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مثل اینکــه دوران »دل بده، قلوه بگیر«هــای آذری و 
گل محمدی به ســرآمده است! حاال چندســالی از آن 
روزهایی که خبر رســید »پرهام«، مالک جوان باشگاه 
نســاجی قائمشــهر، به دنبال دوگانه ســازی این تیم 

پرطرفدار با استفاده از ترکیب »آذری-گل محمدی«...

اگر ایرباس و بویینگ نشود، میتسوبیشی گزینه بعدی خواهد بود؛

سامورائی ها در آسمان ایران

كشف 50 كانتينر كاالی خارجي 
قاچاق در اصفهان

ویژه برنامه پاسداشت روز خبرنگار 
امروز برگزار می شود
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معاون حمــل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان 
با بیان اینکــه پویش مردمی ترافیــک چند ماهی 
 اســت فعالیتــش را در اصفهان آغاز کرده اســت،

 اظهار داشت: طرح های عملیاتی این پویش با شعار 
»هوای اصفهان را داریم« چند هفته...

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: در صورت تامین 
حق و حقوق مردم، مخالفتی با انتقال آب آشامیدنی 
مازاد به سایر استان ها نداریم. قاسم سلیماني دشتکي، 
در شوراي برنامه ریزي توسعه و اتاق بازرگاني، صنایع، 
معادن و کشــاورزي چهارمحال و بختیاري، با حضور 
اعضاي کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
و مسئوالن سازمان مدیریت و برنامه ریزي، بر رعایت 
حقوق مردم و به ویژه اهالي سرچشــمه تاکید کرد و 
یادآور شد:همان طور که در مناطق نفت خیز، درصدي 
به عمران آن منطقه اختصاص مي یابد، باید درصدي 
هم از درآمد، به اجراي طرح هاي آبخیزداري و کمک 

به تولید و زایش آب این استان اختصاص یابد...

»اصفهان ســتیزی« به حــوزه فرهنگ و 
فرهنگستان ادب فارســی و بنیاد سعدی 
و... هم رســید! روز گذشــته نشســت خبری هشتادوسومین 
دوره دانش افزایــی زبــان و ادبیات فارســی در بنیاد ســعدی 
برگزار شــد.  در ایــن نشســت، غالمعلــی حدادعــادل که 

 ریاســت بنیاد ســعدی را برعهده دارد و در جمــع خبرنگاران
صحبت می کرد، درباره سفر تعدادی از فارسی آموزان از سراسر 
جهان به ایران سخن گفت و تاکید کرد: »بنیاد سعدی بنیادی 
است که سه چهار سال از تاسیس آن گذشته و موسسه  جدیدی 
بــرای یکپارچه کردن فعالیت های آموزشــی زبان فارســی به 

خارجی هاســت.«  حدادعادل آمارهای جالبی در این باره ارائه 
 کرد؛ مثال گفــت » در حال حاضر در سراســر جهــان بیش از

200 کالس آمــوزش زبــان فارســی داریم که توســط بنیاد 
سعدی پشتیبانی می شــود و زیر نظر ماست؛ شــاید به همین 
تعداد هم دانشــگاه در سراســر دنیا وجــود دارد کــه در آنها 
زبان فارســی تدریس می شــود. همچنین در سراســر جهان 

افــراد دیگری هم هســتند که به صــورت منفرد، 
زبــان فارســی را در دنیــا آمــوزش می دهند.«  
رییــس بنیــاد ســعدی، از برنامــه های ویــژه...

استاندار چهارمحال و بختیاری:

مخالفتی با انتقال آب مازاد
در صورت تامين حقوق مردم نداریم

ميدان امام علی)ع( تا 
سی و سه پل پياده راه می شود  دوران تلخ پساقهرمانی!

ایران فقط اصفهان نيست؛ البته اصفهان نصف جهان است

جنگ رسانه ای آذری و یحیی ادامه دارد؛

پاسخ جالب حداد عادل به خبرنگاران در نشست خبری؛

این عشق قيمت ندارد
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به بهانه تشییع اولین شهید مدافع حرم ارتش اصفهان؛

W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R

آگهی مناقصه عمومی 
نوبت اول

مدیریت امور حقوقی و قراردادها-دانشگاه علوم پزشکی استان چهارمحال و بختياری

دانشگاه علوم پزشــکی اســتان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد انجام امور نگهداری و راهبری 
تاسیسات بیمارستان های هاجر)س(، کاشانی، شهداء لردگان، کلینیک امام علی)ع(، مرکز 
روانپزشکی سینا جونقان، ولیعصر)عج( بروجن، امام رضا)ع( اردل، امام جواد)ع( ناغان 
و سیدالشهداء فارسان و مجتمع رحمتیه و ستاد دانشگاه را در سال 1395 از طریق مناقصه 

عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.
مهلت خرید اسناد: از تاریخ درج اولین نوبت انتشار آگهی مناقصه در روزنامه لغایت سه روز

مهلت تحویل اسناد: از تاریخ درج اولین نوبت انتشار آگهی مناقصه در روزنامه لغایت سیزده روز
قیمت اســناد و نحوه واریز وجه: واریز مبلغ 200/000 ریال به حساب 2138501503003 نزد بانک 

رفاه کارگران شعبه دانشگاه علوم پزشکی استان چهار محال و بختیاری
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد: اصل فیش واریزی

میزان سپرده شرکت در مناقصه: 
بیمارستان کاشانی مبلغ 150/000/000ریال، بیمارستان هاجر)س( مبلغ 110/000/000 ریال، 
مجتمع رحمتیه 100/000/000 ریال، سیدالشهداء فارسان و شهداء لردگان مبلغ به صورت 
جداگانه مبلغ 90/000/000 ریال، ولیعصر)عج( بروجن، امام رضا)ع( اردل، امام جواد)ع( 
ناغان و کلینیک امام علی)ع( به صورت جداگانه مبلغ 60/000/000 ریال و ستاد دانشگاه 
و مرکز روانپزشکی سینا جونقان به صورت جداگانه مبلغ 40/000/000 ریال به صورت چک 

تضمینی بانکی و یا ضمانتنامه بانکی با اعتبار سه ماه
محل خرید اسناد: شهرکرد- بلوار آیت ا... کاشــانی- دانشگاه علوم پزشکی- واحد امور 

حقوقی
زمان گشایش پیشنهادها: حداکثر یک هفته پس از پایان مهلت ارسال پاکات

 لطفــاً بــرای کســب اطالعــات بیشــتر بــه ســایت پایــگاه ملــی مناقصــات بــه نشــانی
http://iets.mporg.ir مراجعه نمایید.

روز گذشته مراسم تشییع پیکر مطهر اولین شهید مدافع حرم اهل بیت )س( ارتش اصفهان، شهید محمد مرادی برگزارشد. ستوان سوم 
شهید »محمد مرادی« از غیور مردان ارتش جمهوری اسالمی ایران در دفاع از حریم اهل بیت )س( جان خود را تقدیم اسالم کرد.

زاینده رود
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به گزارش تســنیم، منابع آگاه کنگره آمریکا اعالم کردند: امیدواری ها 
برای از بین رفتن مهم ترین مســئله اختالفی بین آمریکا و اســراییل 
برای امضای قرارداد جدید بســته کمک نظامی چنــد میلیارد دالری 
واشــنگتن به تل آویو، افزایش یافته و ظاهرا اســراییل موافقت خواهد 
کرد تــا در نهایت بخش عمــده ای از این کمک نظامــی را برای خرید 
 تســلیحات ســاخت آمریکا، هزینه کند. این یک امتیاز مهم است که 
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی پس از ماه ها تنش در 

مذاکره با آمریکا، حاضر شد تا به دولت اوباما بدهد.
نتانیاهو روز دوشــنبه، یاکوب ناجل رییس موقت شــورای امنیت ملی 
اسراییل را به واشنگتن فرســتاد تا مذاکرات 3 روزه با آمریکا را هدایت 
 کند. یک مقام ارشــد آمریکایی نیز در همین باره گفــت: دولت اوباما 
بر تعهد خود برای امضای یک قرارداد جدید با اسراییل پایبند است که 
شامل بیشترین کمک نظامی اعطا شده توسط واشنگتن به یک کشور 

دیگر در تاریخ آمریکاست.
اعتبار پیمان نظامی فعلی آمریکا و اسراییل در سال 2018 میالدی به 

پایان خواهد رسید.

به گزارش ایرنا، »محمود حجازي« رییس ستاد کل ارتش مصر در رأس 
هیأتي به عربستان سفر کرد. رییس ســتاد کل ارتش مصر در این سفر 
چند روزه ریاست هفتمین نشســت کمیته نظامي مصري - سعودي را 

در ریاض به عهده  خواهد داشت. 
عربســتان در یک تحول گذشــته اعالم کرد که یک ناوگان دریایي به 
قیمت نیم میلیــارد دالر براي مصــر خریداري مي کنــد. این ناوگان 
دریایي از نوع میســترال فرانســوی اســت. قرار اســت مصري ها ناو 
هواپیمابر دیگري را از همین نوع در پایان ســال جاري تحویل بگیرند 
و عربستان نیز قرار اســت مبلغ یک میلیارد دالر براي خرید این ناو به 
مصر بپردازد. به ایــن ترتیب ناوگان دریایي مصر تنهــا ناوگان دریایي 
 در دریاي مدیترانه خواهد بود که از ناو هواپیمابر عمود پرواز اســتفاده 
مي کند. مصر و عربســتان سعودي سال گذشــته بیانیه اي را با عنوان 
»بیانیه قاهره« منتشــر کردند و بــه همکاري نظامــي و بهبود روابط 
اقتصادي متعهد شــدند. پیش تر عربستان ســعودي، امارات متحده 
 عربي و کویــت با اعطــاي مبلغي بالغ بــر 23 میلیــارد دالر در قالب 

محموله هاي نفت و ودیعه بانکي به کمک اقتصاد مصر آمده بودند. 

به گزارش خبرگزاری مهر ، ژاپن در پیش نویســی کــه از برنامه دفاع 
 ملی ســاالنه خود ارائــه داد، از رفتار چیــن در قبال دیگر کشــورها

 به عنوان دغدغه ای بزرگ برای دولت توکیو یاد کرد. پیش نویس سند 
دفاعی ژاپن در شــرایطی ارائه می شود که آســیا - پاسیفک همچنان 
در شــوک حاصل از ارائه رای دیــوان بین المللی دادگســتری )الهه( 
در عدم به رســمیت شــناختن حق تاریخی پکن برای مالکیت دریای 
 چین جنوبی به ســر می برد.ژاپن در این سند که به تایید »شینزو آبه«

 نخست وزیر این کشــور رسیده است مدعی می شــود که رفتار چین 
درعدم تبعیت از قوانین بین المللی، نتایج ناخواسته ای را به بار خواهد 
 آورد.از جمله اتهاماتی که در این ســند به پکن نســبت داده می شود

 می توان بــه پیگیری مطالبــات یک جانبه آن هم بــدون تالش برای 
انجام هر گونه مصالحه اشــاره کرد.چین بر سر مالکیت بخش بزرگی از 
دریای چین جنوبی به مساحت 3/5 میلیون کیلومتر مربع با کشورهای 
کوچک برونئی، مالزی، فیلیپین، تایوان و ویتنام اختالف نظر دارد.ژاپن 
که دومین ناوگان دریایی آســیا را در اختیار دارد، در سند دفاعی ۴8۴ 
صفحه ای خود در خصوص توانایی روز افــزون چین برای ایجاد تهدید 

آن هم با توسل به موشک های ضد کشتی خود، هشدار داده است.

پیمان نظامی ده ها میلیارد دالری 
آمریکا و اسراییل

سفر رییس ستاد كل ارتش مصر 
به عربستان 

ژاپن از چین به عنوان منشاء
»نگرانی عمیق« یاد كرد

پیشنهاد سردبیر: 
این عشق قیمت ندارد

به گزارش خبرنــگار مهر، بعد از آنکه وزارت کشــور در نامه ای 
 به شــورای نگهبان پیشــنهاد داد زمان برگزاری انتخابات ۹۶

 به دلیل مقارن شــدن با ماه مبارک رمضان بــه زمان دیگری 
موکول شــود، این شــورا ســرانجام  با برگزاری انتخابات در 
2۹ اردیبهشــت موافقت کرد .محمد حســین مقیمی رییس 
ســتاد انتخابات کشــور از اعالم تقویم زمان بنــدی انتخابات 
ریاســت جمهوری در آبان ماه ســال جاری خبر داد. وی افزود:  
بنای وزارت کشــور و شخص وزیر کشور این اســت که از آبان  
یا آذرماه ضمــن ارائه تقویــم زمان بندی انتخابــات، امورات 
مربوط بــه انتخابات نیــز آغاز شــود.رییس ســتاد انتخابات 
کشور در پاســخ به این ســوال که »چه زمانی را برای ثبت نام 
داوطلبــان انتخابات ریاســت جمهوری پیش بینی کرده اید؟«  

اظهار داشــت:  تمامی ســناریوها و برنامه ریزی ها انجام شده، 
اما بنای وزارت کشــور این اســت که از آبان مــاه وارد فرآیند 
انتخابات شــویم و همان موقع هم زمان بندی انتخابات و زمان 
ثبت نام  را اعالم خواهیم کرد. بر اســاس تغییرات انجام شده و 
مطابق با جــدول زمان بندی انتخابات در ســنوات گذشــته، 
انتخابات ریاست جمهوری ســال آینده 2۶ روز  زودتر از موعد 
 مقرر )2۴ خرداد( برگزار خواهد شــد. بر همین اســاس آغاز 
نام نویســی از داوطلبان نامزدی انتخابات ریاســت جمهوری 
احتماال از دهه سوم )بیســت و دوم( فروردین ماه آغاز می شود 
 و به مدت پنــج روز ادامه می یابد.بر اســاس این جدول کاری، 
هیأت های اجرایی انتخابات نیز از روز آغاز ثبت نام به مدت سه 
روز  در سراسر کشور تشکیل می شوند.رسیدگی به صالحیت 

داوطلبان نامزدی انتخابات در شورای نگهبان قانون اساسی از 
فردای پایان مهلت ثبت نام ها به مــدت پنج روز آغاز می گردد 
که احتماال اول اردیبهشــت ماه رسیدگی به صالحیت نامزدها 
به پایان خواهد رسید .ســپس به مدت 5 روز شورای نگهبان به 
اعتراض احتمالی داوطلبانی که صالحیتشان احراز  نشده است 
رســیدگی خواهد کرد .بعد از این مرحله وزارت کشور از ششم 
اردیبهشت، اســامی نامزدهای احراز صالحیت شده انتخابات 
ریاست جمهوری را اعالم می کند. مدت تبلیغات انتخاباتی نیز 
از هفتم اردیبهشــت به مدت 20 روز آغاز  و تبلیغات انتخاباتی 
نامزدها در روز 28 اردیبشهت ممنوع  می شود.اخذ رأی مردم 
 برای دوازدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهــوری از صبح

 روز 2۹ اردیبهشت آغاز خواهد شد.

اظهــار  تکذیــب  ضمــن  قاســمی  بهــرام 
نظــر رییــس ســازمان ســیا مبنــی براینکــه 
»مباحــث گســترده ای میــان ایــران و آمریــکا 
 در جریــان اســت «، افــزود: بــه جــز مباحــث 
هســته ای ،مذاکره دیگری بین آمریکا و ایران مطرح 

نبوده و نیست. 
وی در ادامه افزود: رییس ســازمان سیا در جایگاهی 
 نیســت که بتواند در مورد مســائل داخلی ایران به

 اظهار نظرهای بــی ربط و بیجا بپردازد.ســخنگوی 
وزارت امور خارجه انســجام ،وحدت و همبســتگی 
ملت و دولــت ایران را نمونــه ای بــارز در منطقه و 
جهان خواند و تاکید کــرد: اینگونه اظهارات مقامات 
آمریکایی با هــدف عملیات روانــی در جهت ایجاد 
تفرقه و دوقطبی ســازی در جامعــه ایرانی صورت 
می گیرد که از نظــر ما مردود و محکوم اســت.وی 
اضافه کرد: مردم ایران هوشــیارتر از آن هستند که 
اینگونه ســخنان نابجا و نامربوط را تکــرار کرده و به 
آن دامــن بزنند و بارهــا به این ســخنان تفرقه آمیز 
 و جهــت دار کــه با اهــداف خــاص، مشــکوک و 
حساب شده ای بیان می شــود ، عکس العمل الزم را 

نشان داده اند.

امیر دریادار حبیب ا... ســیاری، فرمانده نیروی دریایی 
ارتش در حاشیه مراســم بازدید از مجتمع تحقیقاتی 
جهاد دانشــگاهی در جمع خبرنــگاران گفت: نیروی 
 دریایــی راهبــردی، نیرویی تجهیزات محور اســت و

 در صــورت در اختیــار داشــتن تجهیزات مناســب 
می توانــد در آب های دنیــا دریانوردی کنــد و قدرت 
 خود را به نمایش بگذارد. ســیاری با اشاره به تاکیدات 
مقــام معظم رهبــری بر لــزوم خودکفایی کشــور و 
نقش آفرینی جهاد دانشگاهی در این زمینه، خاطرنشان 
کرد: همانطــور که مقــام معظم رهبری بــرای جهاد 
دانشــگاهی تاکید کرده اند، این نهاد باید بکوشد تا در 
جهت خودکفایی علمی و تامین تجهیــزات مورد نیاز 
کشــور روی پای خود بایســتد.فرمانده نیروی دریایی 
ارتش همچنین بــه همکاری ها و تعامــالت این نیرو 
با دانشگاه ها و مراکز علمی کشور اشــاره و اظهار کرد: 
امیدواریم بتوانیم از توانمندی های ایــن مراکز بهتر و 
بیشتر استفاده کنیم. سیاری در پایان با تاکید بر اینکه 
نباید در تامین تجهیزات نگاهمان به خارج باشد،  گفت: 
تاکنون توانســته ایم که از ظرفیت هــای دانش بومی 
استفاده های بسیاری کنیم و در داخل، تمام تجهیزات 

مورد نیاز خود را بسازیم.

آغازتبلیغات ریاست 
جمهوری از۷ اردیبهشت

سخنگوی وزارت خارجه:

 پاسخ به سخنان 
رییس سازمان سیا

فرمانده نیروی دریایی ارتش:

نباید در تامین تجهیزات 
نگاهمان به خارج باشد

ارتشدولتوزارت خارجه
ریاست جمهوری:

احیای سازمان امور اداری و 
استخدامی كشور

رییس كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

 آغاز سیر نزولی گروه های 
تروریستی تکفیری 

حجت االسالم والمســلمین روحانی در ادامه برنامه های 
دولت برای اصــالح نظام مدیریــت و ســاختار اداری و 
اســتخدامی کشــور و به ویژه ســاماندهی نظام حقوق و 
دســتمزد، در حکم مهمی ســازمان اداری و استخدامی 
کشــور را احیا و رییس آن را منصوب کرد.رییس جمهور 
در دو حکم جداگانه، جمشید انصاری را به عنوان »معاون 
رییس جمهــور و رییس ســازمان اداری و اســتخدامی 
کشــور« و محمد باقــر نوبخت را بــه عنــوان » معاون 
رییس جمهور و رییس ســازمان برنامه و بودجه کشور« 
منصوب کرد. الزم به ذکر اســت که ســازمان امور اداری 
و اســتخدامی کشور در اســفندماه ســال 1378 همراه 
با ســازمان برنامه و بودجه منحل شــد و طبــق مصوبه 
شورای عالی اداری کشــور به جای آنها سازمان جدیدی 
به نام ســازمان مدیریت و برنامه ریــزی ایجاد گردید؛ اما 
این سازمان نیز در ســال 138۶ به دستور رییس جمهور 
 منحــل و بــه دو معاونت تبدیل شــد. به نظر می رســد

 تصمیــم گیری بــرای احیــاي ســازمان امــور اداري 
 و اســتخدامي کشــور در راســتای افزایــش نظــارت

 بر استخدام هاي کشوري صورت گرفته باشد. 

عالءالدین بروجــردی بعد از دیــدار با هیاتــی از اعضای 
فراکســیون حزب ا...) وفــاداری به مقاومــت( در پارلمان 
لبنان اظهارداشــت: امروز مقاومت پنج ساله مردم و دولت 
 ســوریه وهمچنیــن پایداری مــردم عراق بــا وجود همه 
کارشــکنی های آمریکا و هم پیمانان منطقه ای و اروپایی 
آن به نتیجه رسیده و شاهد ســیر نزولی حیات گروه های 
تروریستی تکفیری هستیم. بروجردی با بیان اینکه امنیت 
لبنان برای جمهوری اسالمی ایران بسیار حائز اهمیت است، 
افزود: مقاومت و نیروهای حزب ا... لبنان به رهبری ســید 
حســن نصرا... دبیرکل حزب ا... توفیقات بیشتری را برای 
ایجاد امنیت پایدار در لبنان و حتی همه منطقه به دســت 
آورده و این رونــد ادامه خواهد یافت و شــاهد تاثیرگذاری 
بیشتر محور مقاومت خواهیم بود. رییس کمیسیون امنیت 
 ملی و سیاســت خارجی مجلس تصریح کــرد: تالش های

 نبیه بری رییس مجلس لبنان را برای شروع گفت وگوهای 
ملی که قرار اســت به زودی در ســه روز متوالی ادامه یابد، 
تحســین می کنیم و امیدواریم این تالش ها به حل و فصل 
مشــکالت لبنان و نزدیک شــدن دیدگاه های گــروه ها و 

احزاب سیاسی و تقویت وحدت ملی در لبنان منجر شود.

پارلمان

اخبار كوتاهیادداشت

ایرنا گزارش داد: تعداد زیادي از علمــا و امامان جمعه و واعظان 
االزهر قصد دارند هفته آینــده در اعتراض به اقدام وزارت اوقاف 
مصر تظاهرات کنند. »محمد مختار جمعــه« وزیر اوقاف مصر 
اخیرا خواستار یکپارچه شدن خطبه هاي نماز جمعه مصر شده 
و در این زمینه پیشــنهاد داد که کمیته اي براي تهیه و تنظیم 
خطبه هاي نماز جمعه تشکیل شود و خطبه هاي نماز جمعه را 
به صورت مکتوب به ائمه جمعه ارسال کرده تا آنها، همان را در 

منبر نماز جمعه قرائت کنند. 
پس از مخالفت احمد الطیب شــیخ االزهر با ایــن اقدام وزارت 
اوقاف مصر، علماي االزهر اعالم کردند که در حمایت از الطیب 
تظاهرات مي کنند. پیش تر رییس ســابق کمیته فتواي االزهر 
گفته بود که یکســان ســازي خطبه هاي نماز جمعه به صورت 
مکتوب، موجب وهن علماي مصر و فارغ التحصیالن االزهر است 

و این تصمیم به صورت عجوالنه اتخاذ شده است. 
 به نظر می رســد هدف دولت مصر از پیشنهاد این طرح کاهش 
نفوذ و تاثیرگذاری تفکــرات امامان جمعه نزدیــک به جریان 

اخوان المسلمین، بزرگ ترین گروه مخالف دولت باشد. 

به گزارش ایسنا و به نوشته روزنامه اورشلیم پست، انگیزه تقویت 
روابط میان اسراییل و عربســتان منافع مشترک است. هر دوی 
آنها از برنامه  هسته ای ایران و افزایش نفوذ این کشور در منطقه 
هراس دارند. از طرف دیگر آنها در تضعیف جایگاه حزب ا...لبنان 

دارای منافع مشترک هستند. 
سید حسن نصرا...، دبیرکل حزب ا... در سخنرانی اخیر خود نیز 
درباره  تقویت روابط اسراییل و عربستان هشدار داده و نسبت به 

این رفتار عربستان سعودی به شدت انتقاد کرده بود. 
باید اشــاره کرد که ترکی الفیصل رییس ســازمان جاسوســی 
عربستان در ســال های 1۹7۹ تا ســال 2001 میالدی بارها و 
به طور علنی در مناســبت های مختلف با مقامات نظامی و دیگر 
مقامات اســراییلی دیدار و گفت وگو کــرده؛ افزایش این روابط 
حتی ابعــاد دیگری نیز پیدا کرده اســت. گزارش رســانه های 
اســراییلی نشــان می دهد که تــل آویو تجهیزات جاسوســی 
به عربســتان می فروشــد و تجهیزات مربوط به مراکز کنترل و 

فرماندهی در اختیار نیروهای امنیتی آل سعود قرار می دهد.

 اعتراض به یکپارچه شدن 
خطبه های نماز جمعه مصر

ترس از ایران، انگیزه عربستان و 
اسراییل برای تقویت روابط

که  من و تو، راحت زیر نسیم سمیه   پارسادوست  حاال شــب های زیادی است 
کولــر و  پنکــه   خنــک 

 می خوابیم که داغ نکنیم و کاری نداریم که چه داغ ها که 
بر چه دل ها نشست)!( وقتی ما از شدت لذت خواب و رفع 
 خســتگی، خواب های شــیرین می دیدیم و مــی بینیم، 
یک عده شیربچه دالور این آب و خاک، فرسنگ ها دورتر 
از ما، جایی به نــام »حلب« یا »خان طومــان« یا هرجای 
دیگری از یک کشور خســته جنگ زده،  زیر باران گلوله تا 
 صبح چشــم برهم نمی گذارند. صبح که می شــود، خبر

 می رســد یک نوعروس بیوه شــده یا یک کودک معصوم 
یتیم شده و یا مادری که فرزندش را فدای راه دفاع از حرم 
 عمه ســادات کرده اســت ... و من به آن بچــه هایی فکر 
می کنم که هنگام بازگشت از مدرسه، تصویر پدر خود را بر 
باالی در خانه خواهند دید... دیروز که اولین شــهیدمدافع 
حرم ارتش اصفهان را در شــهرمان تشــییع کردند ، باز به 
: پرســیدم  از خــود  و  کــردم  فکــر   ایــن صحنــه 

 » راستی! شهید مرادی بچه داشت؟ اگر داشت ، چه سن و 

سالی داشتند؟ « بعد دوباره سوال دیگری به ذهنم رسید : 
 » مگر فرقــی هم می کنــد؟ کوچــک یا بــزرگ ...مگر 
»بی پدری« و »یتیم شدن« سن و سال می شناسد؟ مگر 
دنیا را هم به آدم بدهند، جــای خالی پدری که از کنار تو و 
یک عمر خاطراتت، به یک قاب روی طاقچه ســفر کرده را 
پر می کند؟« جمله روی بنرنصب شــده روبه روی قطعه 
 شــهدای مدافع حرم در گلســتان شــهدا را دوباره مرور

 می کنم : » می گوینــد چراغی که به خانه رواســت ، به 
مسجد حرام اســت ...اما آیا اگر در سوریه نجنگیم، چراغی 
در خانه روشــن می ماند؟« من و ما مــی دانیم  اینها همه 
برای این است که ایران نشود سوریه و عراق، ناموسمان به 
تــاراج نرود، دینمــان به غارت نرود . کشــورمان نشــود 
جوالنگاه تروریســت های خارجی داعشی، خاکمان نشود 
پایگاه جنایتکاران غربی و من و تو و ما مثل دیشــب و همه 
شب های دیگر، راحت و آسوده در کنار خانواده خود و روی 
تخت نرم و گرممان زیر باد کولر راحت بخوابیم و خیالمان 
راحت باشد، کسانی هستند که اجازه نمی دهند چراغ این 
خانه خاموش شود. اجازه نمی دهند دشمن نگاه چپ به ما 

کند. اجازه نمی دهند پای حرامی به حرم باز شود ... 
درســت در روزهایی که یک نفر از »خواب ماندن ارتش« 
 حرف زده بــود و یک عده هــم به فکر ماهیگیــری از آب 
گل آلود این سخن نســنجیده احساســی بودند ، شهید 
ارتشی ما هم از راه رســید و اصفهان دوباره بوی »زینبیه« 
گرفت. دوبــاره در »هوای حــرم« نفس کشــید و دوباره 

سرمان را باال گرفتیم که »کلنا عباسک یا زینب« ... 
 و حتما همســر شــهید مــرادی مثل همســر شــهید 
»خیــزاب« هــا و »یوســفیان« هــا و »کاظمــی« ها و 
»رضایی«ها و »شیروانیان« ها و ... از این پس به جا مانده 
از خاطره سبز طراوت بارانی است که طالیه دار راه عاشقی 
 شــد . می داند که همســرش از این به بعد ســتاره های

 شانه اش را با دستان رســول ا... می گیرد که حافظ حریم 
عمه جان بود ... 

و ما به »اصفهان« این شــهر شــهیدان خدا باز هم افتخار 
خواهیم کرد. به شــهری که طالیه دار و ســردمدار تقدیم 

دوران  در  شــهید 
دفــاع مقــدس بود 
و حــاال هــم در راه 
زینبی،  حریم  حفظ 
شــهید  بیشــترین 
مدافــع را باافتخــار 
تقدیم کرده است. به 
جوانانش  که  شهری 
در خون مــی غلتند 
تا نخــل زینبی خم 
نشود. به »اصفهان« 
کــه مادران عاشــق 
پــروری را در دامان 
مـادرانی  دارد.  خود 
روزگــــاری   کـــه 
»علــی اکبر«هــای 
خــود را فــدای راه 
»حســین« کردند و 
حاال هــم مادرانی از 
نسل همان شیرزنان، 
جوان هــای خود را 
فدای حفــظ حریم 
زینبی مــی کنند تا 
کسی گمان نبرد که 

»زینب تنها می ماند«. سالم و درود خدا بر شهیدان و سالم 
و درود خدا بر شهدای مدافع حرم ... سالم بر شهدای ارتش 
و ســپاه و بسیج ...ســالم ما بر شــما که جان پناه من و ما 
شــدید در روزهایی که می خواهند روی »عشق« قیمت 
بگذارند... این عشق الهی اســت. این را خوب می دانیم...  
اصال »این سهمیه های جنگ من مال شما ، بابای همیشه 

خوب من را بدهید ...« 

به بهانه تشییع اولین شهید مدافع حرم ارتش اصفهان؛

این عشق قیمت ندارد

روز گذشته مراسم تشییع پیکر مطهر اولین شهید مدافع حرم اهل بیت )س( ارتش اصفهان، شهید محمد مرادی 
 برگزارشد. ستوان سوم شهید »محمد مرادی« از غیور مردان ارتش جمهوری اسالمی ایران در دفاع از حریم

 اهل بیت )س( جان خود را تقدیم اسالم كرد.

مگر دنیا را هم به آدم 
بدهند، جای خالی پدری 

كه از كنار تو و یک عمر 
خاطراتت، به یک قاب 

روی طاقچه سفر كرده را 
پر می كند؟ جمله روی 

بنرنصب شده روبه روی 
قطعه شهدای مدافع 

حرم در گلستان شهدا را 
 دوباره مرور می كنم : 

» می گویند چراغی كه به 
خانه رواست ، به مسجد 
حرام است ...اما آیا اگر 

در سوریه نجنگیم، 
چراغی در خانه روشن 

می ماند؟« 

خبر

معاون وزیر امور خارجه، با بیان اینکه ایران و اتحادیه 
اروپا در مورد مسائل مختلف دوجانبه، مسائل منطقه 
از جملــه آوارگان و ضــرورت مبارزه با تروریســم با 
یکدیگر گفت وگو و رایزنی می کنند، درباره تاســیس 
دفتر مســتقل اتحادیه اروپا در تهران نیز خاطرنشان 
کرد: در حال حاضر دو نفر بــه نمایندگی از اتحادیه 
اروپا در ســفارت هلند جهت پیگیری امور مربوط به 
این اتحادیه مشغول به فعالیت هستند و  امور مربوط 

به ایران و اتحادیه اروپا را پیگیری می کنند.
تخت روانچــی بــا بیان اینکه در ســفری کــه خانم 
موگرینــی در اواخــر فروردین ماه  ســال جاری به 
تهران داشت هفت کمیسیونر اروپایی، او را همراهی 
می کردند، گفت: مقامات اتحادیــه اروپا تاکید دارند 
که برای اجرایی شــدن توافقــات صورت گرفته بین 
ایران و اتحادیه اروپا ضرورت دارد کــه آنها یک تیم 
قوی در تهران  به صورت مســتقر داشــته باشــند و 
الزمه اش این اســت که دفتر نمایندگی مســتقلی را 

ایجاد کنند.
معاون اروپا و آمریــکای وزارت امور خارجه در همین 
زمینه ادامه داد: ســفیر جمهوری اســالمی ایران در 
بروکسل، هم به عنوان سفیر ایران در این کشور و هم 
به عنوان رابط ایران با اتحادیه اروپا ایفای مســئولیت 
می کند و در همین چارچوب آنها نیز تاکید دارند که 

تشکیالت مستقلی در تهران داشته باشند.
وی افزود: ما به طرف هــای مقابلمان در اتحادیه اروپا 
به صورت شــفاف اعالم کرده ایم کــه این موضوعی 
زمان بر است و باید مسائل حقوقی مرتبط با تاسیس 
دفتر در تهــران را در نظر بگیرند و کاری نیســت که 

بتوان یک شبه آن را انجام داد.
وی درباره موانع تاســیس دفتر مستقل اتحادیه اروپا 
در تهران نیــز عنوان کرد: همانطور کــه پیش از این  
اشاره شد، تاســیس چنین دفتری نیازمند طی شدن 
مراحل قانونی در کشــور اســت و مــا نمی توانیم به 
 آنهــا بگوییم که مثــال فــردا بیایند و دفترشــان را 

باز کنند. 
در حال حاضر بــرای تســریع امور به ایــن فرمول 
رســیده ایم که تعداد محدودی از نماینــدگان این 
اتحادیه در ســفارت هلند در تهران مســتقر شوند تا 
کارها را پیش ببرند. گرچه آنها اصرار دارند که با این 
وسعت کار  بین دو طرف، تعداد افراد اعزامی کم است 
و می گویند باید نمایندگی فعال و مســتقلی داشته 

باشند.

طرح اتحادیه اروپا برای تاسیس 
دفتر مستقل در تهران
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بازار

خودرويادداشت

پژو 208 که به احتمال زیاد در ســال آینده از ســوی ایران خودرو 
 عرضه خواهد شــد، همانند 206 و 207 ظاهری مناســب دارد که

می توان گفت اگر این خودرو با قیمت مناســب به بازار عرضه شود، 
می تواند با استقبال خوبی مواجه شود.

 ایــن خــودرو از نظــر انــدازه، در کالس خودروهای ســوپر مینی
قرار می گیرید و از آن می توان به عنوان نوه 206 نام برد. این پژو، در 
منطقه آزاد اروند و با پالک این منطقه در حال تردد است. این عکس 

در شبکه های اجتماعی منتشر شده است.

نوه ۲۰۶ در ايران

قیمت انواع مخلوط کن / غذاساز / 
چندکاره در بازار

پیشنهاد سردبیر: 
چین همچنان می تازد!

معاون روابط کار وزارت کار گفت: از طریق افزایش قدرت 
خرید و اصالح ســهم مزد در قیمت تمام شــده تولید، به 

دنبال افزایش رضایت نیروی کار هستیم.
سیدحســن هفده تن، معاون روابط وزارت کار، در نشست 
شــورای ســه جانبه ملی دولت، کارگران و کارفرما گفت: 
تصمیمات حوزه روابط کار تاثیرات گره گشــایی بر توسعه 
اقتصاد ملــی، به تبع آن افزایش درآمد ســرانه کشــور و 

افزایش قدرت خرید نیروی کار خواهد داشت.

معاون روابــط کار وزارت کار ادامــه داد: از ابتدای دولت 
تدبیر و امید، برنامــه های جدیدی را طراحــی کرده ایم 
که با اجــرای اثربخش آنها بتوانیم به مطلوبیت بیشــتری 
 در کارکــرد اقتصــاد ملــی و بهــره وری عوامــل تولید

دست یابیم.
وی همچنین بر توســعه متوازن، امنیت شغلی نیروی کار 
همزمان با تامین امنیت تولید و  ســرمایه گذاری، ارتقای 
جایگاه کرامت و زندگی کاری نیروی کار کشــور، تاکید و 
در ادامه تصریح کرد: تشــکل ها باید در جایگاه عزتمندی 
قرار گیرند و در عین حال، زمینه ای فراهم شود تا معیشت 
نیروی کار کشــور از طریق افزایش قدرت خرید و اصالح 
ســهم مزد در قیمت تمام شــده تولید، به رضایت مندی 

نیروی کار منجر شود.

در چهار ماه نخســت ســال جاری، صادرات کاال از ایران با 
2۳ درصد افزایش، نســبت به مدت مشــابه ســال قبل به 
16/۳میلیارد دالر رسیده اســت و واردات کاال نیز با کاهش 

7/12درصدی به 12/8میلیون دالر رسید.
در چهار ماه نخست ســال جاری، ســهم صادرات کاالهای 
پتروشیمی از کل صادرات غیرنفتی به 41/5 درصد افزایش 
یافته اســت. در این مدت 6 میلیارد و 76۹ میلیون دالر انواع 
کاالی پتروشــیمی به وزن 1۳ میلیون و 684 هــزار تن، از 

ایران به سایر کشــورها صادر شده اســت.  با وجود افزایش 
صادرات پتروشیمی و سایر کاالها، شــاهد کاهش صادرات 
میعانات گازی در چهار ماهه نخســت سال جاری بوده ایم؛ به 
 طوری که در این مدت، صادرات میعانات گازی8/77 درصد

کاهش داشت و به مرز 2 میلیارد و ۹12 میلیون دالر رسید و 
سهم میعانات گازی از کل صادرات کشورمان به 17/86 درصد 
کاهش یافت و جای خود را به محصوالت پتروشیمی و سایر 

کاالها داد.
بنابر این گــزارش واردات چیــن، ترکیه و جمهــوری کره 
 از ایــران در مدت یادشــده، بــه ترتیــب 8/81، 10/26 و

24۳۹ درصد افزایش یافت؛ این در حالی اســت که صادرات 
 غیرنفتی ایران به کشــورهای امارات متحــده عربی و عراق،

به ترتیب 8/6 و 4/6درصد کاهش یافته است.

معاون وزير کار مطرح کرد:

دولت، درپی جلب رضايت 
کارگران با افزايش قدرت خريد

رشد ۲3درصدی صادرات؛ کاهش ۷درصدی واردات

چین همچنان می تازد!

برمبنای نظر تحلیلگران، فاصله فزاینده بین فقرا و ثروتمندان 
برای کســی که امکان خرید یک قایق تفریحی یا پنت هاوسی 
در منهتن را دارد، مسئله ای نیست؛ اما این طبیعت فلج کننده 
نابرابری هاست که تقریبا همه ابعاد زندگی روزمره را تحت تاثیر 
خود قرار می دهند؛ از چشم انداز شغلی و فرصت های آموزشی 

گرفته تا خطرات تهدید کننده سالمتی و ایمنی محل زندگی.
قطر؛ درآمد سرانه: ١٤۶هزار دالر

 قطر به عنوان بزرگ تریــن صادر کننــده گاز طبیعی مایع به 
شــمار می رود و نفت، منبع اصلی درآمدش اســت. نفت و گاز 
طبیعی مایع، پایه های اقتصاد این کشــور هستند که بیش از 
70 درصد از درآمد کل و همچنین بیــش از 60 درصد از تولید 
ناخالص داخلی را تشــکیل می دهد. اتباع قطر تنها 12 درصد 
از کل جمعیت 2/2 میلیون نفری این کشور است. قبل از ظهور 
صنعت نفت، قطر کشور فقیری بود؛ با اقتصادی مبتنی بر صید 

مروارید.
 لوکزامبورگ؛ درآمد سرانه: ٩٤۰۰۰ دالر

 لوکزامبورگ دومین کشــور کوچک اتحادیه اروپاست که در 
میان کشورهایی که دارای دموکراسی هستند، از رفاه بیشتری 
برخوردار اســت. این کشــور با صنایع متنوعش، تا حد زیادی 
وابســته به بانک، فوالد و بخش های صنعتی است. با جمعیت 
کمی بیش از 500هزار نفر، لوکزامبورگ جزو هشتمین کشور 

کم جمعیت اروپا به شمار می رود.
 سنگاپور؛ درآمد سرانه: ٨٥۰۰۰ دالر

سنگاپور کشور- شهری است مســتقل که با داشتن حکومتی 
عمل گرا و عاری از فساد و با پیشــرفت سریع اقتصادی، به یک 
نماد تبدیل شده اســت. ســنگاپور به دلیل تجارت آزاد و نرخ 
پایین مالیاتی که با بازار تجارت گرا همراه اســت، بسیار توسعه 
یافته اســت. با یک جمعیت 5/۳ میلیونی، ســنگاپور دومین 

کشور- شهر مستقل متراکم پس از موناکو است.
 برونئی؛ درآمد سرانه: ٨۰۰۰۰ دالر

درآمد نفــت، بیــش از نیمی از تولیــد ناخالــص داخلی این 
کشور کوچک و ثروتمند را تشــکیل می دهد. درآمد حاصل از 
سرمایه گذاری های خارج از کشور، همچنین درآمدهای تولید 

داخلی، به تقویت اقتصاد این کشور کمک می کنند. 
برونئی، ســومین تولید کننده نفت در جنوب شــرقی آســیا، 
همچنین چهارمیــن تولید کننده گاز طبیعــی مایع در جهان 

است. جمعیت این کشور 418هزار نفر تخمین زده شده است.
 کويت؛ درآمد سرانه: ۷۲۰۰۰ دالر

 کویت نزدیک بــه 10 درصــد از ذخایر نفت جهــان را دارد و 
چهارمین تولیدکننده در اوپک اســت. نفت نزدیک به نیمی از 
تولید ناخالص داخلی و ۹5 درصد از درآمد حاصل از صادرات و 

درآمد دولت را تشکیل می دهد. 
ارز کویت باالتریــن ارزش ارزی را در جهــان دارد. یک دینار 

کویت، معادل ۳/28 دالر آمریکاست.
 نروژ؛ درآمد سرانه: ۶٨۰۰۰ دالر

 نــروژ دارای بزرگ تریــن صندوق های ثروت ملــی در جهان 
است. درصد زیادی از رشــد اقتصادی نروژ، به دلیل وفور منابع 

طبیعی است؛ مانند اکتشــاف و تولید نفت، برق آبی و شیالت. 
با جمعیت بیش از پنج میلیون نفر، این کشور دارای استاندارد 
بسیار باالی زندگی در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی است 

و سیستم رفاهی کاملی دارد.
امارات متحده عربی؛ درآمد ساالنه:   ۶٨۰۰۰ دالر

امارات متحده عربی، دومین اقتصاد را پس از  عربستان سعودی 
در جهان عربی دارد؛ بــا تولید ناخالص داخلــی 570 میلیارد 
دالر در ســال 2014 که به شــدت به نفت متکی است و بیش 

از 85 درصد از اقتصاد خود را از صادرات نفت تامین می کند.
 هنگ کنگ؛ درآمد سرانه: ٥۷۶۷۶ دالر

هنگ کنگ یک منطقه مستقل در ساحل جنوب چین است که 
بیشتر به خاطر آســمان خراش های عظیمش مشهور است. دو 

منبع درآمد عمده آن، کشتیرانی و خدمات مالی است.
اياالت متحده آمريکا؛ درآمد سرانه: ٥۷هزار دالر

 ایاالت متحده آمریکا در اواسط  ســال 2015 با تولید ناخالص 
داخلــی 17/۹14تریلیــون دالر، بزرگترین اقتصــاد جهان را 
داشــته اســت. درحال حاضر آمریکا بزرگ ترین تولید کننده 
 نفــت و گاز طبیعــی در جهان اســت. ایــن کشــور یکی از

بزرگ ترین کشــورهای تجاری، همچنین دومین تولید کننده 
در جهان اســت. آمریکا میزبان بــورس اوراق بهادار نیویورک 

است که بزرگ ترین بازار سهام در جهان به شمارمی رود.
  سويیس؛ درآمد سرانه: ٥۶۰۰۰ دالر

سوییس که تولید کننده شکالت و ســاعت های لوکس است، 

یکــی از ثروتمندتریــن کشــورهای جهان به شــمار می رود. 
سیاســت امنیت پولی بلندمدت و ثبات سیاسی به این کشور 
کمک کرده اســت در زمره بزرگ ترین مرکز اقتصادی جهانی 

باقی بماند.
 فقیرترين کشورهای جهان

 جمهوری آفریقای مرکزی، فقیرترین و یکی از کم توسعه ترین 
کشورهای جهان است. این کشور سال هاست گرفتار فساد، فقر 
و خشونت  است که محصور در خشــکی بوده و از هیچ طرف به 
دریا راه ندارد. همچنین آب وهوای گرمســیری داشته و شمال 
آن را بیابان  فراگرفته  اســت.    متوســط درآمد مردم این کشور 

ساالنه 6۳۹ دالر است.    
جمهوری دموکراتیک کنگو، دومین کشــور فقیر جهان است. 
ارزش منابع معدنی کنگو 24 تریلیون دالر برآورد شده که برابر 
با تولید ناخالص داخلی آمریکا و اروپاســت. تصاحب این  ثروت 
 غیرعادی زیرزمینــی، انگیزه اصلی جنگ داخلی این کشــور

بوده  است. 
کنگو دچار تورمی افسارگســیخته و دارای یکی از  پایین ترین 
سطوح زندگی در آفریقاســت.  متوسط درآمد ساالنه مردم این 

کشور 75۳ دالر است.   
ماالوی   ســومین کشــور فقیر جهان اســت. تورم باال و اتکا به 
تامین مالی کمک کننده ها، منجر به ســقوط اقتصادی بیشتر 
در ماالوی شــد. مشــکالت اقتصادی ماالوی از  سال   2011، 
طی شرایطی وخیم تر شــد که نهادهای بین المللی که معموال 

40 درصد از بودجــه این کشــور را پشــتیبانی می کردند، به 
دلیل  نگرانی های مربوط به حقوق بشــر در این کشور، کمک 
 خود را متوقف کردند.   متوســط درآمد ساالنه مردم این کشور

81۹ دالر است.    
لیبریــا   چهارمین کشــور فقیر جهان اســت. این کشــور در 
 غرب آفریقاســت و مــردم آن هنوز از 20 ســال جنگ داخلی

رنج می برند. با شیوع بیماری کشــنده ابوال در  سال   2014، در 
این کشــور میزان فقر و رکود اقتصادی افزایش یافت.  متوسط 

درآمد ساالنه مردم این کشور ۹۳4 دالر است.    
جمهوری بوروندی    پنجمین کشــور فقیر جهان اســت که    به 
دلیل بحران های سیاســی رخ داده در این کشــور آفریقایی، 
هیچ توسعه خاصی نداشته اســت. جنگ داخلی در این  کشور 
تا به حال سبب کشته شــدن 200هزار نفر و همین امر موجب 
گسترش فقر و فساد در این کشور شــده است.       متوسط درآمد 

ساالنه مردم این کشور ۹51 دالر است.    
 نیجر ششمین کشور فقیر جهان، بیست ویکمین کشور جهان 
از لحاظ وســعت جغرافیایی و یکی از بزرگ ترین کشــورهای 
آفریقاســت. این کشــور صخره ای، با وجود اینکه از فقیرترین 
کشورهای دنیا محسوب می شــود، دارای منابع نفتی و معادن 

اورانیوم فراوان است. درآمد سرانه نیجر 106۹ دالر است.
موزامبیــک هفتیمن کشــور فقیر جهان اســت کــه پس از 
مصالحه و برقراری آرامش در کشور در ســال 1۹۹2، اندکی با 
بهبود شرایط اقتصادی روبه رو شد و ســرمایه گذاران خارجی 
برای سرمایه گذاری در این کشــور ترغیب شدند؛ اما همچنان 

بسیاری از مردم این کشور در فقر به سرمی برند. 
نرخ بیکاری در این کشــور 21 درصد است و 70 درصد از مردم 
این کشــور زیر خط فقر زندگی می کنند. در  سال 2007 نرخ 
تورم در موزامبیک 8 درصد بود. محصوالت صادراتی آن شامل 
آلومینیوم، میگو، بادام هندی، پنبه، شکر، مرکبات و الوار است.

اریتره هشتمین کشــور فقیر جهان اســت که در  سال 1۹۹۳ 
به اســتقالل دســت یافت. این کشــور از آن زمــان تاکنون، 
درگیری های بسیاری با همسایگان خود ازجمله اتیوپی و یمن 

داشته است.
با اینکه مردم اریتره هم اکنون با گرسنگی و کمبود غذا مواجه 
هســتند، اما آینده این کشــور روشــن به نظر می رسد. اریتره 
درحال حاضر یکی از ســریع ترین رشدهای اقتصادی در جهان 
را دارد و از انبوه منابعــی همانند طال و مس بهره مند اســت. 

درآمد سرانه این کشور 1210 دالر است. 
گینه نو نهمین کشــور فقیر جهان، کشــوری غنی از منابع با 
درآمد پایین  اســت. حدود 40 درصد از جمعیت کشور در فقر 

به سرمی برند. 
کمبود فرصت های شغلی رســمی برای جمعیت جوان جویای 
کار، از مهم تریــن دالیل فقر در این کشــور قلمداد می شــود. 

درآمد سرانه در این کشور 1۳88 دالر است.
ماداگاســکار جزیــره ای واقع شــده در اقیانوس هند اســت 
 که بــا درآمد ســرانه 1477 دالر، دهمین کشــور فقیر جهان

به شمار می رود.

ثروتمندترين و فقیرترين کشورهای جهان کدامند؟

قطر در صدر، ماداگاسکار در قعر

اين طبیعت 
فلج کننده 

نابرابری هاست که 
تقريبا همه ابعاد 

زندگی روزمره را 
تحت تاثیر خود 

قرار می دهد

چهارمین همایش جایزه بهره وري معادن و صنایع معدني، توســط ســازمان 
توســعه معادن و صنایع معدني ایران )ایمیدرو( و با حضــور تعدادي از فعاالن 
و مدیران صنعــت معدن و فوالد برگزار شــد و فوالد مبارکــه اصفهان در بین 
شرکت هاي بخش صنایع معدني فوالدي، موفق به کســب باالترین امتیاز در 
شاخص هاي مالي بهره وري شد و لوح تقدیر شرکت برتر بهره ور با حضور دکتر 
کرباسیان، رییس ســازمان توســعه معادن و صنایع معدني ایران و خانم دکتر 
طباطبایي، رییس ســازمان ملي بهره وري ایران، به دکتر سبحاني مدیر عامل 

شرکت فوالد مبارکه اهدا شد.
 در متن این لوح آمده است:

»شرکت فوالد مبارکه
 افزایش ســهم بخش معــدن و صنایــع معدنــي در تولید ناخالــص داخلي 
 )GDP( و در نتیجه بهبود عملکرد شــاخص هاي کالن کشــور، نیازمند رشد
 شــاخص هــاي بهــره وري بنــگاه هاســت. بهــره وري بــه مثابــه بنیان

رقابت پذیري در اقتصاد مقاومتي و نتیجه استفاده کارآمد و اثر بخش بنگاه ها از 
نهاده هاي ارزشمند تولید است. بدین وسیله ضمن تبریک کسب عنوان شرکت 
بهره ور در گروه صنایع معدني فوالدي سال ۹4، از تالش بي وقفه و همت واالي 

مدیریت و کارکنان آن شرکت قدرداني به عمل مي آید.«

 لوح تقدير شرکت برتر بهره ور
به فوالدمبارکه اهدا شد 

موبایلفوالد مبارکه
ريیس اتحاديه صوت و تصوير:

مردم نگران گوشی های خود نباشند
رییس اتحادیه صوت و تصویر گفت: مســئوالن طی حرکتی، بــه واحدهای صنفی اعالم 
خواهند کرد که مشکلی پیش پای فروش محصوالت آنها تا اجرای قطعی طرح رجیستری 
نیســت. ابراهیم درستی ، با اشــاره به اینکه طرح رجیستری گوشــی های تلفن همراه به 
صورت آزمایشی در حال اجراســت و از اوایل مهر به صورت قطعی عملیاتی می شود، اظهار 
کرد: در ارتباط با چالش  های پیــش آمده طی هفته های اخیر نیز بایــد بگویم که در حال 

حاضر هیچ مشکلی پیش پای خریداران و فروشندگان گوشی نیست. وی خاطر نشان کرد: 
زیرساخت های این طرح به مرور در حال تکمیل است و لذا برای گوشی هایی که دست مردم 
است، جای نگرانی نیســت. رییس اتحادیه صوت و تصویر افزود: مسئوالن طی حرکتی به 
واحدهای صنفی اعالم خواهند کرد که مشکلی پیش پای فروش محصوالت آنها تا اجرای 
 قطعی این طرح نیســت و فروش محصوالت مانند گذشته، بالمانع اســت. او با بیان اینکه

100 درصد مخالف مقوله قاچاق هستیم، تصریح کرد: اما شیوه های راحت و سهل الوصول تری 
هم برای مقابله با این کار نظیر تعدیل تعرفه ها وجود دارد که می تواند قاچاق را ریشه کن کند.

PHILIPS HR2166 Blender فیلیپس

390،
000

تومان

Gosonic GSB-896 گوسونیک

172،
000

تومان

PHILIPS HR2195  فیلیپس

435،
000

تومان

CFP-110   پارس خزر

288،
000

تومان

PHILIPS HR 1396 فیلیپس

175،
000

تومان

دستگاه مناقصه گزار: اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان
موضوع مناقصه: مندرج در جدول فوق

تاريخ و مهلت دريافت و گشايش اسناد مناقصه: 
الف( مهلت دریافت اسناد مناقصه به مدت ۳ روز کاری از تاریخ انتشار آگهی از تاريخ ٩٥/٥/١۲ لغایت پایان وقت اداری مورخ ٩٥/٥/١٤ 

ب( مهلت تحویل اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ ۲۶/٩٥/٥ 
ج( زمان گشایش پاکات اسناد مناقصه روز چهارشنبه مورخ ٩٥/٥/۲۷ در محل سالن جلسات

د( قیمت پیشنهادی پیمانکار الزاما بایستی با سقف رتبه پیمانکار مطابقت داشته باشد.
ه( نحوه عقد قرارداد به صورت زیربنایی بر اساس بخشنامه سرجمع ) 100/6405 مورخ 8۹/2/4( می باشد.

نشانی دريافت و تحويل اسناد مناقصه: اصفهان- خیابان باغ گلدسته- مقابل درب شرقی بازار هنر- اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان) امور قراردادها جهت 
دریافت اسناد مناقصه و دبیرخانه جهت تحویل پاکات مناقصه( 

) تلفن تماس: ۳222288۹( 
نوع تضمین قابل قبول شرکت در مناقصه: 

الف( سپرده  )واریز به حساب شماره 217۳060202008 بانک ملی(
ب( ضمانتنامه معتبر بانکی 

مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه پس از گشایش پیشنهادهای مالی و این مدت برای یک بار و برابر سه ماه قابل تمدید می باشد.
متن این مناقصه در پایگاه اینترنتی www.nosazimadaresisf.ir و iets.mporg.ir قابل رویت می باشد.

ضمنا شرکت هایی می توانند نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نمایند که مدارک پرونده ارزیابی آنان تکمیل شده باشد.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 14795

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان
م الف: 3٨٨٩ 

نوبت دوم
مدتعنوان پروژهردیف

 قرارداد
مبلغ تضمین شرکت در 

مناقصه )ریال(
مبلغ برآورد اولیه به ریال 

)بر اساس فهرست بها سال ۹5(
نوبت

 مناقصه
اول2۳۳8/500/0006/76۳/۳51/0۳2 ماهمدرسه 10 کالسه بنیاد برکت حسن آباد جرقویه علیا1

اول8282/500/0005/640/488/۳40 ماهتخریب و بازسازی مدرسه شریف اصغرآباد خمینی شهر2
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اخباريادداشت

به گزارش زیست بوم، تحقیقات نشان داده که 23درصد از 
درگیری های خشونت آمیز در مناطقی که به لحاظ قومی 

تقسیم بندی شده اند، به فجایای اقلیمی مرتبط بوده است.
بالیای اقلیمــی احتمال برخوردهای مســلحانه را افزایش 
می دهد، این یافته مطابق تحقیقی اســت که نشــان داده 
یک چهارم درگیری های خشــونت آمیز در کشورهایی که 
به لحاظ قومیتی جدا شده اند، بعد از تغییرات آب و هوایی 
شدید، شروع شده اند.موضوع نقش امواج گرمایی، سیل ها 
 و طوفان های شــدید در افزایش احتمــال وقوع جنگ ها، 
بحث برانگیز بوده است، مخصوصا در ارتباط با خشکسالی 
طوالنی مدت واقع در سوریه. اما این تحقیق جدید، ارتباط 
تنگاتنگی را در مکان هایی نشــان می دهد که جمعیت در 
راســتای خطوط نژادی و قومی دســته بندی شده است.

تحقیق قبلی، یک همبستگی بین بالیای اقلیمی و جنگ را 
نشان داده بود اما تحلیل جدید نشان می دهد که بالیا قبل 
از درگیری ها به وقوع می پیوندنــد و در نتیجه، یک ارتباط 

علیتی را منجر می شوند.
کارشناســان هشــدار داده اند که افزایش بالیای طبیعی 
 ناشــی از گرمایش جهانی، فاکتور »افزاینده تهدید« برای 

 خشــونت های مســلحانه به شــمار می رود. دانشمندان 
می گویند این نتیجه گیری می تواند راه را برای پیش بینی 
محل وقوع خشــونت های آینده باز کند و در نتیجه اجازه 
خواهــد داد تا اقدامات پیشــگیرانه در نظر گرفته شــوند.

به باور پروفســور  جان شــلنهوبر، مدیر موسسه پوتسدام 
برای تحقیقات تاثیرات اقلیمی واقــع در آلمان و عضوی از 
گروه تحقیقاتــی، درگیری های مســلحانه از بزرگ ترین 
تهدیدهای پیش روی دنیاســت، جان برخی را می گیرد و 
برخی دیگر را مجبور می کند خانه های خود را ترک کرده و 

گاها به کشور های اطراف فرار کنند.
 وی می گوید که در هم آمیختن بالیای اقلیمی و تنش های 

قومی، یک »ترکیب انفجاری« را می سازد.
شلنهوبر می گوید: مردم در مورد ارتباط بین اقلیم و جنگ 
فکر می کنند، برخی این ارتباط را پیدا کــرده اند و برخی 
نه. اما چیزی که ما پیدا کردیم ارتباطی بســیار محکم بوده 
اســت.به صورت کلی، اختالل اقتصادی و اجتماعی حاصل 
از فجایع اقلیمی، ارتباط قابل توجهی با درگیری مسلحانه 
 پیدا نمی کنند، مگر در بخشــی از کشــور ها یــا مناطق؛ 
 مکان هایی کــه از قبل به دلیل تفاوت های قومی تقســیم 

شــده اند. این تحلیل همچنین شــوک وارده قبل از شروع 
دوران درگیری را به وضوح نشــان می دهد و این اولین قدم 
در باز کردن گره های رابطه علت و معلولی موجود در ارتباط 

محیط زیست و درگیری است.
این پژوهش کــه در مجموعه مقاالت آکادمــی ملی علوم 
منتشر شده، نشــان داده اســت که 23 ٪ از درگیری های 
مسلحانه که در مناطق مبتنی بر تقسیم بندی های قومیتی 
به وقوع پیوســته اند، به بالیای اقلیمی مرتبــط بوده اند. 
این در حالی اســت که فقط 9 درصد از کل درگیری های 
مسلحانه با تغییرات اقلیمی ارتباط پیدا می کنند. به گمان 
این استاد دانشگاه ، تقسیم بندی های قومیتی ممکن است 
به این معنا باشــد که یک فاجعه اقلیمی، گروهی را به طور 
نامســاوی، بیشــتر از گروهی دیگر تحت تاثیر قرار دهد و 
این ناشــی از جایگیری آن گروه یا سطح فقرشان باشد و در 
 آن زمان است که مردم ســریعا تقصیرها را گردن دیگران 

می اندازند.
گروه تحقیقاتی در آخــر نتیجه گرفتند که: » این رشــته 
حــوادث دارای پیامدهــای مهمــی برای سیاســت های 
امنیتی آینده خواهد بود به طوری که تعــدادی از مناطق 
به شدت جنگ زده دنیا، شــامل آفریقای شمالی و مرکزی 
 و همچنین آســیای مرکزی، هم نســبت بــه تغییر اقلیم 
)انسان ساز( آســیب پذیرند و هم توسط تقسیمات عمیق 
قومیتی تعریف شــده انــد. تجزیه و تحلیل هــای اخیر از 
پیامدهای اجتماعی خشکســالی ها در ســوریه و سومالی 
نشان می دهند که چنین رویدادهای اقلیمی ممکن است 
در حال حاضر به شیوع درگیری های مسلحانه کمک کرده 

یا این درگیری ها را در آن دو کشور، پایدار کرده باشند.
شــلنهوبر می گوید: ارتباط اقلیم و درگیــری ها، در آینده 
 حتی بیشــتر اهمیت پیدا خواهند کرد: در ۵۰ سال آینده، 
به طور معمول، مسبب ۸۰ تا9۰درصد فجایع، تغییر اقلیم 
خواهد بود. دیگر آن زمان اســت که همه چیز به حد انفجار 
می رســد. وی گفت که پیــش بینی های ناشــی از منابع 
متقابل که در آنها، افزایش آب و هوای شدید محتمل است، 
با در نظر گرفتن مناطق قومیتی، مــی توانند راهی را برای 
 دیدن مشکل پیش رو باز کنند. »شــما می توانید اینگونه

 سیســتم های راداری را نصب کرده تا نقاط مهم احتمالی 
درگیری های مسلحانه را پیش بینی کنید. سپس می توانید 
فاکتور های مختلفــی را ادغام کنید، مثــال از منظر بحث 
 مهاجرت فعلی، به این برســید که منابــع بالقوه مهاجرت

 به خارج، کجا هستند.«

 بــه گــزارش ایســنا، حمیدرضــا خیلــدار فرمانــده یــگان 
محیط زیســت از ضرورت کاهش سالح های شــکاری در کشور 

سخن گفته است. 
خیلدار با اشــاره بــه اینکه محیط بانــان همانند مأمــور نیروی 
 انتظامی می توانند با لحاظ کردن قانون برای به کارگیری ســالح
  اســتفاده کنند، گفــت: قوه قضاییه هــم این موضــوع را تایید

 می کند؛ اما آنچه که در آن خالء داریم بحث پیشگیری از تلفات 
است. 

یکی از راه های پیشــگیری نیز کاهش تعداد سالح های شکاری 
است، دولت موظف است بر اســاس ماده قانونی برنامه های سوم، 
پنجم و ششم تعداد سالح های شکاری را بنا بر تشخیص سازمان 

حفاظت محیط زیست کنترل کند.
وی افزود: اگر کســانی که مجوز سالح شــکاری ندارند با سالح 
خود وارد منطقه حفاظت شــده شوند باید ســالح آنها در حکم 
سالح غیرمجاز تلقی شــده و به طور کامل از گردونه خارج شود.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه باید قانونی با 
همکاری مجلس در زمینه کاهش تعداد سالح های شکاری وجود 
داشته باشد تا محیط بان در معرض تهدیدات کمتری باشد، اظهار 
کرد: منطقه حفاظت شــده، منطقه نظامی نیســت که حکم تیر 

داشته باشد،بلکه  منطقه ای گردشگری است.
 بنابراین باید تخلف محــرز گردد و متخلف دســتگیر و تحویل 
مراجع قضایی داده شود تا درباره او تصمیم گیری کنند.وی با بیان 
اینکه احراز جرم در تخلفات حوزه محیط زیســتی که اتفاقات در 
کوه ها و دشــت های صعب العبور و دور از دسترس روی می دهد، 
دشوار است، افزود: این شرایط احتیاج به اصالحات و تدوین قانون 
و کار حقوقی کارشناســی دارد ولی نباید اصالح در این بخش به 
قیمت افراط در بخش دیگر باشــد تا با حق النــاس و قتل النفس 

روبه رو نشویم.

به گزارش اکســپرس، پژوهش های جدید نشــان می دهند که 
آخرین دسته از ماموت ها که در حدود ۵۰۰۰ سال پیش در یکی 
از جزایر ناحیه آالســکا زندگی می کردند بر اثر تبعات ناشــی از 

افزایش دمای زمین و باال آمدن آب اقیانوس ها از بین رفته اند. 
تحقیقات قبلی عنوان می کردند که ماموت ها دست کم ده هزار 
سال پیش از روی زمین محو شده اند، اما این این دسته کوچک از 
ماموت های آالسکا توانسته بودند، تا پنج هزار سال پس از نابودی 
همنوعانشــان در این ناحیه دوام بیاورند. فیل ها به طور متوسط 
روزانه بین 7۰ تــا 2۰۰ لیتر آب مصرف مــی کنند و مصرف آب 

ماموت ها از این مقدار هم بیشتر بوده است.
 باال آمدن آب اقیانوس ها بر اثر گرم شــدن زمین باعث شــد تا 
آب شــور به دریاچه های این منطقه ســرریز شــود و مساحت 
 زیســتی این حیوانات کاهش پیدا کند. پایین رفتن آب آخرین 
گودال ها و خشکســالی در نهایت منجر به نابودی آخرین گروه 
از این جانوران شــد. نتایج این پژوهش با توجه به روند افزایشی 
گرمایش زمین در ســاله ای اخیر و تاثیر آن بر گونه های در حال 

انقراض قابل توجه است. 

به گزارش گاردین، برخالف وعده های قبلــی دولت برزیل برای 
بهبود شرایط زیســت محیطی ریو، این شــهر چند روز مانده به 
المپیک همچنان با مشــکالت جدی در زمینه محیط زیســت 
دست به گریبان است. ۸۰ درصد فاضالب شــهری ریو دو ژانیرو 
با بیش از 9 میلیون شــهروند به خلیج گوانابــارا می ریزد، جایی 
 که قرار است بخشی از مســابقات ورزش های آبی المپیک در آن 

برگزار شود. 
دولت برزیل تا این لحظه توانسته اســت کمی بیش از 3۰ درصد 
این خلیج را از ماهی های مرده و پســماندهای شهری پاک کند 
اما آب آن همچنان آلوده به باکتری های خطرناک اســت. برزیل 
همچنین وعده داده بود تا با کاشت 2۵ میلیون اصله نهال و بوته، 
دی اکسید کربن ناشــی از برگزاری این مسابقات را کاهش بدهد 
اما تنها توانست کمی بیش از ۵ میلیون بوته و نهال به فضای سبز 

برزیل اضافه کند. 
از 12۵ طرح پیشــنهادی دولت برای بهبود حمل و نقل عمومی، 
کاهش ترافیک و بهبود وضعیت هوا تنها 1۸ درصد آنها به نتیجه 
رسیده اند. این آمارها نشــان می دهد که واقعیت المپیک ریو با 
تحقق شــعار آن یعنی المپیک سبز در ســیاره آبی هنوز فاصله 

زیادی دارد.

به گزارش پایگاه اطالع رســاني محیط زیســت اصفهان»پاما«  
فریــدن،  شهرســتان  زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره   از 
 محیط بانــان  این اداره طي گشــت و کنترل در زیســتگاه هاي
  ) مناطــق آزاد(  شهرســتان فریدن  یک متخلف شــکار و صید

 غیر مجاز که  11  پرنده بلدرچین را بــا تور، زنده گیري کرده بود 
شناسایي و  دستگیر کردند. از این متخلف یک عدد تور مخصوص 
وســایر ادوات مربوطه کشــف و ضبط شــد و پرونده جهت سیر 

مراحل قانوني به دادگاه شهرستان فریدن ارسال شد.

به گزارش پاما، مهدي صادقي سرپرست اداره حفاظت محیط زیست 
شهرســتان نطنز اعالم کرد : براي متخلف شــکار و صید در منطقه 
 حفاظت شده کرکس به اتهام معاونت در شــکار غیر مجاز  دو  رأس 

بز کوهي  حکم قطعي صادر شده است.
 وی در ادامه عنوان کرد: دادگاه تجدید نظر استان اصفهان به استناد 
مواد 37 و 3۸ قانون مجازات اســالمي این متخلف شــکار و صید را 
 به مبلغ بیســت میلیون ریال جزاي نقدي در حــق صندوق دولت 

محکوم کرد. 
وي گفت : منطقه حفاظت شده کرکس  با وسعت  بیش از 11۴ هزار 
هکتار به محدوده اي از منابع طبیعي کشــور اعــم از جنگل، مرتع، 
دشت ، آب و کوهستان اطالق مي شــود که از لحاظ ضرورت حفظ 
و تکثیر نســل جانوران وحشــي یا حفظ و احیای رستني ها و وضع 
طبیعي آن داراي اهمیت خاصي بوده و تحت حفاظت قرار مي گیرد .

 ضرورت کاهش 
تعداد سالح های شکاری در کشور

آخرين دسته ماموت ها 
از بی آبی مردند

دولت برزيل به وعده های خود عمل نکرد

 دستگيري متخلف شکار 
و صيد پرندگان در شهرستان فريدن

 صدور حکم قطعي قضايي
 براي متخلف شکار و صيد  در نطنز

پيشنهاد  سردبير: 
وظيفه دستگاه ها در مقابله با پديده گرد و غبار مشخص شد

بالیای اقلیمی احتمال برخوردهای مسلحانه
 را افزایش می دهد

 به گزارش پایــگاه خبری دیده بان محیط زیســت و 
حیات وحش ایران، علی بختیاری نماینده مردم بافت، 
رابر و ارزوئیه در مجلس شــورای اســالمی با انتقاد از 
اینکه کمبود امکانات پیشــرفته و نیروی انســانی به 
قاچاق چوب دامــن زده، گفــت: قاچاقچیان چوب از 
این کمبودها اســتفاده کرده و اقدام به ضرب و شتم و 

کشتن قربانیان می کنند.
این نماینــده از تعرض به حریم جنگل های  کشــور 
انتقاد کــرد و افزود: هر چنــد اســتفاده  غیرمجاز از 
درختان و منابع طبیعی طبق قانون  جرم اســت ولی 
متاســفانه برخی با اقدامات  ســودجویانه از کمبود 
جنگلبان استفاده کرده و  بخش عمده جنگل و منابع 

طبیعی کشور را از  بین می برند. 
بختیاری، قاچاق چوب را چالش عمده منابع طبیعی 
کشــور خواند و گفــت: البته موضــوع قاچاق چوب 

 و قطع درختــان مربوط بــه امروز و دیروز نیســت و 
 سال هاست که با این معضل روبه رو هستیم. به نوعی

 می توان گفت مافیایی پشت این قضیه وجود داشته و 
از قاچاقچیان حمایت می کند.

بختیــاری با تاکیــد بر اینکــه امکانــات جنگلبانان 
جوابگوی مقابله با قاچاقچیان چوب نیســت، بر لزوم 
تقویت و ارتقای تجهیزات این قشر تاکید کرد و ادامه 
داد: در راستای حفاظت بهتر از منابع طبیعی کشور و 
جان جنگلبانان باید به طور ویژه این قشــر با امکانات 

پیشرفته تجهیز شوند.
وی بر لزوم برخورد جدی و قاطع و همچنین تشــدید 
مجازات قاچاقچیان چوب تاکید کــرد و گفت: باید با 
افرادی کــه با ســودجویی اقدام به قطــع درختان و 
منابع طبیعی کشور می کنند به صورت قاطع برخورد 
و نسبت به تشــدید مجازات آنها اقدام کرد. البته این 

برخوردها باید به شــکلی باشــد که دیگر هیچ فردی 
جرأت تعدی به جنگلبانان و منابع طبیعی کشــور را 

نداشته باشد.
عضو هیئت رییسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع 
طبیعی مجلــس، بر لزوم فرهنگ ســازی مناســب 
برای حفاظــت بهتــر از منابع طبیعی کشــور تاکید 
 کرد و افــزود: در کنار تشــدید مجــازات متخلفان

 رســانه ها باید فرهنگ ســازی مناســبی را داشته و 
اهمیت محیط زیست و منابع طبیعی کشور را به طور 
مداوم به شهروندان اطالع رســانی کنند. بختیاری با 
تاکید بر اینکه بهتر اســت حفاظت از جنگل و منابع 
طبیعی کشــور به مــردم واگذار شــود، تصریح کرد: 
تجربه  ثابت کرده در گذشــته که عشایر و روستاییان 
حافظــان طبیعت بودند شــاهد این همــه تخلف در 

عرصه منابع طبیعی نبودیم.

گونه ای از درختان نارون با نام »ملج« در جنگل های شــمال ایران 
یافت می شود که دچار شدن به بیماری مرگ نارون از یک سو و اقبال 
قاچاقچیان به چوب مرغوب آن از ســوی دیگر باعث به خطر افتادن 

نسل  آن در ایران شده است.
 از آنجایی که پرورش نهال این درخت بســیار دشــوار است، آخرین 
سرشماری ها نشــان می دهند که تنها ۴۰۰۰ اصله از این درخت در 
جنگل های شمال ایران باقی مانده است که بسیاری از آنها نیز مبتال 

به بیماری »مرگ نارون« هستند.
بیمــاری »مــرگ نــارون« ناشــی از نوعــی قــارچ اســت کــه 
 انتقــال آن هــم توســط یک نــوع سوســک انجــام می شــود. 
ابتالی درختان نــارون در شــمال ایران بــه این بیمــاری به دهه 
 133۰ و 13۴۰ و آغــاز بهره بــرداری از جنگل های شــمال ایران

 بر می گردد. 

به گزارش جام جم، تحقیقــات جدید، اثرات منفی گازهای ســمی 
ناشــی از آلودگی هوا را  روی پوســت ســاکنان شــهر های بزرگ 
کشــورهای جهان نشــان می دهد و آن را از مهم ترین عوامل پیری 
زودرس پوست می داند. آلودگی هوا همچنین می تواند به بدتر شدن 
شرایط پوســتی مانند اگزما و کهیر بینجامد. نتایج منتشر شده این 
اکتشافات علمی باعث شــده تا بزرگ ترین کمپانی های تولید کننده 
لوازم آرایشی و بهداشتی جهان در جست وجوی راه حلی برای تولید 
ترکیباتی باشند که با استفاده از آنها در فرآیند تولید لوازم بهداشتی 
بتوانند به طور مستقیم از آسیب های بیولوژیکی ناشی از آلودگی هوا 
جلوگیری کنند. مصرف نوشــیدنی های دارای کلســیم مانند شیر، 
میوه های دارای پکتین ماننــد پرتقال و تــوت فرنگی و محصوالت 
غذایی دارای ویتامیــن دی مانند کره و زرده تخم مــرغ می تواند به 

کاهش اثرات آلودگی هوا کمک کند.  

نارون 
درخت درحال انقراض 

آلودگی هوا 
و پيری زودرس چهره

عضو هيئت رييسه کميسيون کشاورزی، آب و منابع طبيعی مجلس: 

حفاظت از جنگل و منابع طبيعی کشور به مردم واگذار شود

خبر

به گزارش پایگاه اطالع رســانی ســازمان حفاظت 
محیط زیست، معصومه ابتکار در همایش پنجاهمین 
سالگرد تاســیس شــرکت ملی گاز ایران اعالم کرد: 
تالش های وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران برای 
کاهش مصرف سوخت های فسیلی و سنگین به ویژه 
در نیروگاه ها بســیار موثر بوده اســت، به طوری که 
امروز در کالنشهرهای کشــور تعداد روزهای پاک و 
سالم رو به افزایش است؛ هرچند موضوع گرد و غبار 

مانع تداوم هوای سالم در شهرها شده است.
معاون رییــس جمهوری اظهــار کرد: اســتفاده از 
توانمندی هــای دانش بنیــان در عرصــه مقابله با 
آلودگی هوا امــروزه از اهمیت بســیاری برخوردار 
است، چون آلودگی هوا فقط به محیط زیست مربوط 
نیست بلکه زندگی تک تک انســان ها را تحت تاثیر 
قرار می دهد و حتی آســیب هایی نیز به اقتصاد ملی 

وارد می کند.
رییس ســازمان حفاظــت محیط زیســت تصریح 
کرد: دولت یازدهــم در نظر دارد در برش یکســاله 
 و با اســتفاده از گاز طبیعی در صنایــع، نیروگاه ها و 
حمــل و نقل عمومی، هــوای کالنشــهرها را بهبود 
دهد؛ البته امروز اســتفاده از انرژی گاز در خودروها 

از اهمیت بیشتری برخوردار شده است.
ابتکار به موضوع افزایش 2 درجه ای دما و همچنین 
گرمایش زمین اشاره کرد و گفت: با افزایش هر درجه 
دما، هم مصرف انرژی افزایش می یابد و هم شــاهد 

تبخیر آب و خشک شدن خاک خواهیم بود .
رییس ســازمان حفاظت محیط زیســت ادامه داد: 
ایران روی کمربند خشکســالی قرار گرفته است و ما 
هر ساله شاهد افزایش یک تا یک و نیم درجه ای دما 
در کشور هســتیم که این موضوع عوارض متعددی 
از جمله افزایش مصرف انــرژی و همچنین افزایش 
پدیده گرد و غبــار را در پی خواهد داشــت .ابتکار 
ادامه داد: دلیلــی وجود ندارد که ما خــود را دارنده 
بزرگ ترین ذخایر انرژی دنیا بدانیــم، اما پنج برابر 

کشورهای اروپایی انرژی مصرف کنیم .
 وی با اشــاره به اینکه اســتفاده از گاز طبیعی 3۰ تا 
3۵ درصد تولیــد گازهــای گلخانــه ای را کاهش 
می دهد، به امضای قرارداد فروش گازهای مشــعل 
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در هفته گذشته 
اشــاره کرد و گفت: اقدام وزارت نفت در این زمینه، 
گامی در مسیر جلوگیری از هدررفت انرژی و منافع 

ملی است.

 کاهش مصرف 
سوخت های فسيلی

به گزارش کســب و کار،  شــعاع الدیــن ضیاعی مدیر 
مقابله با پدیده گرد و غبار کشور گفت: با ابالغ آیین نامه 
آمادگی مقابله با پدیده گرد و غبار، وظیفه ســازمان ها و 

دستگاه های ذی ربط در این زمینه مشخص شد.
وی اضافه کــرد: پیش از این آیین نامــه مقابله با پدیده 
گرد و غبار وجود داشته است، اما به دلیل اینکه تکالیفی 
پیش بینی نشــده در قالب منابع مالی برای دستگاه ها 

درنظرگرفته شده بود، مورد قبول واقع نشد.
 از این رو این آیین نامه مورد بازنگری قرار گرفت و تمام 
وظایف و فعالیت دستگاه ها از جمله وزارت نیرو، کشور، 
جهاد کشاورزی، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
 و ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در این راســتا 

پیش بینی شد.
ضیاعی اظهار کرد: هدف از بازبینــی آیین نامه مقابله با 
گرد و غبار و پر کردن خالء موجود در وظایف دستگاه ها 
بود و اکنون با این آیین نامه جدید هر دستگاه به خوبی 

به وظیفه خود واقف است.
 وی گفت: ســازمان حفاظت محیط زیســت به عنوان 
 ســتاد مقابله با گرد و غبار از دســتگاه هــا می خواهد

 برنامه های خــود در راســتای مقابله با گــرد و غبار را 
 تهیــه و تصویــب کننــد؛ البتــه از آنجایــی کــه این 
 آییــن نامــه بــا تاخیــر تصویــب و ابــالغ شــده، 
 پیــش از آن دســتگاه هــا برنامــه هــای خــود را 
تهیه و در برنامه ششــم توســعه پیش بینــی کرده اند 

 که باید تالش کنیم ایــن برنامه ها همگام بــا مفاد این 
آیین نامه باشد.

مدیر مقابلــه با پدیــده گرد و غبــار با بیــان اینکه در 
 این آیین نامــه دو وظیفــه برعهده ســازمان حفاظت 
محیط زیست گذاشته شده است، افزود: وظیفه اول جزو 
وظایف ذاتی ســازمان حفاظت محیط زیســت و شامل 
 نظارت بر برنامه های دســتگاه ها در راســتای مقابله با

 گرد و غبار و اجرای آن است. 
وی اظهار کــرد: در گام دوم چند بند بــه عنوان وظیفه 
به ســازمان محیط زیســت تکلیف شــده اســت که 
 توسعه شــبکه پایش و تدوین برنامه عمل ملی ازجمله 

آنهاست.

وظيفه دستگاه ها در مقابله با پديده گرد و غبار مشخص شد

با مسئوالن
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پیشنهاد سردبیر: 
آینده ای بسیار بهتر با کمی توجه بیشتر 

اعتیاد به ریتالین در این کودکان: یک باور اشتباه!
مادرانی که کودکشــان را به علت بیش فعالی نزد روانپزشک می برند 
معموال از در و همسایه شــنیده اند که قرص ریتالین اعتیادآور است. 
واقعیت این است که اگر کودک تحت نظر پزشک، تحت درمان با این 
دارو یا هــم خانواده های آن قرار بگیرد و میــزان دارو در ویزیت های 
منظم براســاس نیاز بدن کودک تنظیم شــود، احتمال وابستگی، 
سوءمصرف و مصرف بی رویه بســیار کم و نزدیک به صفر خواهدبود. 
مشــکل آنجا ایجاد می شــود که خانواده ها و افراد در سنین مختلف 
اقدام به مصرف خودســرانه این دارو می کنند و چون با اصول علمی 
مصرف آشنا نیســتند با مصرف بی رویه به یک الگوی عجیب و غریب 
از مصرف دارو دچار می شوند. پس مصرف دارو در این کودکان تحت 

نظر روانپزشک با خطر بسیار پایین اعتیاد همراه است.
 وراثت، عامل اصلی این اختالل

 نکتــه مهمی کــه خانواده هــا بایــد بدانند این اســت کــه اختالل 
کم توجهی _بیش فعالی ازجمله اختالالتی اســت که بیش از هر چیز، 
ناشی از مشــکل در مناطقی از مغز اســت و میزان تاثیر عواملی چون 
تربیت والدین در ایجاد این اختالل پررنگ نیست. نکته مهم دیگر آنکه 
این اختالل همچنین جنبه بسیار پررنگی از ارثی پذیری دارد و به ویژه 
در پدرانی که مبتال به این اختالل هســتند احتمال ابتالی پسر بسیار 

بیشتر از دیگر افراد است.
ماجرای نوروفیدبک

مدتی است یک روش جدید برای درمان انواع اختالالت روانپزشکی 
ازجمله اختــالل کم توجهی _ بیش فعالی معرفی شــده اســت که 
براساس تکنیک ها و دستگاه های مورد اســتفاده به نام نوروفیدبک 
یا بیوفیدبک شــناخته شــده اســت. این روش اگرچه ممکن است 
برای درمان این اختالل اثراتی داشــته باشد، اما اثر آن بسیار کمتر از 
مصرف داروست و با توجه به هزینه باالی آن برای خانواده ها به عنوان 
یک گزینه ارجح مطرح نیســت و به صورت علمی نمی توان آن را به 

عنوان تنها راه درمان به بیماران مبتال به بیش فعالی پیشنهاد کرد.
درمان تا کی باید ادامه پیدا کند؟

درمان دارویی این کودکان همان طور که گفته شــد بهتر اســت در 
سنین کودکی و حدود پیش دبستانی آغاز شــود و در صورت درمان 
مداوم حدود نیمی از این کودکان در نوجوانــی قادرند بدون درمان 
دارویی عملکرد طبیعی و مطلوبی داشته باشند، اما نیم دیگر نیازمند 
درمان ادامه دار با دارو هســتند. همان گونه که یک مبتال به بیماری 
پرفشــاری خون نیز نیازمند درمان مداوم با داروی ضد فشــار خون 

است.
با این کودکان چگونه باید رفتار کرد؟

نکته مهم در برخورد با این کودکان این است که والدین و معلم ها باید 
در قبال این کودکان صبوری بیشــتری داشته باشــند و در عین حال 
 به آنان کمــک کنند که به ویــژه در مدیریت زمــان عملکرد بهتری 

داشته باشند. 
بسیار دیده می شود که این کودکان بی گناه، به جرم اختاللی که خود 
تقصیری در آن ندارند مورد شماتت و گاه متاسفانه تنبیه شدید توسط 

بزرگترها قرار می گیرند.
 این در حالی است که مطالعات مختلف نشــان می دهند تنبیه بدنی 
نه تنها تاثیر مفیــدی بر کودک و تغییر رفتار وی نــدارد بلکه می تواند 

سبب  ایجاد مشکالت جدی در روان وی شود.

نگاهی به نقش خانواده ها در اختالل کم توجهیـ       بیش فعالی

آینده ای بسیار بهتر با کمی توجه بیشتر 

معاون بهداشــت، درمان و امداد ناجــا بیماری های 
قلبی و عروقی، اسکلتی و روان تنی را جزو شایع ترین 

بیماری ها در میان پرسنل این نیرو اعالم کرد.
ســردار ســیدمحمدرضا ســیداحمدیان، دربــاره 
شایع ترین بیماری ها میان پرســنل نیروی انتظامی 
اظهارکرد:  هنــگام آغاز بــه کار افــراد در نیروهای 
انتظامی تســت های ســالمت از آنان اخذ شده و در 
واقع افراد باید دارای یکســری ویژگی های روحی و 
روانی برای جذب شــدن در ناجا باشــند. پس از آن 
پرونده  ســالمت پرسنل تشکیل شــده و آنان تحت 

چکاپ  و معاینات دوره ای قرار می گیرند.
وی با بیان اینکه بــه دلیل انجام همیــن اقدامات و 
تســت های اولیه می توان گفت که تراز سالمتی در 
نیروی انتظامی کمی باالتــر از تراز موجود در جامعه 
قرار می گیرد، ادامه داد:  با این وجود با توجه به اینکه 
کار در نیروی انتظامی به عنوان شــغلی پراسترس و 
پرمخاطره شناخته می شــود، ممکن است بعضی از 
همکاران ما دچار بیماری هایی شوند که بیماری های 
روان تنی، عضالنی و اســکلتی و قلبــی و عروقی از 

جمله آنهاست.
معاون بهداد ناجا با اشاره به معاینات دوره ای پرسنل، 
اظهار کــرد:  در همین راســتا معاینــات دوره ای از 
پرسنل نیروی انتظامی انجام می شود، این معاینات 
برحسب ســن افراد متفاوت اســت و در دوره های 
زمانی مختلفی انجام می شــود به صورتی که پرسنل 
زیر 30 سال هر چهار سال یکبار، پرسنل دارای سن 
30 تا 40 ســال هر دو ســال یکبار و پرسنل باالی 
40 ســال نیز هر ســال تحت معاینات و چکاپ های 

دوره ای قرار می گیرند.

سه بیماری شایع در کمین 
پلیس ها

ویژه

اتفاقات روز

 سرهنگ قدمی یکی از چالش های ســال های گذشته 
را پایین بودن ریســک قاچاق برشمرد وگفت: اگرریسک 
قاچــاق کاال را باالببریــم، درکاهــش حجــم آن موفق 

خواهیم بود .
ســرهنگ مهدی قدمی با ابراز تاســف از این موضوع که 
در سال های گذشته در بحث مقابله با قاچاق معلول گرا 
بوده ایم، گفت: در حقیقت فقط به دنبال افرادی که به هر 
چیزی غیر از منافع ملی فکر می کنند، بوده ایم تا آنها را 

بازداشت کنیم. 
خوشبختانه در یکی دو سال گذشــته؛ دستگاه هایی که 
در بحث مبارزه با قاچاق کاال اثرگذار هستند با محوریت 
ســتاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال، برنامه ریزی  شــده 
و هدفمند کارشــان را دنبال کرده اند کــه خروجی این 
تصمیمات درست را در ســال گذشته مشاهده کردیم به 
طوری که میزان۱0 میلیارد دالر نسبت به سه سال قبل 

با کاهش حجم قاچاق روبرو شدیم.
وی با اشاره به تشکیل قرارگاه مبارزه با قاچاق کاال و ارز، 
پیروی سخنان رهبر انقالب، اظهار داشت: در این قرارگاه 
 چند محور را با مشــارکت همه دســتگاه هــا پیگیری 
می کنیم زیرا یکی از برنامه های ما ظرفیت سازی، جلب 
مشارکت و در انتها مسئول ســازی است و دستگاه هایی 
که به وظایف خودشــان عمل نمی کنند، باید پاســخگو 

باشند که چرا به وظایفشان عمل نکرده اند.
رییس پلیس مبارزه با قاچــاق کاال و ارز نیروی انتظامی 
یکی از چالش های ســال های گذشــته را پایین بودن 
ریســک قاچاق عنوان کرد و اظهار داشت: یکی از عوامل 
موثر در افزایش قاچاق، کاهش ریســک آن اســت و اگر 
ریســک را باال ببریم، در کاهش حجــم قاچاق توفیقات 

بهتری خواهیم داشت.

نحوه طراحی این بــازی به گونه ای اســت که اگر هم 
کودک آن را فراموش کــرده و یا کنار بگــذارد بعد از 
مدتی برایش پیامک فرستاده شــده و او را فرماندهی 
خطاب می کند که سربازانش منتظرش هستند و بدین 

ترتیب دوباره افراد را به سمت بازی سوق می دهد.
مدیرکل کانون پــرورش فکری کــودکان و نوجوانان 
استان کرمانشاه با بیان اینکه اســاس بازی های بومی 
محلی و قدیمی بر ســه محور قدرت، ســرعت و دقت 
اســت به خانواده ها توصیه کرد: فرزندان خود را از این 
بازی ها محروم نکنند. رضا موزونی، ویژگی مشــترک 
و مهم بازی های بومی محلی را مشــارکت دهی بچه ها 
عنوان کرد و افزود: ویژگی مشــترک بازی های بومی 
محلی در این اســت که باعث ایجاد تحرک و شــور و 

نشاط در بین کودکان و نوجوانان می شود.
موزونــی با بیــان اینکه بــازی های قدیمــی به طور 
غیرمستقیم و با مشــارکت دادن کودکان و نوجوانان 
در امور مختلف، اصــول زندگی اجتماعــی را به آنان 
می آموزد، گفت: دویدن، همکاری کردن، دست هم را 

گرفتن و... نقش مهمــی در انتقال عاطفه بین کودکان 
و نوجوانان دارد.

وی افزود: کودکان و نوجوانانی کــه بازی های قدیمی 
را انجــام می دهنــد دارای قــدرت تصمیم گیــری 
باالتری هســتند و در مواقــع لزوم، بهتــر و راحت تر 
می توانند انتخاب کننــد. وی با بیــان اینکه برخی از 
 بازی های بومی محلی را می توان در فضای بســته نیز 
انجام داد، گفــت: موفقیت ها، پیروزی ها، شــادی ها، 
غم هــا، تشــویق ها، تنبیه هــا و دیگر ویژگــی های 
بازی های بومــی محلی، کــودکان و نوجوانان را آماده 
زندگی اجتماعی می کند و به آنها راه و رســم زندگی 

را می آموزد.
موزونــی در ادامه بــا بیــان اینکه بازی هــای جدید 
و به طور خــاص بازی هــای رایانه ای کاربــران خود 
را بــه ســوی یکجا نشــینی، تنهایــی، ســکوت و... 
 ســوق می دهند، گفت: افــرادی که این بــازی ها را 
انجــام می دهنــد در بلند مــدت افــرادی عصبی و 
پرخاشــگر می شــوند. مدیرکل کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان اســتان کرمانشــاه افزود: شــاید 
بازی هــای رایانــه ای خانواده هــا را به طــور مقطعی 
از شــلوغی و شــیطنت های بچگانه راحــت کند، اما 
 این بازی هــا، بی تحرکــی را در کــودکان و نوجوانان 
به وجود مــی آورد و کودک و نوجوانــی هم که تحرک 

نداشته باشد بیمار است.
 وی در ادامه با اشاره به طراحی بازی »کلش آف کلنز« 
و مورد توجه قــرار گرفتن این بــازی در بین ایرانی ها 
افزود: برای این بازی، میلیاردها تومان هزینه شــده و 
بر اساس تحقیقات صورت گرفته بیشترین کاربران آن 

ایرانی ها هستند.
وی با بیــان اینکه کلش کاربــران خــود را عصبی و 
پرخاشگر می کند، ادامه داد: نحوه طراحی این بازی به 
گونه ای اســت که اگر هم کودک آن را فراموش کرده 
 و یا کنار بگذارد بعد از مدتی برایش پیامک فرســتاده 
می شود و او را فرماندهی خطاب می کند که سربازانش 
منتظرش هســتند و بدین ترتیب دوباره افــراد را به 

سمت بازی سوق می دهد.

عضــو کمیســیون اجتماعــی مجلس گفت: ســازمان 
بهزیستی به علت گســتردگی فعالیت ها و تحت پوشش 
داشــتن افراد آسیب پذیر مختلف، شــاید نتواند از عهده 
واگذاری اردوگاه های ترک اعتیــاد برآید و مهم تر اینکه 

تخصص الزم را هم باید داشته باشد.
حمید بیگدلــی، در رابطه با واگــذاری کمپ های ترک 
اعتیاد به سازمان بهزیستی، گفت: یک سری آسیب های 

اجتماعی در کشــور وجود دارد که یکــی از آنها معضل 
اعتیاد اســت که حتی اگــر متولیان مختلفــی هم روی 
این معضل اساســی جامعه کار کنند تازمانی که متولی 
واحدی نداشته باشــد باز تفاوتی نمی کند و این معضل 

برطرف نمی شود.
وی ادامه داد: فرقــی نمی کند که این ســازمان متولی، 
بهزیستی است یا سایر متولیان  ،بلکه به نظر می رسد باید 
یک متولی خاص که تخصــص الزم را دارد این معضل را 
سروسامان بدهد بنابراین باید ببینیم سازمان بهزیستی 
 می توانــد از عهــده کار برآیــد و حرکت هــای موثری 

انجام دهد یا توقع بی موردی نسبت به آن داشته ایم. 
عضو کمیســیون اجتماعــی مجلس گفت: در بررســی 
سوابق سازمان بهزیستی هم می توانیم متوجه شویم که 
در این راستا موفق عمل کرده  یا خیر و اگر نمی تواند باید 

روند دیگری انتخاب شود.
بیگدلی ادامه داد: ســازمان بهزیســتی چون گستردگی 
فعالیت هایش زیاد است و افراد آسیب پذیر مختلفی مانند 
معلوالن، زنان بی سرپرســت و ... را تحت پوشــش دارد 

شاید نتواند از عهده کار بر بیاید.
  مهم تر از آن این است که متولی این کار،تخصص الزم را 
هم باید داشته باشد چنانچه در مورد کمپ شفق دیدیم 

که نتوانست و موفق نبود.

رییس پلیس مبارزه با قاچاق کاال و ارز نیروی انتظامی:

پایین بودن ریسک قاچاق؛ عامل افزایش آن

کلش آف کلنز، کاربران را عصبی و پرخاشگر می کند

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس :

بهزیستی تخصص الزم برای پوشش اعتیاد را ندارد

اخبار کوتاه

یادداشت

پروانــه سلحشــوری  در خانــه  ملــت، در واکنش به دســتور 
رییس جمهور مبنی بر به تعویق انداختن آزمون اســتخدامی تا 
هنگام اطمینان از تامین حقوق زنان در فرصت های شغلی، گفت: 
برای تحقق توســعه پایدار، نیازمند بهره گیــری از ظرفیت های 
موثر زنان و مردان در بخش های مختلف هستیم چراکه این کار 
منجر به توانمندسازی افراد می شــود. نماینده مردم تهران، ری، 
شمیرانات، اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای اسالمی، افزود: 
در خصوص استخدام ها نیز برابری فرصت های شغلی مطرح است 

که اگر لحاظ شود اهداف توسعه پایدار محقق می شود.
 وی معتقد اســت: از منظر رویکردهای توسعه پایدار باید عدالت 
استخدامی بین جنسیت های مختلف رعایت شود در حقیقت باید 

افراد بر مبنای توانایی ها و شایستگی هایشان استخدام شوند.
رییس فراکسیون زنان مجلس شــورای اسالمی با تاکید بر اینکه 
عدم رعایت عدالت در سهمیه های جنسیتی استخدام به دلیل نوع 
محیط کار پذیرفتنی نیست، یادآور شد: محیط  کار چه سازمان 
زندان ها باشــد چه ســازمان تعزیرات، رعایت جنســیت الزم و 
ضروری است به عنوان مثال در زندان ها زندانی زن هم وجود دارد 

بنابراین نیاز به نیروی کار زن وجود دارد.

رییس ســازمان مدارس غیردولتــی وزارت آمــوزش و پرورش 
 از بازگشــت یک میلیارد تومان شــهریه اضافی دریافت شده به

 اولیا ی دانش آموزان خبر داد.
مرضیه گرد معــاون وزیر آمــوزش و پرورش و رییس ســازمان 
مدارس غیردولتــی آموزش و پرورش اظهار داشــت: حدود یک 
میلیارد تومان از شــهریه های اضافی که از اولیا دریافت شده بود، 

به آنها بازگردانده شد. 
وی افزود: برخی از مدیران و موسسان اقدام به بازگشت این مبالغ 
اضافی به اولیا کرده اما برخی این کار را انجام نداده اند که در این 
مورد ادارات کل آموزش و پرورش رأسا اقدام کرده و مبالغ اضافی 
دریافت شــده  را به اولیا بازگرداند.گرد در خصوص برخوردی که 
با متخلفان مدارس غیردولتی انجام می شــود، خاطرنشان کرد: 
برخورد بستگی به نوع تخلف دارد؛ اگر یک مدرسه بنر مربوط به 
شهریه این مدارس را نصب نکرده و یا در جای نامناسب گذاشته 
باشد تذکر داده می شود.وی تاکید کرد: اگر موضوع تخلف دریافت 
هزینه های اضافی از مردم باشــد، منجر به عــزل مدیر مربوطه 
می شود؛ ضمن اینکه در مواردی با وجود تذکر و اخطارها، پرونده 
این موسســان یا مدیران متخلف به شــورای مرکــزی مدارس 
غیردولتی آمده و منجر به توقیف فعالیت یک تا 3 ســاله و حتی 

تعطیلی دائم آن مراکز شده است.

عدالت استخدامی 
در جنسیت های مختلف 

رعایت شود

بازگشت شهریه اضافی 
مدارس به اولیای دانش آموزان

اختالل »کم توجهیـ  بیش فعالی« یکی از شایع ترین اختالالت روانپزشکی کودکان و نوجوانان است که خود را با عالئم مختلفی نشان می دهد. ازجمله مهم ترین آنها پرفعالیتی حرکتی 
و جنب و جوش فراوان، ناتوانی در حفظ و تداوم تمرکز به ویژه  سر کالس درس و رفتارهای ناگهانی و بدون فکر است. این اختالل در پسرها شایع تر است و بر اساس مطالعات مختلف از 5 

تا 15 درصد کودکان را به خود مبتال می کند.

آینده این کودکان چگونه است؟
این کودکان با افزایش ســن احتماال جنب و جوش کمتری خواهند 
داشــت و در نوجوانی و بزرگســالی تا حدی قرار پیدا می کنند، اما 
اگر درمان نشــوند اختالل در توجه و رفتارهــای ناگهانی آنها ادامه 
پیدا می کنــد و می تواند ســبب ایجاد مشــکالت جــدی رفتاری 
از جمله مصــرف مواد مخــدر و محــرک، رفتارهــای مجرمانه و 
رانندگی هــا و رفتارهای جنســی پرخطر شــود و همین مســئله 
 می توانــد آینده شــغلی، عاطفی و اجتماعــی این افراد را شــدیدا 
تحت تاثیر قرار دهد. در حالی که اگر درمان به موقع برای آنها صورت 
 گیــرد می توانند آینده ای مناســب و حتی در مــواردی مثال زدنی 

داشته باشند.

از چه زمانی کودک بیش فعال می شود؟
کودک بیش فعال معموال از حدود 3 ســالگی و همزمان با رشد 
عملکردهای حرکتی، عالئــم بیش فعالی را نشــان می دهد، اما 
معموال تشــخیص این اختالل تا شــروع دوران پیش دبستانی 
 و دبستان به تعویق می افتد.  البته بســیاری از کودکان با شروع

 راه رفتن و در راســتای شناخت بیشــتر دنیای بیرونی اقدام به 
کنکاش محیط و جنب و جوش فراوان می کنند و به همین دلیل 
نباید در تشــخیص کودکان به عنوان مبتال به این اختالل عجله 
کرد. در واقع معموال تنها وقتی یــک کودک مبتال به این اختالل 
در نظر گرفته می شــود که عالئم وی باعث اختــالل در روابط با 

همساالن، والدین و اولیای مدرسه شود.
درمان این کودکان چیست؟

برای درمان این اختالل، دارو و روش های مختلفی وجود 
دارد که نتیجه اکثر مطالعات علمی نشــان داده اســت 
درمان دارویی برای این اختــالل مهم ترین و موثرترین 
روش در این بین اســت. شــایع ترین درمــان موثربرای  
 این اختالل، قــرص متیل فنیدیت یا ریتالین اســت که 
مدت هاست در سراسر جهان به عنوان درمان اصلی این 

اختالل شناخته شده است.
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تلويزيونيادداشت

پرسه درشهر

مدیر مجموعــه فرهنگی فانوس، از برگزاری جشــن بزرگ این 
مجموعه فرهنگی به مناســبت میالد باسعادت حضرت فاطمه 

معصومه)س( و روز دختر خبر داد.
 حجت االسالم داستانپور، ضمن اعالم این خبر افزود: این جشن 

چند سالی است به همت مجموعه فانوس برگزار می شود.
وی ادامه داد: امســال نیز با برگزاری برنامه های متنوع و شــاد 
بــرای دختران، در تالش هســتیم تــا در زمانی محــدود، روز 
خجســته میالد حضرت معصومه)س( و روز دختــر را با حضور 
دختران شــهر اصفهان ســپری نماییم و بــا محوریت موضوع 
»دخترانه تریــن زندگی«، در این مراســم به اهــداف مدنظر 

مجموعه دست پیدا کنیم.
وی زمان برگزاری این مراســم را شــنبه 16 مرداد از ســاعت 
20:30 اعالم کرد و افزود: این مراسم در محل مجموعه فرهنگی 
فانوس واقع در خیابان کمال اســماعیل، خیابان باغ گلدســته 
برگزار می شــود و دختران می توانند همراه با خانواده خود در 
این مراسم شــرکت نمایند. الزم به ذکر است مجموعه فرهنگی 
فانــوس، از بزرگترین مجموعــه های فرهنگی ویــژه دختران 
 در اصفهان و سراســر کشــور به حســاب می آید که عالوه بر

برنامه های هفتگی روزهای چهارشنبه بعد از ظهر، برنامه های 
جنبی فرهنگی و مذهبی از جمله این مراســم را در فهرســت 

برنامه های خود قرار داده است.

مجموعه تلویزیونی »پرســتاران« به کارگردانی علیرضا افخمی 
به زودی کلید می خورد.

ســریال »پرســتاران« به تهیه کنندگی داود هاشمی، از حدود 
دو مــاه و نیم پیــش وارد مرحله پیــش تولید شــده و مهرانه 
مهین ترابــی، لینــدا کیانی، النــاز حبیبی و فاطمــه گودرزی 
بازیگرانی هستند که تاکنون حضورشــان در این سریال قطعی 
شــده اســت. انتخاب دیگر بازیگران و عوامل فنــی همچنان 
ادامه دارد. سریال »پرســتاران« در ۵2 قسمت ۴۵ دقیقه ای، به 
سفارش مرکز امور نمایش سیما و مشــارکت وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی تولید خواهد شــد. این سریال طبق 
برنامه ریزی ها، هفته آینــده با حضور وزیر بهداشــت و درمان 
و معاونیــن وی و جمعی از مدیران ســازمان صدا و ســیما، در 

بیمارستان نورافشار جلوی دوربین خواهد رفت.
لوکیشــن اصلی ســریال که یک مرکــز اورژانس اســت، در 
بیمارستان نورافشــار تهران در نیاوران، به صورت دکور ساخته 
شده. وزارت بهداشت و درمان، سازمان هالل احمر و بیمارستان 

نورافشار در تولید این سریال، سازندگان را یاری  می دهند.

همزمان با دهه کرامت، نمایشــگاهی از آثار نقاشــی با موضوع 
»طبیعت«، در آران و بیدگل برگزار شده است.

با همکاری اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان آران 
و بیدگل و جمعیت هالل احمر این شهرســتان و به مناســبت 
فرا رســیدن میالد حضرت فاطمه معصومه)س( و دهه کرامت، 
نمایشگاه آثار طراحی و نقاشــی با عنوان »ترنم خیال«  در آران 
و بیدگل برگزار شــد. در این نمایشــگاه، آثــاری از هنرجویان 
آموزشــگاه طراحی و نقاشــی »نقاشــخانه باران«، با موضوع 

طبیعت در معرض دید عموم قرار گرفته است.
 عالقــه منــدان بــرای بازدیــد از نمایشــگاه ترنــم خیــال،

می توانند تا 2۴ مردادمــاه، صبح ها از ســاعت 10 تا 13 و بعد 
از ظهرها از ساعت 18 تا 21:30 به ســالن جمعیت هالل احمر 
 شهرســتان آران و بیدگل واقع در رو به روی ســتاد نماز جمعه

مراجعه نمایند.

معاون هنری سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
اصفهان، زمان برگزاری آیین تجلیــل از برگزیدگان یازدهمین 

جشنواره ملی نگارگری رضوی را اعالم نمود.
حســینعلی آقاییان زاده با اعالم این خبر گفت: 1۴ مرداد، اول 
ذی القعده، سالروز والدت حضرت فاطمه معصومه)س( و اولین 
روز از دهه کرامت، زمان برگزاری آییــن تجلیل از برگزیدگان 

یازدهمین جشنواره ملی نگارگری رضوی می باشد.
معاون هنری ســینمایی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
اســتان اصفهان، با دعوت از هنرمندان و هنردوســتان اصفهان 
برای حضور در این آییــن، افزود: آیین تجلیــل از برگزیدگان 
 یازدهمیــن جشــنواره ملــی نگارگــری رضــوی، 1۴ مرداد
 ســاعت 18 در ســالن اجتماعات کتابخانه مرکــزی اصفهان

برگزار خواهد شد. 
وی هدف از برگزاری این جشنواره  را خلق آثار هنری در راستای 
معرفت بخشــی و ارتقای معنویت در ســطح جامعــه، متجلی 
ســاختن خصایل و فضیلت های حضرت امام رضا)ع( و سرلوحه 
قرار دادن آن در امور زندگی با ایجاد آثار هنری دانست و اظهار 
امیدواری کرد که برگزاری یازدهمین جشــنواره ملی نگارگری 
رضوی، سبب آشنایی آحاد مردم با شــخصیت و سبک زندگی 

حضرت امام رضا)ع( از طریق آثار مذکور شود.
همزمان با ایام سالروز میالد با ســعادت حضرت علی بن موسی 
الرضا)ع( و حضرت فاطمه معصومه)س( و دهــه کرامت، اداره 
کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان اصفهان با همکاری بنیاد 
بین المللــی فرهنگی هنری امام رضــا)ع( و دفتر امور هنرهای 
تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمی، یازدهمین جشنواره 
ملی جلوه های رضوی در هنرهای ســنتی را در بخش نگارگری 

در مرداد ماه امسال برگزار می کند.

مدير مجموعه فرهنگی فانوس خبر داد:

اجتماع بزرگ دختران درجشن 
»دخترانه ترين زندگی«

 »پرستاران« هفته آينده 
کلید می خورد

تا 24 مردادماه برپاست:

نمايشگاه نقاشی
»ترنم خیال« در آران و بیدگل

همزمان با والدت حضرت فاطمه معصومه)س( 
برگزار می شود:

آيین تجلیل از برگزيدگان يازدهمین 
جشنواره ملی نگارگری رضوی

پیشنهاد سردبیر: 
ايران فقط اصفهان نیست؛ البته اصفهان نصف 

جهان است
کنسرت

کنسرت »موسیقی شــب ترکمن« در موزه هنرهای 
معاصر اصفهان برگزار می شود.

 موســیقی شــب ترکمن، از ســوی شــرکت ترنم 
داوودی کهن و با همکاری ســازمان رفاهی تفریحی 
 شهرداری اصفهان، در موزه هنرهای معاصر اصفهان

برگزار خواهد شــد. در این اجرای زنده موســیقی، 
استاد برجسته موسیقی ترکمنســتان، »خلیفه آق 
مراد چاریف« بــا همراهی کامیار فانیــان به اجرای 

موسیقی می پردازند.
موســیقی شــب ترکمن، پنج شــنبه 1۴ مردادماه 
ساعت 21 در موزه هنرهای اصفهان واقع در خیابان 

استانداری برگزار خواهد شد.
عالقه مندان برای تهیه بلیت این برنامه می توانند با 

شماره 3276728 0913 تماس بگیرند.

زاينده رود  »اصفهان ســتیزی« به حوزه فرهنگ و 
فرهنگستان ادب فارســی و بنیاد سعدی 
و... هم رسید! روز گذشته نشست خبری هشتادوسومین 
دوره دانش افزایی زبان و ادبیات فارســی در بنیاد سعدی 

برگزار شد.
 در ایــن نشســت، غالمعلــی حدادعــادل که ریاســت 
 بنیــاد ســعدی را برعهــده دارد و در جمــع خبرنگاران

صحبت می کرد، درباره ســفر تعدادی از فارســی آموزان 
از سراســر جهان به ایران ســخن گفت و تاکیــد کرد که 
»بنیاد سعدی بنیادی اســت که سه چهار سال از تاسیس 
آن گذشــته و موسســه  جدیدی بــرای یکپارچه کردن 

فعالیت های آموزشی زبان فارسی به خارجی هاست.« 
حدادعــادل آمارهــای جالبی در ایــن باره ارائــه کرد؛ 
 مثال گفــت » در حال حاضر در سراســر جهــان بیش از

200 کالس آموزش زبان فارســی داریم که توسط بنیاد 
سعدی پشتیبانی می شود و زیر نظر ماست؛ شاید به همین 
تعداد هم دانشــگاه در سراســر دنیا وجود دارد که در آنها 
زبان فارسی تدریس می شــود. همچنین در سراسر جهان 
افراد دیگری هم هستند که به صورت منفرد، زبان فارسی 

را در دنیا آموزش می دهند.«
رییس بنیاد ســعدی، از برنامه های ویژه ایــن بنیاد برای 

آموزش فارسی آموزان سراســر جهان هم گفت: »یکی از 
فعالیت های ما آموزش های کوتاه مدت برای کسانی است 

که فارسی می آموزند.
 مفصل ترین این دوره ها دوره های تابســتانی است که روز 
پنج شنبه، هفتادوسومین آن در دانشگاه عالمه طباطبایی 
 افتتاح می شــود. برای شــرکت در این دوره، ۵1۴ نفر از

۴1 کشور تقاضای شرکت در دوره را داده اند.
 با بررســی هایی که ما انجام داده ایم، انتظار داریم حدود 
200 نفــر از ایــن متقاضیان به ایــران برســند و در این 
کالس ها شــرکت کنند. تعدادی از این افــراد هم اکنون 
 وارد ایران شــده اند و بقیه هم طی امروز و فردا به کشــور 

می آیند.
 از ایــن تعــداد 110 نفر خانــم و 90 نفر مرد هســتند. 
فارســی آموزان در ایــن دوره از کشــورهایی همچــون 
پاکستان، هند، تاجیکستان، انگلســتان، فرانسه، آلمان، 
آمریکا، مجارســتان، کلمبیا، الجزایر، اســترالیا، چین و... 

هستند.« 
آن طور که حدادعادل گفت، قرار است این فارسی آموزان  
 در طول این دوره با فرهنگ ایرانی-اســالمی آشنا شوند و

به همین منظــور برنامه هــای بازدید مفصلی برایشــان 
تدارک دیــده شــده؛ بازدیدهایی از موزه دفــاع مقدس، 

مجموعــه کاخ های ســعدآباد، بــرج میــالد، جماران، 
 بوســتان نهج البالغه، موزه ایران باستان، دریاچه شهدای

خلیج فارس و بازدید از بازارهای سنتی. 
جالــب تر اینکــه حدادعــادل این خبــر را هــم داد که 
ممکن اســت مثل سال گذشــته که فارســی آموزان در 
برنامه »خندوانه« شــرکت کردند، امســال هم شــرکت 
 در برنامه هــای تلویزیونــی، در برنامه فارســی آموزان 
باشــد. اما جالب ترین بخش این نشســت خبری، شاید 
 زمانــی بود که رییس بنیاد ســعدی، از ســفر ســه روزه

فارســی آموزان به »اصفهان« خبر داد و گفت که »در این 
سفر، شهرداری اصفهان و دانشگاه اصفهان با ما همکاری 

می کنند.«
این حرف حداد عادل 
باعث شد تا در ادامه، 
سوال  این  خبرنگاری 
را از او بپرسد که »چرا 
و همچنین  مسئوالن 
تمام  ســعدی،  بنیاد 
مهمانان خارجی را که 
به ایران می آیند، فقط 
به اصفهــان می برند و 
آیا ایران فقط اصفهان 
حدادعادل  و  است؟« 
در جواب این ســوال 
گفــت: »ایــران فقط 
نیســت؛  اصفهــان 
البته اصفهــان نصف 
 جهان اســت.«  او در

توضیح  بــاره  همین 
داد: »مــا محدودیت 
داریم و بــه این دلیل 
اصفهــان را انتخــاب 

کردیم.
اصفهان هــم نزدیک 
اســت، هم شــهرت 
جهانــی دارد و هم از 

برخی از شهرها امکانات بیشتری دارد؛ وگرنه شمال کشور 
جذابیت های خودش را دارد و شیراز، مشهد، تبریز و دیگر 
شهرها هم اهمیت دارند؛ اما ما یک انتخاب بیشتر نداریم. 
این است که تصمیم گرفتیم فارسی آموزان را در این دوره 

به اصفهان ببریم.« 
»اصفهان ستیزی« تا کجا آخر؟!

پاسخ جالب حداد عادل به خبرنگاران در نشست خبری؛

ایران فقط اصفهان نیست؛ البته اصفهان نصف جهان است

اصفهان هم نزديک 
است و هم شهرت 
جهانی دارد و هم 
از برخی شهرها 

امکانات بیشتری 
دارد وگرنه شمال 

کشور جذابیت های 
خودش را دارد و 

شیراز، مشهد، تبريز 
و ديگر شهرها هم 

اهمیت دارند؛ اما ما 
يک انتخاب بیشتر 

نداريم. اين است 
که تصمیم گرفتیم 

فارسی آموزان را در 
اين دوره به اصفهان 

ببريم

نمایشگاه تخصصی مدادرنگ، در دو مرحله به همت گالری 
نگاه نو برگزار خواهد شد. با توجه به برگزاری اولین فراخوان 
نقاشــی تخصصی مدادرنــگ در اصفهان که تا ســیزدهم 
مردادماه ادامه یافــت، مرحله اول از نمایشــگاه تخصصی 
این آثار، 1۵ مردادماه گشــایش می یابــد. اولین فراخوان 
نقاشــی تخصصی مدادرنگ در اصفهان از سوی گالری نگاه 
 نو انجام شد و نمایشگاهی از آثار ارســال شده در دو مرحله

برگزار می شــود. مرحله اول این نمایشگاه جمعه 1۵ مرداد 
تا چهارشــنبه 20 مردادمــاه برگزار خواهد شــد و مرحله 

 دوم آن، از جمعــه 22 مــرداد تا چهارشــنبه 27 مردادماه
ادامه می یابد. داوری آثار را حســین هــادی پور بروجنی 
 برعهــده دارد و اختتامیــه نمایشــگاه، 27 مردادمــاه

برگزار خواهدشد. حســین هادی پور متولد سال 13۴9 در 
شهرستان بروجن اســت که  2۵ ســال در زمینه طراحی، 
نقاشی و خوشنویسی سابقه تدریس دارد. عالقه مندان برای 
بازدید از نقاشی تخصصی مدادرنگ در اصفهان، می توانند به 
گالری نگاه نو واقع در آبشار ســوم، خیابان مسرور، کوی باغ 

ارم، پالک ۴۴ مراجعه نمایند.

فیلم های ســینمایی راه یافته به بخش مسابقه چهاردهمین 
جشنواره بین المللی فیلم مقاومت معرفی شدند.

با پایان مهلت ارسال آثار اعالم شده از سوی دبیرخانه جشنواره، 
در بخش مســابقه ســینمای ایران 36 عنوان فیلم سینمایی، 
متقاضی حضور در این بخش شدند که از میان این آثار، 21 فیلم 
به بخش مسابقه راه یافتند. بر پایه این خبر، هیئت انتخاب بخش 
مسابقه سینمای ایران متشکل از  بهروز اثباتی، پرویز شیخ طادی، 
حبیب ا... کاسه ساز، علی غفاری و مهدی سجاده چی، 36 فیلم 
ارسالی به جشنواره را بررسی و 21 اثر را واجد شرایط برای رقابت 

دانستند. شایان ذکر است فیلم ســینمایی »گزارش مریم« به 
صورت »رزرو« در نظر گرفته شــده که در صورت آماده سازی، 
در جدول مسابقه قرار خواهد گرفت. همچنین روابط عمومی 
جشنواره خبر داد: فیلم های ســینمایی انیمیشن راه یافته به 
بخش مسابقه در آینده نزدیک معرفی خواهند شد. گفتنی است 
چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت، با شعار »تجلی 
گفتمان فرهنگی انقالب اســالمی«، به همت بنیاد فرهنگی 
روایت و انجمن سینمای انقالب و دفاع مقدس، از 2 تا 9 مهرماه 

سال جاری در تهران برگزار می شود.

15 مردادماه برگزار می شود:

اولین مرحله نمايشگاه تخصصی مدادرنگ، در گالری نگاه نو
21 فیلم سینمايی راه يافته به جشنواره فیلم مقاومت معرفی شدند؛

رقابت داغ حاتمی کیا، افخمی، تبريزی و آبیار

21 و 22 مردادماه برگزار می شود:

کنسرت خنیاگران َسلَمک
 در فرشچیان

»بازی تاج و تخت«
 در هشت فصل تمام می شود

14 مردادماه:

استاد برجسته موسیقی 
ترکمنستان در اصفهان می نوازد

کنسرت موسیقی خنیاگران سلمک، در مجموعه 
فرهنگی هنری فرشچیان برگزار خواهد شد.

امیرحســین معلم به عنوان سرپرست، آهنگساز 
و نوازنده ســنتور، محســن اره کش نوازنده دف، 
مصطفی هاشم زاده نوازنده تنبک، نوید مظاهری 
نوازنــده کمانچه، میثــاق مهرپــرور نوازنده عود، 
کیانوش عشــیق نوازنــده تار، حمیدرضــا آزادفر 
نوازنده کمانچه، پیمان زرگر نوازنده تار و ســروش 
دادیار نیــز به عنوان خواننده، در این کنســرت به 

اجرای برنامه خواهند پرداخت.
عالقــه مندان بــرای تهیــه بلیت این کنســرت 
کــه روزهــای 21 و 22 مردادمــاه برگــزار می 
 شــود، می تواننــد بــه آموزشــگاه موســیقی

درویش خــان، واقــع در خیابان توحیــد میانی، 
خیابان شــهید قندی)مهرداد(، بعــد از مخابرات 

مراجعه نمایند. 
همچنین بلیت این کنسرت در آموزشگاه موسیقی 
پایور، آموزشگاه موسیقی عارف، موسسه فرهنگی 
و هنری هزاردســتان، فروشــگاه نوای درویش و 

فروشگاه اصفهان شیرانی عرضه خواهد شد.

تهیه کنندگان مجموعه تاریخــی و پربیننده »بازی تاج و 
تخت« اعالم کردند هشتمین فصل این مجموعه، آخرین 

فصل آن خواهد بود.
ظاهرا قرار است تمام کاراکترهای سرشناس داستان این 

مجموعه، در فصل هشتم آن کشته شوند.
 کیســی بلویز، از مســئوالن شــبکه تلویزیونی اچ بی او،

می گوید فیلــم نامه تمامــی اپیزودهای فصل هشــتم 
مجموعه، آمــاده فیلمبرداری اســت. اعــالم خبر پایان 
ماجراجویی هــای این درام فانتزی در فصل هشــتم آن، 
زمانی اســت که هنوز فصل هفتــم آن وارد مرحله تولید 
نشده اســت. ماه قبل گفته شــد کلید فیلمبرداری این 
فصل، کمی دیرتر از زمان همیشــگی زده می شود. علت 
تاخیر در فیلمبرداری فصل هفتم، نیاز سازندگانش به آب 
و هوای برفی زمستانی اســت؛ به این ترتیب، فصل هفتم 
»بازی تاج و تخت« کمی دیرتر از زمان همیشــگی پخش 

خود، به روی آنتن تلویزیون خواهد رفت.
به گفته کیسی بلویز:»ما در شبکه اچ بی او از همان ابتدای 
کار می دانستیم که داستان مجموعه در چند فصل تعریف 
خواهد شــد.« این تهیه کننده تلویزیونی احتمال تولید 
مجموعه ای تازه که از دل »بازی تاج و تخت« بیرون آمده 
باشــد را رد نکرد. به این ترتیب احتمال آن وجود دارد که 
در آینده ای نه چندان دور، مجموعه ای وابسته به »بازی 
تاج و تخت« با حضور برخــی از کاراکترهای فرعی آن، در 

دستور کار تولید قرار گیرد.

نفیسه روشن، بازیگر جوانی است که بســیاری او را از بازی در آثار 
تلویزیونی می شناسند.روشــن، بازی در سریال هایی همچون تب 
ســرد، روزگار قریب، کالنتر، سال های برف و بنفشــه، اغما، مثل 
هیچ کس، دارا و ندار، پنج کیلومتر تا بهشت و... را در کارنامه هنری 
خود دارد. نام نفیسه روشن مدتی اســت به دلیل درگیری هایش 

در فضای مجازی، بر سر زبان ها افتاده. در همین 
زمینه گفت و گویی با او داشتیم که 

ضمن اظهار تنفــر از فضای 
مجــازی، اذعــان کرد 

فقــط بــه خاطــر 
کــه  افــرادی 
بــه او عشــق 
نــد،  ز ر می و
در ایــن فضا 

مانده است.
 اين روزها حال و هوای حضور در شــبکه های اجتماعی 

چگونه است؟
براســاس دیده هایم، حال فضای مجازی خیلی بد است؛ آنقدر که 
کال باید تعطیل یا درمان شود. در تمام دنیا هنرمندان، ورزشکاران، 
سیاســتمداران و چهره ها، اتفاقی را که هر لحظه برایشــان پیش 
می آید، از طریق شــبکه های اجتماعــی اطالع رســانی کرده و 
طرفداران خــود را در آن حال و هوا و اتفاق شــریک می کنند؛ اما 
متاسفانه در ایران، انتشار هر پیامی از سوی هنرمندان، با هجومی 
از فحش ها، توهین ها، تهمت ها و قضاوت های نادرست )مانند 
تصور فخرفروشی هنرمند( مواجه می شــود. گروهی نیز 
بســیار بامحبت و مهربان هســتند که گاهی نیز با افراد 
بی ادب می جنگنــد که این وضعیت، بســیار غم انگیز 
اســت؛ چراکه دو نفر که هموطن و همزبان هستند، 
با یکدیگر درگیر می شــوند. در مــورد خودم پیش 
آمده به خیریه ای می روم و تصویری از آنجا منتشــر 
می کنم و با نظراتی ماننــد »آدم نباید کار خیر خود 
را نشان دهد« روبه رو می شــوم. به نظر من هم نباید 
گفت چه کمکی کرده ایم؛ اما باید موسسات خیریه را 
معرفی کرد تا خیرین آنها را بشناسند و به کمک 
بروند.همچنین گاهی عکسی از حیوانات منتشر 
می کنم. در نظرات به من »حیوان باز« می گویند. 
حیوان باز یعنی چه؟! در احادیث آمده 
زمانی که غذایی می خورید، اگر 
موجودی مخلوق خداوند 
که دارای حس و عصب 
نگاهتــان  اســت، 
می کنــد، بایــد از 
غذای خــود به او 
بدهید. فیلم های 
ک  نــا د ر د
ندن  رســا ر ا ز آ

به حیوانات، نتیجه بی توجهی به این مســائل است که با افتخار در 
فضای مجازی منتشر می کنند. متاســفانه فضای مجازی، فضای 

بدی است و از آن متنفرم!
در نتیجه از اين پس بــه دلیل برخوردهای نامناســب، 

فعالیت تان در فضای مجازی گسترده نخواهد بود؟
اتفاقات خصوصی تر و مورد عالقه ام را منتشر نمی کنم. اطالعاتی را 
در این صفحات قرار می دهم که شــاید دیگران نیز به آنها پرداخته 

باشند.
در شبکه اينســتاگرام، خود را به عنوان بازيگری ايرانی 
معرفی کرده ايد؛ اما از فعالیت هــای هنری و بازيگری تان 
تصاوير کمی منتشــر می کنید. اين موضوع دلیل خاصی 

دارد؟
زمانی که از فیلم و ســریالی عکس یا مطلبی می گذاشــتم، برخی 
افراد به کارهای ایرانی و بســیاری از هنرمندان توهین می کردند؛ 
در نتیجه فقــط زمان پخش و اکــران خصوصی، دربــاره یک اثر 
اطالع رســانی می کنم؛ زیرا کارم برایم مقدس است و هنرمندان و 
همکارانم خیلی عزیز هستند و به نوعی ناموسم محسوب می شوند. 

شغلم بخش عمده ای از زندگی ام است.
گاهی در فضای مجازی از نشــانه ها و المان های مذهبی 
اســتفاده می کنید. در صحبت هايتان نیز اشاره هايی به 
احاديث و کمک به مخلوقات خدا کرديــد. آيا با اين نظر 
که جوانان نسبت به گذشــته از مذهب و امور معنوی دور 

شده اند،  موافقید؟
در فضــای مجازی، کاربرانی پیدا می شــوند که اعتقاد درســت و 
درمانی ندارند؛ زیرا اگر کســی به خداوند اعتقاد داشته باشد، دل 
بندگان خدا را با نوشته هایش نمی شکند و بی دلیل و بدون آگاهی، 
کسی را قضاوت نمی کند. تمام این اعمال ما بازگشت دارد؛ در واقع 

از هر دستی بدهی، با همان دست پس می گیری.
سخن پايانی؟

اگر می بینیم صفحه کسی قفل نیســت، به این معناست که برای 
هموطنانش احترام قائل است و اجازه داده به پروفایل او وارد شوند 
و متن ها و عکس هایش را ببینند؛ در صورتی که می تواند هر کسی 
را تایید نکند.وقتی فردی اجازه داده همه به صفحه اش وارد شوند، 
پس ما نیز کمی احترام قائل شــویم. ابتدا فکر کنیــم که اگر این 
کامنت را برای ما بنویســند، ناراحت می شــویم یا نه. توجه به این 

نکته، فضای مجازی سالم تری را به دنبال خواهد داشت.

سینمای جهانگفت و گو

تجربه تلخ نفیسه روشن در شبکه های اجتماعی؛

از فضای مجازی متنفرم!
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پیشنهاد سردبیر: 
برگزاری جشن دهه کرامت در شهرکرد

اخبار کوتاه

 فرمانــدار شهرســتان شــهرکرد گفــت: شاداب ســازی فضــای 
 کتابخانه هــای عمومی شهرســتان شــهرکرد در راســتای ارتقای 
گرایش جوانان به امر مطالعه و کتابخوانی از اهمیت فراوانی برخوردار 

است.
حمید ملک پور در ادامه اظهار کرد: ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی 
و ایجاد محیطی با نشــاط در فضاهای کتابخانه های عمومی، باید در 

جامعه امروز مورد توجه قرار گیرد.
فرماندار شهرســتان شهرکرد افزود: مناسب ســازی محیط داخلی و 
بیرونی کتابخانه های عمومــی در ترغیب نوجوانــان و جوانان برای 
حضور در این مکان های فرهنگی موثر اســت و سرانه مطالعه باید در 

شهرستان شهرکرد افزایش داده شود.
ملک پور با اشــاره به برگزاری برنامه های دهه کرامت در شهرســتان 
شــهرکرد تصریح کرد: همزمان بــا آغاز دهه کرامت، جشــن نور در 

شهرکرد برگزار خواهد شد.

فوق تخصص خون و ســرطان در چهارمحــال و بختیاری 
گفت: ســرطان، دومین علت مرگ  و میر در چهارمحال و 
بختیاری است و 50 درصد سرطان ها با تشخیص به موقع 

می توانند قابل درمان باشند.
مریم برخوردار با اعالم این خبر اظهار کرد: سیگار، تنباکو، 
چاقی، بی تحرکی و رژیم غذایی نامناســب، عوامل خطرزا 
در بــروز 70 درصد ســرطان های ریه، روده، پروســتات 
و سینه هستند.  وی افزود: ســیگار قو   ی ترین عامل خطر 
در ایجاد ســرطان ریه است که خطر ســرطان های دهان، 
حلق، مری، پانکراس و کبد را افزایش می دهد. برخوردار با 
اشاره به شیوع سرطان های پوستی در استان چهارمحال و 
بختیاری نسبت به دیگر استان ها، تصریح کرد: اشعه آفتاب  

احتمال خطر سرطان پوست را افزایش می دهد.
این فوق تخصص خون و سرطان، رژیم غذایی نامناسب را 
عاملی برای ایجاد سرطان دانســت و گفت: گوشت قرمز و 
چربی های حیوانی، به ترتیب باعث افزایش خطر ســرطان 
روده بزرگ و سرطان سینه می شــود. وی با اشاره به مواد 
نانوساختار جهت تشخیص و درمان سرطان، تصریح کرد: 
استفاده از نتایج این طرح  نانو، به درمان هدفمند سرطان 

با کمترین عوارض جانبی و کارایی باال کمک خواهد کرد.

فرماندار شهرستان شهرکرد:

 فضای کتابخانه های عمومی
 باید شاداب سازی شود

 مدیرکل جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری، از 
آغاز توزیع مرغ منجمد با هدف کنترل قیمت مرغ در این 

استان خبرداد.
 ذبیــح ا... غریــب گفــت: بــه علــت افزایــش قیمت
 نهــاده هــا ازجملــه ذرت وســویا وافزایــش قیمــت

تمام شــده جوجه ریزی و مواجه شــدن بــا فصل گرما 
وکاهــش جوجه ریــزی، قیمــت مــرغ دراســتان ها 
افزایــش پیدا کــرده کــه  میانگیــن قیمت در اســتان 
 چهارمحــال وبختیــاری نســبت به ســایر اســتان ها

پایین تر است.
غریب با اشاره به اینکه با تدابیر اندیشیده شده درسازمان 
جهادکشــاورزی وبا همکاری مدیریت پشتیبانی اموردام، 
مرغ منجمد به اندازه نیاز استان، ذخیره سازی شده است، 
افزود: باهدف کنترل قیمت مرغ وشــرایط ونیاز بازار، مرغ 
منجمد وارد بازار اســتان می شود. وی افزود: مرغ منجمد 
 در تعاونی ها وتشکل ها در سراسر استان با قیمت کیلویی

پنج هزار و ۱00 تومان الی پنج هزار و ۲50 تومان با توجه 
به بعد مسافت توزیع می شود.

مدیرکل جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری:

توزیع مرغ منجمد آغاز شد

سرطان؛ دومین علت مرگ  و میر 
در چهارمحال و بختیاری

اتفاقات روز

اســتاندار چهارمحال و بختیاری گفــت: در صورت تامین 
حق و حقوق مردم، مخالفتی با انتقال آب آشامیدنی مازاد 

به سایر استان ها نداریم.
قاسم ســلیماني دشتکي، در شــوراي برنامه ریزي توسعه 
و اتاق بازرگانــي، صنایع، معادن و کشــاورزي چهارمحال 
و بختیاري، با حضــور اعضاي کمیســیون برنامه، بودجه 
 و محاســبات مجلــس و مســئوالن ســازمان مدیریت و

برنامــه ریــزي، بــر رعایت حقــوق مــردم و بــه ویژه 
شــد: یــادآور  و  کــرد  تاکیــد  سرچشــمه   اهالــي 

همــان طــور کــه در مناطــق نفــت خیــز، درصــدي 
بــه عمــران آن منطقــه اختصــاص مــي یابــد، بایــد 
درصــدي هــم از درآمــد، بــه اجــراي طــرح هــاي 
 آبخیــزداري و کمــک به تولیــد و زایش آب این اســتان

اختصاص یابد.
وي ادامــه داد: اکنون آثار خشکســالي ســال هاي اخیر 
در چهارمحــال و بختیــاري بیــداد مــي کنــد و همین 
 مســئله باعــث ممنوعــه شــدن دشــت هاي اســتان

شده است.
ســلیماني دشــتکي خاطرنشــان کرد: در این شــرایط، 
اجراي طرح هــاي آبخیــزداري و آبخــوان داري، نقش 
 مهمي در مدیریت خشکســالي و بهبــود مدیریت مصرف

آب دارد. 

وي افزود: اکنــون عالوه بــر انتقــال آب از چهارمحال و 
بختیاري، ناتمام بــودن طرح هاي مختلف از مشــکالت 

اساسي این استان است.
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاري افــزود: کاهــش 
شــدید ســطح ســفره هاي زیرزمیني، خشــک شــدن 
چاه ها، کاهــش دبــي رودخانه، خشــکي قنــوات، کم 
 شــدن آب چشــمه ها و آبرســاني ســیار به ۲00 شهر،

و  اســتان  در  صنعتــي  ناحیــه  و  روســتا 
صــورت بــه  اعتبارهــا  تزریــق  و   تخصیــص 

قطره چکاني، مشکالتي را بر سر راه توسعـــه این منطقه 
قرار داده است. 

سلیماني دشتکي گفت: این استان نقاط مشترك و منافع 
بسیاري با استان هاي همجوار دارد که باید پیگیري شده و 

مورد توجه قرار گیرد.
وي همچنین اظهار کرد: چهارمحال و بختیاري در گذشته 
اختالف هاي عمیقي با اســتان هاي همجوار داشته که با 
برنامه ریزي مســئوالن ارشــد، به کمترین میزان ممکن 

رسیده است.
سلیماني دشــتکي ادامه داد: ارتقاي زیرساخت هاي حمل 
و نقل و ترانزیت، پایه و اساس توسعه مناطق و استان هاي 

کشور است.
اســتاندار چهارمحال و بختیاري تصریح کرد: این استان، 

پل ارتباطي و کوتاه ترین مسیر اتصال استان هاي مرکزي 
کشور با خوزستان، بنادر جنوبي و آب هاي آزاد ایران است. 
وي افزود: با این حــال، هنگام بودجه ریــزي و تخصیص 
اعتبارهاي ملي، فقط به شاخص هاي جمعیتي و مساحتي 

توجه مي شود و سایر معیارها مورد بررسي قرار نمي گیرد.
سلیماني دشتکي بیان کـــرد: اگـر در تخصیـص و توزیـع 
اعتبارهـــاي ملي، به محرومیـــت ها و توســعه نیافتگي 
 مناطق مختلـــف توجـــه نشود، همچنان در محرومیت 

باقي مي مانیم.
وي یادآور شد: البته پایه بودجه در چهارمحال و بختیاري 
بسیار پایین بوده و با روي کار آمدن دولت یازدهم، از رشد 

قابل توجهي برخوردار شده است.
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاري در بخــش دیگري از 
 ســخنان خود افزود: توجه به ارزش افزوده صنعت، ارتقاي

شاخص هاي بهداشــت و درمان، مقابله با واردات بي رویه، 
حمایت از تولید داخلي، تحقق اهــداف اقتصاد مقاومتي و 
توجیه طرح هاي تولیـدي جدیـد، بایـد مـورد توجه قرار 
 گیــرد. وي تاکید کرد: ایجــاد تعادل در منابــع و مصارف

بانک ها، تضمین سرمایـــه در سرمایـــه گذاري و ایجـاد 
شفافیـــت در قانون نیز باید بــا رعایت اولویت، مـــورد 

بررسـي و پیگیري قرار گیرد.
سلیماني دشــتکي با اشــاره به نتایج مطلوب برجام گفت: 
بهبود روابط با دنیا، مشــخص شــدن آثار برجام و افزایش 
 تولید نفت، از اقدام هاي برجســته دولت تدبیر و امید طی 

سه سال گذشته است.
وي به مطلوب بودن قانون تسهیل و رفع موانع تولید، اشاره 
و عنوان کــرد: البته این قانون هنوز نواقصــي دارد که باید 

پس از تجدید نظر، رفع شود.
اســتاندار چهارمحال و بختیاري با اشــاره به تردد روزانه 
۲۲0 هزار خودرو در جــاده هاي این اســتان ادامه داد: با 
توجه به شــرایط خاص گردشگري در اســتان، این میزان 
 تــردد در روزهاي تعطیل بــه 700 تا ۹00 هــزار خودرو 

افزایش مي یابد.
وي به نبود چاه هاي برداشــت آب غیرمجاز در چهارمحال 
و بختیاري اشــاره و عنوان کرد: براي تولیــد فوالد در این 

استان، از پساب فاضالب استفاده مي شود.
سلیماني دشــتکي، با اشــاره به بودجه ۱5 میلیارد ریالي 
جاده گورمیزه در شهرســتان اردل به طرف خوزســتان، 
یادآور شد: سعي مي شــود عالوه بر این اعتبار، ۴5 میلیارد 

ریال دیگر اختصاص داده شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری: 

مخالفتی با انتقال آب مازاد در صورت تامین حقوق مردم نداریم

اکنون آثار 
خشكسالي 

سال هاي اخیر 
در چهارمحال و 
بختیاري بیداد 

مي کند و همین 
مسئله باعث 

ممنوعه شدن 
 دشت هاي استان

معاون سیاســی و اجتماعی فرماندار شهرســتان شــهرکرد، شده است
از برگــزاری جشــن دهه کرامــت، همزمان با میــالد حضرت 

معصومه)س( در بوستان ملت این شهر خبر داد.
نوذر حیدری اظهار کرد: در راستای گرامیداشت میالد حضرت 
معصومــه)س( و روز دختر، جشــن بزرگی در بوســتان ملت 

شهرکرد برگزار خواهد شد.
معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار شهرســتان شهرکرد ادامه 
داد: همزمان با آغاز هفته کرامت، برنامه های مختلف فرهنگی، 
هنری، مذهبی و دینی در شهرســتان شهرکرد اجرا خواهد شد 

و دهه کرامت از ۱۴ مردادماه آغاز و تا ۲۴ مردادماه ادامه دارد.
وی عنــوان کرد: دختــران جــوان بایــد از راه و روش حضرت 
معصومــه)س( الگوبــرداری کننــد و پیــروی از زندگی ائمه 

اطهار)ع(، زمینه رشد و تعالی جامعه را فراهم می سازد.
حیدری تصریح کرد: ترویج فرهنگ رضوی در جامعه، از اهمیت 
زیادی برخوردار اســت و باید در جامعه نهادینه شود و توجه به 

این امر، اهمیت باالیی دارد.

همزمان با میالد حضرت معصومه)س( صورت می گیرد:

برگزاری جشن دهه کرامت
در شهرکرد

ابالغ نسخه ثانی دادخواست تجدید نظر و ضمائم
پرونــده:  شــماره   9510110350600867 نامــه:  شــماره   5 /79
9209980350601049 شماره بایگانی شعبه: 921183 در خصوص اعتراض 
ســعادت ملکوتی با وکالت خانم مرضیه آهی به طرفیت خانم ها و آقایان زهرا 
شاهنگ فرد- اقدس رشــیدی- فرنوش و فرزاد و شهزاد شــیخ االسالمی فعاًل 
مجهول المکان و به خواسته اعتراض به دادنامه شماره 00059 مورخ 95/03/31 
با توجه به مجهول المکان بودن تجدیدنظر خواندگان مراتب در اجرای ماده 73 
ق.ا.د.م در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار سراسری یا محلی درج تا تجدید 
نظر خواندگان ظرف مهلت ده روز پس از انتشار در روزنامه ضمن مراجعه به 
دفتر دادگاه و ارایه آدرس کامل پســتی خود و دریافت نسخه ثانی دادخواست 
تجدیدنظر و ضمایم چنانچه در خصوص اعتــراض تجدیدنظر خواه الیحه و یا 
جوابیه ای دارد ظرف مهلت ده روز الیحه دفاعیه خود را کتبًا به دفتر دادگاه ارایه 
نماید. واال بعد از انقضای مهلت مذکور پرونده به دفتر دادگاه تجدید نظر ارسال 
 خواهد شد. م الف: 13823 شــعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

) 159 کلمه، 2 کادر(
ابالغ 

5/80 در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای عباس سلیمان فرزند یدا... به طرفیت 
تجدیدنظرخواندگان عصمت کیا، عزت گداعلی، اکبر ایرج پور، کیان نجف آور، 
پرویز نوایی، مرتضی نادری، اکبر تک، کمال یاسنگی، اصغر عمومی، غالمحسین 
بکتاشیان، محمد دوروشی، مصطفی مختاری نژاد به خواسته تجدیدنظرخواهی 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده است و از  آنجا که نامبرده 
 تجدیدنظر خواندگان مذکــور مجهول المکان می باشــند به نامبــردگان ابالغ 
می گردد ظرف مهلت 10 روز از تاریخ نشر جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست 
و ضمایم به دفتر شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شماره 311  ارجاع و به شماره 9510480350700143 ثبت گردیده 
مراجعه نمایید و چنانچه پاسخی دارید به دادگاه ارایه نمایید در غیر این صورت 
پرونده با همین کیفیت به دادگاه تجدید نظر ارسال می گردد.  م الف: 13811 شعبه 

7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  ) 152 کلمه، 2 کادر(
ابالغ 

پرونــده:  شــماره   9510100351004338 ابالغیــه:  شــماره   5 /81
9409980351000809شماره بایگانی شعبه: 940903 پیرو آگهی های منتشره 
در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقایان جواد هرندی زاده و حسین هرندی 
زاده که مجهول المکان می باشــد ابالغ مــی گردد چون وفق دادنامه شــماره 
9409970351002090 صادره از شعبه 10 حقوقی اصفهان محکوم به پرداخت 
مبلغ پانصد و پنجاه و شش میلیون و ششــصد و شصت هزار ریال بابت اصل 
خواسته، مبلغ هفده میلیون و یکصد و هشــتاد و نه هزار و هشتصد ریال بابت 
هزینه دادرســی، مبلغ چهارده میلیون و پانصد و پنجاه و نه هزار و هشتصد و 
چهل ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله نخستین دادرسی و پرداخت خسارت 
 تاخیر تادیه قراردادی با ماخذ 36 درصد در ســال از تاریخ تقدیم دادخواســت

 ) 94/8/25( لغایت اجرای حکم در حق محکوم له موسسه مالی اعتباری عسکریه 
و پرداخت نیم عشر در حق صندوق دولت شــده اید ظرف ده روز از انتشار این 
آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر این صورت 
دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام 
خواهد نمود.  م الف: 13825 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  

) 189 کلمه، 2 کادر(
ابالغ 

5/82 نظر به اینکه آقای ایرج بلوچســتانی فرزند اصغر به اتهام عدم ثبت واقعه 
ازدواج حسب شکایت خانم لیال جوادی فرزند ماشاءا... از طرف این بازپرسی در 
پرونده کالسه 95/5690/180199/1 ک 11  تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه 
به واسطه معلوم نبودن محل اقامت وی ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 
174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ 
انتشار آگهی در شعبه 23 بازپرسی دادسرای عمومی اصفهان واقع در خیابان 
آتشــگاه اصفهان جهت پاســخگویی به اتهام خویش حاضر شود. در صورت 
عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد 
 گردید.  م الف: 13659 شــعبه 23 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

) 115 کلمه، 1 کادر(
ابالغ 

5/83  احترامًا عطف به ابالغنامه شــماره 7058/94 مورخه 95/4/28 صادره 
از شعبه دوم آن اجرا در پرونده کالسه 7058/94 مبنی بر ارزیابی شماره تلفن 
همراه مندرج در آن ابالغیه به شماره 09131035789 نظریه کارشناسی خود 
را به شــرح ذیل با در نظر گرفتن جمیع جهات انتظامی اعالم مــی دارم. نظریه 

کارشناسی: بهای روز خط تلفن همراه به شماره 09131035789 )دائمی همراه 
اول( برابر قیمت بازار به میزان 3/350/000 ) سه میلیون و سیصد و پنجاه هزار 
 ریال( برآورد و این میــزان فارغ از بدهی های خط مزبور بوده که از آن کســر 
می گردد. ضرورت دارد در خصوص آن اســتعالم گردد لذا بدینوسیله ضمن 
اعالم مراتب باستحضار می رساند ارزیابی مزبور صرفًا یک نظریه کارشناسی 
بوده و اتخاذ هر گونه تصمیم قضائی با آن مرجع محترم می باشــد و ظرف 3 
روز پس از رویت نظر کارشناســی چنانچه به نظریــه اعتراضی دارید به محل 
اجرای احکام واقع در خ آتشگاه روبروی پمپ بنزین مجتمع شماره 2 دادگستری 
مراجعه نمایید.  م الف: 13724 اجرای احکام شعبه 2 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان) 171 کلمه، 2 کادر(
ابالغ 

5/84  احترامًا عطف به ابالغیه شــماره 717/95 مورخه 95/04/13  صادره از 
شــعبه اول آن اجرا در پرونده کالســه 717/95 ش ج 1 مبنی بر ارزیابی اموال 
توقیفی صورتجلســه 95/03/06 در معیــت خواهان به محل نگهــداری اموال 
واقع در خیابان زینبیه، ایســتگاه یزدان، کوچه پروین، پروین 2، کوچه توحید، 
انتهای رسالت، پالک 28 طبقه همکف مراجعه نموده و مبادرت به بازدید اموال 
تعرفه در صورتجلســه مزبور نموده و با در نظر گرفتــن جمیع جهات انتظامی 
نظریه کارشناســی خود را به شــرح ذیل ابراز می دارم: اموال مورد ارزیابی: 
1- یخچال 12 فوت ایران پویا موتور ژاپنی ســفید رنگ 70 درصد مســتعمل 1 
دستگاه 600/000 ریال 2- چوب لباســی فلزی شکسته )جوش خورده( 1 عدد 
20/000 ریال 3- آیینه دیواری دور الکی 1 عدد 10/000 ریال 4- صندلی چوبی 
با رویه پارچه 90 درصد مستعمل 1 عدد 30/000 ریال 5- کمد لباسی چوبی 80 
درصد مستعمل 2 عدد 200/000 ریال 6- میز تلویزیون چوبی نقره ای رنگ 90 
درصد مستعمل 1 عدد 100/000 ریال 7- فرش 12 متری زمینه الکی ماشینی 70 
درصد مستعمل 1 تخته 800/000 ریال، نتیجه گزارش: که بر این اساس جمع 7 
قلم اموال مزبور برابر 1/760/000 ریال ) یک میلیون و هفتصد و شــصت هزار 
 ریال( برآورد واعالم می گردد. مابقی اموال صورتجلســه به هیچ وجه ارزش

 مالــی نداشــته و ایــن ارزیابی صرفــًا یــک نظریه کارشناســی بر اســاس 
قیمــت روز بــازار بــوده و اتخــاذ هــر گونــه تصمیــم قضائــی بــا آن 
مرجــع محتــرم مــی باشــد. ظــرف 3 روز از تاریــخ رویــت نشــر آگهــی 
چنانچــه اعتــراض داریــد اجــرای احکام شــعبه یــک واقــع در خ آتشــگاه 
 روبــروی پمــپ بنزیــن مجتمــع شــماره 2 دادگســتری مراجعــه نماینــد.  
م الف: 13723 اجرای احکام شعبه 1 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) 277 

کلمه،3 کادر(
ابالغ 

5/85  شــماره درخواســت: 9510460363200009 شــماره پرونــده: 
9509980363200279 شــماره بایگانی شــعبه: 950280 در پرونده کالسه 
950280 شعبه 13 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان موضوع شکایت 
اقدس امینی علیه حسین قنبریان فرزند حبیب ا... دائر بر عدم ثبت واقعه ازدواج 
دائم مطرح نموده است که در جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده نظر به 
اینکه متهم مجهول المکان بوده می باشد حسب ماده 174 قانون آیین دادرسی 
کیفری 1392 مراتب یک نوبت در جراید کثیراالنتشار آگهی شود تا متهم از تاریخ 
نشر آگهی به مدت یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالمی نشانی کامل 
خود جهت پاســخگویی به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد. در صورت 
عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود. هزینه نشر به عهده 

دادگستری می باشد.  
م الف: 13766 دادیار شعبه 13 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان) 137 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ 

5/86  شــماره درخواســت: 9510460363200006 شــماره پرونــده: 
9509980363200449 شــماره بایگانی شــعبه: 950452 در پرونده کالسه 
950452 شعبه 13 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان موضوع شکایت 
فرزانه، هوشنگ و احمد همگی نیسانی علیه محمد حسن ابراهیمی فرزند چنگیز 
دائر بر توهین و تهدید از طریق ارســال پیامک مطرح نموده اســت که در جهت 
رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده نظر به اینکه متهم مجهول المکان بوده می 
باشد حسب ماده 174 قانون آیین دادرســی کیفری 1392 مراتب یک نوبت در 
جراید کثیراالنتشار آگهی شود تا متهم از تاریخ نشــر آگهی به مدت یک ماه به 
شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالمی نشــانی کامل خود جهت پاسخگویی به 
اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد. در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم 

مقتضی را اتخاذ خواهد نمود. 
م الف: 13765 دادیار شعبه 13 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان) 136 کلمه، 

2 کادر(

ابالغ 
5/87  شــماره درخواســت: 9510460359400018 شــماره پرونــده: 
9409980359401377 شماره بایگانی شــعبه: 941442 آگهی ابالغ به سعید 
کریمی فرزند حسن به اتهام کالهبرداری حسب شکایت یوسف رجبی از طرف 
این دادسرا در پرونده کالسه 941442 ب 15 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه 
به وی به واســطه نامعلوم بودن محل اقامت او ممکن نگردیده است. بدینوسیله 
در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری جدید مراتب به وی ابالغ تا ظرف 
مدت یکماه از تاریخ انتشــار آگهی در شعبه 15 بازپرســی دادسرای عمومی و 
انقالب اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر گردد. در صورت عدم 
حضور پس از یک ماه از تاریخ نشــر آگهی هزینه توسط دادگستری کل استان 
اصفهان پرداخت می گردد. م الف: 13760 شعبه 15 بازپرسی مجتمع شماره دو 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان) 126 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/88 در خصوص پرونده کالســه 467/95 خواهان سید محمد نصر اصفهانی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ چک به طرفیت سامان سلیمی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 95/6/20  ساعت 4 عصر تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهــان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشــگاه 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:13674 شعبه 24 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

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

5/89 در خصوص پرونده کالسه 467/95 خواهان محسن صفری دادخواستی 
مبنی بر الزام به انتقال خودرو به طرفیت 1- امیر آقایان 2- نسترن جهان میرزا 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 95/6/20  ساعت 4 عصر 
تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی 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 شــود. م الف:13734 شعبه 25 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 119 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9510100351004322 ابالغیــه:  شــماره   5 /92
9409980351001167 شــماره بایگانی شــعبه: 941316  خواهان/ شــاکی 
غالمرضا بصیرت دادخواســتی به طرفیت  خوانده/ متهــم محمدرضا زمانی 
به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خســارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت 
دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار 
باغ باال – خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگســتری کل استان اصفهان- طبقه 2 
اتاق شماره 212  ارجاع و به کالسه 9409980351001167 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن  1395/06/20 و ساعت 8 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شــاکی  و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
 حاضر گردد. م الف:13824 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

) 178 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/93 در خصوص پرونده کالسه 950276 خواهان مصطفی خراسانی فردوانی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه وجه چک به طرفیت 1- فیروزه امامی سرچشمه 
2- میثاق طالیی تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 
95/6/17  ساعت 11 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:13740 شعبه 9 حقوقی 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 118 کلمه، 1 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
5/94 در خصوص پرونده کالسه 950186 خواهان مهرداد اعتمادی دادخواستی 
مبنی بر الزام به انتقال سند خودروی MVM به طرفیت مسعود مسائلی- حمید 
رضا حبیبی تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای روز چهارشــنبه مورخ 
95/6/17  ساعت 9 صبح تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شــورای 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:13691 شعبه 
5 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 119 کلمه، 

1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/95 در خصوص پرونده کالسه 451/95 خواهان حمیدرضا قندهاری علویجه 
دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال به طرفیت محمد مهدی موسوی نژاد و عثمان 
سپاهی تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای مورخ 95/6/16  ساعت 4 تعیین 
گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 
2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:13677 شــعبه 25 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

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

پرونــده:  شــماره   9510100352902583 ابالغیــه:  شــماره   5 /96
9409980362700789 شماره بایگانی شــعبه: 940787  شاکی آقای مسعود 
بهنام شکایتی علیه متهم خانم طوبی امیری فرزند نصراله به خواسته تصرف مال 
مشاع تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 103 جزایی سابق( واقع در اصفهان 
خ چهار باغ باال  خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
3 اتاق شماره 337  ارجاع و به کالســه 9409980362700789 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن  1395/06/16 و ساعت 9/30 تعیین شده است. به علت مجهول 
 المکان بودن متهم طوبی امیری  و بــه تجویز ماده 174 قانون آیین دادرســی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم  طوبی امیری پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود  در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:13768 شعبه 103 دادگاه کیفری 

دو شهر اصفهان) 103 جزایی سابق( ) 166 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/97 در خصوص پرونده کالســه 461/95 خواهان علی عشوری دادخواستی 
مبنی بر الزام به انتقال به طرفیت 1- گودرز قربانی سامانی 2- بتول داوری دولت 
آبادی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/6/16  ساعت 3/30  تعیین 
گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 
2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:13733 شــعبه 25 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان ) 117 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت دادرسی 

5/165 شــماره درخواســت: 9510463637100008 شــماره پرونــده: 
9509983637100522 شماره بایگانی شــعبه: 950811 خواهان آقای مهدی 
رضایی به وکالت از علی اصغر دهاقین فرزند موســی دادخواســتی به طرفیت 
پرستو محمد زاده فرزند حســن و به خواســته تکمین بانضمام کلیه خسارات 
دادرسی و حق الوکاله وکیل تسلیم این دادگاه نموده که به کالسه 950811 ع ثبت 
و برای روز یکشنبه مورخ 1395/07/11 ساعت 10/30 صبح وقت رسیدگی تعیین 
شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و دستور 
دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار یا محلی درج می گردد تا خوانده مذکور از تاریخ انتشار آگهی 
ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود در وقت 
 مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر شــود و اال تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 

م الف: 125 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی خوانسار )144 کلمه، 2 کادر(
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چندی پیش خبری منتشر شــد مبنی بر اینکه مقامات 
شرکت هواپیماســازی میتسوبیشی ژاپن در حال مذاکره 
 با ایرالین هــای ایرانی برای فــروش ۸۰ فروند هواپیمای

 ۷۰ نفره منطقه ای به ایران هستند.
این در شرایطی بود که واحد صنایع سنگین میتسوبیشی 
بررسی بازار ایران را از سپتامبر سال گذشته، یعنی ۴ ماه 
قبل از لغو تحریم های آمریکا آغــاز کرده بود؛ تا جایی که 
در حال حاضر این شــرکت ژاپنی با شرکت های ایران ایر 
و آسمان ایرالین و همچنین مقامات هواپیمایی کشوری 

ایران در ارتباط است.
در حال حاضر ســازمان هواپیمایی ایران در تالش است 
ناوگان فرســوده خود را با افزودن ۴۰۰ تــا ۵۰۰ هواپیما 
در ۱۰ ســال آتی مدرن کند و مقامات کشور قصد دارند 
فرودگاه های تهران را توسعه دهند و این شهر را به قطب 

هوایی خاورمیانه تبدیل کنند.
بر این اساس، ایران ایر در حال بررســی خرید ۸۰ فروند 
هواپیمای ۷۰ نفره منطقه ای از شرکت میتسوبیشی است 
تا از آنها در مسیرهای داخلی اســتفاده کند و مدیران دو 
طرف در ایــن خصوص در جریــان کنفرانــس اتحادیه 
بین المللی حمل ونقل هوایی در دوبلین با یکدیگر رایزنی 

کردند.
البته دبیــر انجمن شــرکت های هواپیمایــی در جریان 
خبرســازی ها در رابطــه با مذاکــرات ایران و شــرکت 
میتسوبیشــی برای خریــد هواپیما، اعالم کــرد که این 

صحبت ها فقط در حد مذاکره اســت و هیــچ موضوعی 
قطعی نیســت، بنابراین نمی توان به عنــوان یک موضوع 

جدی به آن نگاه کرد.
وی همچنین متذکر شــد: »مذاکرات با این شــرکت هم 
مانند دیگر شرکت های سازنده هواپیما از جمله بمباردیر 
و امبرائر در حد صحبت و گمانه زنی است«. اما در مقابل، 
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی از خرید ۲۵ فروند هواپیما 

به قیمت ۵۰۰ میلیون دالر خبر داد.
اصغر فخریه کاشان با اشــاره به جزئیات مذاکرات خرید 
هواپیما از میتسوبیشی ژاپن گفت:»طبق مذاکرات اولیه 
قرار اســت ۲۵ فروند هواپیمای کوتاه برد به ارزش ۵۰۰ 
میلیون دالر خریداری کنیم که اکثر این هواپیماها برای 

ایرالین آسمان است«.
وی عنوان کــرد: »برای خریــد هواپیماهــای کوتاه برد 
از میتسوبیشــی ژاپن ابراز تمایل کرده ایــم و عالقه مند 
هستیم بخشــی از ناوگان هوایی کوچک و با برد کوتاه را 

از ژاپن تامین کنیم«.
فخریه کاشــان با ذکر این نکته که ایــن هواپیماها مانند 
هواپیماهــای ATR هســتند، گفــت: در مراحــل اولیه 
مذاکرات هستیم و دو طرف هنوز هیچ تعهدی به یکدیگر 
 MRJ نداده اند؛ البته ژاپنی ها هم برای فروش هواپیماهای

به ایرالین های ایران ابراز تمایل کرده اند.
در ایــن میــان، بخــش هواپیمایــی میتسوبیشــی، از 
همــکاری دولــت ژاپــن نیــز بهــره گرفتــه و امیدوار 

اســت از حمایــت مالــی دولــت برخــوردار شــود.
شرکت میتسوبیشی ســاخت هواپیماهای ۹۰ نفره را در 
اولویت قرار داده اســت و اکنون قصد دارد تا سال ۲۰۱۹ 

هواپیماهای ۷۰ نفره عرضه کند.
این مذاکرات در شــرایطی صورت می گیــرد که رقبای 
شــرکت میتسوبیشــی نیز در حال بازاریابی برای فروش 

هواپیماهای خود به ایران هستند.
یکی از آنها شــرکت بمباردیر کاناداست که هواپیماهای 
مدل ســی آر جی ۲۰۰/ ۱۰۰ و سی آر جی ۱۰۰۰/ ۹۰۰/ 
۷۰۰ تولید می کند. این هواپیماها از خانواده هواپیماهای 
کوچک و نســبتا کوچک مســافربری هســتند. شرکت 
امبرائر برزیل نیــز برای حضور در بازار ایــران ابراز عالقه 

کرده است.
این شــرکت هواپیماهای مدل هــای ای جت و ای آرجی 
۱۴۵/ ۱۴۰/ ۱۳۵ تولیــد می کند که هواپیماهای کوچک 
و نســبتا کوچک مســافربری دو موتوره هستند. بخش 
هواپیمایی شرکت میتسوبیشی در آوریل ۲۰۰۸ تاسیس 
شد و صنایع ســنگین میتسوبیشی ۶۴ درصد از سهام آن 

را در اختیار دارد.
بخش هواپیمایی این  شــرکت در شــهرهای آمستردام 
هلند و پلینوی تگــزاس دفتر نمایندگــی دارد. تروآکی 
کاوایی، مدیرعامل بخش هواپیمایی شرکت میتسوبیشی 

است.
او می گویــد: »ایــن شــرکت، هواپیمایــی بزرگتــر از 
»میتسوبیشــی رجیونــال جــت« تولید نمی کنــد و با 
 آنکه شــرکت صنایــع ســنگین میتسوبیشــی یکی از

 تامین کنندگان اصلی قطعات برای شرکت بویینگ است 
اما این گروه هواپیماســازی ظرفیت رقابت با شرکت های 

ایرباس و بویینگ را ندارد«.
صنایع ســنگین میتسوبیشــی بال های بویینگ ۷۸۷ را 

تولید می کند.
هواپیمــای »میتسوبیشــی رجیونال جــت« یک جت 
مســافربری منطقه ای دو موتوره اســت که ۷۰ تا ۹۰ نفر 
ظرفیت حمل مســافر دارد. این هواپیما پس از هواپیمای 
NAMC YS-11 که در دهه ۱۹۶۰ در ژاپن تولید شــد، 
نخســتین هواپیمایی است که در این کشــور طراحی و 

تولید می شود.
 اولین پــرواز این هواپیمــا در نوامبر ۲۰۱۵ انجام شــد و

 قرار است در سال ۲۰۱۸ به بازار عرضه شود.
قیمت هواپیمای »میتسوبیشی رجیونال جت« ۷۰ نفره 
۳۴ میلیــون دالر و قیمت مدل ۹۰ نفــره آن ۴۲ میلیون 

دالر است.
این هواپیما هم کالس اقتصادی دارد و هم کالس بیزنس. 
فاصله بین بال های این هواپیما نزدیک به ســی متر است 
و در مدل های مختلف از ۳۶ تن تــا ۴۰ تن بار را می تواند 

بلند کند.
طول این هواپیما در بزرگترین مدل خود ۳۶ متر گزارش 

شده است.
عرض کابین مســافران این هواپیما نزدیــک به۲/۸ متر 
است و گفتنی اســت که این هواپیما می تواند تا ۱۱۹۰۰ 

متر ارتفاع بگیرد.
عالوه بر تمام خصوصیاتی که در باال ذکر شــد باید گفت که 
این هواپیما می تواند در تمام مدل های خود به مرز ســرعت 
۹۵۵ کیلومتر در هر ســاعت در ارتفاع ۱۱۹۰۰ متری دست 

پیدا کند.

يادداشت

به دنبال انتشــار خبرهايی مبهم درباره ورود بويینگ و ايرباس به ناوگان هوايی ايران، خبرهايی در رابطه با 
مذاکرات ايران و شرکت میتسوبیشی ژاپن هم شنیده می شود.به نقل از زومیت، در شرايطی که خريد هواپیما 
از بويینگ به دلیل کارشکنی های کنگره آمريکا با دست انداز مواجه شــده و ابهاماتی که در رابطه با آمدن 
ايرباس به ايران وجود دارد، به نظر می رسد صنعت حمل ونقل هوايی کشور تغییر مسیر داده و از سامورايی ها 

کمک خواسته است. 

دوربین

تلفن همراه

معرفی

دو کشور ایران و آذربایجان با امضای سند تعامل مشترک، 
در زمینه استفاده از ظرفیت های فضایی و ماهواره ای وارد 
عرصه همکاری شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمود 
واعظی وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات و رییس ایرانی 
کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان، 
در رأس هیئتی به منظور هماهنگی و آماده ســازی سفر 
رییس جمهور کشــورمان به جمهوری آذربایجان، به باکو 
سفر کرد. وی در ابتدای این ســفر با رامین قلی زاده وزیر 
ارتباطات و فناوری آذربایجان دیدار و گفتگو کرد. در این 
دیدار طرفین با مروری بر روابط دو وزارتخانه بر همکاری 
های متقابل در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات و نقش 
هر دو کشور همســایه در تبادل تجربیات و دستاوردهای 
فنی، علمی و صنعتی تاکید کردند. محمود واعظی در این 
دیدار با اشــاره به دسترسی هر دو کشــور به عنوان مسیر 
خروجی و ترانزیت برای انتقال دیتــا و صوت و همچنین 

هماهنگی مشترک در تنظیم طیف فرکانسی در شهرهای 
مــرزی دو کشــور، اقدامات صــورت گرفتــه را موجب 
 رضایتمندی و کاهش هزینه کاربــران تلفن های همراه و 
فرکانس های صوتی و تصویری دانســت. وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات یکی از  موضوعــات قابل بهره برداری 
و دیگرمشــارکت بین دو کشــور را اســتفاده از ظرفیت 
های فضایی و ماهــواره ای خوانــد و افزود: مــا آمادگی 
داریم تــا در ایــن زمینه به صــورت نزدیــک همکاری 
 کنیم. وی با اشــاره به اهمیت حضور بخش خصوصی در 
همکاری های دو کشــور بیان کرد: یکــی از موضوعاتی 
که پتانســیل آن برای همکاری در دو کشــور وجود دارد 
موضوع تولید تجهیزات ارتباطی و بحث نرم افزار اســت. 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعــات با تاکید بر افزایش این 
همکاری ها گفت: تحقیق و توســعه در حــوزه ارتباطات 
 و فنــاوری اطالعات توســط متخصصان و کارشناســان

 حرفــه ای از اولویت هــای این همکاری هــا خواهد بود. 
براین اساس مقرر شــد دو طرف سند مشــترکی را برای 
همکاری های مدنظر امضا کنند. در همین حال همکاری 
 ITU در سازمان ها و جوامع بین المللی تخصصی از جمله
)اتحادیه جهانــی مخابرات( و همچنیــن اتحادیه جهانی 

پست نیز، مورد توجه وزرای دو کشور قرار گرفت.

اگر ايرباس و بويینگ نشود، میتسوبیشی گزينه بعدی خواهد بود؛

سامورائی ها در آسمان ایران

با امضای سند مشترک؛

ايران و آذربايجان در حوزه فضايی و ماهواره ای همکاری می کنند
با کسب ۴ مدال؛

کسب مقام ششم 
المپیاد جهانی شیمی

همان طور که تاییــد خواهید کرد، بازار دوربین دیگر گرمی ســابق را 
ندارد و با محبوب شدن هر چه بیشتر تلفن های هوشمند، از جمعیت 
این ابزارها هم کاســته می شــود و این گونه اســت که گاهی شاهد 
پیاده  سازی طرح های مبتکرانه از سوی تولیدکنندگان دوربین هستیم. 
نیکون یکی از این شرکت هاســت و دوشنبه این هفته محصولی به نام  
COOLPIX W100 را معرفی کرد که بــه خاطر طراحی رنگارنگ و 
متفاوت خود قطعا مورد توجه بســیاری از کاربران جوان قرار می گیرد 
و با در نظر داشتن بدنه محکم و ضد ضربه  اش، بی شک بهترین گزینه 
برای اســتفاده این گروه خواهد بود. این دوربین طبق اعالم شــرکت 
ســازنده، بدنه ای مقاوم در برابر گرد و غبــار دارد و تا عمق ۱۰ متری، 
ضد آب اســت و در صورتی که از ارتفاع۱/۸ متری از دســتتان بیفتد 
آســیبی نمی بیند. دوربین تازه نیکون همچنیــن در برابر آب و هوای 
بسیار سرد تا منفی ۱۰ درجه سانتی گراد هم مقاوم است. بدنه دستگاه 
طراحی گرد و خمیــده ای دارد و به همین خاطر در دســت گرفتنش 
COOL-برای کودکان بســیار ســاده خواهد بود. به گزارش دیجیاتو 

PIX W100 در قالــب چهار رنــگ مختلف به بازار عرضه می شــود 
 که یکی از آنهــا منقوش به طرح های دریایی اســت. عــالوه بر آنچه  
گفته شــد، مجموعه ای از امکانات نرم افزاری هم بــرای این محصول 
در نظر گرفته شــده که مواردی چــون Add Cartoon Effects یا 
 افزودن افکت های کارتونی را شامل می شــود. جالب است بدانید که 
روشــن کردن این دوربین هم جذابیت های خاص خــودش را دارد و 
بسته به زمان شــبانه روز، تعداد عکس های گرفته شده با آن و برخی 
فاکتورهــای دیگر، پیام خوشــامدگویی متفاوتــی را برایتان نمایش 
می دهد. این دوربین به یک حســگر۱۳/۲ مگاپیکسلی با زوم اپتیکال 
 Dynamic Fine Zoom 3 مجهز شده که البته با اســتفاده از لنزx
 می توانیــد آن را تــا 6x افزایش دهید. گفتنی اســت کــه محصول 
یاد شــده با اســتفاده از ســرویس SnapBridge نیکون و از طریق 
بلوتوث قادر است با دستگاه های موبایل شما ارتباط برقرار کند. از دیگر 
Under-ویژگی های درنظر گرفته شده برای این محصول می توان به 

water Face Framing اشاره نمود که به صورت خودکار از صورت 
ســوژه های انســانی در زیر آب عکس می گیرد. الزم به ذکر است که 
نیکون هنوز حرفی در مورد قیمت یا تاریخ عرضه این محصول به بازار 

به میان نیاورده است.

شــرکت اچ تی ســی نســخه بتای رابط کاربری ســنس ۸ را در 
اختیار تمام کاربران دســتگاه های اندرویدی قــرار داد. این رابط 
کاربری ویژگی های جذابی دارد. به نقــل از زومیت، پیش از این 
گفته می شــد که اچ تی ســی، نســخه بتای رابط کاربری سنس 
۸ را برای ســایر دســتگاه های خود نیز عرضه خواهــد کرد. اما 
به نظر می رســد که این رابط کاربری اکنون در دســترس تمام 
دســتگاه های اندرویدی قرار گرفتــه و تجربه بهینــه ای را برای 
کاربران دستگاه هایی با اندروید آب نبات چوبی )اندروید ۵( ارائه 
می دهد. در حال حاضر گوشــی اچ تی ســی ۱۰ بخش زیادی از 
دستگاه هایی را که از نســخه ۸ رابط کاربری سنس بهره می برند  
به خود اختصاص داده اســت. موارد اندک دیگری از دستگاه های 
اچ تی سی هستند که به صورت تصادفی برای نسخه بتای سنس ۸ 
انتخاب شده اند. پس از گذشت چند هفته از آغاز طرح بتای سنس 
۸، به نظر می رســد که این رابط کاربری در دسترس تمام کسانی 
قرار گرفته که از هر دســتگاه اندرویدی اســتفاده می کنند. این 
شرکت از کاربران خواسته تا ضمن حذف نسخه ۸.۰۱.۷۸۵۴۷۴، 
مجددا نســخه ۸.۰۱.۷۸۸۱۴۹ را از فروشــگاه های اپلیکیشن 
مربوطه، نصب کرده و مجددا بازخورد خود را از طریق ابزار بازخورد 
اچ تی سی به پلی اســتور هدایت کنند. احتماال اچ تی سی پس از 
مدتی، به صورت رســمی این موضوع را اعالم خواهد کرد. شــما 
می توانید با مراجعه به صفحه Sense Home در پلی اســتور و 
با زدن دکمه »Join Beta« به برنامه بتای ســنس ۸ بپیوندید. 
خروج اچ تی ســی از روند به روزرســانی نرم افزاری با اضافه کردن 
النچر خود به پلی استور، بســیار جالب توجه خواهد بود و انتقال 
این تجربه به کاربران دستگاه هایی مانند ال جی، بلو و مایکرومکس 
بسیار جذاب است. به جرئت می توان گفت رابط کاربری اچ تی سی 
یکی از بهتریــن  رابط های کاربری در دنیای اندروید اســت و این 

اقدام اچ تی ســی در فراگیر کردن 
این رابط کاربــری به بهتر و 

ماندگار شدن آن کمک 
خواهد کرد.

نیکون از شما می خواهد خونسرد باشید!

عکاسی در شرايط سخت

اچ تی سی رابط کاربری خود را فراگیر می کند؛

سنس در دسترس
تمام کاربران اندرويد

المپیاددانشآموزیفضا

معرفیگجت

شرکت 
میتسوبیشی 

ساخت 
هواپیماهای ۹۰ 

نفره را در اولويت 
قرار داده است 

و اکنون قصد 
دارد تا سال ۲۰۱۹ 

هواپیماهای ۷۰ 
نفره عرضه کند

هر چند شــارژ کردن ابزارهای موبایل به شــکل بیسیم به 
اندازه کافی تعجب برانگیز اســت، اما یک استارتاپ به اسم 
OvRcharge پا را از این هم فراتر گذاشــته و یک شارژر 
بیسیم روی سایت کیک استارتر معرفی کرده که ابزار کاربر 
را هنگام شارژ کردن در هوا معلق نگاه خواهد داشت. هرچند 
ســازنده، ابزار ابداعی خود را جادویی نامیده اما الزم است 
 OvRcharge .بدانید که هیچ جادویــی در کار نیســت
در حقیقت دو بخش مجزا دارد؛ یک پایه چوبی که به پریز 

برق متصل می شــود و یک قاب موبایل که به گیرنده برق 
به شکل بیسیم و یک آهنربا مجهز است. به لطف آهنربای 
باریک و قدرتمنــد، OvRcharge قادر اســت ابزارهایی 
تا وزن ۶۰۰ گــرم را در هوا معلق کند و بر همین اســاس 
 می توان گفت حتی امکان شارژ تبلت ها نیز با این محصول 
تعجب برانگیز وجود خواهد داشــت. ایــن محصول پس 
 از شــارژ شــدن کامل ابزار موبایل شــما، عملیات شارژ را
  متوقــف می کنــد امــا غوطــه ور بــودن در هــوا ادامه

 خواهد داشت. البته همه اینها در صورتی است که کاربران 
کیک اســتارتر از ایده OvRcharge پشــتیبانی کنند و 
ســازنده با موفقیت بتواند ســرمایه مورد نیاز برای تولید 
محصول خود را در این وب سایت جمع آوری کند. عالوه بر 
این باید توجه داشته باشید که چنین محصولی احتماال تنها 
با موبایل های مشهور موجود در بازار سازگار خواهد بود و اگر 
شما کاربر چنین ابزارهایی نیستید، الزم است منتظر بمانید 
تا تولید کننده  دیگری، قاب مجهز بــه گیرنده و آهنربای 
OvR-  محصول تلفن هوشمند شــما را برای اســتفاده از

charge عرضه نماید. در نهایت الزم اســت اشــاره کنیم 
که تا کنون نیمی از ۴۰ هزار دالر ســرمایه مورد نیاز برای 
تولید OvRcharge روی کیک استارتر جمع آوری شده و 

کاربران این وب سایت می توانند تا ۱۹ روز دیگر که کمپین 
جمع آوری ســرمایه برای این پروژه به پایان می رسد، این 
شارژر شگفت انگیز را با قیمت ۲۰۹ دالر پیش خرید نمایند.

شارژ دستگاه های ديجیتالی همچنان عجیب تر می شود؛

هم بیسیم، هم معلق

محصوالت ســری Zen، ابزارهای اقتصــادی اما در 
Ze-  عین حال جذاب ایســوس هســتند، از جمله

nPad Z8 که مدتی پیش با قیمت ۳۵۰ دالر توسط 
اپراتور ورایزن معرفــی شــد و از ویژگی هایی مثل 
تراشه اسنپدراگون ۶۵۰ و ۲ گیگابایـــت حافظه رم 

برخوردار است.
اما عرضه توسط ورایزن به این معناست که بسیاری 
از کاربــران قــادر نخواهند بــود به ایــن محصول 

اقتصادی دست یابند.
اکنون خبــر خوش اینکه شــرکت تایوانــی، تبلت 
 مشــابهی را بــا ویژگی هــای تقریبا یکســان و نام

ZenPad 3 8.0 رونمایی کرده است.
این تبلــت ۷/۹ اینچی بــه یک نمایشــگر LCD با 
رزولوشــن ۱۵۳۶ در 2K( ۲۰۴۸( مجهز اســت و از 
دیگر خصوصیات آن می توان به تراشــه ۶ هسته ای 
 اســنپدراگون ۶۵۰ بــا قــدرت ۱/۸ گیگاهرتــز 
اشــاره کرد که همگی بــا ZenPad Z8 یکســان 
هستند. اما برخالف مدل پیشین، ایسوس تبلت تازه 
خود را در دو نسخه تولید کرده است؛ یکی مجهز به 
۲ گیگابایت حافظه رم و ۱۶ گیگابایت حافظه داخلی 
و مدل دیگر کــه در آن حافظه ها بــه ترتیب به ۴ و 
۳۲ گیگابایت می رسند؛ البته در هر دو مدل حافظه 
داخلی با کارت حافظه تــا ۱۲۸ گیگابایت دیگر نیز 

قابل افزایش است.
دیگر خصوصیات دو محصول نیز کامال یکی هستند، 
از جملــه درگاه USB Type-C، اسپیکرهـــای 
استریو، دوربین های ۸ و ۲ مگاپیکسلی و یک باتری 
با ظرفیت ۴۶۸۰ میلی آمپر ســاعت که می تـــوان 
انتظار داشــت با هر بار شارژ تا ۱۱ ساعت کاربـــر را 

همراهی نماید.

تیم المپیاد شیمی دانش آموزان ایران موفق شد در 
چهل و هشتمین المپیاد جهانی شیمی دو مدال طال 

و دو مدال نقره به دست آورد.
به گزارش مهــر، چهل و هشــتمین المپیاد جهانی 
شــیمی از  ۲ تا ۱۱ مرداد در شهر تفلیس گرجستان  
برگزارشــد. در تیم ایران امیر علی کریمی و ســید 
پیمان میر قــادری به مــدال طال ، ایمــان منبری 
اســگوئی و ســیده زهرا کاظمی هریکندئی به مدال 

نقره دست یافتند.
از میــان ۶۷ کشــور شــرکت کننــده در المپیاد 
کشــورهای چین، روســیه، کره جنوبی، رومانی و 
تایوان در رتبه های اول تا پنجــم و تیم ایران در رده 

ششم جهان قرار گرفت.

ايسوس محصول خود را از بند ورايزن رها کرد؛

شش هسته ای دو هزارتايی

پیشنهاد سردبیر:
هم بیسیم، هم معلق
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پیشنهاد سردبیر: 
زنگ جشنواره »طنز شهروندی کاشان« به صدا درآمد

اخباريادداشت

رییس آبفای شهری شهرضا گفت: اعمال مدیریت بحران در 
حوزه منابع آبی شهرضا  با مشارکت شهروندان بهینه می شود.

سید محمدحسین صالح اظهار کرد: بحران کم آبی تعداد قابل 
توجهی از نقاط کشور را با شرایط و شدت متفاوت درگیر کرده 
و البته استان اصفهان به میزان بیشتری با این موضوع مواجه 
اســت. وی افزود: مطابق آمار موجود در ســطح شهر تعداد 
۵۰ هزار انشعاب آب شهری مورد اســتفاده حدود ۱۳۰ هزار 
نفر شهروند قرار می گیرد و همچنین تاکنون بالغ بر ۱۳ هزار 

انشعاب فاضالب در شهرضا  واگذار شده است.
بروز محدوديت جدی در منابع آبی شهرضا

رییس آبفای شهری شهرضا با بیان اینکه منابع تامین آب در این 
شهرستان به میزان قابل توجهی دچار محدودیت بهره برداری 
و استحصال شده است، عنوان کرد: به طور کلی منابع تامین 
آب به دو حوزه چاه های آب شهرضا  به میزان حدود ۲۹۰ لیتر 
برثانیه و چاه های آب منطقه وردشت به میزان ۱۰۰ لیتر بر ثانیه 
تقسیم بندی می شود که به لحاظ خروج سه حلقه از مجموع 
هفت حلقه چاه موجود در منطقه وردشــت و افت محسوس 
 سطح آب در چاه های شــهرضا از عموم شــهروندان انتظار

 می رود با واقعیت گرایی نسبت به تمهید سیاست های الزم به 
منظور عبور از این موقعیت مهم وحساس اهتمام داشته باشند و 
البته مدیریت آب شهری نیز نسبت به بررسی و ارزیابی تمامی 
راهکارهای، تعریف و ایجاد منابع آبی پایدار برای شــهروندان 
پیگیری الزم را داشته است. وی با بیان اینکه میزان مصرف آب 
از سوی شهروندان رابطه مستقیمی با شــدت دمای هوا دارد، 

اضافه کرد: در همین راســتا به طور مثال میانگین مصرف در 
برخی موارد تا دو برابر شرایط معمول  افزایش یافته و استمرار 
این وضعیت مجموعه مسئوالن را ملزم به تدوین سیاست های 
بلند مدت با رویکرد جلوگیری از بروز مشکل برای شهروندان 

کرده است.
حفر هفت حلقه چاه جديد آبی در شهرضا 

صالح در بخش دیگری از ســخنان خود با بیــان اینکه تداوم 
خشکسالی ها در شهرضا طی یک دهه گذشته امکان بهره وری 
اصولی از منابع آبی را با مشکل مواجه کرده است، متذکر شد: 
البته در طول هفت سال گذشته نسبت حفر تعداد ۱۱ حلقه چاه 
جدید به منظور تعریف و ایجاد منابع آبی جدید در شهرضا اقدام 
شده است اما به دلیل افت محسوس سطح آب،  این رویه نیز به 

عنوان یک امر مقطعی در حل مشکل آب موثر واقع می شود.
تدوين سیاست نوسازی سیستم انتقال آب شهری 

شهرضا
وی با بیان اینکه اصالح زیرساختی سیستم انتقال آب شهری 
به عنوان یک اصل مهم در دســتور کار مدیریت آب شــهری 
 شهرضا قرار دارد، تاکید کرد: به همین منظور نسبت به اصالح 
شبکه های فرسوده آبرسانی، استانداردسازی انشعابات آب و 
تعویض کنتورهای فرسوده، نصب تعداد ۱۵ نشانگر فشار آب در 
نقاط مختلف شهری به منظور اعمال مدیریت اصولی و بهینه و 
همچنین بهره گیری از تجهیزات مدرن به منظور کاهش زمان 
رســیدگی به حوادث آب و حداقل کردن میزان هدر رفت آب  

اقدام شده است.

انتظامــی  فرمانــده 
گلپایــگان بــا بیان 
درصد   ۱۰۰ اینکــه 
ســایبری  جرائــم 
گلپایــگان در ۴ ماهه 
امســال  ابتدایــی 
کشــف شــده است، 
گفــت: پلیس فتای گلپایگان در کشــف جرائم ســایبری 
رتبه نخســت اســتان اصفهان را به خــود اختصاص داده 
است. حسین بساطی در نشســت با اصحاب رسانه با توجه 
به آمار و عملکرد ۴ ماهه پلیس شهرســتان اظهار داشت: 
با تالش نیروی انتظامی و همکاری مــردم در مدت مذکور 
وقوع جرائم در شهرســتان ۲۰ درصد کاهــش یافته عالوه 
بر اینکه هیچ جرم خشــنی اتفاق نیفتاده است. وی با بیان 

اینکه پلیس شهرستان با توجه به اصول سازمانی در راستای 
کشف علمی جرائم و پیشگیری از وقوع جرم در منطقه گام 
برمی دارد، افزود: نیروی انتظامی شهرستان گلپایگان در این 
مدت از نظر کشف علمی جرائم رتبه نخســت استان را به 
خود اختصاص داده است.  فرمانده انتظامی گلپایگان ارتقای 
طرح امنیت اخالقی را از اولویت هــای این نهاد عنوان کرد 
و گفت: طرح ســاماندهی پارک ها و فضاهای سبز از حضور 
معتادان، فروشــندگان مواد مخدر و اراذل و اوباش اجرا شد 
عالوه براینکه اجــرای طرح های امنیــت محله محور برای 
پاکسازی محالت نیز به طور مستمر در دستور کار قرار دارد. 
وی بیان کرد: در سطح شهرســتان قلیان های تمام مراکز 
ارائه دهنده این وسیله جمع آوری شد و پس از صدور حکم 
قضایی معدوم خواهد گردید؛ اما برای جمع آوری کلی قلیان 

از سطح جامعه به همکاری مردم و خانواده ها نیاز داریم.

رییــس پلیــس راه  
اصفهــان  اســتان 
نفر  هفــت  گفــت: 
تصادف  حادثــه  در 
بامداددیروز در محور 
شــهرضا - مبارکــه 
جان خود را از دست 
دادند. ســرهنگ حسین پور قیصری با اشــاره به حادثه 
تصادف بامداد دیروز در محور شــهرضا - مبارکه اظهار 
داشــت: در این حادثه که در ســاعت ۱/۵ بامداد اتفاق 
 افتاده، خودروی پژو ۴۰۵ با یک دســتگاه تریلر کشنده 

دانگ فنگ برخورد کرده است.
وی با بیان اینکه خــودروی پژو ۴۰۵ از ســمت مبارکه 
به شــهرضا و تریلر کشنده از شــهرضا به سمت مبارکه 

در حال حرکــت بوده اند، افزود: در ایــن حادثه تجاوز به 
چپ از محور وســط که خــط ممتد هم بــوده صورت 
 گرفته کــه منجر بــه برخورد خــودرو پژو بــا کامیون

شده است.
رییس پلیس راه اســتان اصفهان با بیان اینکه خودروی 
پژو شــامل هفت سرنشین بوده اســت، افزود: شش نفر 
از سرنشــینان حادثه در محل حادثه جــان باخته و یک 
 نفر دیگــر نیز پس از بســتری شــدن در بیمارســتان

فوت شده است.
وی بــه راننــدگان در جاده هــای اســتان توصیــه 
کرد: بایــد از ســبقت های غیر مجــاز و غیــر مطمئن 
در جاده هــای دو طرفــه خــودداری شــود ضمــن 
 اینکــه متناســب بــا ظرفیــت خودروهــا سرنشــین

حمل کنند.

فراخوان جشنواره طنز شهروندی کاشان با اعالم اهداف، 
بخش ها و موضوعات محوری منتشر شد.

مهدی فخرئی کاشانی اظهار کرد: جشنواره طنز شهروندی 
کاشان که توسط فرهنگســرای عالمه فیض کاشانی این 
سازمان و با رویکرد ارتقای سطح فرهنگ شهری و اخالق 
شهرنشینی، ترویج نشاط و فرهنگ طنز فاخر در جامعه و 
کمک به گسترش فضای نقد و تعامل انتقادی- اصالحی 
 مدیریت شــهری با افــکار عمومی ویژه منطقه کاشــان 

برگزار می شود دارای چهار بخش مختلف است.
وی افزود: این جشــنواره در چهار بخش شــعر، داستان، 
عکــس و کاریکاتور برگزار می شــود که در بخش شــعر 
محدودیت قالب وجود نداشــته و از اشــعار برتر با گویش 
کاشانی نیز به طور ویژه تقدیر می شود. در بخش کاریکاتور 
نیز آثــار در قالب هــای »کارتون« و »کمیک اســتریپ« 
پذیرفته می گردد و در قسمت عکس نیز آثار در دو بخش 
حرفه ای و آماتور، به صورت ســیاه و ســفید و یا رنگی در 

قالب های آنالوگ و دیجیتال قابل پذیرش است.
مدیر روابط عمومی ســازمان فرهنگی ورزشی شهرداری 
کاشــان در رابطه با اهداف این جشــنواره اظهار داشت:  
»بهبــود روابط شــهروندی و مناســبات اجتماعی، بیان 
معضالت، معایب و رفتارهای ناهنجــار«، »آموزش بهتر 
زیستن و زندگی هدفمند به شــهروندان به ویژه کودکان 
و نوجوانان«، »ارتقای فرهنگ پاکیزه نگه داشــتن و حفظ 
و توســعه محیط زیســت و فضاهای عمومــی«، »بهبود 

سالم ســازی فرهنگی، روانی  و معنوی اوقــات فراغت«، 
»توســعه و رشــد اخالق شــهروندی«، »ترویج روحیه 
مشارکت و همبســتگی شــهروندان«، »ایجاد انگیزه در 
جهت ارائه آثار هنری ارزشمند و فاخر«، »مستندسازی، 
اســتخراج و تثبیت عناصر و نشــان های هویتی شــهر 
کاشــان«،» باال بردن دانــش هنرمندان طنزپــرداز« و 
»فرهنگ سازی و آموزش هنجارها و قوانین شهروندی« از 

جمله اهداف برگزاری این جشنواره به شمار می رود.
وی با اشاره به موضوعات این جشــنواره عنوان کرد :این 
جشــنواره طنز، دارای موضوعات محوری نظیر »تقویت 
حس احترام متقابل، همنوع دوســتی و مسئولیت پذیری 
و انضباط اجتماعــی در شــهروندان«،»فضای مجازی، 
شبکه های اجتماعی و ماهواره و تاثیر آن بر سبک زندگی 
شهروندان«،»محیط زیست شهری )فضای سبز، مبلمان 
شهری و تجهیزات و امکانات زندگی شهری و...(« ، »ترویج 
ساده زیســتی و پرهیز از تجمل گرایی در راستای اصالح 
الگوی مصرف« و »فرهنگ و آیین همسایه داری با تاکید 

بر آپارتمان نشینی«  است.
 عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر در مورد شرایط 
و ویژگی های شرکت در جشنواره طنز شهروندی کاشان 
و نیز چگونگی ارســال آثار می توانند با شماره تلفن های 
۵۵۳۱۲۲۱7 و ۵۵۳۱۲۲۲۰ –۰۳۱ تماس حاصل کرده و 
   Farhangsara.feyz@gmail.com یا با رایانامه های

در ارتباط باشند.

ريیس آبفای شهری شهرضا:

 مدیریت بحران منابع آبی
 با مشارکت شهروندان بهینه می شود

فرمانده انتظامی گلپايگان:

کشف ۱۰۰ درصدی جرائم سايبری از ابتدای امسال 
ريیس پلیس راه استان اصفهان:

تصادف مرگبار در محور شهرضا- مبارکه

با رويکرد ارتقای سطح فرهنگ شهری؛

 زنگ جشنواره »طنز شهروندی کاشان«
 به صدا درآمد

رییس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی شهرســتان شهرضا گفت: 
نمایشگاه بزرگ »چلچراغ« فرصت مناسبی برای ارائه دستاوردهای 

فرهنگی و هنری شهرضا و معرفی هنرمندان بزرگ آن است.
 محمدعلی جعفری، در جلســه »مدیران انجمن های فرهنگی و 
هنری شهرستان شــهرضا« عنوان داشت:نمایشــگاه و جشنواره 
»چلچراغ هنر« با نظارت اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی برگزار 
می شــود. وی ادامه داد: ســتاد برگزاری این نمایشــگاه شــامل 
ادارات و ارگان هــای مختلــف شهرســتان از جملــه فرهنگ و 
 ارشاد اســالمی، بســیج هنرمندان، نمایندگی میراث فرهنگی و

 صنایع دستی شهرستان، فرمانداری، شهرداری، آموزش و پرورش، 
بنیاد شهید، اداره بهزیستی و مرکز فنی و حرفه ای شهرستان است 
که هر یک از آنها با توجه به امکانات و توانمندی های خود، بخشی 
از این طرح بزرگ را برعهده گرفته اند. رییس اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی شهرضا اظهار داشت: همه ادارات در چارچوب کمیته های 
فرهنگی و هنری ، صنایع دستی و میراث فرهنگی و کمیته اجرایی و 

پشتیبانی با هم همکاری می کنند .
جعفری گفت: نمایشگاه و جشنواره »چلچراغ هنر« می تواند فرصتی 
برای ارائه دســتاوردهای فرهنگی و هنری و آزمونی برای کســب 
تجربه و آمادگی برای برگزاری هر چه بهتر هفته فرهنگی شهرستان 

در سال جاری، ایجاد کند.
همچنین جشنواره و نمایشگاه »چلچراغ هنر« بزرگ ترین نمایشگاه 
و جشنواره تخصصی هنری شهرستان شهرضاست که در آن تمامی 

دستاوردهای هنری این شهرستان عرضه خواهد شد.

 مدیر شــبکه بهداشــت و درمان شهرســتان تیران و کــرون گفت: 
مواد غذایی غیربهداشتی در تیران و کرون جمع آوری شد.

جمشید اویسی، اظهار کرد: با اجرای طرح ضربت واحد بهداشت محیط 
شبکه بهداشت شهرستان، محصوالت غیربهداشتی یک سوپر مارکت 
در روستای دولت آباد جمع آوری شــد. وی افزود: در این سوپر مارکت 
بیش از ۱۰۰ کیلوگرم بیســکویت، کیک و پیراشکی به صورت فله ای 
بدون مشخصات به فروش می رسید که طی بازدید بهداشت و تشخیص 
دادن محصــوالت غیربهداشــتی، محصوالت جمــع آوری و معدوم و 
فروشگاه مهروموم شد. اویسی اضافه کرد: به گفته کارشناسان بهداشت 
محیط، این مواد غذایی به صورت غیرمجــاز از کارگاه های زیرزمینی 
در شهرســتان های همجوار تولید می شــود که هیچ گونه نظارتی بر 

فعالیت های آنها توسط دستگاه های نظارتی انجام نمی گیرد.

نماینده مردم شهرستان های نایین و خوروبیابانک در مجلس شورای 
اسالمی در جلسه شورای اداری شهرســتان خوروبیابانک گفت: امروز 
مشکل اصلی اقتصاد کشــور، اشتغال اســت. رفتار برخی از مسئوالن 
 باعث ســرمایه گریزی شــده اســت، اگر شــخصی برای اشــتغال و 
ســرمایه گذاری اقدام می کند باید مورد حمایت قرار گیرد نه اینکه بر 
سر راه او سنگ اندازی کنیم. عباسعلی پوربافرانی انجام مسئولیت های 
محوله مدیران اداری به نحو احسن را خواســتار شد و افزود: مسئوالن 
برای خدمت به مردم و نظام و اجرای منویــات رهبری با همراهی هم 
 گام بردارنــد. وی تصریح کــرد: ارتباط بــا مردم یکــی از الزمه های 
خدمت رســانی عالی به مردم اســت، می توان از ظرفیت های موجود 
مانند ماه رمضان، ایام محرم و دیگر تجمع های مردمی استفاده کرد هم 

برای خدمت رسانی و هم بررسی عملکرد خود در نظر مردم.

ريیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی مطرح کرد؛

»چلچراغ هنر« فرصتی برای ارائه 
دستاوردهای هنری شهرضا

جمع آوری مواد غذايی 
غیربهداشتی در تیران و کرون

رفتار برخی مسئوالن باعث 
سرمايه گريزی شده است

کوتاه از شهرستان ها

 اين جشنواره در 
چهار بخش شعر، 
داستان، عکس و 
کاريکاتور برگزار 
می شود که در بخش 
شعر   محدوديت 
قالب وجود نداشته و 
از اشعار برتر با گويش 
کاشانی نیز به طور 
ويژه تقدير می شود

بحران کم آبی تعداد 
قابل توجهی از نقاط 
کشور را با شرايط 
و شدت متفاوت 
درگیر کرده و البته 
 استان اصفهان
  به میزان بیشتری
  با اين موضوع 
مواجه است

برداشت خیار از زمین های کشاورزی چادگان با پیش بینی تولید 
بیش از ۱۱ هزار تن محصول آغاز شــد. معاون جهاد کشــاورزی 
شهرستان چادگان گفت: عملکرد متوســط محصول خیار در هر 
هکتار ۲۵ تن است که پیش بینی می شود با برداشت این محصول 

برای هزار و ۳۵۰ نفر اشتغال فصلی فراهم شود.
ســعدا...جعفری با بیــان اینکه امســال بیــش از ۴۵۰ هکتار از 
زمین های کشاورزی این شهرستان به کشت خیار اختصاص یافت، 
افزود: با ورود عشایر به بخش چنار رود چادگان، بیشترین محصول 
خیار را عشایر در این منطقه کشــت می کنند که عالوه بر اشتغال 
فصلی، در آمدزایی خوبی هم برای این افراد ایجاد می شــود.  وی 
گفت: خیار برداشت شــده از مزارع شهرســتان چادگان عالوه بر 
تامین نیاز داخلی استان، به شــهرکرد، یزد، قم، تهران و شیراز هم 

فرستاده می شود. 
معاون جهاد کشــاورزی چادگان همچنین از افزایش ۱۰ درصدی 
کشت محصول خیار در مقایسه با پارســال در این منطقه خبرداد 
و افزود: قیمت خرید این محصول هم ۳۰ درصد بیشــتر از پارسال 
 اســت به طوری که هرکیلوگرم خیــار در مزرعه هزار تــا هزار و

 ۳۰۰ تومان از کشاورزان خریداری می شود.

رییس اداره پست کاشان از ارســال ودریافت حدود 7۴۰ هزار 
مرسوله پستی به داخل وخارج از کشور طی چهار ماهه نخست 

امسال خبرداد.
حســین انصاری مقدم، گفت: ۲۹۵ هزار از این تعداد مرســوله 

ارسال  و ۴۴۵ هزار مرسوله نیز دریافت شده است.
وی افزود: این مرسوالت در قالب پســت های عادی، سفارشی، 
 پیشــتاز، ویــژه و خدمــات الکترونیکــی ارســال ودریافــت

شده است.
به گفته وی، اداره پست کاشــان همچنین درراستای حذف یا 
کاهش سفرهای درون شــهری، مدیریت و کاهش بار ترافیکی 
سطح شهر وآلودگی ناشــی از آن اقدام به انجام خدمات نیابتی 
 با ادارات و دســتگاه هــای اجرایی ایــن شهرســتان از جمله

 اداره های ثبت احوال، ثبت اســناد، امور مالیاتی، دادگستری، 
دانشــگاه آزاد و معاونت درمان دانشــگاه علوم پزشکی کاشان 

)درمانگاه گالبچی( نموده است.
رییس اداره پست شهرستان کاشــان تصریح کرد: این اداره به 
منظور ارایه خدمات واقدامات متعارف نیز عالوه بر تهیه وچاپ 
کارت پستال الکترونیکی وتحویل درب منزل، چاپ ورونمایی از 
تمبرهای یادبود به مناسبت های محلی را در چهار ماهه نخست 

سال جاری داشته است.
انصاری مقدم اظهارداشــت: چاپ ورونمایی از تمبر کنگره ملی 
امامزاده محمد هالل بن علی علیه الســالم کــه 6 خرداد در قم 

وآران وبیدگل برگزارشد یکی از این تمبرهای یاد شده است.
وی چاپ ورونمایی از تمبر هفته فرهنگی گردشــگری کاشان 
با عنوان فرش های نفیس دستباف کاشــان در موزه ملی فرش 

ایران در تیرماه را یکی دیگر از این تمبرهای محلی برشمرد.
حســین انصاری مقدم در پایان افزود: در این راستا اداره پست 
کاشــان  به مناســبت ۱7 مرداد روز خبرنگار تمبر شــخصی 
تعــدادی از خبرنگاران کاشــانی فعال و در تعامل بــا این اداره 
را چاپ و در تقدیر از زحمات آنها به این قشــر اطالع رســان و 

فرهنگ ساز رسانه های خبری هدیه می کند.

 آغاز برداشت خیار 
از زمین های کشاورزی چادگان

ارسال ودريافت 74۰ هزارمرسوله 
از کاشان به داخل وخارج از کشور

دیدگاه

محمد علی صابری رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
سمیرم به مناسبت سالروز تاســیس این شورا، گفت: شورای 
 هماهنگی تبلیغات اســالمی ســال ۱۳۵۹ به فرمان حضرت

 امام خمینی )ره( تشکیل شد.
 وی به خدمات ارزشمند شورای هماهنگی در طول ۳6 سال 
از زمان تاسیس این نهاد انقالبی اشــاره کرد و اظهار داشت: 
شورای هماهنگی یک نهاد انقالبی و برخاسته از بطن انقالب 

و نظام بوده و از ارکان تبلیغ انقالب به شمار می  رود.
 رییــس شــورای هماهنگــی تبلیغات اســالمی ســمیرم،

 عنوان کرد: شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی با برگزاری 
مناســبت  ها و مراســمات ملی و مذهبی، حلقه واسطه بین 

مردم و نظام است.
وی وظیفه این شــورا را سیاســت گذاری، برنامــه ریزی و 
 ســاماندهی برنامه ها و مناســبت ها دانســت و یادآور شد:

 برنامه ریــزی بــرای ۱۲ فروردین، روز جمهوری اســالمی، 
بزرگداشت ارتحال امام خمینی )ره( و قیام خونین ۱۵ خرداد، 
بزرگداشت شهدای هفتم تیر، هشتم شهریور سالروز شهادت 
شــهیدان رجایی و باهنر و یاران و گرامیداشت ۱۳ آبان، روز 

دانش آموز از جمله وظایف این شوراست.
 صابری، برگزاری روز جهانی قدس، گرامیداشــت حماســه

 ۹ دی سال 88، ســاماندهی برنامه ها و جشن های دهه فجر 
و سالروز پیروزی انقالب اســالمی و برنامه هایی که به صورت 
غیرمترقبه پیش می آید را از دیگــر وظایف و برنامه های این 

شورا در طول سال عنوان کرد. 
وی برگزاری مراســمات ملی و مذهبی را تریبونی برای بیان 
دیدگاه  ها و مواضع نظام و انقالب دانســت و افزود: مراسمات 
ملی و مذهبی رفراندوم مجددی برای نظــام و انقالب بوده و 

حضور پرشــور مردم در این رفرانــدوم، رأی مثبت و تجدید 
بیعت با نظام، انقالب، امام و رهبری اســت.  وی خاطرنشــان 
کرد: رهبر معظم انقالب اسالمی از عملکرد شورای هماهنگی 
تبلیغــات اســالمی رضایــت دارند که ایــن مایــه افتخار و 
 مباهات اســت. صابری، به حضور مردم در همــه صحنه ها و 
 عرصه های انقــالب اشــاره و ادامــه داد: حضور مــردم در

 صحنه  های مختلف ملی و مذهبی عالوه بــر بیان حمایت و 
تبعیت از نظام و رهبری، موجب خنثی شــدن تبلیغات منفی 
دشمنان می  شود.  رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
ســمیرم، در ادامه ضمن تبریک ۱7 مــرداد، روز خبرنگار به 
نقش رسانه ها اشاره و افزود: خبرنگاران نقش واسطه ای بین 

مردم و مسئوالن را دارند.

ريیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی سمیرم:

شورای هماهنگی يک نهاد انقالبی و برخاسته از بطن انقالب است
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اخباريادداشت

زيبايی

ما همیشه از خواص و خوبی های ســبزیجات گفتیم؛ اما 
زیاده روی در مصرف بعضی از سبزیجات در صورت وجود 
برخی بیماری ها و شرایط، ممکن است عوارض زیادی به 
همراه داشته باشد. همه ما کم و بیش از خواص سبزیجات 
 و تاثیر آنها بر بهبود ســامتی آگاه هستیم. همان طور که 
مــی دانیــد رژیــم غذایــی سرشــار از ســبزیجات 
تــازه ریســک ابتــا بــه انــواع مختلــف ســرطان ها 
را کاهــش مــی دهــد و از سیســتم قلبــی و عروقــی 
خــاص شــرایط  در  ولــی  کنــد.  مــی   محافظــت 

ســبزیجات  از  برخــی  مصــرف  در  روی  زیــاده   
نــه تنهــا بــرای شــما مفیــد نیســت بلکه عــوارض 
زیــادی خواهــد داشــت و ممکــن اســت در تشــدید 
 بیمــاری نقــش زیــادی داشــته باشــد. در زیــر بــه

 نمونه ای از آنها اشاره می کنیم.
سبزيجات مضر برای رفالکس معده 

ماده ناشــناخته ای کــه در گوجــه فرنگی وجــود دارد 
باعث رفاکس معده )بازگشــت اســید معــده به مری( 
شده و احســاس ناخوشــایندی را برای شــما ایجاد می 
کند. بهتر اســت افرادی که با این مشــکل درگیر هستند 
دو الی ســه هفته گوجــه فرنگــی و ســایر محصوالتی 
کــه در آن از گوجــه فرنگی اســتفاده شــده اســت را 
 حــذف نمایند تــا متوجــه شــوند مشکلشــان بهبود

 

می یابد یا خیر.
سبزيجات مضر برای اختالل در انعقاد خون

اگر شــما از داروهای رقیق کننده خون ماننــد وارفارین 
kکومارین( اســتفاده می کنید، مراقب ســطح ویتامین(

خونتان باشید زیرا افزایش سطح این ویتامین اثر داروهای 
رقیق کننده خون را کاهــش داده و دارو عملکرد طبیعی 
خود را از دست می دهد. از منابع غنی ویتامین k می توان 
به سبزیجاتی نظیر اسفناج، کاهو، انواع کلم و شلغم اشاره 
کرد. توصیه می شــود این افراد این ســبزیجات را کمتر 
مصرف نمایند تا تداخلی بین ویتامیــن k آنها و داروهای 

مصرفیشان پیش نیاید.
سبزيجات مضر برای افراد مبتال به سنگ کلیه

معموال افراد مبتا به سنگ کلیه اگزاالتی، سطح اگزاالت 
ادرارشان از حد طبیعی باالتر است. بنابراین به آنها توصیه 
می شود از سبزیجات حاوی اگزاالت مانند ریواس، چغندر 

و اسفناج کمتر استفاده کنند.
سبزيجات مضر برای بیماری نقرس

نقرس بیماری ای است که بر اثر تجمع زیاد ماده ای به نام 
اســید اوریک در بدن ایجاد شــده و می تواند موجب بروز 
عائمی مثل درد و تورم در مفاصل شــود. یکی از عوامل 
افزایش دهنده  اســید اوریک، دریافت زیــاد مواد غذایی 
حاوی باز آلی »پورین« است. مارچوبه از منابع این نوع باز 

آلی است، توصیه می شود افراد مبتا به بیماری نقرس از 
این نوع سبزی در برنامه غذایی خود کمتر استفاده کنند.

ســبزيجات مضر بــرای انــواع مختلفی از 
حساسیت ها

سبزیجاتی از قبیل آرتیشــو، واکنش های آلرژیکی را در 
افرادی که به ماده حساســیت زایی به نام راگوید حساس 
هســتند، تحریک می کند. ســبزیجاتی مانند گل کلم، 
قارچ، تربچه، بادمجان، اســفناج، کدو، کلم بروکلی، فلفل 
تند حــاوی موادی به نام سالیســیات هســتند که ماده 
موثره داروی آسپرین می باشد، در کسانی که به این ماده 
حساســیت دارند با خوردن این ســبزیجات واکنش های 

آلرژیکی در بدن آنها فعال می شود.
سبزيجات مضر برای افراد مبتال به بیماری های 

التهابی دستگاه گوارش
معموال پزشــکان به افراد مبتا به بیماری کرون )یکی از 
بیماری های التهابی روده اســت که بیشتر روده باریک را 
درگیر می کند( و کولیت اولسراتیو )بیماری التهابی است 

کــه در آن جــدار داخلی 
 روده بزرگ دچــار التهاب 
می شــود( توصیــه می 
کنند که از انــواع کلم ها 
کمتر اســتفاده کنند، زیرا 
این ســبزیجات می توانند 
عائم این بیمــاری ها را 

تشدید کنند.
مضر  ســبزيجات 
برای افراد دارای اضافه 

وزن و چاقی
اگر شما هم جزو آن دسته 
افرادی هستید که مراقب 
وزن و کالــری دریافتــی 
خــود هســتید، مراقــب 
بادمجــان ســرخ کــرده 
باشــید. زیرا بافت این نوع 
ســبزی روغن زیــادی را 

 به خود جذب می کند و کالری دریافتی شــما را افزایش
 می دهد، بهتر است از این نوع سبزی به صورت پخته شده 

و یا کبابی استفاده کنید و از خواص آن بهره مند شوید.
ســبزيجات مضر برای مشــکالت تیروئیدی

 کنترل نشده
سبزیجاتی که حاوی مواد گواتروژن هستند مانند خانواده 
کلم، شلغم، اسفناج در کسانی که بیماری های تیروئیدی 
کنترل نشــده دارند با اختال در عملکرد این غده مانع از 
ترشح هورمون های تیروئیدی می شــوند. بنابراین بهتر 
است افراد مبتا به کم کاری تیروئید از این نوع سبزیجات 
به صــورت پخته اســتفاده نمایند زیرا حــرارت منجر به 
غیرفعال شــدن مواد گواتروژن موجود در این سبزیجات 

می شود.

رییس سازمان نظام پرســتاری کشور از پیشــنهاد و فرصت جدید کار 
برای پرستاران ایرانی در خارج از کشور خبر داد.

علی  محمد آدابی با اشــاره به پیشــنهاد رییس جمعیــت هال احمر 
برای به کارگیری پرســتاران کشورمان در بیمارســتان ایرانیان دبی در 
 امارات اظهار داشت: طی جلســه ای که با مسئوالن هال احمر داشتیم 
دکتر ضیایی این پیشــنهاد را مطرح کردند که مورد استقبال ما نیز قرار 
گرفت.رییس ســازمان نظام پرستاری کشور با تشــریح جزییات طرح 
اعزام پرستاران ایرانی برای فعالیت در بیمارستان هال احمر کشورمان 
در امارات عنوان کرد: در وهله نخســت طرح اعزام پرســتاران در مدت 
 زمان 3 و 6 ماه را در نظر داریم تا پرســتاران از این فرصت کاری مناسب 
بهره مند شــوند و دلیل این مدت زمانــی 3 تا 6 ماه نیز این اســت که 
پرستاران به کشــور برگردند تا از تجربه و پتانســیل آنان برای بیماران 
 ایرانی بیشــتر اســتفاده شــود. بیمارســتان ایرانیان دبــی در امارات 
 زیر مجموعــه هال احمــر کشــورمان با قدمــت بیش از 40 ســال 

بزرگ ترین بیمارستان ایران در دنیا به حساب می آید.

  کارشناس ارشــد ســازمان غذا و دارو، نســبت به مواد مصرفی
 در تهیه شکات ها، توضیحاتی ارائه داد.

مهندس زهره پــور احمد گفــت: هنگام تهیه شــکات حتما به 
قسمت مواد متشکله آن توجه شود و با دیدن کلمه CBS یا روغن 
جانشین کره کاکائو بدانید که در این فرآورده  از مشتقاتی استفاده 
شده است که شاید برای سامتی مضر باشــد.وی افزود: شکات 
فرآورده ای اســت که باید در تهیه آن از کره کاکائو استفاده شود. 
کره کاکائو طی چندین مرحلــه فرآیند از دانه کاکائو اســتخراج 
می شود.پوراحمد گفت: عمده اســید چرب شکات، اسید چرب 
استئاریک بوده که تقریبا خنثی است.کارشناس ارشد تغذیه اداره  
نظارت و ارزیابی مواد غذایی و آشــامیدنی با منشأ گیاهی سازمان 
غذا و دارو در ادامه گفت: در شکات بیش از ۱۸ درصد کره کاکائو 
باید اســتفاده شــود و با توجه به نوع محصول تولیــدی، از پودر 

کاکائو، شیر خشک، شکر، مغزهای خوراکی و... استفاده می شود.
پوراحمد اظهار داشــت: آنچه اهمیت دارد، لزوم اســتفاده از کره 
کاکائو اســت و تولید شــکات با کره کاکائو فرآیندی پیچیده و 
ظریف است و مستلزم تکنولوژی و دانش فنی می باشد و در حال 
حاضر نکته قابل توجه این است که قیمت کره کاکائو و تکنولوژی 
اســتفاده از آن باعث شــده برخی تولید کنندگان اقدام به تولید 
محصولی شبیه به شکات ولی با اســتفاده از روغن جانشین کره 
کاکائو که برای قلب و عروق مضر است، کنند.وی اظهار داشت: این 

محصول ارزان تر و بسیار ساده تر تهیه می شود.
پوراحمد توصیه کرد: هنگام تهیه شــکات حتما به قسمت مواد 
متشــکله آن توجه شــود و با دیدن کلمه CBS یا روغن جانشین 
کره کاکائو بدانید که در این فرآورده  از مشتقاتی استفاده شده که 
شاید برای سامتی مضر باشد  و با دانش و آگاهی نسبت به خرید 

اقدام نمایید.

رییس نوزدهمین کنگــره انجمن اورولوژی ایــران، علت پایین 
بودن آمار مبتایان به سرطان پروستات در کشورمان در مقایسه 

با آمریکا و اروپا را تشریح کرد.
کنگره ســالیانه انجمن اورولوژی ایران هر ســاله با هدف ارتقای 
سطح دانش علمی متخصصان و پزشکان برگزار می شود و امسال 
نیز با همین هدف با همکاری دانشــگاه های علوم پزشکی کشور 
از دوم تا پنجم شــهریور ۹۵ در مرکز همایش هــای بین المللی 

دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد.
دکتر ســید محمد ســدهی رییس نوزدهمین کنگــره انجمن 
اورولوژی ایران گفت: موضوعات مطرح شــده در کنگره امســال 
شــامل: اندویورولوژی ســنگ های ادراری ، اورولــوژی اطفال، 
 اورولــوژی زنــان، پیوند کلیــه، تروماهــای دســتگاه ادراری و 
 جراحی هــای ترمیمــی، تومورهــای دســتگاه ادراری و غدد 
 فوق کلیــوی، الپاروســکوپی در اورولــوژی، ناتوانی جنســی، 
روش های تشــخیص، درمان طبی و جراحی عقیمی، تشخیص 
درمان )ART(، عفونت ها، پرســتاری اورولوژی و ســایر مباحث 

خواهد بود.
وی در ادامه افزود: در مســایل و بیماری های اورولوژی بیشــتر 
بحث سرطان پروستات است و در این همایش نیز سعی خواهیم 
کرد روی اختاف نظرها و متدهای پیشــرفته دنیا تمرکز کنیم و 
همگام با روش های درمانی جدید و جراحی های نوین با کمترین 

زمان طول بستری بیمار را درمان کنیم .
به گفته رییس نوزدهمیــن کنگره انجمن اورولــوژی ایران، در 
گذشته این باور وجود داشــت که آمار ابتا به سرطان پروستات 
در ایران کمتر از کشورهای پیشــرفته به ویژه آمریکا و کشورهای 
غربی اســت، اما با انجام معاینات بالینی و تست PSA از مراجعه 
کنندگان به مطب  متخصصان اورولوژی از یکســو و از سوی دیگر 
افزایش فرهنگ بهداشــت عمومی و مراجعات داوطلبانه افراد به 
پزشکان متخصص مشخص شــده، پایین بودن آمار مبتایان به 

سرطان پروستات به دلیل شناسایی نشدن مبتایان بوده است.
سدهی در پایان گفت: درمان های نوین بیماری های پروستات در 
کنار شیوه های جدید درمانی ســایر بیماری های مجاری ادراری 

در نوزدهمین کنگره انجمن اورولوژی ایران ارائه خواهد شد.
کنگره نوزدهــم دارای ۲0 امتیاز بازآمــوزی جهت متخصصان 
اورولوژی، زنــان و زایمــان، جراحــی عمومی، کلیــه اطفال و 
نفرولــوژی و ۱4 امتیاز آموزش مداوم جهت پزشــکان عمومی و 

پرستاران است.

آیســان نوزاد، متخصص طب ســنتی با بیان اینکه عرق 
بیدمشــک یکــی از عرقیجات مهــم طب ســنتی ایران 
محسوب می شود، گفت: مزاج این عرق به نفع مزاج سرد 
و تر بوده یعنی بین مزاج ســرد و گرم به نفع سردی و بین 

رطوبت و خشکی به نفع تری یا رطوبت است.
 وی با اشــاره به اینکه مهــم ترین تاثیرعرق بیدمشــک

 آرام بخشــی و تقویــت قلــب اســت، افزود: ایــن عرق 
خواص دارویی بســیار خوبــی به خصوص در تســکین 
ســر درد، تقویت معده و دســتگاه گوارش ، تقویت خون 
ســازی و از بین بردن ضعف سیســتم عصبی، اضطراب و 
 مشــکات خواب دارد.نوزاد با بیان اینکه این عرق خواص

 فوق العاده مفیدی در فصل های گرم ســال دارد، افزود: 
یکی دیگر از فواید عرق بیدمشــک رفع عطش شــدید و 
درمان گرمازدگی اســت و یک لیوان شربت آن نوشیدنی 
مناســبی اســت که متخصصان طب ســنتی برای فصل 
تابســتان توصیه می کنند. وی در ادامه بابیان طرز تهیه 
این شربت تابستانی اظهار داشت: این نوشیدنی از ترکیب 
گاب، عرق بیدمشــک ، تخم بالنگو یا شربتی و کمی ماده 

شیرین کننده تهیه می شود .

موهای بلند بینی ظاهر ناخوشــایندی را ایجاد می کنند. 
به همین دلیل افراد گاهی موهــای بینی را با قیچی کوتاه 
کرده و یا آنها را می کنند.این در حالی اســت که محققان 

به تازگی کندن موهای بینی را بسیار پرخطر خوانده اند.
بینی به پاکسازی و فیلتر هوای تنفسی می پردازد. موهای 
بینی وظیفه جذب ذرات بزرگ تــر هوا را بر عهده دارند. به 
گفته محققان، کندن موهای بینی مشــکات جدی برای 
افراد ایجاد می کند.آنهــا می گویند میکروب های راه یافته 
به درون بینی در مجاورت پیاز مو و نزدیک حفره هایی که 
مو از آن خارج شده اســت، جمع می شوند. زمانی که موی 
بینی از ریشه کنده شــود پیاز آن صدمه می بیند و مسیر 

ورود میکروب ها به بدن هموار می شود.
ورود میکروب ها به بدن باعث عفونت می شود، اما داستان 

در همیــن جا خاتمــه نمی یابد، این عفونت ها به شــدت 
پرخطر و کشنده محســوب می شــوند، چرا که رگ های 
بینی در نهایت بــه رگ های مغــز راه می یابند و به همین 
علت عفونت های یاد شــده به شــکل آبســه مغــز ظاهر 

می شوند.

متخصصــان تغذیــه می گویند ذرت بــه دلیل اینکــه غنی از 
ریزمغذی هاســت می تواند یــک میان وعده بســیار مطلوب و 
 مفید باشــد.ذرت یک منبع غنی از ویتامین B1 اســت که در 
ســوخت و ســاز کربوهیدرات ها اســتفاده می شود،سرشار از 
ویتامین B5 اســت که به فعالیت هــای فیزیولوژیکی در بدن 
کمــک می کند،حاوی فولیت اســت که در تولید ســلول های 
جدید نقش قابل ماحظه ای دارد.حــاوی مقادیر قابل توجهی 
ویتامین C بوده که برای مقابله با بیماری  ها مفید است.به دلیل 
این مزایای تغذیــه ای، متخصصان تاکید دارنــد که ذرت را در 

رژیم غذایی روزانه خود بگنجانید.
ذرت عاوه بر اینها، سرشــار از فیبر خوراکی اســت که به شما 
کمک می کند با مشــکات هاضمه و دســتگاه گــوارش مثل 
یبوســت مقابله کنید.ذرت غــذای خوبی برای پیشــگیری از 
ســرطان اســت؛ فیبر خوراکــی ذرت به پایین آوردن ســطح 
کلسترول خون کمک می کند، احتمال ابتا به سرطان روده را 
کاهش می دهد.برای کمک بــه کاهش میزان قند خون در افراد 
مبتا به دیابت مفید اســت.همچنین این مواد )فیبر(، موجب 
کاهش کلسترول می شــود، در حقیقت روغن موجود در دانه و 
پوست ذرت سبب پایین آمدن کلسترول توسط پاسمای خون 

به ویژه در میان افراد میانسال و سالمند می شود.
مصرف روزانه یــک فنجان دانه هــای ذرت در میان وعده های 
غذایی، می تواند احتمال ابتا به ســرطان روده بزرگ )ناشی از 

یبوست( را کاهش دهد.
همچنین مصرف میزان کافی از فیبــر گیاهی به بهبود عملکرد 

روده ها کمک و مانع از ابتا به یبوست و هموروئید می شود.
زنان مبتا به کــم خونی به ویــژه کم خونی ناشــی از کمبود 
ویتامین می توانند با مصرف ذرت به بهبــود این نوع از اختال 
 کمک کننــد کارشناســان توصیــه می کنند افــرادی که به

 کم خونی مبتا هستند ذرت بخورند.
برخی از امــاح موجــود در ذرت ماننــد منیزیــم می توانند 

گرفتگی های عضانی را بهبود ببخشند.

عطر خوش و اثر گرمابخش و اشتهاآور هل، این دانه را به 
یکی از بهترین طعم دهنده ها برای انواع نوشیدنی، دسر 
و شیرینی تبدیل می سازد. در هندوســتان، خاورمیانه، 
اروپا و آمریــکای التین، ایــن ادویه روغنی بــرای تهیه 
 انواع نان ، کیک و شــیرینی ها و همچنیــن چای و قهوه

 به کار می رود.در بســیاری از شــیرینی ها و دســرهای 
سنتی ایرانی نیز از هل کوبیده استفاده می شود.

خواص درمانی:
هل از نظر طب قدیم ایران گرم و خشــک است.جویدن 

دانه های هــل پس از صرف غذا ضمــن کمک به هضم و 
گوارش بهتر غذا، مــی تواند بوی نامطبــوع دهان)مثل 
بوی ســیر و پیــاز( را نیــز خنثــی کند.دانــه های هل 
 خواص گرمابخشــی داشــته و معده و روده ها را تقویت

 می کنند.
هل اشــتها را تحریک می کند و عمل هضم غذا را بهبود 
می بخشد.نوشــیدن دم کرده  داغ آن موجب تســکین 
کولیت، ســوءهاضمه، باد نفخ، حالت تهــوع و بی حالی 
شده و مانع ترشح زیاد اسید معده می شود.یکی از خواص 
ویژه و بسیار ارزشمند هل، جلوگیری از تشکیل خلط در 
گلو اســت. از این رو می توان آن را به محصوالت لبنی و 
پودینگ ها افزود تا اثر شــیر را که موجب تشکیل خلط 

در گلو می شود خنثی کرده و به هضم آن نیز کمک کند.
دانه هــای هل خاصیــت داروی اکســپکتورانت را دارد 
و ســینوس ها و برونش هــا، بینی و ســینه را از خلط و 
ترشــحات اضافی پاك می کنند.هل چنان که ذکر شــد 
خــواص گرمابخش و انــرژی زا دارد از ایــن رو به بهبود 
 روحیه و بازیابــی انرژی و تــوان از دســت رفته کمک

 می کند، اضطراب و نگرانــی را کاهش می دهد و در رفع 
افسردگی موثر است.

هل همچنین کلیه ها را تقویت می کند و گفته می شود 
برای درمان شب ادراری کودکان مفید است.

ريیس سازمان نظام پرستاری خبر داد:

 فرصت جديد شغلی 
برای پرستاران ايرانی در خارج از کشور

کارشناس ارشد سازمان غذا و دارو؛

مراقب»شبه شکالت ها« باشید

ريیس کنگره انجمن اورولوژی عنوان کرد؛

 ارائه درمان های نوين 
بیماری های پروستات در ايران

با عرق »بید مشک« تشنگی سراغتان نمی آيد

خواص درمانی و شگفت انگیزهل خواص دارويی ذرت 

چرا کندن موهای داخل بینی خطر دارد؟

خواص خوراکی ها

مهــدی ســبکتکین،متخصص پوســت و مو گفت: 
موخوره مشکل شــایعی در موهاســت که احتمال 
ایجاد این بیماری در موهای خشــک و بلند بیشــتر 
است. مهدی ســبکتکین اظهار کرد: مهم ترین علل  
آسیب به ساقه مو و ایجاد موخوره، عوامل فیزیکی و 
شیمیایی خارجی مانند رنگ کردن موها با رنگ های 
حاوی اکســیدان و دکلره، سشــوار مو، اســتفاده از 

برس های پاستیکی و شامپوهای نامناسب است.
وی افزود: به هر اندازه که موها بلندتر باشد، احتمال 
ایجاد موخوره بیشــتر و ســاقه مو آســیب پذیرتر و 

شکننده تر می شود.
این متخصص پوست و مو با اشــاره به اینکه موخوره 
ســاختمان مو را تخریب کرده و منجر به دوشــاخه 
شدن موها می شود، خاطرنشان کرد: عدم رسیدگی 
به درمــان موخــوره و بی توجهی بــه آن منجر به 

پیشرفت آن و در نهایت تخریب مو می شود.
 ســبکتکین اظهــار کــرد: الزم اســت بــه منظور
  شست وشوی موها از شــامپوهای مایم که حاوی

 نرم   کننده ها هستند، استفاده شود.
وی با اشــاره به درمان موخوره، تصریــح کرد: برای 
درمان موخوره الزم است انتهای موها کوتاه و روزانه 
حداقل دوبار ساقه و انتهای موها با روغن های طبیعی 

مانند روغن زیتون، بادام و نارگیل چرب شوند.
سبکتکین خاطرنشان کرد: از شــانه و برس زدن در 
مواقعی که موها خیس هســتند پرهیز شــود؛ زیرا 
موهای خیس به شدت آســیب پذیر هستند و بهتر 
است برای شــانه  زدن از شــانه های چوبی به جای 

برس های پاستیکی و فلزی استفاده شود.
این متخصص بیماری های پوســت و مــو در پایان 
خاطرنشان کرد: در صورت شــدید بودن و طوالنی 
شــدن موخوره الزم است جهت بررســی دقیق تر و 
درمان مناســب به پزشــک متخصص پوست و مو 

مراجعه شود.

چطور جلوی موخوره را 
بگیريم؟!

 پیشنهاد  سردبیر: 
داروی آلزايمر تولید شد

 داروی آلزايمر 
تولید شد

محققان دانشگاه مک گیل برای نخســتین بار نشان دادند که مصرف 
روزانه دو عدد از یک نوع قرص جدید می توانــد زوال مغز در مبتایان 
به آلزایمر را متوقف کند.بیمارانی که برای مدت ۱/۵ سال از این قرص 
استفاده می کردند، با تضعیف حافظه روبه رو نشده و توانایی آنها برای 

انجام کارهای روزمره به قوت قبل باقی ماند. 
دانشمندان اعام کردند که زوال مغزی شــرکت کنندگان در مرحله 
نهایی کارآزمایی داروی »LMTX«  برای ۱۸ ماه متوقف شد. این نتایج، 

امیدها را برای دستیابی به داروی این بیماری مخرب مغز افزایش داده 
است.

 این کارآزمایــی در ابتدا نتایج مایوس کننده ای را نشــان داده بود زیرا 
قرص LMTX روی بیمــاران آلزایمری کــه از دیگــر داروهای زوال 
عقل نیز اســتفاده می کردند، اثربخــش نبود، امــا ۱۵ درصد از ۸۹۱ 
 بیماری که هیــچ داروی دیگری مصرف نمی کردنــد، نتایج جالبی را 
نشان دادند. این افراد عاوه بر اینکه مهارت های اساسی شناختی آن ها 

طی ۱۸ ماه کارآزمایی حفظ شده بود، مناطق اصلی مغزشان تا یک سوم 
کمتر از سایر شرکت کنندگان کاهش یافته بود.

 در حــال حاضــر بیمــاران آلزایمــری از داروهایی ماننــد دونپزیل 
اســتفاده می کنند که برای زمان محدودی به کنتــرل عایم کمک 
می کند، اما این داروها نمی توانند از وخیم تر شدن زوال مغز جلوگیری 

کنند.
این نتایج در نشست بین المللی انجمن آلزایمر در تورنتو ارائه شد.

 در شرایط خاص 
زیاده روی در مصرف 
برخی از سبزیجات نه 

تنها برای شما مفید 
نیست ؛  بلکه عوارض 

زیادی خواهد داشت و 
ممکن است در تشدید 

بیماری  نقش زیادی 
داشته باشد

مراقب باشید؛

این سبزی ها برای شما مضر است
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يادداشت

قاب روز

در بهاری که گذشــت، برای نخســتین بار ویدیویی 
به نــام  Don’t Go To Iran در فضاهای مجازی 
پخش شد تا خالف آنچه در مورد مســافرت به ایران 
به توریست ها گفته شــده بود که به ایران سفر نکنند 
را به زیباترین شــکل و بی ادعا به نمایش درآورد.  یک 
 Benjamin فیلمسازفرانسوی بانام بنجامین مارتین
Martinie که خود به ایران ســفر کرده اســت در 
مورد این ویدیو معتقد است که این ویدیو بارها و بارها 
 در یوتیوب و ویمو مــورد بازدید انبوهی از مردم جهان 

قرار گرفت و تبلیغات منفی علیه ایران را خنثی کرد.
مارتین  که در کار ویدیو گرافی گردشــگری تخصص 
دارد، در مورد ایران به خبرگــزاری الجزیره می گوید: 
»دوست دارم بگویم که اطالعات مردم جهان در مورد 
ایران ناکافی اســت و آنچه در خبرها در مورد ایران در 
خارج از این کشور می شنوید، همه واقعیت نیست. ایران 
در حال یک تغییر و تحول اساسی است و ظرفیت های 
گردشــگری فراوانی دارد. مهمان نــوازی مردم این 
ســرزمین، فرهنگ غنی و مناظر و دیدنی های فراوان 
موجود در آن، زمینه افزایش توریست را برای این کشور 
فراهم کرده اســت.«وی بر این باور است که این روزها 
صنعت توریسم در حال پیشــرفت است که این روند 
خصوصا پس از انقالب سال ۱۳۵۷و جنگ ایران و عراق 

در سال ۱۳۵۸صورت پذیرفته است.
براساس آمار ســازمان جهانی گردشــگری، پس از 
انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۹۲ ، تعداد 
گردشگرانی که به این  کشور سفر می کنند خصوصاپس 
 از تبادالت هســته ای با قــدرت های برتــر جهان و 
 برداشــته شــدن تحریم ها، افزایش چشــمگیری 
داشته است. در ســال گذشته ۲/ ۵ میلیون توریست 
به ایران آمده اند که در طول زمان حضورشان در ایران 
به طور متوسط  ۷00/ ۱  میلیون دالر هزینه کرده اند 

که چیزی بیش از ۸ میلیارد دالر را برای اقتصاد ایران به 
همراه داشته است.

ایران ۱۹ مکان فرهنگی ثبت شده در لیست یونسکو 
UNESCO  دارد که بیشــترین میــزان را در میان 
کشــورهای خاورمیانه به خود اختصاص داده است. 
این کشور با ۲۵00 سال قدمت باقی مانده از خرابه های 
پرسپولیس )تخت جمشید(، بازارهای تاریخی موجود 
در شهرهایی چون تهران و تبریز، گزینه های فراوانی را 

برای هر بازدیدکننده ای فراهم می آورد.
لئو ونگ Leo Wong یکی از توریســت هایی که به 
ایران سفرکرده است در مصاحبه ای با الجزیره از کافی 
نبودن مکان های اقامت توریست ها در ایران می گوید. 
او که اهل انگلستان است اخیرا به همراه همسرش  از 

شهرهایی چون شیراز دیدن کرده است.
سرا، همسر لئو می گوید که بستگانش نگران سفر او به 
ایران بودند و شایعاتی چون جریانات تروریستی سبب 
نگرانی آنها شده بود. سرا از بی دلیل بودن نگرانی های 
خانواده اش می گویــد و اینکه هیچ کــدام از ترس ها 
 و نگرانی هایی که در خارج از کشــور نســبت به ایران 

وجود دارد، واقعی نیست.
داليل اصلی که ايران را  آماده انقالبی در صنعت 

توريسم می کند، چیست؟
مجتبی رحمانیان، موسس کمپانی سرویس  مسافرتی 
ایران Iran Travel Service که تورهای فراوانی 
را نیز  برنامه ریزی و هدایــت می کند، در مورد صنعت 
توریســم در ایران می گوید که این صنعــت در ایران  
به سرعت در حال رشد اســت و این توسعه پرسرعت 
نیازمند سرمایه گذاری های مهمی خصوصا برای اقامت 
توریست هاســت. او در مصاحبه با الجزیره به ساخت 
هتل های بیشتر خاصه هتل های ۵ ستاره اشاره کرد. 
ایران، اهداف بزرگی را در صنعت توریسم مدنظر دارد 
و انتظار می رود که تا سال ۲0۲۵ میزبان ۲0 میلیون 
توریســت باشــد بنابراین نیازمند برنامه ریزی های 
مدونی درزمینه ساخت مکان های مناسب برای اقامت 
گردشگران غیر ایرانی است. مراودات تجاری با کشور 
ترکیه، سرمایه گذاران ترکی را به سمت ساخت هتل در 
شهرهایی چون تهران، شیراز، اصفهان، تبریز و مشهد 
عالقه مند کرده اســت که البته گروه های فرانسوی و 
اسپانیایی نیز در سال های اخیر سرمایه گذاری هایی را 

در این زمینه انجام داده اند. 
این در حالی اســت که ایران هــم پیوندهایی با چین 
درزمینه تاسیس دفاتری در شهرهایی چون شانگهای 
 و گانژو بــه امید جذب گردشــگرانی از این کشــور، 

برقرار کرده است.
از زمان برداشته شدن تحریم ها ،خطوط هوایی چون ایر 
فرانس و بریتیش ایرویز هم پروازهایشان به ایران را از 
سر گرفته اند. اما رحیمیان هنوز هم بر این باور است که 
زمانی که پای اقامت، خرید بلیت هواپیما و قطار پیش 

می آید،  کاستی های قابل بررسی به چشم می خورد.
یکی دیگر از مشکالت توریست ها عدم امکان استفاده 
از کارت اعتباری بین المللی اســت که آنها را مجبور 
به حمل مقدار قابل توجهــی وجه نقد می کند که این 
کار برایشان چندان مطلوب نیست. با تمام این موانع، 
 رحیمیان از بیشتر شدن تعداد گردشگران در تورهایش 
خبر می دهد.وی می گوید: »در ســال گذشته بیشتر 
توریســت ها از کشــورهای اســترالیا و آلمان بودند.

بااین حال انبوهی از گردشــگران از کشورهایی چون 
ایتالیا، اســپانیا و حتی ایاالت متحــده آمریکا نیز  به 
چشــم می خوردند.«  او می گوید ما حتــی یک زوج 
آمریکایی داشــتیم که برای ماه عســل به ایران آمده 
بودند.به منظور افزایش تعداد گردشگران، اخیرا به ۱۹0 
کشــور جهان اجازه دریافت ویزای ۳0 روزه داده شده 
اســت. اگرچه گردشــگران با ملیت های آمریکایی و 
 بریتانیایی برای مســافرت به ایران حتما باید تور لیدر 
داشته باشند و بدون داشتن تورلیدر مجاز به سفر در 
داخل ایران نیســتند.. رحیمیان درباره گردشــگران 
آمریکایی می گوید: »به دلیل پیشرفت های سیاسی 
انجام شــده میان آمریکا و ایران، تعداد گردشــگران 
آمریکایی که عالقه مند به دیدن و کشــف بخش های 
مختلف ایران هستند افزایش چشمگیری یافته است 
اما به دلیل هزینه باالی تورلیدر بسیاری از عالقه مندان 
قادر به این سفر نیســتند.« رحیمیان از عالقه مندی 
توریســت ها به نواحی بکری همچون کردســتان و 

هورمان می گوید . ویدیو گرافیســت فرانسوی درباره 
مردم ایران می گوید: »مردم ایران به طرز باورنکردنی 
مهمان نواز و خوشــامدگو هســتند و به توریست ها 
کمک می کنند.« وی ادامه می دهد: »ایرانی ها بسیار 
مهمان نواز هستند. آنها برای اینکه مسیری را به یک 
توریست نشــان بدهند حاضرند که راه خود را تغییر 
بدهند و با مهربانی پذیرای گردشگران خارجی  برای 

ماندن در منازلشان هستند.«
مارتین در مــورد ویدیوی پخش شــده در مورد ایران 
می گوید: »هرگاه مردم ایران چیزی برخالف واقعیت در 
مورد کشورشان در فضاهای مجازی می بینند، بالفاصله 
با تمام نیرو و انرژی خود و با به اشــتراک گذاشتن آن 

خبر، تمامی ابهامات را برطرف می کنند.«

پیشنهاد سردبیر: 
بفرمايید يک بشقاب کرم!

دیدنی ها

اگر طرفدار اخبار گردشگری باشید، حتما تابحال موزه های عجیبی را 
دیده اید که با تم های خالقانه ای ساخته شده اند. موزه  ساخت حیوانات 
از فلزات دور ریختنی، موزه  سازه های ســاخته شده از الستیک، موزه  
سراسر ساخته شده از یخ و موزه  استخوان های افراد مشهور نمونه هایی 
معروف از این دست هســتند. اما موزه ای که امروز قصد معرفی اش را 
داریم، یک تفاوت عمده با موارد قبلی دارد و آن هم این است که این موزه 
به جای زمین، در زیر آب ساخته شده است: یک موزه  زیرآبی! در ادامه 

با ما همراه باشید.
همه چیز از حدود ۳ هفته  پیش شروع شد. وقتی که جیسون دیکایرس 
تیلــور )Jason deCaires Taylor( و گروهش فاز اول این موزه را با 
نصب چند مجسمه در عمق ۱۲ متری آب های ساحلی النزاروته آغاز 
کردند. جزیره  النزاروته که در مجموعه جزایر قناری در کشور اسپانیا 

 واقع شده است، بخشــی از مساحت اســتان الس پالماس محسوب 
می شود.

طرفداران محیط زيست خیالشان راحت باشد
جیسون یک مجســمه ســاز بین المللی و چهره ای شــناخته شده 
اســت و نــام »Museo Atlantico« را برای این نمایشــگاه هنری 
 انتخاب کرده است. هدف او از ساخت و اجرای این پروژه به سه بخش 
 تقســیم می شــود؛ مهم ترین هدف این موزه  زیرآبی این اســت که 
مجسمه های قرار داده شده در مســاحت ۵0 متر مربعی، یک بستر 
مناسب را برای خانه ســازی و زندگی آبزیان و ماهی های آن منطقه 
فراهم ســازند و درواقع Museo Atlantico در وهله  اول قرار اســت 
به یک سایت مرجانی مصنوعی تبدیل شود و حیات جدیدی را برای 

آبزیان منطقه ایجاد کند.

تمام مجســمه ها قرار است با اســتفاده از نوعی ســیمان بی اثر و با 
 pH خنثی ساخته شوند تا کلنی ســازی ماهیان بدون هیچ مشکلی 
انجام شود. فلز ضد زنگ و فایبرگالس نیز قرار است برای تکمیل تزیینات 
استفاده شوند. بنابراین موزه  زیرآبی آتالنتیک نه تنها آسیبی به محیط 
زیست نمی زند، بلکه زیست بوم جدیدی را برای آبزیان جزیره فراهم 

می کند.
جذب توريست و رونق اقتصادی جزيره

گردشگری و صنعت توریســم، امروزه به یک تجارت مولتی میلیارد 
دالری تبدیل شده است تاجایی که تعدادی از کشورها تمام تمرکز خود 
را بر روی بخش گردشگری متمرکز می کنند. موزه  زیرآبی نیز از این 
قاعده مستثنی نیست و عالوه بر دعوت غواصان به یک تجربه  فوق العاده 
جذاب، توریست های معمولی نیز می توانند با استفاده از قایق های کف 
شیشه ای از این موزه دیدن کنند.Museo Atlantico قرار است تا ماه 
دسامبر سال جاری )ماه پایانی سال میالدی( به پایان برسد و با تکمیل 

فاز نهایی، این موزه شامل ۱0 گالری جداگانه خواهد بود. 

»راجســتان« - بیابــان »تــار«- و منطقــه 
»Shekhawati« در هنــد زمانی بهشــت 
میلیونرهای هندی بوده اســت. این بهشــت 
میلیونرها اکنون به مجموعه شهر ارواح تبدیل 

شده است.
این منطقه در قرن ۱۹ مســیر تجاری مهمی 
بــوده کــه در آن ۵0 کاخ و عمارت باشــکوه 
ســاخته شــده بود تا محل زندگی ســاکنان 
قدرتمند و البته متمول آن زمان باشد.در سال 
۱۹۵0 بود که دیگر ساکنان ثروتمند از منطقه 

و کاخ هایشان دلزده و خسته شدند وبی خیال 
آن همه زیبایی ،تجارت را بــه بمبئی و دهلی 
کشاندند.این شهر ارواح با نمونه کاخ های زیبا 
امروزه مــورد بازدید توریســت ها،هنرمندان 
و عکاسانی اســت که می خواهند بقایای عصر 
طالیــی و کاخ هایــی را که با وجــود متروکه 
بودن هنوز باشــکوهند  ببینند.این منطقه در 
 شمال غرب هند-جنوب شهر قدیمی جایپور- 
قــرار دارد و در اختیار یک هنرمند فرانســوی 

است و گردشگران از آن بازدید می کنند.

اين شهر ارواح، قبال بهشت میلیونرها بود!

 قسمتی از ســفر ، امتحان کردن غذاهای خاص شهری است که در آن 
هستیم ، بســیاری از مسافران دوســت دارند برای یک بار هم که  شده 
غذاهای عجیب هر منطقه را امتحان کنند چرا که برخی از آنها بخشی 
 از فرهنگ و ســنت مردمان آن نقطه اســت. اما شــما فکر  می کنید 
عجیب ترین غذایــی که در ســفر خوردید چه بود ؟  با هــم به نظرات 
برخی از افرادی کــه به امتحان کــردن غذاهای عجیب کشــورهای 
 مختلف پرداختند نگاهی مــی اندازیم ، آیــا تا به حال  ایــن غذاها را 

امتحان کرده اید ؟  
آنتونی بیانکو که نویســنده یک وبالگ درباره گردشــگری است انواع 
غذاهای عجیب و گاهی بدشکل را در ســفرهایش امتحان کرده  است. 
او می گوید بدترین و عجیب ترین غذایی که مجبور شــده است بخورد 
یک بشقاب کرم  Molane  در آفریقای جنوبی بوده  است.او در توصیف 
این غذا می گوید : این غذا همانند آن است که تعدادی کرم ابریشم را در 

سس گوجه فرنگی ریخته باشید که  در نهایت مزه الستیک می دهد!          
 او غذای عجیب دیگری را نیز معرفی کرده که در اندونزی خورده است ، 

غذایی که آن را غیرمعمول ترین غذا می داند؛  بینی گاو در سس ساتای! 
آنا کیت نیز صاحــب یک وبالگ درباره گردشــگری اســت ، او نیز به 
کشورهای مختلفی سفر کرده و عجیب ترین ها را امتحان کرده  است. 
او غذایی را به نام  Hakari  معرفی می کند. این غذا  گوشت کوسه است 
که به مدت پنج ماه تخمیر می شود. او این غذا را در ایسلند  امتحان کرده 
است و می گوید دوستان ایسلندی اش طوری این کوسه را می خوردند 
که انگار در حال خوردن چیپس هســتند! کیت، مزه  این غذا را همانند 
 ماهی فاســد توصیف می کند. وی همچنان می گوید : ایســلند کشور 
فوق العاده زیبایی است اما یک لطفی به خودتان  بکنید ، در این کشور به 

هیچ وجه    Hakari  را امتحان نکنید!
 درو بینسکی یک وبالگ درباره غذاهای مختلف کشورهای جهان دارد  
او مدت سه سال در آســیا بوده و به گفته خودش  انواع غذاهای عجیب 
آســیایی را امتحان کرده و دو غذا را به عنوان عجیب ترین غذاهایی که 
خورده است معرفی می کند که  نامشــان هم به همان اندازه طعم غذا 
عجیب به نظر می رســد. خون مار در ویتنام و کله اردک در تایوان ! اما 
از نظر او این دو به  اندازه خوردن اختاپوس زنــده در کره دیوانه کننده 

نیستند. 
دب و دیو نیز می گویند در سفرشان به گرینلند برای اولین بار گوشت 
نهنگ خورده اند   که برایشــان عجیب بوده اســت چرا که  بســیاری 
 از مردم جهان مخالف شــکار نهنگ ها هســتند و از آنها به عنوان غذا 

استفاده نمی کنند. 
اما بعد از اینکه شــرایط زندگی را در  گرینلند فهمیدند  متوجه شدند 
که گوشــت نهنگ در رژیم غذایی مردمان این منطقه نقش بســزایی 
دارد چرا کــه سرشــار از ویتامین  C   اســت و از آنجایی که شــرایط 
 آب و هوایــی گرینلند برای کاشــت میــوه و ســبزیجات و هر گونه 
مواد غذایی دیگری مناسب نیست چاره ای جز این کار ندارند! هر چند 
این دو معتقدند گوشت نهنگ طعمی بسیار بد و تهوع آور دارد به طوری 
که شــاید اگر  روزی به کمبود ویتامین  C  هم دچار شوند دیگر چنین 

غذایی را امتحان نخواهند کرد. 

همیشــه گل به بوی خوشــش مشــهور بوده اما این روزها باغ 
گیاه شناسی نیویورک به خاطر گل دادن بدبوترین گل جهان پس 
از ده سال حسابی شلوغ اســت. گل بدبو یا گل جسد )نام علمی: 
Amorphophallus titanum( یکی ازگیاهــان نادر دنیا به 
حساب می آید که شهرتش به خاطر بوی بســیار بد آن است. به 
خاطر بوی این گل که شــبیه بوی یک حیوان در حال پوسیدن 
اســت، تیتان آروم به عنوان گل جسد توصیف شــده و با نام گل 

جسد یا گیاه جسد هم شناخته می شود.
 این گل در جنگل های وحشــی اســتوایی ســوماترا و اندونزی 
می روید و اولین بار توسط گیاه شــناس ایتالیایی ادواردو بکاری 
کشف و به جهان معرفی شــد. این گیاه تقریبا هر ۱0 سال یکبار 
گل می دهد. گل دادن یک نمونه از این گیاه در باغ گیاه شناســی 
 نیویورک به همین خاطر بســیار مورد توجه قرار گرفته اســت. 

بوی بد این گل را هر کس به گونه ای متفاوت تعریف می کند.
 بعضی ها آن را بوی الشــه  می دانند و گروهی آن را شــبیه بوی 
ماهی گندیده یــا تعفن زباله هــای مانده زیر آفتــاب می دانند. 
 ارتفاع گل آذین تیتــان آروم می توانــد به بیش از ســه متر هم 

برسد. 
مثل کارده سرماری و گل شیپوری اتیوپیایی که دارای گل آذین 
قاشقی )اسپات( می باشــند.  در این گیاهان، گل ها به هم فشرده 
شــده و برگکی دور گل آذین را فرا گرفته که شــبیه یک گلبرگ 
بزرگ است. در مورد تیتان آروم، بیرون برگک سبزتیره و درون آن 

کبودتیره با بافتی عمیق و شیاردار است.
اســپات توخالی بوده و شــبیه یک قرص بزرگ نان باگت است. 
تیتــان آروم معموال قبــل از اینکه بــرای اولین بار بشــکفد به 
 ۷ تا ۱0 سال رشــد نیاز دارد. بعد از اولین شــکوفایی تفاوت های 
قابل توجهی در دوره شکوفایی آن وجود دارد. بعضی  از آنها ممکن 
است بین ۷ تا ۱0 ســال گل ندهند در حالی که بعضی ها ممکن 

است هر دو یا سه سال یکبار گل بدهند.

عجیب ترين غذاهايی که می توانید در سفر بخوريد؛

بفرمايید يک بشقاب کرم!

بدبوترين گل جهان که جاذبه گردشگری اين روزهای 
نیويورک شده است؛

همه چیز درباره »گل جسد«

گردشگری

دانستنی ها

 رود »جمنا«یا »یامونا «یکی از رودهای مهم شــمال هند و یکی از 
مقدس ترین رودهای این کشور اســِت. این رود از دامنه های کوه 
باندارپونچ در هیمالیا در نزدیکی یمنتری در اوتاراکند سرچشمه 
محل تالقی این دو رود، مکانی مقدس برای هندوهاســت.بناهای می کند. رود جمنا در نزدیکی ا... آبــاد به رود گنگ می پیوندد که می گیرد و در کوهپایه های این رشته کوه به سمت جنوب حرکت 

 تاریخی زیــادی نیز مثل تاج محــل در امتداد کرانــه های جمنا 
وجود دارد. این رود پیش تر، شــریانی تجاری برای منطقه بود اما 
امروزه منبعی بــرای آبیاری ایالت های اوتار پــرادش و پنجاب به 

شمار می رود.

انقالب توريسم در ايران

بدون ترس به ایران سفر کنید

اين موزه  زيرآبی، کف دريا را به نمايشگاه هنری تبديل می کند

Yamuna River  رودخانه يامونا
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انتظامیيادداشت

اخبار

خبر

 ارشــد ارتــش در اســتان هــای اصفهــان، یــزد و 
چهار محــال و بختیاری، با اشــاره به نقش شــهدای 
مدافع حرم در دفاع از اســام نــاب محمدی، گفت: 
 اگــر مدافعان حرم نبودنــد  باید در مرزهــا  با داعش 

درگیر می شدیم.
 امیر سرتیپ دوم ســتاد رضا جهادی ارسی در حاشیه 
مراسم تشــییع شــهید محمد مرادی در اصفهان در 
گفتگو با خبرنگار ایمنا، گفت: شــهادت مدافعان حرم 
همواره خون جدیدی به پیکر جامعه و کشــور تزریق 

می کند.
وی ادامــه داد: شــهید محمد مــرادی این ســرباز 
 خدوم، عاشــقانه در حریــم والیت حرکت کــرد و با 
 نثار خــون خــود در دفــاع از حریم اهــل بیت )ع( 
 نام خــود را در فهرســت مجاهــدان فی ســبیل ا... 

ثبت کرد.
وی افــزود: پیام این شــهدا، والیتمــداری، وحدت و 
بصیرت  اســت زیرا در عرصه کنونی داشــتن بصیرت 
از همــه چیز مهم تر اســت و فرمانده کل قــوا نیز در 

خصوص این مسئله بسیار تاکید دارند.
امیر جهادی همچنین در ابتدای این مراســم، با اشاره 
به فرازهایی از سخنان رهبر معظم انقاب در خصوص 
شــهدای مدافع حرم، اظهــار کرد: حقیقتــا هم این 
شـهدا، هـم خانواده هـا، پـدران، مـادران و فرزنـدان 

آنـان، حـق بزرگی بر گـردن همـه ملت ایـران دارند.
وی ادامه داد: یکـــی از مهم ترین امتیازهای ایـــن 
 شهدا آن اســـت کـــه شهدای مدافع حرم از حریـم

 اهل بیـت )ع( در عـراق و ســـوریه دفـاع می کنند و 
در ایـن راه بـه شـهادت می رسند.

ارشــد ارتش در منطقه اصفهان گفت: امتیـــاز دوم 
ایـن شـهدا آن است که بـــا دشـمنی می جنگندکـه 
 اگر برای مبــارزه بــا آنها نمــی رفتند وارد کشــور

 می شــدند و امروز در داخل با این دشمنان خونخوار 
مواجه بودیم. 

وی تاکید کرد: در واقع ایـــن شهدای عزیـــز، جـان 
خود را در راه دفاع از کشـــور، ملت، دیـــن و انقاب 

اسامی فـدا کردند.
را  حــرم  شــهدای  امتیــاز  ســـومین  وی 
غربـــت آنهــا عنــوان کــرد و در ادامــه  افــزود: 
اســـت  بزرگـــی  امتیـــاز  غربــت  در  شــهادت 
 کــه اجــر آن  نــزد خـــدای متعـــال فرامـــوش 

نمی شـود.

فرمانده انتظامي اســتان از کشــف انبار بزرگ حــاوی 50 کانتینر کاالی 
خارجي قاچاق به ارزش 150 میلیارد ریال خبر داد.

ســردار »عبدالرضا آقاخاني« اظهار داشــت: طي یــك کار دقیق علمي ، 
تخصصي و پیچیده توســط کارآگاهان پلیس آگاهي اســتان و همکاري 
کارشناســان اداره تعزیرات حکومتي یك انبار بزرگ دپوي کاالي خارجي 

قاچاق در حاشیه شهر اصفهان شناسایي شد.
وي افزود: ماموران با هماهنگي مقام قضایي از انبار بازرســي کردند که در 
نتیجه تعداد 50 کانتینر کاالي تخلیه شــده خارجي قاچاق شــامل لوازم 
خانگي، صوتــي و تصویري، مــواد غذایي و اقام صنعتي بــه ارزش 150 
میلیارد ریال کشف و محموله هاي قاچاق به سازمان اموال تملیکي استان 

تحویل داده شدند.
این مقام مســئول عنوان داشــت: در این زمینه با تاش کارآگاهان پلیس 
آگاهي اســتان، تعداد 12 نفر که در حمل این کاالها دســت داشــتند ، 

شناسایي و دستگیر شدند.
ســردار آقاخاني با بیان اینکه تاکنون هیچ گونه مــدارك معتبری دال بر 
قانوني بودن این کاالها به مراجع ذي ربط ارائه نشــده است عنوان داشت: 
براساس مستندات پلیس، این محموله ها همگي قاچاق بوده و به احتمال 
زیاد، اسناد و مدارك کاالها جعل شــده که در این راستا تحقیقات از سوي 

کارشناسان گمرك و سازمان اموال تملیکي در حال انجام است.
فرمانده انتظامي اســتان خاطر نشــان کــرد: پلیس اســتان اصفهان با 
 جدیت و قاطعیت بیشــتر، بحث مبارزه بــا ورود کاالي خارجي قاچاق را 
 دنبــال مــي کنــد و امیدواریــم بتوانیــم برخــورد منســجمي بــا 
توزیع کنندگان و وارد کنندگان کاالي قاچاق داشته و در جهت حمایت از 
تولیدات داخلي و پیشرفت اقتصاد نظام مقدس جمهوري اسامي قدم هاي 

موثرتري برداریم.
این مقام انتظامي با تقدیــر از همکاري و تعامل همه دســتگاه ها و مردم 
خوب استان در ماموریت ها و طرح هاي پلیس گفت: براساس برآورد هاي 
صورت گرفته و آمارهاي به دست آمده مردم خوب اصفهان یکي از باالترین 

مشارکت ها را در طرح ها و ماموریت هاي انتظامي داشته اند.
ســردار آقاخاني گفت: از مردم تقاضا داریم که همچنان مــا را در برقراري 
 امنیت اســتان یاري کرده و در صورتي کــه اطاعي از فعالیــت باندها و 
شبکه هاي توزیع کاالي قاچاق دارند موضوع را از طریق شماره تلفن 110 
به اطاع ماموران پلیس برسانند تا برخوردهاي قانوني با این گونه مجرماني 
که به امنیت و اقتصاد کشــور لطمه مــي زنند و باعث بیــکاري جوانان و 

تعطیلي مراکز تولیدي مي شوند  صورت گیرد.

رییس کمیسیون عمران شورای اسامی شــهر در مورد آخرین 
وضعیت پیشرفت پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان اظهار کرد: این 
پروژه  طی ماه های اخیر روند پیشــرفت مناسبی به خود گرفته 
و امیدواریم در پایان سال جاری یا اوایل سال آینده فاز اول آن به 

بهره برداری برسد.
عبدالرسول جان نثاری با اشاره به تشکیل جلسات متعدد در رابطه 
با پیشرفت ساخت نمایشگاه در کمیســیون عمران تصریح کرد: 
سعی شده با برگزاری جلســات و همچنین بازدید از بخش های 
مختلف پروژه و امور آن، مراحل پیشرفت، زمان بندی و مشکات 

احتمالی پیش رو به  طور کامل موردبررسی قرار گیرد.
رییس کمیسیون عمران شورای اسامی شهر در تشریح ضرورت 
احداث مرکز نمایشگاهی بزرگ در اصفهان اظهار داشت: اصفهان 
از نظر اقتصادی جــزو قطب های اصلی کشــور اســت و وجود 
بنگاه های اقتصادی بزرگ، دانشــگاه های معتبر، شهرك علمی 
تحقیقاتی، ثمن های معتبــر و در اختیار داشــتن نقش موثر در 
بخش های فرهنگی، هنری، ورزشی و مواردی از این  دست باعث 
شده که وجود نمایشــگاه بزرگ یکی از نیازهای ضروری اصفهان 

محسوب شود.
جان نثاری در ادامه افزود: در حال حاضر اصفهان نمایشگاهی در 
حد و اندازه نام خود نداشــته و نمایشگاه فعلی مساحتی در حد 3 
تا 4 هزار متر دارد اما پروژه ای که آغاز شــده به صورتی است که 
مساحت نمایشگاه  درآن تا 400 هزار متر و سالن های مسقف آن 

در حدود 40 الی 50 هزار مترمربع را پوشش خواهد داد.
به گفته وی، فاز نخست این نمایشگاه فضای 15 هزار متری را در 
اختیار شــهروندان قرار می دهد و پس  از آن، فضای اداری و مرکز 

همایش ها نیز به آن اضافه خواهد شد.

مدیرعامل ســازمان فناوري اطاعات و ارتباطات شــهرداري اصفهان 
با اعام این مطلب افــزود: مدیریت در حوزه امور اداری و منابع انســاني 
یکی از مهم ترین فعالیت هاي هر ســازماني است چرا که نیازمند زمان، 
هزینه و عملیات متنوع و مختلفي اســت که کاهش هزینه هاي هر یك 
از این فعالیت ها در کنــار  افزایش دقت و کیفیــت ارائه خدمات، نقش 
بســزایی در پیشــبرد اهداف ســازمانی دارد. مهندس وحید حیدریان 
با بیان اینکه راه اندازي و اســتقرار این ســامانه ها تسهیل کننده تحقق 
اقتصــاد مقاومتي در فرآیند داخلي شــهرداري  اســت، ادامــه داد: در 
این زمینه راه انــدازی و تثبیت ســامانه هاي مکانیــزه و الکترونیکی و 
حرکت به ســمت حذف فعالیت هــای فیزیکی، نوید بخــش آینده ای 
روشــن در عملکرد روبه رشد شــهرداری در کاهش هزینه ها و افزایش 
کیفیت خدمات خواهد بــود. وی با بیان اینکه سیســتم های این حوزه 
موجب تســریع در امور روزمره شــهرداری، تســریع در پاســخگویی 
 به ارباب رجــوع و کاهش حجم مکاتبــات و گردش فیزیکــي کاغذ در 
قســمت های مختلــف می شــود، اضافــه کرد: ســازمان» فــاوا«ی 
شــهرداري اصفهــان از ابتداي تشــکیل تا کنــون عهــده دار تولید، 
تامیــن و پشــتیباني 16 ســامانه مهــم در این حــوزه بوده اســت. 
وي همچنیــن دیگــر ســامانه هــاي مرتبــط بــا امــور کارکنــان 
نیــز برشــمرد و تصریــح کــرد:  را  بازنشســتگان شــهرداري   و 
سامانه هاي بازنشستگان، تغذیه و باشــگاه، درمانگاه و آرشیو اطاعات 
پزشــکان، بیمه تکمیلی و... نیز از مهم ترین سیســتم هــاي مکانیزه 
شهرداري برای  تســریع فرآیندهاي داخلي و کاهش هزینه هاي مربوط 

به کارکنان و بازنشستگان شهرداري مي باشد.

امیر جهادی:

اگر مدافعان حرم نبودند در مرزها 
با داعش درگیر بوديم

فرمانده انتظامی استان خبر داد:

كشف 50 كانتینر كاالی خارجي قاچاق 
در اصفهان

ريیس كمیسیون عمران شورای اسالمی شهر عنوان كرد:

 بهره برداری از فاز نخست نمايشگاه 
اصفهان در اوايل سال 96 

مديرعامل سازمان »فاوا«ی شهرداري اصفهان:

سامانه هاي الکترونیکي شهرداري 
تحقق اقتصاد مقاومتي را میسر مي كند 

معــاون حمل و نقــل و ترافیــك شــهرداری اصفهان بــا بیان 
اینکه پویش مردمــی ترافیك چند ماهی اســت فعالیتش را در 
اصفهان آغاز کرده اســت، اظهار داشــت: طرح های عملیاتی این 
 پویش با شــعار »هوای اصفهان را داریم« چند هفته  اســت که 

آغاز شده است.
علیرضا صلواتــی افزود: این پویــش با این هدف کــه رفتارهای 
ترافیکی را با مشــارکت شــهروندان قانون مدار به سمت توسعه 
پایدار حرکت دهد شــروع به کار کرده و یکی از برنامه های طرح 
سه شنبه های بدون خودرو اســت. معاون حمل و نقل و ترافیك 
شــهرداری اصفهان با بیان اینکه سهم ســفرهای خودرویی در 
کان شهر اصفهان 45 درصد و چیزی حدود نصف مسافرت های 
شهری اســت، تاکید کرد: این عدد باال و نگران کننده است. یکی 
از هدف های طرح سه شــنبه های بدون خودرو کاهش استفاده از 

خودروی شخصی اســت. از هر 4 خودروی اصفهانی ها، 3 خودرو 
تك سرنشــین تردد می کنند. وی با انتقاد از حضور 75 درصدی 
خودروهای تك سرنشــین در خیابان های اصفهان تصریح کرد: 
این طرح به مردم گوشــزد می کند که تنها راه بــرای جابجایی، 
خودروی شخصی نیســت؛ پیاده روی، دوچرخه سواری و استفاده 
از وســایل حمل و نقل عمومی می تواند جایگزیــن بهتری برای 
ســفرهای درون شــهری باشــد.معاون حمل و نقــل و ترافیك 
شــهرداری اصفهان ادامه داد: در چند هفته اخیــر که این طرح 
در فضای مجازی و بیلبوردهای شــهری اطاع رسانی شد، مورد 
استقبال همشهریان قرار گرفت به طوری که سه شنبه هر هفته، 
ترافیك روان تری را در خیابان های شــهر شاهد بودیم.وی با بیان 
اینکه یکــی از طرح های تعریف شــده در پویش سه شــنبه های 
بدون خودرو، پیاده راه شــدن خیابان چهارباغ عباســی اســت، 

گفت: بر اســاس این طرح سه شــنبه هر هفته از ســاعت 16 تا 
22 خیابان چهارباغ عباســی حدفاصل میدان امام حســین)ع( 
تا خیابان آمادگاه به روی وســایل نقلیه موتوری بسته می شود و 
 همشــهریان با دوچرخه یا پیــاده روی می تواننــد از این خیابان 

گذر کنند.
چهارباغ عباسی به فضای سنتی اش برمی گردد

صلواتــی اضافه کــرد: این طــرح در کنار حل مشــکل ترافیك 
و آلودگــی هــوا، خیابــان چهاربــاغ را بــه فضــای قدیمی و 
ســنتی آن برمی گردانــد و مقدمــه ای می شــود تــا آرام آرام 
به این ســمت برویم کــه چهاربــاغ برای همیشــه پیــاده راه 
 شــود.معاون حمــل و نقــل و ترافیــك شــهرداری اصفهان 
خاطر نشان کرد: یك طرح مطالعاتی در خصوص پیاده راه شدن 
برخی از خیابان های اصفهان انجام شده که بر اساس آن، در آینده 

از میدان امام علی)ع( تا سی وسه پل به پیاده راه تبدیل می شود.
وی افزود: در راســتای همین طرح تاکنون میدان امام)ره( و فاز 
اول خیابان سپه برای ورود وسایل نقلیه موتوری ممنوع شده و با 
نهایی شدن سنگ فرش خیابان چهارباغ، این خیابان نیز به طرح 

اضافه می شود.
يک فرهنگ سازی خوب كه عملیاتی می شود

صلواتی با اشــاره به فرهنگ ســازی هایی که به صورت تبلیغات 
در ســطح شــهر و فضای مجازی صــورت گرفتــه، تاکید کرد: 
فرهنگ ســازی سه شــنبه های بدون خودرو با پیاده راه شــدن 

چهارباغ عملیاتی می شود.
وی ادامه داد: برای پیاده راه شــدن چهارباغ، پیوســت هایی نیز 
تعریف شــده که در این راســتا پارکینگ های مجاور، مسیرهای 
موازی و همچنین مســیرهای حمل و نقل عمومی اطاع رسانی 

و ایستگاه های فرهنگی برای این خیابان برنامه ریزی شده است.
به گفته معاون حمل و نقل و ترافیك شهرداری اصفهان، ایستگاه 
فروش وســایل حمل و نقل پاك با تســهیات ویژه، اجرای تئاتر 
شهروندی، ایســتگاه نقاشــی کودکان، ورزش پهلوانی در قالب 
اتوبوس سامت، اتوبوس های سیاره فیروزه ای و برنامه های متنوع 
که شهروندان را نسبت به عدم استفاده از خودرو تشویق می کند 
از جمله برنامه های جانبی طرح سه شــنبه های بدون خودرو در 

خیابان چهارباغ عباسی است.
صلواتی در پایــان با بیان اینکه این طرح، مجوز شــورای ترافیك 
اســتان را داشــته و با همکاری پلیس راهور انجام می شود، ابراز 
امیدواری کرد با اجــرای آن، زمینه جدا کردن مــردم از خودرو 

فراهم شود تا شهری پاك با ترافیك کمتر داشته باشیم.

معاون شهردار اصفهان:

میدان امام علی)ع( تا سی و سه پل 
پیاده راه می شود 

پیشنهاد سردبیر: 
گردشگری درکوره های گچ

رییس نمایشگاه و جشــنواره بین المللی فناوری های نوین شهری گفت: این 
جشنواره از 3 بخش فضاي نمایشگاهي سرپوشیده در محل دائمي نمایشگاه 
بین المللي، فضاي نمایشــگاهي رو باز حد فاصل پل غدیر- پل شهرستان و 
بخش ویژه شهری تشکیل شــده است.محمدرضا نیلفروشــان افزود: یکی 
از جنبه های مهم و متمایز این جشنواره نسبت به ســایر رویدادهای مشابه، 
مشــارکت مردم با اهداف فناورانه است که این مهم به کمك ارتباط مستقیم 
شــهروندان با فناوری های مربــوط در فضای بــاز جشــنواره در محیطي 
تعاملی و کاربردي محقق می شــود.وی گفت: تعامل،  همکاري و بهره  گیري 
از تجربه های صاحب  نظــران و مراکز صنعتي و فناوري، شــناخت و معرفي 
 آخرین دســتاوردها و راهکارهاي فناورانه با تمرکز بر موضوعات شهري و... از 

مهم  ترین اهداف جشنواره بین المللي فناوري هاي نوین شهري است.

شهردار اصفهان با اشاره به اینکه طرح سه شــنبه های بدون خودرو طرحی 
نمادین و شعاری نیست، گفت: جایگزینی دوچرخه، یك عزم جمعی از طرف 
تمامی مردم را می طلبد. مهدی جمالی نژاد  اظهار کرد: شهرداری در اجرای 
طرح دوچرخه سواری تنها نیست و همان طور که امروز مدیر کل حمل و نقل 
و پایانه های استان همراه ما هستند هر سه شنبه مسئوالن شهری و استانی 
در این طرح شــرکت می کنند.وی افزود: نگاه مدیریت شهری به این طرح به 
صورت امری نمادین نیست، بلکه سعی کردیم در تمام طول هفته از دوچرخه 
 استفاده کنیم.شــهردار اصفهان تصریح کرد: توصیه ما این است کسانی که 
می توانند، از دوچرخه استفاده کنند و کسانی که توانایی استفاده از دوچرخه 
 را ندارند وســایل حمل و نقل عمومی را جایگزین کنند تا تعداد خودروهای 

تك سرنشین در شهر کاهش یابد. 

سه شنبه های بدون خودرو، عزم جدی همه مردم را می طلبدبرگزاری جشنواره فناوری های نوين شهری در اصفهان

 کــوره های گــچ حیدرآباد بــه کانون گردشــگری 
تبدیل می شــود.مدیر منطقه 15 شهرداری اصفهان 
با اشاره به اینکه کوره های آجر پزی درشرق اصفهان 
باعث ایجاد گرد و غبار در منطقه 15 شــده اســت، 
گفت: تصمیم داریــم با بودجه در نظر گرفته شــده 
امســال، کوره های گچ حیدرآباد را که در دل شــهر 
وجود دارد و ســال ها پیش تعطیل و به محلی برای 
تولید گردوغبار تبدیل شده اند تغییر کاربری دهیم 

وآنها را به پردیس خانواده محور تبدیل کنیم .
رضا مختــاری افــزود: این طــرح در حال ارســال 
 به کمیســیون ماده 5 اســت تا رونــد قانونی طرح 
انجام شــود و این منطقه از کانون تولید گردو غبار به 
کانون گردشگر پذیر و فرهنگی تبدیل شود تا بتواند 

به عنوان پردیس کامل ایفای نقش کند.
وی با تاکیــد بر اینکــه در منطقه 15 خشکســالی 
 بیشتر خودنمایی می کند، اراضی کشاورزی خشك 
شــده اســت و کشــاورزان از این وضعیت ناراضی 
انــد تصریح کــرد: مشــاهده 2 تصویــر در منطقه 
15 به فاصله 10 ســال قابل قیاس نیســت که با چه 
 ســرعتی اراضی کشاورزی به ســمت خشك شدن 
پیش می رود و این خود به تولیــد ریزگرد ها و گردو 

غبار کمك می کند .

مدیرعامل ســازمان میادین و ســاماندهی مشاغل شهری 
شــهرداری اصفهان گفت: بیش از 10هزار نوع محصول در 
بازارهای روز کوثــر وجود دارد و روزانــه از قیمت و کیفیت 

کاالها بازدید می شود.
 اصغر کشــاورزراد اظهارکرد: یك نماینده مقیم از ســوی 
سازمان دامپزشکی برای بررسی کیفیت و بهداشت کاالهای 
پروتئیني و بهداشتی انتخاب شده اســت که روزانه بر نحوه 

کیفیت محصوالت نظارت می کند.
وی عنوان کرد: بازرسان بازارهای روز کوثر نیز روزانه کیفیت 

و قیمت محصوالت را بررسی می کنند.
مدیرعامل ســازمان میادین و ســاماندهی مشاغل شهری 
شــهرداری اصفهان بیان کرد: همچنین بازرســان، میزان 
 رضایتمندی مردمــي را تحت نظر قرار مــی دهند و طبق 
برنامه ریزي هاي انجام شــده، شــکایت ها و پیشــنهادات 
مراجعه کنندگان را به سازمان انتقال داده و پس از آن نتیجه 

رسیدگی به شکایات  را به ارباب رجوع انتقال می دهند.
کشــاورزراد تصریح کرد: کلیه بازارهــای روز کوثر فقط از 
کشــتارگاه های صنعتی که مورد تایید سازمان بهداشت و 

دامپزشکی است می توانند مواد پروتئیني را تهیه کنند.
وی افزود: شــهروندان می توانند هر گونه پیشــنهاد، انتقاد 
و یا شــکایت خود را از طریق شــماره تلفن  هــای137 و 

32225535 اعام و پیگیری نمایند.

گردشگری 
دركوره های گچ

   محصوالت بازارهای روز 
كوثر روزانه بررسی می شود

بازار روزمدیریت پسماندگردشگری

بنرهای بازيافتی سايه بان 
اصفهانی ها می شود

رشد حمايت از فرزندان 
نیازمند در طرح محسنین

مدیرعامل ســازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان 
گفت: بنرهــای چاپ شــده به عنــوان زیرانداز و ســایه 
 بــان در بازارهایی که به صورت هفتگی در ســطح شــهر

برپا می شود و همچنین در ساختمان های درحال نقاشی 
دوباره استفاده می گردد.

 امیرحســین کمیلی اظهارکرد: وظیفه مدیریت پســماند 
جمع آوری، تفکیك و تحویل به بخش خصوصی است.

وی با اشاره به اینکه فرآیند بازیافت در مجموعه شهرداری 
 اتفاق نمــی افتــد و این مســئله به نهادهــای خصوصی 
واگذار شــده اســت، ادامه داد: پســماندهای جمع آوری 
 شــده در ایســتگاه های پردازش بــه نهادهــای مرتبط 

تحویل داده می شود.
 مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان در 
ادامه افزود: امکان بازیافت بنر و دیگــر تابلوهای تبلیغاتی 
شــهری به این مســئله برمی گردد که آیا تکنولوژی این 
فرآیند در کشور وجود دارد یا خیر؛ البته بنر و موارد مشابه 
آن از جمله موادی اســت که به طور مجدد از آن استفاده 
می کنند.کمیلی شرط جمع آوری و ســاماندهی بنرهای 
بااســتفاده را وجود فرآیند بازیافت در مجموعه مدیریت 
پسماند دانســت که در حال حاضر نهادهای خصوصی به 

فروش یا استفاده مجدد آنها می پردازند.

معاون توســعه مشــارکت های مردمی کمیته امداد استان 
اصفهان گفت: یك هــزار و ۸63 خانــواده نیازمند در طرح 
محسنین دارای حامی شدند که حامیان بیش از 2 میلیارد و 

27 میلیون ریال به آنها کمك کردند.
بهرام سوادکوهی با اشاره به حمایت های خیرین و نیکوکاران 
از برنامه های کمیته امــداد امام خمینــی)ره( اظهار کرد: 
امسال در ماه مبارك رمضان یك هزار و 774 حامی جدید به 

جمع حامیان نیکوکار پیوستند.
وی افزود: یك هزار و ۸63 خانواده نیازمند در طرح محسنین 
دارای حامی شــدند که حامیــان بیش از 2 میلیــارد و 27 

میلیون ریال به این خانواده ها کمك کردند.
 معــاون توســعه مشــارکت های مردمــی کمیتــه امداد

 امام خمینی)ره( اســتان اصفهان تصریح کرد: همچنین در 
این مدت 4 هزار و 49 نفر خیر، حمایت 4 هزار و 313 یتیم 

را عهده دار شدند.
 وی در ادامــه به توزیع ســبد غذایــی بین نیازمنــدان نیز

 اشاره کرد و افزود: بیش از 63 هزار سبد غذایی باارزش ریالی 
3۸ میلیــارد و 55۸ میلیون ریال بیــن خانواده های تحت 
حمایت توزیع شد. سوادکوهی اظهارداشت: بیش از 95 هزار 
خانوار با جمعیتی بالغ بر 1۸0 هزار نفر تحت حمایت کمیته 

امداد استان اصفهان هستند.

کمیته امداد 

رییــس اداره مطبوعــات و تبلیغــات اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اســامی اســتان اصفهان گفت: مراسم پاسداشت 
روز خبرنگار امروز در محل اتــاق بازرگانی اصفهان برگزار 

می شود.
نصرت باقرصاد اظهار کرد: مراسم پاسداشت روز خبرنگار از 
سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی استان اصفهان در 

اتاق بازرگانی اصفهان واقع در میدان فیض برگزار می شود.
وی افزود: در این مراسم مسئوالن اســتان نظیر استاندار 
اصفهان حضور خواهند داشت و حســین انتظامی معاون 
مطبوعاتی وزیر فرهنگی و ارشاد اسامی، سخنرانی برای 

خبرنگاران حاضر در این مراسم را بر عهده دارد.
رییس اداره مطبوعات و تبلیغات اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسامی اســتان اصفهان تصریح کرد: در این ویژه برنامه ای 
که برای خبرنگاران در نظر گرفته شده است، از خبرنگاران 
نمونه و پیشکســوت تقدیر و تجلیل به عمل خواهد آمد، 
هم چنین کتابی که از طرف اداره مطبوعات تهیه شده است 

رونمایی خواهد شد.
وی تاکید کرد: کتابی که در مراسم پاسداشت روز خبرنگار 
رونمایی می شود، دانشنامه روزنامه نگاران اصفهان از دوران 

مشروطه تا انقاب اسامی است.

ريیس اداره مطبوعات ارشاد اصفهان:

ويژه برنامه پاسداشت روز خبرنگار امروز برگزار می شود
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يادداشت
پیشنهاد سردبیر: 

  دوران تلــخ پسـاقهرمانــی!

بــده،  »دل  دوران  اینکــه  مثــل  سمیه يوسفیان
قلوه بگیر«های آذری و گل محمدی 
به سرآمده است! حاال چندسالی از آن روزهایی که خبر رسید 
 »پرهــام«، مالــک جــوان باشــگاه نســاجی قائمشــهر،

به دنبال دوگانه سازی این تیم پرطرفدار با استفاده از ترکیب 
»آذری-گل محمدی« در مقام مدیرعامل و ســرمربی است، 

گذشته است. 
آن سال، آذری در حســرت بازگشــت دوباره به ذوب آهن، 
روزگار مــی گذارند و هرازگاهــی هم خبر از پیشــنهادات 
تیم هــای پرطرفــدار لیگ برتــری برای قبول مســئولیت 
مدیریت عاملی شــان می داد )کاری که هنوز هم می کند( 
 و یحیی هم تجربه مربیگــری در تربیت یــزد را در کارنامه 

داشت. 
زوج آذری-گل محمدی از نســاجی شــکل گرفت که البته 
تجربه موفقی هــم نبود؛ نه بــرای آذری و نه بــرای یحیی؛ 

اما به هرحــال زمینه ســاز همکاری های بعدی شــد. 
چندسال بعد، وقتی ســعید آذری با روی کارآمدن 

دولت جدیــد و با ســفارش های مــردان بانفوذ 
 حوزه صنعت و ورزش، توانست دوباره به باشگاه
ذوب آهن بازگــردد، تصمیم گرفــت تا برای 
احیای باشــگاهی کــه تقریبا چیــزی از آن 

نمانــده بــود و بــا ذوب آهنی کــه بعد از 
تحویلش در ســال 88، فرق زیادی کرده 
بود، دوبــاره به »یحیی« رجــوع کند. این 
رجعت البته با یک بازی رسانه ای عجیب و 
غریب همراه شد. »20 اردیبهشت، ساعت 
9 صبــح« را خبرنــگاران اصفهانی حتما 

خوب به خاطر دارند! 
از روزهای خوش تا پايان خوشی ها

به هرحال ترکیــب »آذری-گل محمدی« 
مدیرعامل-ســرمربی  مقــام  در  بــار   ایــن 

ذوب آهــن، دوبــاره شــکل گرفــت. آذری از 
 روزهــای خــوش ســخن مــی گفــت و از برنامــه
سه ســاله ای که برای رســاندن تیم فوتبال همراه با 
 یحیی به بام آسیا، درسر داشــت. از این می گفت که 
»ذوب آهــن، خانه یحیی اســت« و او تــا هروقت 
دلش بخواهــد، می توانــد در این باشــگاه بماند. از 
حمایت قاطعانه از ســرمربی تیمش خبــر می داد و 

 حتی در مقاطعی، وقتی شــایعات زیاد می شد، تاکید 
می کرد که »اگــر یحیی برود، او هم مــی رود...«. همه 

چیز تقریبا خوب پیش می رفت تا اینکه »سعدمحمدی« 
رفت و »صادقی« آمد و همه کاره شــرکت ذوب آهن شد؛ 

شــرکتی که قرار بود حامی مالــی باشــگاه و تامین کننده 
بودجه ورزش قهرمانی باشــد. تا ســعدمحمدی بود، آذری 
 غم نداشــت. ســعدمحمدی مدیرصنعتی ورزش دوست و

به ویژه فوتبال دوســتی بود و اجازه نمی داد ذوب آهن 
از لحاظ مالی به مشکل بربخورد؛ درست برعکس 

»صادقی« که شنیده می شود » نه ورزشی است 

و نه اعتقادی به هزینه کردهای میلیاردی در ورزش قهرمانی 
دارد.« 

مشــکالت ذوب آهن کم کم آغاز شد. شــایعات فراوان شد؛ 
کار بــه جایی رســید که خردادماه امســال خبررســید در 
باشگاه، جلســه ای برای تعیین تکلیف درباره ماندن 
یا نماندن »سعید آذری« تشکیل شده است. پیش 
از جلسه، گمانه زنی ها، احتمال کنار رفتن آذری 
و به تبع آن گل محمدی را زیاد می دانســتند؛ 
اما درنهایت این اتفاق نیفتــاد و هردو ماندنی 

شدند...
 سر بازکردن اختالفات

مثل اینکه قهرمانی سوپرجام، خیلی هم خوش 
یمن نبــود! دو هفته از لیگ گذشــته 
و ذوب آهــن تنهــا یــک امیتاز 
 گرفته اســت. شــروع لیگ برای

ذوبــی هــا چنــدان جالــب و 
امــا  نبــود؛  امیدوارکننــده 
ناامیدکننــده تر، ســربازکردن  
اختالفاتی بود کــه خیلی ها را 

شوکه کرد. 
 سعید آذری که در این سال ها 
به حمایــت از مربیان تیمش 
شــهره شــده بود، ناگهان از 
راه رســید و در گفت و گو با 
یکی از رســانه هــا، انتقادات 
از را  غریبــی  و   عجیــب 

 یحیی گل محمــدی مطرح 
کرد؛ انتقاداتی که هرچند در 
لفافه مطرح شد، اما نشان از 
اختالفات میان مدیرعامل و 

سرمربی داشت.
 مدیر ذوب آهن، جــذب نکردن 
بازیکن در فصل نقل و انتقاالت 
را تقصیر کادر فنی دانســت و 
عقیــده  گفت:»او-یحیــی- 
 دارد روی فیلم بازیکن جذب

نمی کند. برای همین یک 
ســفر به برزیل داشــت؛ 
ولی آنجا هــم بازیکنی را 
نپسندید. حتی داریوش 
بازیکــن  شــجاعیان، 
گســترش فوالد هم به 

صورت تستی در تمرینات ما شرکت کرد ولی کادر فنی اعالم 
کرد که این بازیکن، باید جای دیگری بازی کند تا پخته شود 
و ســپس به ذوب آهن بیاید؛ دریغ از اینکــه وقتی بازیکنی 
پخته شود، او را می خورند! ما دو ســال پیش و قبل از انتقال 
رامین رضائیان از راه آهن به پرســپولیس، این بازیکن را به 
یحیی گل محمدی پیشــنهاد دادیم. یحیــی آن موقع اعالم 

کرد رضائیان در فاز دفاعی، ضعیف تر از فاز تهاجمی است.« 
همیــن چندخط مصاحبــه کافی بــود تا »یحیــی« که در 
این یکی دوســال اخیر نشــان داده خیلی هم شــخصیت 
آرام و گوشــه گیــری نــدارد)!(، بالفاصلــه در مصاحبه با 

جــواب   ،3  ورزش 
حــرف هــای آذری را 
بدهــد. گل محمــدی 
از  »مــن   گفــت: 
صحبــت های ایشــان 
تعجب می کنــم. او قبال 
به من گفته بود که اگر 
قرار اســت حرفی زده 
شود، این کار در جلسه 
ولی  بگیــرد؛  صــورت 
ایشان چنیدن بار است 
که در رسانه ها صحبت 
حرف هایــی  و  کــرده 
زده کــه برای روشــن 
شــدن افــکار عمومی 
باید جــواب بدهم.  قبال 
بازیکن  در ذوب آهــن، 
ســاالری حاکــم بود و 
وقتی به باشــگاه آمدم، 
یک پاکســازی اساسی 
انجــام دادم و بازیکــن 
ساالری را از بین بردم؛ 

حتی در این زمینه چند بازیکن را هــم که برای تیم تصمیم 
می گرفتند، کنار گذاشتم...«

رامین رضاییان بهانه ای شــد تا یحیی، حرف های توی دل 
مانده اش را هم بزند: »مــا دو قهرمانی در یــک ماه اخیر به 
دســت آوردیم؛ اما دریغ از یــک ریال پــاداش و حتی ما را 
جریمه کردند. بچه ها هم هیچ اعتراضی در مورد مشــکالت 
مالی نداشــتند. از آقای آذری تعجب می کنــم که بچه ها را 

تهدید می کند و...«
 اختالف بی موقع!

ذوب آهن همین را کم داشــت که جنگ میان مدیرعامل و 
سرمربی، آشکارا به رسانه ها کشیده شــود و برای هم خط و 

نشان بکشند و به هم کنایه بزنند. 
مثل اینکه سرنوشــت ذوب آهن این است که هیچ وقت یک 
خوشــی ممتد پایدار را تجربه نکند و همیشه بعد از روزهای 
خوش قهرمانــی، باید منتظر روزهای تلخ پســاقهرمانی اش 

باشیم! 

جنگ رسانه ای آذری و يحیی ادامه دارد؛

        دوران تلــخ پسـاقهرمانــی!

ريو2016

پرافتخارترین کشتی گیر ایران قصد دارد در صورت رسیدن به مدال 
المپیک، آن را به آستان حضرت علی بن موسی الرضا)ع( تقدیم کند.

حمید سوریان، دارنده 7 مدال طالی جهان و المپیک، 24 مرداد ماه 
مصادف با والدت هشتمین اختر تابناک امامت و والیت امام رضا)ع(، 

در رقابت های المپیک به مصاف رقبای خود می رود.
ســوریان که هم اینک به همراه ســایر فرنگی کاران المپیکی ایران، 
برای تجدید روحیه در آستانه اعزام به المپیک، به زیارت امام رضا)ع( 
مشرف شده است، گفت: هشــتمین مدالم را از خود آقا امام رضا)ع( 
می خواهم و امیدوارم بهترین نتیجه را بدست آورم. به زیارت آقا امام 

رضا)ع( آمدیم تا از ایشان، برای حضور در المپیک مدد بخواهیم.
ســوریان افزود: روزی که من باید به مصاف رقبایــم در المپیک ریو 
 بروم، با والدت آقا امام رضا)ع( مصادف شده است و امیدوارم خود آقا

کمک کند تا بهترین نتیجه را بدست آورم.
فرنگی کار وزن 59 کیلوگرم ایران، در پایان اظهار کرد: تمرینات خوبی 
را پشت سر گذاشتیم و با همدلی توانستیم تمرینات سخت و پرفشار 
را با موفقیت به پایان برســانیم. ان شــاءا... مردم برای کاروان ورزشی 
ایران دعا کنند تا مثل المپیک لندن، در المپیک ریو نیز نتایج خوبی 

کسب کنیم.
 محمد بنا، ســرمربی تیم ملی کشــتی فرنگی نیز در این باره گفت:

نذر کردیم ســوریان به هشتمین مدال طالی خود برســد و آن را به 
آستان حضرت علی بن موسی الرضا)ع(  اهدا کنیم.

مهدی رحمتی که اولین حضور خود در لیگ شانزدهم را درون دروازه 
استقالل تجربه می کرد، پس از شکســت آبی ها، با انتشار متنی در 
اینستاگرام خود برای هواداران استقالل نوشت: »اندکی صبر، سحر 
نزدیک است. با فحاشی و بی احترامی و انتقاد چیزی درست نمیشه؛ 
فقط حمایته که می تونه به این تیم وبازیکنای جدید کمک کنه؛ لطفا 

کمی صبور باشیم.«

ملی پوش تفنگ ایران، درخصــوص آمادگی اش برای حضور در 
المپیک، اظهار کرد: تمرینات خیلی خوبی پشــت سر گذاشتیم 

و خیلی آماده ام.
 شرایطم بسیار خوب اســت و چون تنها در تفنگ بادی شلیک 
خواهم کرد، تمام تمرکزم را روی این ماده گذاشــته ام. آمادگی 
فنی ما خیلی باالســت! البته همه تیراندازانی کــه به المپیک 
می آیند، آمادگی خوبی دارند. در المپیک، ذهن است که نتیجه 

را رقم می زند.
وی ادامه داد: انگیزه ام برای کسب مدال زیاد است. رقبای خیلی 
ســختی دارم و همه از قهرمانان مطرح هســتند؛ اما در گذشته 
آنها را شکســت دادم؛ پس می توانم در المپیک نیز  پیروز باشم. 
انگیزه ام زیاد اســت! اگر در روز مســابقه خودم باشم، می توانم 

مدال بگیرم.
احمدی در خصوص تجربه حضــورش در المپیک لندن، عنوان 
کرد: المپیک با همه مســابقات متفاوت است. در المپیک لندن 
اگر تجربه بیشتری داشتم، بهتر نتیجه می گرفتم. تجربه حضور 
در المپیک لندن قطعا به من کمک خواهد کرد و باعث کم شدن 

فشار و استرس می شود.
 من با فکر مــدال المپیک، همه کارهایــم را می کنم و امیدوارم 

آرزویم محقق شود.
ملی پوش تفنگ ایران که ماه ها صدرنشین رنکینگ جهانی بود، 
در خصوص افت رنکینگش اظهار کرد: مــن زمانی که قهرمان 
جهان و قهرمان فینال فینالیســت ها شــدم، به صدر رنکینگ 
رســیدم و مدت ها در صدر ماندم؛ اما چون چند سفرمان کنسل 
شد و در مســابقاتی که شــرکت کردم، در اوج آمادگی نبودم، 

نتیجه نگرفتم و به همین دلیل رنکینگم افت کرد.
 رنکینگ ربطی بــه آمادگی تیرانــداز ندارد. بعــد از المپیک، 

رنکینگ ها تغییر محسوسی خواهد کرد.

پرچم مقدس جمهوری اســالمی ایران، طی مراسمی ویژه و با 
حضور شهردار دهکده بازی ها و نمایندگانی از کمیته بین المللی 
المپیک و ســتاد برگزاری، در دهکده بازی های المپیک 20١٦ 

ریودوژانیرو به اهتزاز در آمد.
حضور کاروان ورزشی هر کشــور در دهکده بازی های المپیک 
و آســیایی، بعد از مراسم اهتزاز پرچم، رســمی می شود که در 
همین راســتا، پرچم مقدس جمهوری اســالمی ایران، ساعت 
١4:30 به وقت محلی، طی مراســمی ویژه و با حضور رحیمی، 
سرپرســت کاروان، مســئوالن کادر سرپرســتی و تنی چند از 
روسای فدراسیون ها، کادر فنی و ورزشکاران، در دهکده بازی ها 

به اهتزاز درآمد.
در این مراسم، پرچم کشــورهای باربادوس، بنین، سنت لوسی 
و تونس به اهتزاز درآمد و پس از پایان ســرود هر کشور و اهتزاز 
پرچم، یک هدیه از طرف سرپرست کاروان آن کشور، به شهردار 

دهکده اهدا شد.

آرزوی سوريان؛ تقديم هشتمین 
مدال به هشتمین امام

پیام امیدوارکننده کاپیتان استقالل 
برای هواداران 

الهه احمدی: در المپیک، ذهن ها 
نتیجه می گیرند

پرچم ايران در دهکده بازی های 
المپیک به اهتزاز درآمد

محسن ترکی که فصل گذشــته بهترین داور از نگاه 
فدراســیون فوتبال بود و به همین مناسبت، سوت 
طال گرفت، در دربی تبریز اشــتباهات فاحشــی را 

مرتکب شد.
  او در جریــان بــازی می توانســت به ســود تیم 
ماشین ســای، اعالم پنالتی کند. به نظر می رسید 
اخراج بازیکن ماشین ســازی، آن هم پیش از پایان  
نیمه اول، کمی سخت گیرانه بود و حداقل در یکی از 
صحنه ها می توانست به بازیکن این تیم، کارت زرد 

نشان ندهد!
دو آفساید اعالم شــده در این بازی هم آفساید نبود 
 که اگــر در این صحنــه ها درســت تصمیم گیری 
 مــی شــد، بــی شــک تــوپ از خــط دروازه ها

رد می شــد. در یــک صحنه، اشــتباه بــه قدری 
فاحش بــود کــه فنایــی، کارشــناس داوری، از 
کلمه وحشــتناک اســتفاده کرد. ماشــین سازی 
متضرر شــد یا گســترش فوالد؟! ایــن خیلی مهم 
نیســت؛ مهم اشــتباهات داوری اســت که اگر در 

این بازی رخ نمی داد، نتیجه بــه گونه دیگری رقم 
می خورد و اشــتباهات داوری به ضــرر هر تیمی، 
ســم اســت؛ چه ماشــین ســازی و چه گسترش 
 فوالد! از محســن ترکی بی شــک انتظار بیشتری 
می رفــت؛ به خصــوص ســوت طالیی کــه وی 
گرفته، هنوز خاک نخورده! متاســفانه ســال های 
 ســال اســت که اشــتباهات داوری را با این جمله

توجیه می کنیم. اشتباهات داوری جزیی از فوتبال 
 است! جزء بخشی از کل است و اگر نباشد، کل شکل 
نمی گیرد؛ در حالی که اگر اشتباه داوری در مسابقه 
رخ ندهــد، فوتبال بهتری شــکل خواهــد گرفت. 
اشــتباهات داوری در فوتبال، یک عارضه است و آن 
را نباید جزیی از فوتبال برشــمرد و خیلی طبیعی با 

آن برخورد کرد.
مــی طلبید در ایــن بازی، محســن ترکــی دقت 
 بیشــتری به خرج می داد؛ اما او مغرورانه سوت زد و

تصور می کرد چــون بهترین شــده، بنابراین به هر 
شکلی سوت بزند، درست است!

در برنامه دوشــنبه شــب 90 و در 
حین پخش صحنه های بازی پیکان 
و صبای قم، صحنه از دســت رفتن 
یک فرصــت خوب توســط آرش 
برهانی، مهاجم پیکان، پخش شد. 
دیدن این صحنه، گذشــته از اینکه 
همه را یاد گل نزدن هــای برهانی 
انداخــت، همــه را هم بــه تعجب 
واداشــت. دیدن شــکم بــزرگ و 
چربی های اضافــه این مهاجم اصال 
نیازی به دقت نداشــت. مشــخص 
نیست برهانی در این مدت چگونه 
تمرین کرده که این قدر اضافه وزن 

پیدا کرده است!

اشتباهات وحشتناک سوت طال!اضافه وزن برهانی در تیم جاللی!

فضای مجازیيادداشت

اســطوره دوی ســرعت جهان، به انتخاب ژوزه مورینیو به عنوان سرمربی جدید 
منچستریونایتد، واکنش نشان داد و کریستیانو رونالدو را هم شایسته کسب توپ 

طال در سال 20١٦ دانست.
ســریع ترین مرد جهان عالقه زیادی به فوتبال دارد. رویای او پوشــیدن پیراهن 
منچستریونایتد است. یوســین بولت در مورد شرایط باشگاه مورد عالقه اش گفت: 
ژوزه مورینیو از آن دست مربیانی است که مانند من عاشق پیروزی است. اطمینان 
دارم این مربی بزرگ می تواند زمینه را بــرای موفقیت و پیروزی یونایتد پیدا کند. 
بولت در مورد ستاره پیشین منچستریونایتد و بازیکن کنونی رئال مادرید هم گفت: 
کریستیانو رونالدو در سال جاری نشــان داد تا چه اندازه عاشق پیروزی و قهرمانی 
است. او در یورو 20١٦ دست به کار بزرگی زد و قهرمانی با تیم ملی فوتبال پرتغال 
را برای نخستین بار در تاریخ به دســت آورد. رونالدو نشان داد شایسته کسب توپ 

طال 20١٦ است.

هافبک دفاعی کامرونی تیم فوتبال بارســلونا، با ترک آبی و اناری ها راهی 
لیگ برتر روسیه شد.باشگاه بارسلونا و الکس سونگ، طی توافقی دو جانبه 
قرارداد مابین خود را فســخ کردند تا این هافبک دفاعــی کامرونی بتواند 
به عنوان بازیکن آزاد، از آبی و اناری ها جدا شــود و به باشگاه روبین کازان 

روسیه، تیمی که خاوی گراسیا هدایت آن را برعهده دارد، ملحق شود.
سانگ 28 ساله در سال 20١2 با قراردادی ١2 میلیون یورویی از آرسنال 
به بارســلونا پیوســت و انتظار می رفت که توانایی اش برای بازی در چند 
پست از جمله مرکز خط دفاعی، او را به مهره ای کاربردی برای کاتاالن ها 
تبدیل کند؛ اما هرگز در این تیم به یکی از مهره  های ترکیب اصلی تبدیل 
نشد. ســانگ، در مجموع طی دو فصل حضورش در بارســلونا، ٦5 بازی 
انجــام داد و تنها یک گل زد که ایــن بازی ها قبل از آن بــود که او به تیم 

وستهام قرض داده شود.

بولت:  رونالدو شايسته
 توپ طالست

 هافبک بارسلونا به 
روبین کازان پیوست

 به زودی یک بــازی آبرومندانه بــرای خداحافظی جــواد نکونام برگزار
می شــود که در آن دیدار، چهره های بسیار مطرحی از جمله کریستین 
کارمبئو، فرناندو مورینتس، اریک آبیدال، گایزکا مندیتا، فرناندو ســانز 
و... حضور خواهند داشــت. پس از هماهنگی این بازی، مسئوالن باشگاه 
هنرمندان ابراز عالقه کردند کــه این دیدار، بــازی خداحافظی نکونام 
 باشــد و خود این بازیکن هم تیم منتخبش را انتخاب کنــد. حاال برای

خیلی ها سوال اســت که جواد نکونام، چه بازیکنانی را در تیم منتخبش 
می چیند؟! طبق خبرهای رسیده، از بین چهره های معروف سینما، بهرام 
رادان قطعا دعوت خواهد شــد. عادل فردوســی پور هم در تیم منتخب 
 نکونام حضور دارد. علی دایی، کریم باقری، علی کریمی، فرهاد مجیدی، 
مجید نامجو مطلــق، زرینچه، مهدوی کیا و... هــم از جمله چهره هایی 

هستند که در تیم منتخب نکونام حضور خواهند داشت.

رونمايی از ياران نکونام تقسیم برادرانهتغییر داور به کسی ربط ندارد

 درحاشیهقاب روز

در اولین دیدار بیرون از خانه ســپاهان در لیگ شانزدهم، کاپیتان اول 
این تیم به جای کاپیتان دوم وارد زمین شد.

 پس از آنکه اکثر بازیکنان قدیمی ســپاهان در لیســت مازاد باشگاه 
اصفهانی قرار گرفتند، عبدا... ویسی به عنوان سرمربی جدید این تیم، 
اعالم نمود که رسول نویدکیا، کاپیتان طالیی پوشان در فصل پیش رو 
خواهد بود. با بازگشــت محرم نویدکیا به سپاهان اما، معادالت قبلی تا 
حدودی به هم خورد. در اولین دیدار فصل ســپاهان برابر پدیده، محرم 
با محمود قائد رحمتی تعویض شد و رســول تا آخر در زمین ماند تا در 
نیم ساعت پایانی مسابقه، هر 2 نویدکیا در زمین حضور داشته باشند. 
در مسابقه دوم برابر نفت، محرم باز هم تقریبا نیم ساعت مانده به پایان 
بازی، وارد زمین شــد؛ با این تفاوت که این بار مستقیما جای رسول را 

گرفت تا یک برادر، جایگزین برادر دیگر شده باشد.

فریدون اصفهانیــان، رییس کمیتــه داوران، به نعیم ســعداوی، 
سرمربی فوالد خوزستان، هشدار داد. 

 او دربــاره صحبت هــا و برخوردهــای دوگانــه ســعداوی گفت:
» نعیم سعداوی قبل از بازی و در حالی که نمی دانسته فغانی اصال 
ایران نیست، می گوید داور بازی ما را عوض کردند. بعد از بازی گفته 

داور خیلی خوب بود. 
من از کمیته انضباطی می خواهم با این قبیل رفتارها برخورد شود. 
قبال گفتم که تیم داوری بازی پرسپولیس- فوالد تغییر نکرده بود؛ 
اما بر فرض اینکه تغییر هم داده باشیم، اصال این به باشگاه ها ارتباط 

پیدا نمی کند. 
حتما این مسائل را گزارش خواهیم کرد تا هرکسی به خودش اجازه 

ندهد درباره داوری، به این شکل اظهارنظر کند.«

06

مثل اينکــه قهرمانی 
هم  خیلی  سوپرجام، 
خوش يمن نبــود! دو 
گذشته  لیگ  از  هفته 
و ذوب آهــن تنها يک 
اســت.  گرفته  امیتاز 
شــروع لیگ که برای 
ذوبی ها چندان جالب 
نبود؛  امیدوارکننده  و 
تر،  ناامیدکننده  امــا 
سربازکردن اختالفاتی 
بود که خیلی ها را شوکه 

کرد
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روان شناسی شخصیت 

داستان های کوتاهحکایت

پیشنهاد سردبیر: 
از خوبی دیگران قدردانی کنید

یکی بود، یکی نبود. دانشــجویی بود که هزار جور گرفتاری داشت: 
درس هایش زیاد بود، پول نداشــت و در شــهری دور از زادگاهش 
درس مــی خواند. روزی ســرش را پاییــن انداخته بــود و راه می 
رفت. توی فکر بــود که ناگهان ســرش به تیرک ســایبان یکی از 
مغازه هــا خورد و بــه زمین افتاد. ضربه شــدید بــود؛ دنیا جلوی 
چشــم هایش تاریک شــد. کمی که به خودش آمد، صاحب مغازه 
 را دید و گفت: مرد حسابی، چرا تیرک ســایبانت را این قدر پایین

گذاشــته ای؟ مغازه دار قاه قاه خندید و گفت: مگر کوری، چشمت 
نمی بیند؟ حواست کجا بود؟ دانشجو گفت: سایبانت را خراب کن 
و تیرک را باالتر بساز. صاحب مغازه ســینه اش را جلو داد و گفت: 
 ببخشید، فقط منتظر دستور شــما بودم تا امر بفرمایید. حاال کسی

نشده ای که دستور بدهی؛ برو هر وقت کســی شدی، بیا و دستور 
بده تا خرابش کنم.

دانشــجو در حالی که خیلی ناراحت و عصبانی بود، راهش را گرفت 
و رفت.  دو سه سالی گذشــت؛ یک روز که مغازه دار مشغول فروش 
جنس بود، متوجه شد که چند ســوارکار به طرف او می آیند. آنها 
نظامی بودند. ســوارها با اسب هایشــان پیش آمدند؛ یکی از آنها با 
صدای بلند گفت: آهای صاحب مغازه، چرا سایبانت این قدر پایین 
اســت و مزاحم رفت و آمد مردم اســت؟ زود باش سایبان را خراب 
کن تا راه باز شــود. صاحب مغازه گفت: از  آن طــرف تر بروید؛ مگر 
مجبورید از ایــن جا بروید؟ ســوارکار گفت: خرابــش می کنی یا 
دســتور بدهم خرابش کنند؟ مغازه دار فریاد زد: مگر شــهر هرت 

است؟ من از دستتان شکایت می کنم.
 نظامی گفت: برو شــکایت کن، یادت نمی آید؟ چند سال پیش که 
سر من به سایبان تو خورد، خودت گفتی برو، هر وقت کسی شدی، 
 دســتور بده ســایبانم را خراب کنند. حاال من برای خودم کســی

شده ام و دستور می دهم سایبان مغازه ات را خراب کنند.
مغازه دار دیگر حرفی نداشت که بزند.

از آن به بعد، به کسی که در خواســت و دستور نسنجیده ای بدهد، 
می گویند: »هر وقت کسی شدی، بگو خراب کنند«.

امروز نه آغاز و نه انجام جهان است
ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است

گر مرد رهی، غم مخور از دوری و دیری
دانی که رسیدن، هنر گام زمان است

تو رهرو دیرینه سرمنزل عشقی
بنگر که ز خون تو به هر گام نشان است
آبی که بر آسود، زمینش بخورد زود

دریا شود آن رود که پیوسته روان است
از روی تو دل کندنم آموخت زمانه

این دیده از آن روست که خونابه فشان است
دردا و دریغا که در این بازی خونین

بازیچه ایام، دل آدمیان است...
***

فریاد که از عمر جهان هر نفسی رفت
دیدیم کزین جمع پراکنده کسی رفت

شادی مکن از زادن و شیون مکن از مرگ
زین گونه بسی آمد و زین گونه بسی رفت  

***
وه، چه شیرین است!
رنج بردن با فشردن؛

در ره یک آرزو مردانه مردن!
و اندر امید بزرگ خویش

با سرود زندگی  بر لب
جان سپردن!
آه؛ اگر باید

زندگانی را به خون خویش رنگ آرزو بخشید
و به خون خویش نقش صورت دلخواه زد بر پرده امید؟ 

هر وقت کسی شدی، 
بگو خراب کنند
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دانستنی ها

- اگر روی لباس آدمس بچسبد، برای 2 تا 3 ساعت آن را در فریزر قرار دهید؛ 
برداشتن آدامس بعد از آن بسیار آسان تر می شود. 

- زالو دارای 11 معده و 3 دهان و هر دهان دارای 100 عدد دندان اســت. یک 
وعده خون مکیدن، می تواند زالو را تا یک سال زنده نگه دارد. 

- نوعی بیماری نادر وجود دارد که در آن، افراد به گونه ای متولد می شوند که 
تا آخر عمر هیچگونه دردی را احساس نمی کنند. 

- تولید بزاق در شــب کاهش می یابد و افرادی که با دهان بــاز می خوابند، 
بیشتر در معرض پوسیدگی دندان ها قرار دارند. 

- جلیقه های ضد گلوله، پلکان مخصوص فرار در مواقع حریق، برف پاکن کن 
شیشه جلو اتومبیل و چاپگرهای لیزری، به وسیله زنان اختراع شده اند. 

- چنگیز خان یک شهر با جمعیت 1/75 میلیون نفری را قتل عام کرد؛ چون 
یکی از شهروندان آنجا داماد او را کشته بود. 

- زبان دارکوب بــه هنگام نوک زدن به درخت، دور جمجمــه او می پیچد و با 
مهار کردن ضربه ها، از وارد شدن آسیب های جدی به مغز جلوگیری می کند. 

- نوزاد از بدو تولد قادر به دیدن اســت؛ اما چون چشــم هایش دوربین است 
 و اشــیای نزدیک را واضــح نمی بیند، مادر خــود را از طریــق حس بویایی

تشخیص می دهد. 
 - اگر بخواهید از طریق حفاری به چین برســید، باید از آرژانتین یا شــیلی

شروع کنید. 
- نوزادان بدون هیچ باکتری در بدنشان به دنیا می آیند. 

- وقتی بچه شیرها والدینشان را گاز می گیرند، آنها برای دلگرمی توله شیرها، 
وانمود می کنند که دردشان گرفته است. 

- اگر به اردک نان بدهید، چاق و ســنگین می شــود و نمی تواند از دســت 
شکارچی ها فرار کند. 

- فاخته، تخم خود را در آشیانه پرندگان دیگر می گذارد تا پرنده صاحب النه، 
جوجه را بزرگ کند. 

ویرایش ذهن 

امروز چگونه ای؟ می دانم از لحظه ای که چشــم گشودی، مدام در 
این خیالی که چه کنم؟ چرا روزها ایــن قدر کوتاهند؛ به هیچ کاری 
نمی رسم. هیچ حواست هســت که ما مدام در حال ضرب و تفریق و 
تقسیم خود در دقایق پیش و پس خود هستیم؟! مدام در فکر لحظه 
بعد و این خیال که بعد چه کاری باید انجام دهم، چه کتابی بخوانم، 
چه دوره هنری یا فنی یا آموزشــی جدیدی ثبت نام کنم... و مدام با 

این مشغولیات ذهنی احساس آرامش می کنیم.
آیا تا به حــال به این فکــر کرده ای چــه کارهایــی را نباید انجام 
دهیم؟ مثال بگوییم چــه کتابی را نخوانم، چه کالســی را نروم، چه 
حرفی را نزنم و به جای اینکه بگویم باید ســخاوتمند باشــم؛ باید 
 ببخشــم؛ باید مهربان باشــم؛ باید خدمت کنم، روی کارهایی که

انجام نمی دهم، تمرکــز کنم؛ چرا که این کار نوعی پاالیش اســت. 
چون برای انجام ندادن الزم نیست انرژی مصرف کرده خود را برای 
انجامش موظــف بدانی و بــرای آن برنامه ریزی کنــی؛ بلکه کافی 
اســت به جای تحمیل کردن ده ها اصول اخالقی، ذهنت را ویرایش 
 کرده و حواشــی و زوائد آن را هرس کنی. وقتی تمرکز و توجه تو بر

انجام ندادن باشــد، می توانی مدام در حال ذخیره کــردن نیرو از 
طریق خویشتن داری باشــی؛ مثال وقتی قضاوت نمی کنی، ذهن را 
 از ده ها و صدها مشــغله بیهوده و انرژی سوز رها می کنی و به جای

ده ها گمان باطل و برداشت های مســموم و بافتن اوهام و تخیالت 
باطل و منفی، با بی قضاوتی، فضایی خالی در ذهن ذخیره می ماند. 
ادامه دارد...

این داستانی اســت درباره موفقیت؛ موفقیتی که یک مرد با عزم 
راســخ و مســئولیت پذیری در زندگی اش حاصل کــرد. دبلیو 
 میچل، مردی اســت که بــا دو فاجعــه عظیــم در زندگی اش

مواجه شد و در حالی که همه چیز دســت به دست هم داده بود تا 
او را به تسلیم وادارد، با اراده و اســتقامت بی نظیر خود، از این کار 

سر باز زد. 
ویلیام جان شیفت ســوم،  در ســال 1943 در خانواده ای نسبتا 
 مرفه در پنســیلوانیا متولد شــد. او پســری ســرکش، ناآرام و

به اصطالح آتش پاره بود؛ تا جایی که به او لقب »بیل وحشــی« را 
داده بودند. 

پــدر او از نمایندگان موفــق بیمه، اما به شــدت تندخو و بدخلق 
بــود و عاقبت از مــادر ویلیــام، وقتی که او پنج ســال بیشــتر 
 نداشت، جدا شــد. مادرش خیلی زود بامردی به نام لوک میچل

ازدواج کرد. هر قدر پدر ویلیام خشن و بدخلق بود، لوک طبعی آرام 
داشت؛ با این حال، بیل وحشــی عاقبت کاسه صبر اولیای خود را 
لبریز کرد. پــس از آنکه ویلیام در باک بنزین یکی از همســایگان 
ماســه ریخت و پرده اتاق نشــیمن را بــه آتش کشــید، او را به 
آموزشکده نظامی فرستادند. در هفده سالگی به جرگه تفنگداران 
دریایی ملحق شــد و در آنجا تحت تعالیم ویژه، بــه اخذ مدرک 

معادل تحصیلی نائل آمد. 
پــس از آن، ویلیام مــدت کوتاهی به اســتخدام شــرکت بیمه 
پدرش در آمد؛ امــا قبل از اینکــه عــذرش را بخواهند، خودش 
استعفا کرد! در آن دوره، به سیاســت عالقه مند و کمی بعد راهی 
کالیفرنیا شد تا در فعالیت های سیاســی رابرت کندی مشارکت 
 جویــد. از آنجا که قوانین کالیفرنیا به شــهروندان ایــن اختیار را

می داد که نامشان را تغییر دهند، اسمش را از »ویلیام جان شیفت 
ســوم« به »دبلیو میچل« تغییر داد. این نام را از روی احترامی که 

برای ناپدری اش، لوک میچل قائل بود، برای خود برگزید. 
 در سانفرانسیســکو بود که میچل رشــد و ترقی کرد. آنجا در کار

مورد عالقه اش، در ســمت مامور 
تله کابین مشغول به کار 

شــد. او از پوشیدن 

شــیک  یونیفورم 
 و هدایت کــردن یکی از

جــذاب تریــن وســایل نقلیه 
جهــان لذت مــی بــرد. تقدیم 
گل بــه گردشــگران و عکس 
گرفتن از آنها عادتش شــده 
بود؛ ایــن بهتریــن راه برای 
دوســت شــدن با آنها بود.  
دوران، بــا همیــن   در 
نــام  بــه  ای  فلســفه 
آشــنا  »مورهــاس« 
 شــد. همچــون ســایر

جنبش هــای خودیاری 
که در اواسط دهه هفتاد 
)میــالدی( در کالیفرنیا 
شــکل گرفته بــود، این 

فلسفه از سه اصل تشکیل 
 می شــد: بی عیــب زاده

شــده ایم، ثروت ربطی به 
خوشی یا ناراحتی و تنهایی 

ما ندارد،  ما در قبال زندگی خویش مسئول هستیم. این 

 اصول مطابق عقاید میچــل بود و تعالیم آن،
پایه های محکمی در برابر تندبادهایی 
که کمی بعد ســر راهش پدیدار 
شــد، بنا کرد. همچنان که در 
مصاحبــه اخیر خــود گفته 
است، آن فلسفه به این گفته 
استفان کاوی شباهت داشت: 

»ما هستیم که واکنشمان را انتخاب می 
کنیم.« 

میچل در بیست و هشت ســالگی زندگی شاهانه ای در 
سانفرانسیسکو داشت. خوش قیافه بود، در سالمت کامل 

به سر می برد و کلی پول و رفیق داشــت. زندگی دیگر بهتر از 
این می شد؟!

 در نوزدهــم ژوئیــه 1971 داشــت از بهتریــن روز زندگی اش
لذت می بــرد. آن روز صبح گواهینامــه کارآمــوزی خلبانی را 
دریافت کرده بود و بعد از ظهر همان روز، ســوار بر موتورسیکلت 
 هوندا 750 جدید خود، به دیدار نامزدش مــی رفت. هوندا 750

قشنگ ترین و سریع ترین موتورسیکلتی بود که در جاده های آن 
دوره دیده می شد.

 میچل ســوار بر ابرهــا بــود! آن گاه زندگی اش برای همیشــه
عوض شد. 

بازگشت از دوزخ؛ آن هم دوبار! )قسمت اول(

11- دست خط شکسته و حروف به صورت زاویه دار: 
افرادی بسیار با اراده بوده و در کارهایشان حد وسط را قبول ندارند 
و به همین علت اهل ســازش و مصالحه نیستند. اغلب به همین 
علت از دیگران خسته می شــوند و تصمیمی نمی گیرند؛ چون 

دوست ندارند راه اشتباه را انتخاب کنند. 
12- دست خط مالیم و کشیده: 

 انســان هایی چند بعدی هســتند و می توانند مشکالتشان را از
زاویه های مختلف بررسی و درک کند. برایشان تنوع مهم است و 
گاهی احساس می کنند استعدادهای زیادی دارند و نمی توانند 

 هیچ کدامشان را به درستی شــکوفا کنند. ممکن است افرادی
زود رنج باشند و به ندرت علیه برداشــت ها و انتقادات دیگران از 

خود دفاع کنند. 
13- دست خط در هم و فشرده:

 احتمــاال افراد راحتــی نیســتند و در جمع، خودشــان را کنار
می کشند و می خواهند کنترل خود را از دست ندهند. از برقراری 
رابطه با دیگران خوششان نمی آید و گاهی دوست ندارند خود را 
فردی خوش فکر نشــان دهند. اغلب بعد از دیگران ابراز عقیده 
کرده و عقیده خود را می گویند و این به این علت است که قدری 

محتاط هستند. 
14- دست خط با فاصله و باز باز: 

 این افراد خیلی راحت با دیگــران برقرار کرده و خیلی ســاده و
بی تکلف، مستقیما به دیگران نزدیک می شوند. گاهی به راحتی 
از کوره در می روند و با این کار ممکن اســت به حریم شــخصی 
دیگران تجــاوز کننــد و به این علت اســت که آنها ارزشــی به 
خودداری کردن و کنترل خود نمی دهند. انســان هایی کوشا و 
با طراوت هستند که ســریع تصمیم گرفته و با کارهای خود، به 

دیگران خدمت می کنند.

قدردانی و تشکر از دیگران، شــکل دیگری از تشکر 
 خود اوســت. وقتــی از خوبــی دیگــران قدردانی

می کنید، هم شخص فهمیده و متشخص و محترمی 
معرفی می شوید و هم احساس خوبی پیدا می کنید. 
چشــم های خود را باز کنید و با دقت فــوق العاده، 
کوچک تریــن و ظریف ترین کارهــای خوبی را که 
دیگران در حق شما انجام می دهند، ببینید و از آنها 
تشکر کنید. انعکاس رفتار تشکر آمیز و سپاسگزارانه 
شما، مطمئنا به صورت  رفتار محترمانه طرف مقابل، 

به شخص شما باز می گردد. 

وقتي یه پنگوئن عاشــق یه پنگوئن دیگه میشه، کل ساحل 
رو مي گرده و قشنگ ترین ســنگ رو انتخاب مي کنه و اون 
رو واسه جفت ماده میبره؛ اگر ماده از سنگ خوشش اومد و 
قبول کرد، جفت هم میشن؛ ولي اگر قبول نکرد، پنگوئن نر 
احساس مي کنه سنگي که پیدا کرده، اصال قشنگ نبوده و 
اونوقت اونو مي بره زیر آب، الي مرجان ها مي اندازه تا دیگه 

هیچ پنگوئني اشتباه اونو تکرار نکنه و نا امید نشه.
اما ما !

 هي اشــتباهات خودمون رو تکرار، تکرار و تکرار کرده و به 
دیگران هم توصیه مي کنیم.

بعضي وقت ها پنگوئنی باشیم!
»چه وقت باید احساس بزرگی کرد؟«

هر گاه از خوشبختی همه، حتی کسانی که دوستمان ندارند 
هم خوشحال شدیم؛

هر گاه برای تحقیر نشدن دیگران، از حق خود گذشتیم؛
هرگاه شــادی را به کســانی که آن را از ما گرفته اند، هدیه 

دادیم؛
هرگاه خوبی ما به علت نشان دادن بدی دیگران نبود؛

هرگاه کمتر رنجیدیم و بیشتر بخشیدیم؛
هرگاه به بهانه عشق، از دوست داشتن دیگران غافل نشدیم؛
هرگاه اولین اندیشه ما برای رویارویی با دشمن، انتقام نبود؛

هرگاه دانســتیم عزیزخدا نخواهیم شــد، مگــر زمانی که 
وجودمان آرام بخش دیگران باشد؛

هرگاه باالترین لذت ما، شاد کردن دیگران بود؛
هرگاه همه چیز بودیم و گفتیم: »هیچ نیستیم«!

پس بیاییم بزرگ باشیم،
بزرگ شدن را تمرین کنیم

و بعد از آن، بزرگ شدن را تعلیم دهیم...

اعتماد به نفس

خوشبختی 

جوان تحصیل کــرده ای پیش یکی 
از ثروتمنــدان رفــت تا دختــر او را 
خواســتگاری کند. همیــن که مرد 
چشــمش به قیافه جوان افتاد، از این 
که چنین داماد موقری داشته باشد، 

بسیار خوشحال شد.
لذا برای تطمیع وی گفت: من ســه 
 دختــر دارم کــه هیچ یــک ازدواج

نکرده اند و مــی خواهم همــه را به 
راحتی شوهر دهم؛ از این رو تصمیم 
گرفته ام به هــر یک از آنهــا، موقع 

عروسی به تناسب سنشان پولی دهم 
تا دست خالی به خانه شوهر نروند.

 به عنــوان مثال آن که هجده ســال 
دارد، هجــده هزارتومــان و آن کــه 
بیست وپنج ســال دارد، بیست وپنج 
و دیگری که سی ودوســال دارد، به 

همان مقدار وجه نقد. 
حال شما به خواســتگاری کدام یک 

آمده اید؟
 جوان کمی فکرکرد و پرســید: شما 

دختر صدساله ندارید؟

ناشــنوایی خواســت به احوالپرســی بیمــاری بــرود. با 
 خودش حســاب و کتاب کرد کــه نباید به دیگــران درباره

ناشــنوایی اش چیزی بگوید و برای آنکه بیمــار هم نفهمد 
او صدایی را نمی شــنود، باید از پیش پرســش های خود را 

طراحی کند و جواب های بیمار را حدس بزند.
پس در ذهنــش گفت و گــوی بین خــودش و بیمــار  را 
طراحــی کرد. بــا خودش گفــت » مــن از او می پرســم 
 حالــت چه طــور اســت و او هم خدا را شــکر مــی کند و

می گوید بهتر است؛ من هم شــکر خدا می کنم و می پرسم 
برای بهتر شــدن چــه خــورده ای؟ او البد غذا یــا دارویی 
را نــام می بــرد؛ آنوقت من مــی گویم نوش جانت باشــد. 

 پزشــکت کیســت و او هم باز نام حکیمی را می آورد و من
 مــی گویــم قدمش مبــارک اســت و همــه بیمــاران را
 شــفا می دهد و مــا هــم او را به عنــوان طبیبــی حاذق

می شناسیم.
مرد ناشنوا با همین حســاب و کتاب ها سراغ همسایه رفت 
و همین که رســید، پرســید حالت چطور اســت؟ همسایه 
بر خالف تصور او گفــت دارم از درد می میرم. ناشــنوا خدا 
را شکر کرد و پرســید چه می خوری؟ بیمار پاسخ داد زهر؛ 
زهر کشنده! ناشــنوا گفت نوش جانت باشد. راستی طبیبت 
کیســت؟ بیمار گفت عزرائیل! ناشــنوا گفت طبیبی بسیار 
حاذق اســت و قدمش مبارک. ســرانجام از عیادت دل کند 
 و برخاســت که برود؛ اما بیمار بدحال شــده بــود و فریاد

می زد که این مرد دشمن من است که البته طبیعتا همسایه 

نشنید و از شدت ذوقش برای آن عیادت بی نظیر، کم نشد.
موالنا در این حکایت می گوید بســیاری از مردم در ارتباط 
با خداوند و یکدیگر، به شــیوه ای رفتار می کنند که گرچه 
 به خیال خودشــان پســندیده اســت و باعث تحکم رابطه

می شود، اما تاثیری کامال برعکس دارد.

گویند روزی دزدی، در راهی، بســته ای یافــت که در آن چیز 
گرانبهایی بوده و دعایی نیز پیوست آن بود. آن شخص بسته را 

به صاحبش بازگرداند.
»در داســتان ها آمده اســت که روزی راهزنی، بر مسافری راه 
را بســت و چیزهای گران بهایی از او یافت که دعایی نیز بر آن 
بســته شــده بود. آن راهزن آن اموال را به صاحبش بازگرداند. 
هنگامی که دلیل کارش را از او پرســیدند، گفت: صاحب مال 
عقیده داشت که این دعا، اموال و ثروت او را حفظ می کند و من 
دزد اموال او هســتم، نه دزد دین و عقیده او! اگر آن را پس نمی 
دادم و عقیده صاحب آن مال خللی می یافت، آن وقت من، دزد 

دین و عقیده او نیز بودم و این کار، دور از جوانمردی است.«

دزد مال، نه دزد دینعیادت مرد ناشنوا از همسایه دختر صدساله 

شخصیت شناسی و نوع دست خط )3( 

از خوبی دیگران قدردانی
 کنید
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حوادثيادداشت

عکس نوشت

پیشنهاد سردبیر: 
اقدام هولناک در يک سوپر مارکت

مادر یک کودک از او فیلم گرفته و با انتشار این فیلم در فضای مجازی هزاران 
نفر راشــیفته کودکش کرد.  کودک مهربان ژاپنی با واکنش جالب خود به 
سیاستمدار پشیمان ژاپنی و پاک کردن اشــک های این سیاستمدار روی 
صفحه تلویزیون هزاران کاربر اینترنتی را شیفته خود کرد. این کودک در حالی 
که یک برنامه تلویزیونی را تماشا می کرد متوجه شد که مرد پشیمان در حال 
گریه است. به همین خاطر به سمت دستمال کاغذی رفته و با برداشتن یک 

دستمال اشک های او را از روی صفحه تلویزیون پاک کرد.

ساعت 10 شب 2 مرداد ماه امسال تیم های امدادی جمعیت هالل احمر 
 در جریان ناپدید شــدن دختر 4 ســاله ای به نام فاطمه زهرا احدیان در 
جنگل های »اوکرکا« شهر نکا، قرار گرفتند.بدین ترتیب تیم های امدادی 
شــروع به عملیات جســت و جو در جنگل برای پیدا کردن دخترکوچک  
 کردند  که با گذشــت دو روز موفق به پیدا کردن فاطمــه زهرا در اعماق

 جنگل های مازندران  شدند.
فاطمه زهرا  در حالی پیدا شد که سراپایش بر اثر خارهای گیاهان جنگلی 
پر از زخم شده بود و کرم ها و حشرات به بدنش هجوم آورده بودند که خیلی 
زود این دختر کوچک را که دوروز بدون آب و غذا در جنگل پیدا شــده بود 
به بیمارستان شهر نکا انتقال دادند.در تحقیقات پلیسی مشخص شد که 

فاطمه کوچولو روز حادثه با عمه اش به جنگل رفته بودند که گم می شود .

واکنش جالب به گريه سیاستمدار؛

 هزاران کاربر اينترنتی 
عاشق اين دختر شدند 

 پیدا شدن دختر نکايی
دو روز پس از سرگردانی در جنگل

سقوط هواپیمای روسیه در سوريه

بحث میان بقال و یک زن و شوهر که مشتری اش بودند منجر شد که بقال سر مرد را 
ببرد و زن را هم با تبر به قتل برساند. این اتفاق در کشور هند رخ داده و به گفته مسئوالن 
هندی، پس از اینکه بحثی میان بقال و زن و شوهر مشتری صورت گرفت، بقال سر مرد 
را برید و زن را هم با تبربه قتل رســاند.این زوج که از پایین ترین طبقات هند هستند، 
به بقالی به نام میشــرا که طبقه باالتری از آنها در هند دارد 22 سنت آمریکا ) حدود 
 900 تومان ( بدهکار بودند و به بقال گفتند که نمی توانند پول او را در آن لحظه بدهند.

بر اساس گزارشات پلیس، شــاهدان دیده اند که این زوج با نام های بهارات و مامتا به 
میشــرا گفته اند که بدهی خود را تا آخر روز وقتی که حقوق خــود را به عنوان کارگر 
 دریافت کردند می دهند. اما ایــن حرف منجر به ایجاد بحثی میــان این زوج و بقال 
می شود. سپس زوج به محل کار خود در آن نزدیکی می روند و میشرا که خشمگین 

شده بود به خانه می رود تبر خود را بر می دارد و در پایان زن و شوهر را به قتل می رساند. 
دیگامبار کوشواها، یک مامور پلیس هندی در این رابطه گفت: هنوز معلوم نیست که 
بقال از قبل کینه ای نسبت به این زوج داشته است یا نه. ما همچنین دنبال این هستیم 
که ببینیم چرا کسی جلوی بقال را نگرفته است.بهارات و مامتا  چهار فرزند داشتند که 
سه نفر از آنها زیر سن قانونی هستد. در پاسخ به این اتفاق گروهی که پایین ترین طبقه را 

در هند دارند خیابان ها را بسته و به اعتراض پرداخته اند.

مرد جوانی که به اتهام زورگیری دستگیر شــده بود، در مواجهه با 
پلیس، از راز زندگی اش پرده برداشت.

مرد ۳1ســاله درحالی که با یکی از همدستانش قصد زورگیری از 
مردی میانسال را داشــت، در دام پلیس گرفتار شد. او ابتدا حاضر 
به همکاری با پلیس نبود و با گردن کشی ادعا می کرد که هرکاری 
می خواهید انجام دهید، دیگر برایم مهم نیســت چه اتفاقی برایم 
بیفتد. بگذارید به گند کشــیده شوم.ســعید دل پردردی داشت 
و ناگفته هایش از نگاه خســته او پیدا بود. او پــس از گفت وگو با 
کارشــناس مشــاوره کالنتری12 مشــهد کمی آرام شد و سفره 
دلش را باز کرد. درحالی که ســرش را پاییــن انداخته بود، گفت: 
»پدرم کارمند ساده ای اســت و زندگی آبرومندانه ای دارد. من هم 
آدم قانعی هســتم وتا قبل از ازدواج، دســت از پا خطا نمی کردم.« 
او درحالی که لبخندی تلخ بر لب داشــت، سرش را به نشانه تاسف 
تکان داد و افــزود: »همه ازدواج می کنند تا آدم شــوند؛ ولی انگار 
این موضوع برای من صدق نمی کرد. پنج ســال قبل کار ساده ای 
در یک شرکت پیدا کردم. همان موقع یکی از اقوام با ما خیلی گرم 
گرفته بود. این رفتارها با عمل جراحی که مادرم در پیش داشــت 
و پیگیری های آن خانواده حالت عاطفی به خود گرفت. بعد از آن 
هم صحبت ازدواج من مطرح شــد و خانواده همسرم بدون هیچ 

شرطی به خواســتگاری ام جواب مثبت دادند.«ســعید ادامه داد: 
»از روز اول به همســرم گفتم زندگی ســاده ای دارم و نمی توانم 
ریخت وپاش اضافی داشته باشم. آنها هم حرفی نداشتند. ما زندگی 
مشترک خود را در آپارتمانی که با کمک پدرم خریده بودیم، آغاز 
کردیم. با کار و تالش یک ماشــین هم خریدم و زندگی شیرینی 
داشتیم تا اینکه برای خواهر همسرم خواســتگار آمد. خواهرزنم 
با پســری ازدواج کــرد که پدری پــول دار دارد. آنهــا تاجایی که 
توانســتند، ریخت وپاش کردنــد و مجلس باشــکوهی گرفتند 
که از آن به بعد حرف آن توی فامیل ما پیچید. متاســفانه شریک 
زندگی ام به جای آنکه خدا را به خاطر زندگی ســالم و ساده ای که 
داریم، شکر کند، چشمش دنبال زندگی خواهرش بود. حسادت و 
حس خود کم بینی تمام وجود همسرم را فرا گرفته بود و یک لحظه 
آرام وقرار نداشــت.«مرد جوان با کمی مکث گفت: »راه می رفت و 
می نشست به من سرکوفت می زد که چرا برایش مجلس عروسی 
آن چنانی نگرفته ام. او خانه و زندگیمان را مســخره می کرد. این 
اواخر تیپ وقیافه من و خانواده ام را هم به تمسخر گرفته بود. تمام 
هوش وحواس این زن به این بود که با خواهر و شــوهرخواهرش به 
گردش و تفریح برود. متاسفانه خانواده اش نیز دیگر برایم ارزش و 
احترامی قائل نبودند. دو سال گذشــت و ما از نظر عاطفی فاصله 
زیادی گرفته بودیم.«سعید در ادامه صحبت هایش به رابطه اش با 
زنی دیگر اشاره کرد و افزود: »من که به خانه و زندگی ام دلبستگی 
نداشتم، به پیشنهاد دوســت دوران مجردی ام با زنی دوست شدم 
و می خواستم این طوری از همســر بی معرفتم انتقام بگیرم؛ البته 
چوب این اشــتباهم را بدجور خوردم. آن زن روانی می خواســت 
برایم جریان درست کند و می گفت قصد خودکشی دارد. به خاطر 
اینکه دست از ســرم بردارد و گورش را گم کند، سه میلیون تومان 
به او دادم. مدتی در شــوک ایــن ماجرا بودم که دوباره همســرم 
مســخره بازی هایش را شــروع کرد. دیگر حوصله اش را نداشتم. 
ازطرفی به خاطر بیماری مادرم نمی توانســتم چیزی به خانواده ام 
بگویم تا اینکه یک ماه قبل از خانه قهر کردم و به ســراغ دوســتم 
رفتم.«حاال هم آواره و از اینجا رانده و از آنجا مانده شــده ام و دیگر 

طاقت این زندگی را ندارم. همسرم  دیوانه ام کرده است...

برای اینکه ازهمسرم انتقام بگیرم 
تن به دوستی خیابانی دادم

دو جوان متجاوز پس ازشناسایی طعمه هایشــان آنها را به بهانه 
مسافرکشی سوار بر خودروی پراید کرده وبا کشاندن به بیابان های 

تاریک  به اذیت و آزارشان می پرداختند.
صبح جمعه نخستین روز مرداد ماه امسال زن جوانی با مراجعه به 
پلیس از ماجرای گرفتار شدن در دام دو جوان آزارگر پرده برداشت 
و خیلی زود تیمی از ماموران پلیس آگاهی تهران به دستور بازپرس 
مرشدلو برای دستگیری این مردان شیطانی وارد عمل شدند. زن 
جوان که مونا نام دارد در حالی که اشــک مــی ریخت به ماموران 
گفت: ساعت 8 عصر پنج شــنبه ۳1 تیرماه در کنار خیابان منتظر 
تاکسی بودم تا به خانه بروم که پرایدی با شیشه های دودی جلوی 
پایم توقف کرد و راننده خودرو جوان ۳0 ســاله الغر اندامی بود و 
چون برای رفتن به خانه عجله داشتم سوار بر خودروی مرد جوان 
که با خودرویش مسافرکشی می کرد شــدم.وی افزود: در مسیر 
بودیم که ناگهان راننده جوان مسیرش را تغییر داد و زمانی که به 
وی اعتراض کردم دیدم جوان دیگری کــه در صندلی عقب دراز 
کشــیده بود و من متوجه حضورش در خودرو نبودم با چاقویی در 
دست مرا تهدید به مرگ کرد و خواســت تا آرام باشم.دو جوان مرا 
با تهدید، به محلی خلوت برده و به من تجاوز کردند ســپس قصد 
داشتند مرا در همان بیابان ترسناک رها کنند که با التماس هایم 

توانستم آنها را راضی کنم تا مرا به در خانه برسانند و در مسیر برای 
اینکه آنها را به دام بیندازم نقشه ای را طراحی کردم.

 مونا گفت: به بهانــه اینکه به یکــی از آنها عالقه پیدا کــرده ام با 
چرب زبانی موفق شدم شــماره موبایل راننده را به دست آورم تا با 
هم قرار مالقات بگذاریم. در این مرحلــه زن جوان با آموزش های 
ماموران پلیس با راننده پراید که مصطفی نام دارد تماس گرفت و 
توانست او را برای مالقات به محل قرار بکشاند. مصطفی که احتمال 
می داد تله ای برایش طراحی شــده در چند بار تماس محل قرار 
مالقات با طعمه اش را تغییــر داد و زمانی که در آخرین محلی که 
با مونا گذاشــته بود حضور یافت در عملیــات غافلگیرانه ماموران 
دستگیر شــد.مصطفی در تحقیقات ابتدایی پیش روی بازپرس 
مرشدلو در شعبه هفتم دادسرای ناحیه 27 تهران قرار گرفت و ادعا 
کرد که با رضایت خود مونا این رابطه صورت گرفته و هیچ اجبار و 

آدم ربایی ای در کار نبوده است.
وی افزود: افرادی که ســوار بــر خودرویم می شــدند با رضایت 
خودشــان تن به این کار می دادند و هیــچ زور و تهدیدی در کار 
نبوده اســت.در ادامه مامــوران اداره 16 پلیــس آگاهی تهران به 
 بررسی خودروی مرد شیطان صفت پرداخته و موفق شدند انگشتر 
زنانه ای را در خودرو پیدا کنند که در تحقیقات از مونا مشخص شد 
که در زمان تجاوز انگشــتری همراهش نبوده و احتماال متعلق به 
زن دیگری است.کارآگاهان با توجه به اینکه طعمه های دیگری در 
دام این مردان شیطانی گرفتار شده باشند تحقیقات پلیسی خود 
را آغاز کرده و خیلی زود مشخص شــد که دختر جوانی با مراجعه 
به شعبه پنجم دادسرای ناحیه ۳4 ازماجرای گرفتار شدن در دام 
دو آزارگر پراید شیشه دودی پرده برداشته است.همین کافی بود 
تا دختر جوان پیش روی راننده پراید قرار گیرد و پس از شناسایی 
مصطفی، مشخص شد که انگشتر طال نیز متعلق به این دختر است. 
بنا بر  این گزارش، در حالی که تجســس ها برای دستگیری دیگر 
همدست این مرد آزارگر ادامه دارد باز پرس مرشدلو دستور داد تا 
زنان و دخترانی که به این شیوه و شگرد در دام مردان شیطان صفت 
گرفتار شده اند برای اعالم شکایت و شناســایی آنان به دادسرای 

امور جنایی تهران یا اداره 16 پلیس آگاهی تهران مراجعه کنند.

قرار عاشقانه زن پس از آزار و اذیت شدن 
توسط دو جوان ! 

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9510100352203085 ابالغیــه:  شــماره   5 /98
9409980352200859 شماره بایگانی شــعبه: 940980  خواهان/ شاکی امید 
ضیائی دادخواســتی به طرفیت  خوانــده/ متهم محمد وطنی شهرســتانی به 
خواسته مطالبه وجه چک و تامین خواسته تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهــان- خ چهار باغ باال – خ شــهید نیکبخت- ســاختمان 
دادگستری کل اســتان اصفهان- طبقه 3 اتاق شــماره 354  ارجاع و به کالسه 
9409980352200859 ثبــت گردیده که وقــت رســیدگی آن  1395/06/16 
و ســاعت 10  تعیین شــده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  
 و درخواســت خواهان/ شــاکی  و به تجویز مــاده 73 قانون آیین دادرســی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم 
 دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر

 گردد. 
م الف:13796 شــعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 173 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/100 شــماره درخواســت: 9510460358500004 شــماره پرونــده: 
9509980358500455 شــماره بایگانی شــعبه: 950463 در پرونده کالسه 
950463 ب 6 شعبه ششــم بازپرسی دادســرای عمومی و انقالب شهرستان 
اصفهان آقای منصور رســولیان فرزند محمدرضا شــکایتی علیه آقای حسن 
دهقانی فرزند یداله دایر بر کالهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع مطرح 
نموده که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردید. نظر به این که متهم مجهول 
المکان می باشد حســب ماده 115 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و 
 انقالب در امور کیفری مراتــب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی 
می شود تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه 
 تا ضمن اعالم نشــانی کامل خود جهت پاســخگویی به اتهــام وارد و دفاع از

 خود حاضر گــردد. در صورت عدم حضور دادســرا تصمیــم مقتضی اتخاذ 
خواهد نمود. 

 م الــف:13770 شــعبه 6 بازپرســی دادســرای عمومــی و انقــالب اصفهان
 ) 141 کلمه، 2 کادر(

احضار
پرونــده:  شــماره   9510110365100410 نامــه:  شــماره   5 /99
9509980365100419 شــماره بایگانی شــعبه: 950424 در پرونده کالسه 
950424 د 32 آقای محســن قوه عود فرزنــد محمد به اتهــام معرفی مال غیر 
به عنوان مــال خود با علــم به تعلق مــال به دیگــری موضوع شــکایت خانم 
 صدیقه جاللی تحت تعقیب می باشــد. با توجه به مجهول المکان بودن نامبرده 
و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرســی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می گردد تا ظرف یک ماه از تاریخ نشر 

آگهی در شعبه سی و دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب مجتمع شماره
 دو اصفهــان واقع در خیابان آتشــگاه روبروی پمپ بنزین حاضــر و از اتهام 
انتســابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقــرر تصمیم مقتضی 

اتخاذ می گردد. 
م الف:13658 شــعبه 32  دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب 

اصفهان ) 137 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/101 شــماره درخواســت: 9510460358500003 شــماره پرونــده: 
9209980358500405 شــماره بایگانی شــعبه: 920410 در پرونده کالسه 
920410 ب 6 شعبه ششــم بازپرسی دادســرای عمومی و انقالب شهرستان 
 اصفهان مدیر کل پشــتیبانی امــور دام اســتان اصفهان شــکایتی علیه آقای

 رحیم عسگری اسفه فرزند رحیم دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول مطرح 
نموده که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردید. نظر به این که متهم مجهول 
المکان می باشد حســب ماده 115 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و 
 انقالب در امور کیفری مراتــب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی

  می شــود تا متهم از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه به شــعبه مربوطه 
مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت پاسخگویی به اتهام وارد و دفاع 
از خود حاضر گــردد. در صورت عدم حضور دادســرا تصمیم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود. 
 م الــف:13771 شــعبه 6 بازپرســی دادســرای عمومــی و انقــالب اصفهان

 ) 143 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
5/102 در خصوص پرونده کالسه 950245 خواهان پرویز پشتونی زاده فرزند 
مهربان دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت یحیی آذری قطب آبادی تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/6/23  ســاعت 9/30  تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرســی 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:13731 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان ) 113 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5 شــماره ابالغیــه: 9510100352203121 شــماره پرونــده:  /103
9309980011001150 شــماره بایگانی شــعبه: 950328  خواهان/ شــاکی 
علیرضا حاجیان دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم علی اکبر شهریاری دوست 
به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه و تامین خواسته تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شــهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان- طبقه 3 اتاق شــماره 354  ارجاع و به کالسه 9309980011001150 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/06/24 و ســاعت 10/30  تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
 مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی

 می شود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:13794 شعبه 22 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 183 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5 شــماره ابالغیــه: 9510100354502404 شــماره پرونــده:  /104
9409980365101777 شماره بایگانی شعبه: 950553  متهمین به کیفرخواست 
مشــارکت در نگهداری مشــروبات الکی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 119 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان 
)119 جزایی ســابق( واقع در اصفهــان- خ چهار باغ باال – خ شــهید نیکبخت- 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 222  ارجاع و به 
کالسه 9409980365101777 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/06/24 
و ساعت 11/30  تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن  متهم  و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا  متهم  پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف:13807 شــعبه 119 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان)119 

جزایی سابق( ) 160 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

796 خواهــان غالمعلــی 5 در خصــوص پرونــده کالســه 95/ /105 
 یراقی پــور دادخواســتی مبنی بــر مطالبه وجه بــه طرفیت ســعید بهارزاده 
تقدیــم نمــوده اســت وقــت رســیدگی بــرای روز چهارشــنبه مــورخ 
95/6/24  ســاعت 8/30 صبــح  تعییــن گردیــده اســت بــا توجــه بــه 
مجهول المــکان بــودن خوانــده حســب تقاضــای خواهــان برابــر مــاده 
 73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب در جرایــد منتشــر تــا خوانده

 قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشــگاه 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
 و ضمائم را اخــذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده

 تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:13692 شــعبه 5 حقوقی مجتمع 
شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 113 کلمه، 1 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
5 شــماره ابالغیــه: 9510100352203077 شــماره پرونــده:  /106
9409980352201416 شماره بایگانی شعبه: 941543  خواهان/ شاکی منیژه 
قنبری دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم ابوطالب جعفری فشارکی و مهرزاد 
کمالی به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 22 

 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال –
 خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 
354  ارجاع و به کالسه 9409980352201416 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن  1395/06/27 و ساعت 10  تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/ متهم  و درخواســت خواهان/ شــاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف:13795 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 179 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5 شــماره ابالغیــه: 9510100352902595 شــماره پرونــده:  /107
9409980360100665 شــماره بایگانی شعبه: 941403  شــاکی خانم زهرا 
طاهری شــکایتی علیه متهم عادل عدیلی فرزند هوشنگ با موضوع تبانی برای 
بردن مال غیر و غصب عنوان و انتقال منافع مال غیر تقدیم دادگاه های عمومی 
 شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 103 دادگاه کیفری دو

 شــهر اصفهــان) 103 جزایــی ســابق( واقــع در اصفهــان خ چهــار بــاغ 
باال  خ شــهید نیکبخــت ســاختمان دادگســتری کل اســتان اصفهــان طبقه 
3 اتــاق شــماره 337  ارجــاع و بــه کالســه 9409980360100665 ثبــت 
گردیــده کــه وقــت رســیدگی آن  1395/06/27 و ســاعت 9 تعییــن شــده 
اســت. به علت مجهول المــکان بودن متهــم عادل عدیلــی  و بــه تجویز ماده 
174 قانــون آیین دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقالب در امــور کیفری 
 و دســتور دادگاه مراتب یــک نوبــت در یکی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهی 
می شود تا متهم  نامبرده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود  در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
 م الف:13769 شعبه 103 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان) 103 جزایی سابق( 

) 174 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5 شــماره ابالغیــه: 9510100350604625 شــماره پرونــده:  /108
9509980350600249 شماره بایگانی شعبه: 950289  خواهان مهدی صادقی 
دادخواســتی به طرفیت  خواندگان بتول فخاری زاده و عباسعلی فخاری زاده 
و محمد نصیر هرنــدی و مهدی بادامــی و مهین فخــاری زاده و مریم فخاری 
زاده و رضا فخاری زاده و امیر ندوشــنی و اقدس جزایری و علی درخشان  به 
خواسته الزام به تنظیم سند رســمی ملک و مطالبه خسارت دادرسی و الزام به 
اخذ پایان  کار و الــزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی تقدیــم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرســتان اصفهان واقع در اصفهــان- خ چهار باغ باال – خ شــهید نیکبخت- 
 ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 220  ارجاع و به

 کالسه 9509980350600249 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/06/27 
و ســاعت 10/30  تعیین شــده اســت. به علت مجهول المکان بودن خواندگان 
عباســعلی و مهین و بتول و رضا و مریم همگی فخاری زاده فرزندان غالمعلی 
و اقدس جزایری فرزند حسین و امیر ندوشــنی فرزند علی اکبر و مهدی بادامی   
و درخواست خواهان/ شــاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
 های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
 جراید کثیراالنتشار آگهی می شــود تا خواندگان  پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائــم را دریافــت و در وقت مقــرر فوق جهت رســیدگی حاضــر گردد. 
م الف:13818 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان) 245 کلمه، 

3 کادر(
مزایده اموال غیر منقول ) اسناد ذمه(

5 شــماره آگهــی: 139503902122000002 شــماره پرونــده:  /109
139404002122000005 به موجب پرونده اجرائی کالســه فوق ششــدانگ 
دو باب آپارتمانهای تحت پالک هــای 272/1445 و 272/1446 واقع در بخش 
 یک خوانسار که اســناد آن در صفحه 535 و 82 دفتر 37 و 52 امالک با شماره 
چاپــی الــف / 85-492424 در تاریــخ 1388/8/30 بــه نــام آقــای اســداله 
شــجاعی صادر و تســلیم شــده اســت که طبــق نظر کارشــناس رســمی 
مــورخ 1395/3/22 آپارتمــان مســکونی طبقه همکــف به مســاحت 45/62 
متر مربع بــه مبلــغ 320/000/000 ریال و آپارتمــان طبقه اول به مســاحت 
60/49 متر مربــع به مبلــغ 423/000/000 ریــال ارزیابی شــده و پالک فوق 
دارای 45/62 متــر مربــع اعیانــی در طبقــه همکــف و 60/49 متــر مربع در 
طبقه اول با قدمــت حدوداً 14 ســال و دارای انشــعابات آب و بــرق و گاز که 

 برابــر گزارش مامــور اجرا ملــک مزبور در تصرف آقای اســداله شــجاعی 
می باشد و پالک فوق از ســاعت 9 الی 12 روز یک شــنبه مورخ 1395/6/7 در 
اداره ثبت اســناد و امالک خوانســار واقع در بلوار معلم روبروی بهزیستی از 
طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 743/000/000 ریال شروع و 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 اشتراک و مصرف در 
صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشــد 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 و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد و نیم عشر و 
حق مزایده نقداً وصول می گردد. ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، 
مزایده روی اداری بعد از تعطیلی در همان ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد 

شد. م الف:124 اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار)306 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

5/164 شماره صادره: 1395/43/255793 نظر به اینکه فریده شیخی با تسلیم دو 
برگ استشهاد شهود شماره: 4655-95/02/30 دفترخانه 233  اصفهان، مدعی 
مفقود شدن سند مالکیت یک دانگ مشــاع از ششدانگ پالک شماره: 117 فرعی 
از 5 اصلی واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که در ذیل ثبت 251401 مورد ثبت در 
صفحه 563 دفتر جلد 1138 امالک تحت شماره چاپی 028797 صادر و تسلیم 
گردیده و به موجب رای انتقالی موروثی دفترخانه – اصفهان به وی انتقال یافته و 
اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر سهل انگاری مفقود گردیده و تقاضای 
صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی 
ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک   نوبت آگهی می شــود 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 ســند 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 سند مالکیت یا 
سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد 
شد. م الف: 14021 اداره ثبت اسناد و امالک غرب اســتان اصفهان )218 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ رای

4 شــماره دادنامــه: 9509970350900627 شــماره پرونــده:  /621
9409980350901332 شــماره بایگانی شــعبه: 941494 خواهــان: تعاونی 
ثامن االئمه نمایندگی محمد حســین نظری توکلی و مسعود مهردادی با وکالت 
حســین کبیری 151263 مورخ 91/4/5 بــا وکالت آقای جواد قاســمی گورتی 
 فرزند عباســعلی به نشــانی اصفهان- میدان بزرگمهر- ابتــدای خ بزرگمهر- 
ک آبشــار- سرپرســتی تعاونی ثامن االئمــه، خواندگان: 1- آقــای خدا رحم 
عطائی فرزند نبی ا... 2- آقای محمود علیمردانی فرزند مهدی همگی به نشــانی 
اصفهان- خ کاوه- بیمارســتان سوانح و سوختگی- قســمت اداری 3- فاطمه 
 دهخدائی دهق 4- شــیرین قیاســیان فرزند مهدی همگی به نشانی اصفهان – 
خ کاوه – بیمارستان سوانح و سوختگی- قسمت اداری، خواسته ها: 1- مطالبه 
وجه چک 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه خسارت دادرسی، دادگاه با 
بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای دادگاه: دعوی خواهان تعاونی ثامن االئمه با وکالت 
آقای جواد قاســمی گورتی به طرفیت خواندگان 1- شیرین قیاسیان 2- فاطمه 
دهخدایی دهق 3- محمود علیمردانی 4- خدا رحم عطائی به خواسته مطالبه مبلغ 
دویست و بیست میلیون ریال وجه یک فقره چک به انضمام خسارات دادرسی 
و تاخیر تادیه می باشد با توجه به دادخواســت تقدیمی و فتوکپی مصدق چک 
شــماره 902004/261393-94/08/09 عهده بانک رفاه کارگران و گواهینامه 
عدم پرداخت بانک محال علیه و با توجه بــه عدم حضور خواندگان و عدم ایراد 
دفاع در قبال دعوی مطرح شــده و عدم ارایه دلیل بر برائت ذمه خود و با توجه 
به وجود اصل چک در ید خواهان که دلیل بر اشتغال ذمه صادرکننده می باشد 
دادگاه دعوی را وارد دانسته به اســتناد ماده 313 قانون تجارت و مواد 198 و 
519 و 522 قانون آیین دادرســی مدنی خواندگان را متضامنًا به پرداخت مبلغ 
دویست و بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 7/938/000 ریال بابت 
هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم 
میکند. خسارات تاخیر تادیه وفق آخرین شاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ 
سررسید چک در زمان اجرا محاسبه می شود. رای صادر شده غیابی و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از 
آن قابل تجدید نظر خواهی است.  م الف:11957 شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان) 362 کلمه، 4 کادر(

اقدام هولناک در يک سوپر مارکت
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چشمه معرفت

کمال مرد و زن در چیست؟
هر زنی که مردش از او راضی باشد آن عزیز خداست، هر مردی 
هم که زنش از او راضی باشد آن مرد عزیز خداست، کمال زن و 
مرد در این است و بقیه اش سخنی دیگر است. چنین زن و مردی 
را خدا از همه اعمالشان راضی است. خوب رفتار کردن با زن هنر 
دین است. مردی که با زنش خوب رفتار کند همه جا آقاست. زن 
هم وقتی مردش از او راضی باشد می تواند همه کارهایش را به 
خوبی انجام دهد.                                                                                           
) مرحوم حاج اسماعیل دوالبی(

معاون حقوق بشر و بین الملل وزارت دادگستری:

 کاهش چشمگیرآسیب   های اجتماعی باآموزش
 اخالق و حقوق شهروندی

نشست پیرامون تبادل نظر در مسائل مرتبط با 
آسیب های اجتماعی و راهکارهای کاهش و رفع 
آن با حضور معاون حقوق بشــر و امور بین الملل 
وزارت دادگســتری، شــهردار اصفهان، اعضای 
شورای اســالمی شــهر و رییس کانون وکالی 

اصفهان برگزار شد.
و  بشــر  ایــن جلســه معــاون حقــوق   در 
امور بین الملل وزارت دادگستری گفت: حقوق 
شهروندی متناظر حقوق الناس در ادبیات دینی 
ماست که تاکید بســیاری در دین اسالم بر آن 

شده و باید آن را در زندگی خود به کار گیریم.
محمود عباسی با تاکید بر اینکه به واسطه همین 
آموزه هاست که اعتقاد داریم باید وضعیت مردم 
و کشورمان بهتر از وضعیتی باشــد که امروز با 
آن مواجه هستیم، تصریح کرد: در این زمینه به 
غلط همیشه توقع این است که دولت باید حقوق 
شــهروندی و آســیب های اجتماعی را اصالح 
کند در صورتی که در کشــورهای پیشرفته این 
مشــکل در پرتوی توجه به مراکز مردم نهاد حل 

شده است.
معاون حقوق بشــر و امــور بین الملــل وزارت 
دادگستری با اشــاره به نقش مساجد در کاهش 
آســیب های اجتماعــی تاکید کرد: مســاجد 
همیشــه پایگاه نشــر فرهنگ و اندیشه بوده اند 
که در این زمینه می توانند تاثیرگذاری بســیار 

زیادی داشته باشند.
خدمات شــهرداری ها و شــوراها شایان 

تقدیر است
وی با بیان اینکه شــوراهای اســالمی شــهر از 
ابتدای تشکیل منشأ خدمات بسیار بزرگی برای 
شــهرها بوده اند، افزود: ظرفیت و جایگاهی که 
قانون برای شــوراها فراهم کرده بسیار بیشتر از 
چیزی است که هم اکنون مشــاهده می کنیم، 
شوراهای اســالمی شــهر باید گام های فراتری 

برداشته و کارهایی بزرگتر انجام دهند.
عباســی تاکید کــرد: خدماتی که شــوراهای 
 شــهر و شــهرداری ها در عرصه هــای مختلف 
انجام داده اند شــایان تقدیر اســت امــا باید از 
حرکت های جزیــره ای پرهیز کرد تــا بتوان با 
همگرایــی و هم افزایی در زمینه آســیب های 
اجتماعــی، اخالق و حقــوق شــهروندی گام 

برداشت.
وی ادامــه داد: تفاهــم نامه همــکاری در 19 
فروردین ماه، میان وزیر دادگســتری و رییس 
 شورای اسالمی شــهر تهران به امضا رسید که

 بر اســاس آن مقرر شــد معاونت حقوق بشــر 

وزارت دادگســتری بــا هماهنگی شــوراهای 
 اسالمی شهر و شــهرداری ها برای تحقق اهداف 

پیش بینی شده در این تفاهم نامه گام بردارند.
معاون حقوق بشــر و امــور بین الملــل وزارت 
 دادگســتری با بیــان اینکــه در چارچوب این

 تفاهم نامــه، بــرای آموزش اخــالق و حقوق 
شــهروندی از ظرفیت های مشــترک استفاده 
می کنیم، اضافــه کــرد: جایگاه مــا در زمینه 
پول شویی و مبارزه با فساد انتهای جدول است 
که نباید این باشــد، بــه عنوان مثــال موضوع 
فیش های حقوقی بــه مطالبه اصلی عموم مردم 
تبدیل شده و نشــان می دهد باید در عرصه های 
مختلف مبــارزه با فســاد، گام هــای بلندتری 

برداریم. 
تشکیل سازمان ســاماندهی آسیب های 

اجتماعی
وی با اشــاره بــه اینکه آمــار طالق بــه همراه 
بســیاری از آســیب های اجتماعــی دیگر در 
کشور نگران کننده است، گفت: عالوه بر دولت، 
ســازمان های مردم نهــاد نیز باید بــه مدیریت 
این آســیب ها ورود کنند، البتــه در این زمینه 
راهکارهای مختلفی مانند تشــکیل ســازمان 
ســاماندهی آســیب های اجتماعی به تصویب 

رسیده است که به زودی شکل می گیرد.
عباسی با بیان اینکه تشــکیل این سازمان برای 
تعیین خط مشی است، افزود: اجراییات بر عهده 
دستگاه های اجرایی و ســازمان های مردم نهاد 
است، یکی از راهکارها برای کنترل آسیب های 
اجتماعی این اســت که موضوع آموزش اخالق 
شهروندی، حقوق شــهروندی و ارائه مشاوره ها 

را جدی بگیریم.
 وی ادامــه داد: ما شــوراهای حــل اختالف را

  ایجــاد کرده ایــم تــا از تشــکیل پرونده هــا 
جلوگیری کند اما خودشــان بــا حجم انبوهی 
از پرونده ها مواجه شــده اند کــه در این زمینه 
شــهرداری ها و نهادهــای مردمــی و عمومی 

می توانند نقش بسیار مثبتی ایفا کنند.
معــاون حقــوق بشــر و بین الملــل وزارت 
دادگستری بیان کرد: کمیته حقوق شهروندی 
با حضور رییس شورای شــهر، شهردار، نماینده 
وزارت دادگســتری، نماینــده ســازمان های 
 مــردم نهــاد، نماینــده اســتانداری و رییس 
کانــون وکال تشــکیل می شــود و وظیفه آن 
تعیین خط مشی هاســت و در راســتای آن در 
 ســرای محالت کلینیــک حقوق شــهروندی 

ایجاد می شود.

وی افزود: شــورای شــهر می تواند با نظارت و 
کنترل بر این کلینیک های حقوق شهروندی که 
مشاوره حقوقی، مشاوره روانشناختی و آموزش 
اخالق شــهروندی ارائه می دهند و هسته اصلی 
آن را یک حقوقدان، مشــاور روانشناختی و یک 
مددکار اجتماعی تشــکیل می دهــد در ترویج 

اخالق شهروندی کمک بسیاری کند.
عباســی با تاکید بر اینکه شــهر زیبای اصفهان 
مبدأ و منشــأ این حرکــت بوده اســت، تاکید 
کــرد: شــرطه ها و گزمه هــا در دوران صفویه 
 کارشان ترویج اخالق و حقوق شهروندی بوده و

بهره گرفتن از تجربیات گذشته می تواند   منشأ 
خیر و تحول برای مردم عزیزمان باشد.

مدیران کشوری از حقوق مردم اصفهان به 
راحتی عبور نکنند

رییس شورای اســالمی شــهر اصفهان در این 
جلسه اظهار کرد: علت اصلی بسیاری از برنامه ها 
که در زمینــه حقوق بشــر به ثمر نمی رســد، 
نبود هژمونی )تســلط توام با رضایت( سیاسی 
اجتماعی دولت نســبت به شهرستان ها در این 

زمینه است.
رضــا امینــی بــا بیــان اینکــه نگاهــی که 
پایتخت نشینان به شهرســتان ها دارند نگاهی 

توام با برتری خواهی است، تصریح کرد: این نگاه 
سبب می شود سیاســت گذاری های مربوط به 
حقوق شهروندی به نتیجه الزم در شهرستان ها 
نرسد و در این میان چیزی که باعث موفقیت در 

شهرستان ها شده عوامل ثانویه است.
رییس شــورای اسالمی شــهر اصفهان با اشاره 
به اینکه گاهی ما با برخوردهای قهری، خشــن 
و ســلیقه ای مواجه می شــویم، ادامــه داد: در 
این راستا کافی اســت مردم با موضوعی مانند 
فیش هــای حقوقی نجومی مواجه شــوند تا در 
این میان فضای قلــع و قمع مدیــران خدوم و 

خدمتگزار فراهم شود.
وی ادامــه داد: درصــد زیــادی از مدیــران با 
کمترین امکانات در حال خدمت شــبانه روزی 
هســتند و در ایــن میــان دیگرانی کــه هرگز 
دســت مردم عادی به آنها نمی رسد به صورت 
 میلیــاردی از بیت المــال به یغمــا می برند که 
این امرســبب وارد آمدن ضربه بــدی به همه 
مدیران شده اســت. امینی تاکید کرد: واقعیتی 
در کشور حاکم است و آن اینکه از واگذاری امور 
به مردم ترس دارند، ما هر چه از رأس حاکمیت 
فاصله می گیریم شــعار واگذاری امور به مردم 

کمتر شده و دلهره این واگذاری بیشتر می شود.

وی با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس، شوراها 
را مانع پیشــرفت کارهای خودشــان می دانند، 
گفت: همین موضع سبب شــده 17 سال پس 
از انقالب شــوراها کار خود را آغــاز کنند و این 
در حالی اســت که از دل همین مردم و شوراها 

مسئوالن تراز اول کشور به وجود آمده اند.
رییس شورای اســالمی شــهر اصفهان افزود: 
تســلط مردم بــر خودشــان موفق ترین حالت 
اصالح فرهنگ است چرا که مردم بهتر می دانند 
چگونه فرهنگ خود را اصالح کنند، آنچه که ما 
باید در این زمینه به آن بپردازیم این اســت که 

برای نسبت خود با مردم معیار قائل شویم. 
وی با اشاره به خشکی زاینده رود، گفت: فجایع 
بسیاری در حوزه زاینده رود رخ داده که سبب به 
وجود آمدن لطمات جبران ناپذیری به نسل های 
آینده خواهد شد در حالی که مدیران کشوری از 

این حقوق مردم اصفهان به راحتی می گذرند.
شــوراها و شــهرداری ها خاکریــز اول 

مطالبات مردم هستند
شــهردار اصفهــان در ادامه این جلســه گفت: 
شهرداری ها و شــوراها خاکریز اول مردم برای 
گرفتن مطالباتشــان هســتند اما این خاکریز 
 هنوز به خوبی تجهیز نشــده و بــدون امکانات 

مانده است.
مهدی جمالی نــژاد اظهار کرد: شــهرداری ها و 
شوراهای شــهر خاکریز اول مردم برای گرفتن 
مطالباتشــان در تمام زمینه ها هســتند اما این 
خاکریز به خوبی تجهیز نشــده و بدون امکانات 

در این جبهه قرار گرفته است. 
مهــدی جمالی نــژاد تصریــح کــرد: مــا در 
شهرداری ها مدیریت واحد شــهری را داریم اما 
این مدیریت تنها مربوط بــه مدیریت هزینه ها 
می شود که کارهای عمرانی را انجام دهد بدون 
اینکه از هزینه ها، اهرم ها و ابزارهای الزم که این 

مطالبات را مدیریت کند، برخوردار باشیم.
شــهردار اصفهان ادامــه داد: هــر از گاهی که 
قانــون شــوراها اصالح می شــود متاســفانه 
 تنهــا از اختیــارات و وظایــف فعلی شــوراها 

کاسته می شود.
وی اضافه کرد: امیــدوارم موضوع مهم مدیریت 
واحد شــهری به صورت تمام و کمال در شهرها 

محقق شود.
گفتنی است در پایان این نشســت، تفاهم نامه 
همکاری وزارت دادگستری، شهرداری و شورای 
شهر اصفهان در زمینه حقوق شهروندی و مقابله 

با آسیب های اجتماعی به امضا رسید.
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