 اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان ) 231 کلمه، 3 کادر(  
فقدان سند مالکیت

5/51 شــماره صــادره: 1395/43/250707 نظر به اینکه خانم نرگس هاشــمی ده 
چی فرزند عباس با تسلیم یک برگ استشهاد شهود شماره: 78511 دفترخانه 261 
اصفهان ،مدعی مفقود شدن سند مالکیت ده – هفتاد و هفتم سهم مشاع از یک و سه 
هفتم سهم مشاع از پنج سهم مشاع از بیســت و چهار سهم  ششدانگ پالک شماره: 
220/ 9  واقع در بخش 14 ثبــت اصفهان که در ذیل ثبــت 166382 صفحه 20 دفتر 
جلد 906 امالک تحت شماره چاپی 0540869 صادر و تســلیم گردیده و به موجب 
انتقال موروثی  به نامبرده انتقال یافته و اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر 
جابجایی 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 اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 13070 اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان ) 231 کلمه، 3 کادر(  
فقدان سند مالکیت

5/52 شــماره صادره: 1395/43/250247 نظر به اینکه آقای مهدی هاشمی ده چی 
فرزند عباس با تســلیم یک برگ استشــهاد شهود شــماره: 78511 دفترخانه 261 
اصفهان ،مدعی مفقود شدن سند مالکیت بیست – هفتاد و هفتم سهم مشاع از یک و 
سه هفتم سهم مشاع از پنج سهم مشاع از بیست و چهار سهم ششدانگ پالک شماره: 
220/ 9  واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که در ذیل ثبــت 113533 صفحه 283 دفتر 
جلد 624 امالک تحت شماره چاپی 0540865 صادر و تســلیم گردیده و به موجب 
انتقال موروثی  به نامبرده انتقال یافته و اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر 
جابجایی 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 اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد

 شد.
 م الف: 13071 اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان ) 231 کلمه، 3 کادر(  

فقدان سند مالکیت
5/53 شــماره صادره: 1395/43/250526 نظر به اینکه آقای مهدی هاشمی ده چی 
فرزند عباس با تســلیم یک برگ استشــهاد شهود شــماره: 78511 دفترخانه 261 
اصفهان ،مدعی مفقود شدن سند مالکیت شش- یازدهم سهم مشاع از سه سهم مشاع 
از چهارده سهم  ششدانگ پالک شماره: 222/ 9  واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که 
در ذیل ثبت 667714 صفحه 478 دفتر جلد 489 امالک تحت شماره چاپی 0526883 
الف / 88  صادر و تسلیم گردیده و به موجب انتقال موروثی  به نامبرده انتقال یافته و 
اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر جابجایی 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 شــود چنانچه کســی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا 
سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 13072 اداره ثبت اسناد 

و امالک غرب استان اصفهان ) 223 کلمه، 3 کادر(  

فقدان سند مالکیت
5/54 شــماره صادره: 1395/43/250604 نظر به اینکه آقای رجبعلی هاشــمی ده 
چی فرزند عباس با تسلیم یک برگ استشهاد شهود شماره: 78511 دفترخانه 261 
اصفهان ،مدعی مفقود شدن سند مالکیت شش- یازدهم سهم مشاع از سه سهم مشاع 
از چهارده سهم  ششدانگ پالک شماره: 222/ 9  واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که 
در ذیل ثبت 166032 صفحه 89 دفتر جلد 904 امالک تحت شماره چاپی 0526884 
الف / 88  صادر و تسلیم گردیده و به موجب انتقال موروثی  به نامبرده انتقال یافته و 
اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر جابجایی 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 شــود چنانچه کســی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا 
سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 13073 اداره ثبت اسناد 

و امالک غرب استان اصفهان ) 223 کلمه، 3 کادر(  
فقدان سند مالکیت

5/55 شــماره صــادره: 1395/43/250657 نظر به اینکه خانم نرگس هاشــمی ده 
چی فرزند عباس با تسلیم یک برگ استشهاد شهود شماره: 78511 دفترخانه 261 
اصفهان ،مدعی مفقود شدن سند مالکیت سه – یازدهم سهم مشاع از سه سهم مشاع 
از چهارده سهم  ششدانگ پالک شماره: 222/ 9  واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که 
در ذیل ثبت 166038 صفحه 98 دفتر جلد 904 امالک تحت شماره چاپی 0526884 
الف / 88  صادر و تسلیم گردیده و به موجب انتقال موروثی  به نامبرده انتقال یافته و 
اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر جابجایی 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 شــود چنانچه کســی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا 
سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 13074 اداره ثبت اسناد 

و امالک غرب استان اصفهان ) 223 کلمه، 3 کادر( 
 فقدان سند مالکیت

5/56 شــماره صادره: 1395/43/250355 نظــر به اینکه آقای اصغر هاشــمی ده 
چی فرزند عباس با تسلیم یک برگ استشهاد شهود شماره: 78511 دفترخانه 261 
اصفهان ،مدعی مفقود شدن سند مالکیت بیســت- هفتاد و هفتم سهم مشاع از یک و 
سه هفتم سهم مشاع از پنج سهم مشاع از بیست و چهار سهم ششدانگ پالک شماره: 
220/ 9  واقع در بخش 14 ثبــت اصفهان که در ذیل ثبــت 166380 صفحه 17 دفتر 
جلد 906 امالک تحت شماره چاپی 0540868 صادر و تســلیم گردیده و به موجب 
انتقال موروثی  به نامبرده انتقال یافته و اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر 
جابجایی 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 اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 13075 اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان ) 231 کلمه، 3 کادر( 
فقدان سند مالکیت

5/62 شماره صادره: 1395/43/253768 نظر به اینکه سند مالکیت سه دانگ مشاع از 
ششدانگ پالک شماره: 3902 فرعی از 68 اصلی واقع در بخش 14  اصفهان ذیل ثبت 
118640 در صفحه 276 دفتر امالک جلد 651  به نام خانم فلورا نیکو نژاد امالک تحت 
شماره چاپی مسلسل 097187 الف / 87 ثبت و صادر و تسلیم گردیده سپس نامبرده 
با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 25008716 مورخ 1395/05/05 به انضمام 
دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 40109 مورخ 1395/4/31 
به گواهی دفترخانه 108 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت 
جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را 
نموده اند  لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
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 سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 13470 اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان 

اصفهان ) 234 کلمه، 3 کادر( 
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گوناگون 

کودک

خواندنی

خانه داریآشپزی

مواد الزم: خامــه ترش )اختیاری( 
یک چهــارم فنجان، پودر ســیر 
نصف ق چ،پنیر پارمزان رنده شده  
نصف ق چ،نمک نصف ق چ،روغن 
گیاهی یک و نیم ق غ + ،فلفل سیاه  
نصف ق چ،ســیب زمینی کوچک 
 900 گرم،فلفــل قرمز یک چهارم 

 ق چ،جعفری خرد شده کمی
طرز تهیه:

1-فر را روشن کرده با حرارت 120 درجه سانتی گراد گرم کنید.
2-ظرف پیرکس مخصوص فر را با  نصف قاشق غذا خوری روغن چرب کنید.

3-پنیر پارمزان ، نمک ، پودر سیر،فلفل قرمزو فلفل سیاه را با هم در یک کاسه مخلوط کنید.
4-سیب زمینی ها را پوست گرفته و از وسط نصف کنید. 

قسمت برش خورده را با دستمال تمیز خشک کنید تا رطوبتی نداشته باشد. سپس با 1 
قاشق غذاخوری روغن در یک کاسه بزرگ مخلوط کنید تا سیب زمینی ها  کامال پوشیده 

از روغن شوند.
5-مخلوط پنیر را به سیب زمینی ها اضافه کنید و هم بزنید تا سیب زمینی پوشیده شود. 
سپس سیب زمینی ها را از قسمت برش خورده در ظرف پیرکس بچینید و 15 الی 20دقیقه 
در فر بپزید .پس از 20 دقیقه ظرف را از فر بیرون آورده  وسیب زمینی  ها را زیر و رو کنید و 

مجددا 15تا 20 دقیقه دیگر در فر بگذارید.
 6-جعفری خرد شــده را در نهایت روی مواد بریزید و مخلوط کنیــد. در صورت تمایل 

می توانید با خامه ترش سرو کنید.

چاپ دوم نمایشــنامه » پیک نیــک در میدان جنــگ« تالیف 
»منوچهر اکبرلو « از سوی انتشارات سروش وارد بازار نشر شد.

کتاب داستان »پیک نیک در میدان جنگ«نمایشنامه ای است 
که برای اجرای کودکان در مدرســه نوشته شــده است. داستان 
روایتگر صحنه نبرد بین مورچه های سیاه و قرمز است که مدتی 
با هم در حال جنگیدن هستند. ژنرال که فرماندهی مورچه های 
 سیاه را بر عهده دارد پســرش را برای جاسوســی به منطقه ای

  می فرســتد که پیک از آنجا خبــر آورده بود کــه در پیک نیک 
آدم ها، کلی غذا بر زمین ریخته است.

موری فرزند ژنرال برای گرفتن اطالعات و اینکه شاید این نقشه 
مورچه های قرمز برای به دام انداختن مورچه های ســیاه باشد 
 به ســمت تپه حرکت می کند و در آنجا مــورک دختر فرمانده 
مورچه های قرمــز را از دســت عنکبوت نجات می دهــد و با او 

حرف می زند و می فهمــد که دخترک هم برای جاسوســی به 
آنجا آمده اســت. موری و مورک که از جنگ بدشــان می آمد و 
می خواســتند صلح برقرار شــود نقشه می کشــند که هر کدام 
 به پدرانشــان بگویند که طــرف مقابل می خواهــد صلح کند و 
هر چه دارند تقســیم کنند. نقشــه آنهــا انجام می شــود و در 
تپه ای کــه مقــدار زیادی غــذا بــود دو نیــروی مورچه های 
قرمز و ســیاه به هم می رســند و ادعــا می کنند که پیشــنهاد 
صلــح از آنها بــود و می خواهنــد دوبــاره بجنگند امــا با ورود 
عنکبوت کــه به آنها گفت شــما بجنگید و کشــته شــوید من 
هم شــما را دســر غذای خود می کنــم، مورچه هــای قرمز و 
ســیاه با هم متحد  می  شــوند  و او را فراری مــی دهند . صلح 
 برقرار می شــود  و  در میــدان جنگ پیک نیک و جشــنی برپا 

می شود.

 راز موفقیت مردان بزرگ و ســرکامیابی آنها درگروی
  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

 تمرکز فکر
تمرکز فکر یکی از عوامل کامیابی است. تمرکز کردن  
باعث می شود که فشار فکر به یک نقطه متوجه گردد 
و هرگونه مانع سرسختی از جلوی پا برداشته شود. نقش 
تمرکز فکر در کار، همان نقش اهرم در فیزیک اســت. 
 کار اهرم این اســت که نیروها را در نقطه ای متمرکز 
می سازد و با یک فشار متناسب، جسم سنگینی را بلند 
می کند از این رو با تمرکز فکر بر یک نقطه، بسیاری از 

مشکالت از پیش پای انسان برداشته می شود.
فعالیت های بدنی و فکری ما بسان قطرات باران است 
 که اگر در یــک نقطه گرد آید، دریاچه ای را تشــکیل 
 می دهــد، ولی اگــر پراکنــده شــود، در دل زمین 
فــرو مــی رود و نتیجــه ای به دســت نمــی آید. 
قطعــا آوازه نابغــه شــرق، شــیخ بهایی را شــنیده 

ایــد. وی در بســیاری از علــوم طبیعــی، ریاضی و 
 اســالمی دســت توانایی داشــت و به عنوان یکی از

  چهره های درخشــان خــاور زمین در بســیاری از 
رشــته های علمی آثار ارزنــده ای از خود بــه یادگار 
 گذارده است. وی می گوید: من با دانشمندان نامدار که

 ذی فنون بودند و در رشــته های گوناگون کار کرده، و 
در هر علمی اطالعات وسیعی به دست آورده بودند،وارد 
بحث و مذاکره شدم و بر همه آنها پیروز گشتم.  اما هر گاه 
با متخصص یک فن یعنی کسی که تمام نیروی خود را 
در یک رشته به کار بسته بود، به بحث پرداختم سخت 
مغلوب شد؛ زیرا بر اثر متناهی بودن نیروی فکر، زوایایی 

از هر علم برای او مخفی مانده بود.
قوای عقلی در حل مشکالت بسان اشعه خورشید است 
که اگر به وســیله ذره بین در نقطه ای متمرکز نشود، 
چیزی را که در مقابل آن قرار گرفته است نمی سوزاند. 
 و اشــعه فکر انســانی تا به نقطه واحدی نتابد موانع را 
ریشه کن نمی سازد و جوانب موضوع را روشن نمی کند. 
معلمان مجرب همواره شــاگردان را تشویق می کنند 

که در هر موضوعی دقت خود را به کار اندازند. دقت جز 
متمرکز ساختن قوا در نقطه ای، چیز دیگری نیست و 
همه اکتشافات معلول و اثر مستقیم دقت کاشفین در 
یک موضوع است. عده ای هستند که اصال در زندگی 
نقشه و هدف ندارند و بسان یک کشتی و یا هواپیمای 
بدون قطب نما، ســرگردانند. یک چنین کشتی بر اثر 
تصادم با کوه های مخفی دریایی خرد می شود و چنین 
هواپیمایی به هنگام عبور از روی چــاه های هوایی در 
آن ســقوط می نماید. افراد بی نقشه نیز بر اثر تصادم با 
 کوه حوادث از پای در آمده و یا در دره نابودی ســقوط 
می کنند. عده دیگری هستند که نقشه دارند ولی پیش 
از رسیدن به هدف از نیمه راه عقب نشینی می کنند و راه 
دیگری پیش می گیرند. مرد موفق کسی است که تا به 
هدف نرسد دســت از آن بر ندارد و به کار دیگر اشتغال 
نورزد. زیرا راه هر قدر دور باشد با پیمودن متوالی به پایان 

می رسد.
 ) برگرفتــه از کتــاب رمز پیــروزی مردان بــزرگ اثر

 آیت ا...سبحانی(

میوه، نان و هــر خوردنی دیگری پس 
از مدتــی کپک مــی زند. اصــال اگر 
چنــد روز از یخچالتان غافل شــوید 
و در آن را بــاز نکنیــد تنها یــک راه 
حل برای فــرار از بوی بــد آن برایتان 
 باقــی مــی مانــد و آن هــم ریختن 
مواد غذایی فاسد شده داخل سطل زباله 
است!بنابراین توصیه ما به شما این است 

که به دنبال یاد گرفتن راه هایی باشید که کپک به مواد غذایی یخچالتان راه پیدا نکند. 
رطوبت نان را بگیرید

کپک نان به سرعت در بافت نان نفوذ می کند و اگر تعدادی نان روی هم چیده شده باشد، همه آنها 
را آلوده و غیر قابل مصرف می کند. وقتی نان کپک زد، راهی جز دور انداختن آن وجود ندارد اما برای 
اینکه این اتفاق نیفتد پیش از سرد شدن کامل نان ها، نباید آنها را روی هم چید. پس برای این که کپک، 
نان های شما را از بین نبرد آنها را در پارچه های سفید و تمیز که بهتر از کیسه های پالستیکی است و 

باعث جذب رطوبت نان می شود، قرار دهید.
 میوه ها را دریابید

 بعد از نان، میوه در صدر جدول مواد غذایی کپک زدنی در یخچال خانه ها می درخشــد! کپک زدن 
میوه ها درون یخچال هم واقعا دردسرساز است، چون جمع کردن میوه های له شده  با بوی نامطبوع  از 

جامیوه ای، آزاردهنده است. 
برای پیشگیری از کپک زدن میوه ها در جا میوه ای یخچال یک اسفنج خشک قرار دهید تا رطوبت 
را به خود جذب کند. یکی دیگر از راه های پیشگیری از کپک زدن میوه ها این است که آنها را درون 

دستمال نخی مرطوب نگهداری کنید.

راهکاری برای جلوگیری از ایجاد کپک درون یخچالسیب زمینی تنوری با پنیر پارمزان در فر 

پیک نیک در میدان جنگ

با رژیم غذایی ستارگان 
هالیوود الغر شوید)2(

نقش والدین در کاهش لجاجت 
کودک را دست کم نگیرید

شرکت طرح های خالقانه  »پندا« با الهام از حلقه های المپیک برای 
بازی های زمستانی 2022 پکن یک پل طراحی کرد.

شرکت طرح های خالقانه »پندا« با الهام از حلقه های المپیک برای 
بازی های زمستانی 2022 پکن یک پل طراحی کرد.

پندا، پل مارپیچی را با استفاده از سیم و میله های آهنی در محدوده 
رودخانــه گوی)Gui( چین برای زیرســاخت سیســتم بازی های 
المپیک ساخته است.پل ســان شــان در محیطی کوهستانی و با 
الهام از پنج حلقه نماد المپیک ساخته شــده و چشم اندازی زیبا در 
محیطی کوهستانی را به معرض نمایش گذاشته است.این پل شهر 
پکن را به شهر ژانگ جیاکو متصل کرده که بیشتر بازی های المپیک 
در این مکان انجام خواهد شد.محدوده عمومی تفریحی و سرگرمی 
گردشگران و ساکنان در این مکان با پل های متعددی در سال های 
اخیر احاطه شده که زیبایی رویداد و محیط را به همراه آورده است. این 
پل نه فقط موجب زیبایی بلکه باعث توسعه شهر پکن شده است. پل 
سان شان  452 متر طول دارد و دارای ساختار مارپیچی دوبل و سه 
قوس با ساختار فوالدی و 95 متر ارتفاع در باال و تقاطع با حلقه زیرین 
است. این پل با کابل های فوالدی محکم ساخته شده و در واقع پل به 
این طریق محصور شده است. بر روی پل چهار الین مربوط به تردد 
وسایل نقلیه وجود دارد که با معبر پیاده رو از یکدیگر تفکیک شده اند و 

اطراف آن نیز فضای سبز تعبیه شده است.

عمیق ترین گودال آبی جهان به عمق بیش از 300 متر در دریای جنوبی 
چین کشف شد.این در حالی اســت که پیش از این تصور می شد گودال 
»دین« در جزایر باهاما بــا عمق 202 متر به عنــوان عمیق ترین نقطه 
جهان محسوب می شود. اکنون عمیق ترین گودال آبی جهان در جزایر 

»پارسل« واقع در دریای جنوبی چین شناسایی شده است.
چینی ها از این حفره عمیق به عنوان یک کشف بزرگ علمی جغرافیایی 
یاد می کنند. به گفته محققان چینی، قطر دهانــه این گودال 130 متر 
 اســت و از عمق 100 متری به بعــد آن حیات وجود نخواهد داشــت.

 چینی ها اعــالم کردند کــه با اســتفاده از یــک روبات زیــر دریایی 
توانسته اند 20 گونه جدید آبزی را در اطراف این حفره شناسایی کنند.

اصطالح »گــودال آبی« معموالً بــرای تاالب های موجــود در آب های 
گرمسیری و یا چاله های آبی عمیق و نیز گودال های بزرگی که در جزایر 

شکل می گیرند، به کار می رود.

فردی که پس از ابتال به ســکته ، قلبش در بیمارستان از کار افتاد، به 
شیوه ای معجزه آسا و با استفاده از یخ ، جانی دوباره یافت.

مرد ترکیه ای پس از سکته قلبی به بیمارستانی درآنکارا منتقل شد و با 
از کارافتادگی کامل قلب در مرکز درمانی تمام امیدها برای احیای او به 
یأس تبدیل شد، اما پزشکان توانستند وی را با یخ به زندگی بازگردانند!

پزشکان که با ابزار مختلف نتوانستند نبض این بیمار را به کار بیندازند، 
 به شــیوه ای جدید که در بیمارســتان های انگلیس مورد استفاده 
قرارمی گیرد، درجه حرارت بدن وی را به 30 درجه رســاندند تا آثار 
کمبود اکسیژن را در بدنش کاهش دهند و به همین دلیل، مرد را در 
حمامی از یخ گذاشتند.بعد از این وضعیت، دوباره قلب مرد به کار افتاد 
و پزشکان به مدت 24 ساعت وی را در دستگاه های دقیق گذاشتند 
و این امر موجب خوشــحالی خانواده اش شــد؛ ولی این شادمانی 
خیلی طول نکشید، زیرا این مرد بخشی از حافظه اش را از دست داد 
و نتوانست خانواده اش را به یاد آورد.با تالش چند ماهه خانواده مرد 
ترکیه ای ، او بخشی از حافظه اش را به دست آورده  و زن 39 ساله او 
همچنان با نشان دادن عکس ها و یادآوری خاطرات تالش می کند تا 

همسرش بقیه حافظه اش را بازیابی کند.

اگر شــما هم به دنبال بهترین رژیــم های غذایی 
هستید، به رژیم های ســتاره های هالیوود که در 

اینجا برایتان آورده ایم، نگاهی بیندازید...
5.میراندا کر

 آیا مشــکلی اســت که روغن نارگیل قادر به حل 
کردن آن نباشــد؟ این ســوپر مدل، پیشنهاد می 
کند که یک قاشــق غذاخوری از روغــن نارگیل 
 تصفیه نشــده را هر روز به وعده های غذایی خود

 اضافه کنید تا ســرعت متابولیسم بدنتان افزایش 
یابد.

 6.لیو تایلر
 لیو تایلر  دوش آب سرد را اکسیر جوانی و سالمت 
جســمانی اش می دانــد. او می گویــد: »یکی از 
آرایشــگرها این روش را به من پیشــنهاد کرد که 

خیلی هم کارساز بود.
 7.کریستینا آگیلرا

 مســلما یکی از بهترین رژیم های غذایی مربوط 
به کریستینا آگیلراســت. او رژیم غذایی 7 رنگ را 
انتخاب کرد؛ به این صورت که موظف است هر روز 
تنها 7 غذا با 7 رنگ مختلف مصرف کند: ســفید، 

قرمز، سبز، نارنجی، بنفش و زرد و...
 8.مگان فاکس

 وقتی صحبت از رژیم های غذایی می شود، مگان 
فاکس در شــجاعت اول است. این ســتاره هر روز 
صبح یک لیوان سرکه سیب می خورد. حال منظور 
ما را از  شجاعت فهمیدید؟ بو و طعم سرکه سیب...

 9.کارل الگرفلد
 عجیب نیســت کــه کارل الگرفلد در این ســن 
همچنان سالم، رو فرم و سر حال است! جواب این 
سوال را باید از رژیم غذایی اش پرسید. رژیم غذایی 
او شامل شیک شــکالت، پروتئین، سیب بخارپز  و 

انواع نوشیدنی های انرژی زاست.
10.ناتالی پورتمن

  حتما بــرای شــما هم جالب اســت کــه بدانید 
بالرین ها چه رژیم غذایی دنبال می کنند. او برای 
بازی در فیلم »قوی ســیاه« تنها با مصرف بادام و 

هویج توانست 20 پوند وزن کم کند.
 11.مدونا

 با نگاهی بــه مدونا، به خوبی می توان تشــخیص 
 داد که او به خاطر رژیم غذایی مناســبش این قدر 
جوان تر از ســنش نشــان می دهد. رژیم غذایی 
او شــامل ســبزیجات، از جمله انواع جلبک های 

دریایی است که مقدار زیادی فیبر دارند.
 12.اسنوکی

 اســنوکی برای جلوگیری از اضافه وزن در دوران 
بــارداری اش، تنها 6 عدد کوکی بــرای صبحانه و 
ناهار و یک شام سالم شــامل ماهی یا مرغ مصرف 

می کرد.

ابراهیم غفاری حق، روانشناس و مشاورگفت: لجبازی 
کودکان به دالیل مختلف می تواند بروز کند و هنگامی 
که این رفتار  با پاسخ منفی والدین  مواجه  شود، زمینه 

لجبازی در کودک تقویت خواهد شد.
وی گفــت: از دیگر مــوارد ایجاد حس لجبــازی در 
کــودک، خشــم درونی ناشــی از اضطــراب و تنش 
خصوصا در محیط خانه و همچنین تناقضات رفتاری 
والدیــن در برخورد با  اوســت، به این معنــی که آنها 
وقتی شــرایط روحی  مســاعدی دارند، با فرزند خود 
به خوبی رفتار کرده و زمانی کــه این وضعیت روحی 
 نامساعد باشــد با خشــونت با وی برخورد می کنند.

غفاری حق افزود: مشکالت جسمی و فیزیکی کودک 
مانند گرســنگی، خســتگی، بیماری و یا نقص عضو، 
همچنین عدم توجه کافی به کودک و یا توجه بیش از 
اندازه به وی حتی دخالت در بازی و کارهایش از دیگر 

عوامل لجبازی در کودکان است.

ساخت پل با الهام از حلقه های 
المپیک

عمیق ترین گودال آبی جهان 
کشف شد

یخ، معجزه ای که مرده را زنده کرد!

باغ های منظم و هندسی در فرانسه

رمز پیروزی مردان بزرگ )11(    موفقیت

شرکت عمران شهر جدید مجلسی وابسته به وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد مطابق با ماده 13 قانون برگزاری مناقصات، حفاظت 
فیزیکی شهر جدید مجلسی، اراضی دولتی و ساختمان های شرکت  عمران مجلسی را به شرکت  های تشخیص صالحیت شده و 

دارای مجوز حفاظت فیزیکی واگذار نماید. 
- مهلت و محل دریافت اسناد: واجدین شــرایط می توانند ظرف مدت پنج روز از نشر آگهی، جهت دریافت اسناد مناقصه به امور 

قراردادهای این شرکت مراجعه نمایند.
- ضمانت شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی به مبلغ 200/000/000 ریال

- مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: متقاضیان پس از تکمیل اسناد حداکثر تا تاریخ 95/5/16 مهلت دارند تا اسناد مربوطه را در 
پاکات الک و مهر شده به دبیرخانه شرکت عمران مجلسی تحویل دهند.

- نشانی کارفرما: اصفهان- کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن- شهر جدید مجلسی- بلوار ارم شرکت عمران مجلسی امور قراردادها 
تلفن: 031-52472733 

دورنگار: 031-52472214
صندوق پستی: 86316-45775

www.majlessi-ntoir.gov.ir :سایت اینترنتی

آگهی تجدید مناقصه

شرکت عمران شهر جدید مجلسی

نوبت دوم

م الف: 3813 

عکس نوشت

 مجموعه باغ های کاخ »مارکویساک« در فرانسه به خاطر 
درخت آرایی ها ی منظم و زیبایش به اشکال هندسی، شهرت دارد.

 »Vezac« این قصر و مجموعه باغ  آن ،که متعلق به قرن هفدهم است در
قرار دارد.  بیش از 150 هزار درخت موجود در باغ، در اشکال مختلف 

 آراسته  شده اند . این مکان  از سال 1996 برای بازدید عمومی 
گشایش یافت. بازدیدکنندگان می توانند  در مسیر 5 کیلومتری میان 

در ختان زیبا پیاده روی کنند. 
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امام علی )علیه السالم(: 
خودپسندى و غرور، مانع پيشرفت و كمال است.
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