
جعفری دولت  آبادی در هفتمین نشست دادستان با 
موضوع »کاهش جمعیت کیفری زندان  ها« در سال 
جاری، با اشاره به مباحث مطرح شده طی جلسات 
اخیر ، مروری بر این مباحث انجام داد و اظهار کرد: از 
جمله اقدامات دادستانی تهران که قبال شروع شده 
بود و پس از بازدید خــرداد ماه رییس قوه قضاییه از 
زندان تهران بزرگ سرعت گرفت، تشکیل جلسات 
مســتمر با هدف کاهش جمعیت کیفری، هدفمند 
شــدن اقدامات مرتبط با زندان  ها و کاهش ورودی 

زندان هاست.
اقدام دیگر دادسرای تهران در این زمینه که از سوی 
دادستان تهران اعالم شد، هدفمند شدن بازدیدهای 
سرپرستان نواحی دادسرا و قضات ناظر و قضات ویژه 
شعب محکومان زندانی  از زندان  ها و برنامه  ریزی برای 
بازدیدهای دســته جمعی معاونان دادستان و الزام 
آن ها به ارائه  گزارش مالقات با تمامی زندانیان تا آخر 

شهریور ماه سال جاری بود.
سیاســت دادســتانی، کنترل ورودی

 زندان  هاست
جعفری بــا تاکید بر اینکه »سیاســت دادســتانی 
صرفاخالی کردن جمعیت زندان  ها نیســت، بلکه 
اجرای این سیاســت باید هدفمند و توام با کنترل 
ورودی ها به زندان باشد«، ادامه داد: دادستانی تهران 
نامه  ای  را در راستای اجرایی شدن این سیاست، به 
دســتگاه قضایی، مراجع قضایی و سازمان زندان  ها 

ارائه کرده است.
وی با اشاره به لزوم استفاده از امتیازات و تخفیف  های 
قانونی و تشــویق قضات محاکم در این راستا افزود: 
اســتفاده محاکم از ظرفیت  هــای قانونی، نهادهای 
ارفاقی و مجازات های جایگزین حبس نقش مهمی 

در کاهش جمعیت کیفری دارد.
وی همچنین با اشاره به صدور بخشنامه های متعدد 
در خصوص رفع مشکالت مرتبط با زندان و زندانیان 

و تشکیل جلسه با رییس سازمان زندان ها 
اظهار امیدواری کــرد که همکاری 

دادســرا و ســازمان زندان ها در 
کاهــش جمعیــت زندان هــا 

تاثیرگذار باشد.
اختصاص زندان برای 
و  اقتصادی  مفســدان 

مجرمان حرفه  ای
وی با اعــالم اینکه به 

سرپرستان نواحی 
و قضات تاکید 

شده است 

که در صورت صدور قرارهای کفالت یا وثیقه و معرفی 
کفیل یا تودیع وثیقه از سوی متهم، در پذیرش آن 
 اقدام نمایند، افزود: بخشــی از مجازات محکومان 
می  تواند مشــمول عفو، آزادی مشــروط و... شود و 
در این زمینه باید نقش محاکم در کاهش جمعیت 

کیفری تاثیرگذارگردد.
  دادستان تهران افزود: در مواردی که محکوم اصالح 
شده  است، مناسب است در پذیرش آزادی مشروط 
و یا اعمال سایر ظرفیت های قانونی مساعدت شود 
و زندان برای نگهداری مجرمان شــرور و حرفه ای، 
مفسدان اقتصادی و اعضای گروه  های سازمان یافته 

اختصاص یابد.
 توهین به مسئوالن و نهادهای کشور جرم 

است
جعفری دولت  آبادی یکی از مسائل تاثیرگذار بر قوه 
قضاییه و به ویژه دادســرای عمومی تهران را فضای 
سیاسی کشــور دانســت و گفت: پر کردن فضای 
رسانه ها از توهین و تهمت، در شأن نظام اسالمی و 
مسئوالن نیست؛ نظام جمهوری اسالمی بر اخالق و 
مردم  ساالری دینی استوار است، اما متاسفانه امروزه 
هم از ســوی برخی مســئوالن و هم توسط برخی 
رســانه ها، توهین و نشــر اکاذیب و انتشار مطالب 

خــالف واقع 
ت  ر صو

می گیرد که این اقدامات واجد وصف مجرمانه است.
وی با خاطر نشان کردن این که »رسیدگی به برخی 
جرائم در صالحیت دیگر مراجع از جمله دادسرای 
ویژه روحانیت و دادســرای نظامی است«، گفت: در 
حوزه  جرائم عمومی که در حیطه وظایف دادسرای 
عمومی تهران است، دادستانی تهران با جدیت ورود 
می  کند و اعالم می  نماییم طبــق قانون مطبوعات 
انتقاد با رعایت قیود عدم تخریب و توهین آزاد است.

 نقش رستم اوف در پرونده بابک زنجانی
جعفری دولــت  آبادی نقدی هم بــه پرونده  یکی از 
متهمان بزرگ اقتصادی داشت. وی با اشاره به اینکه 
رســتم اوف که بخش بزرگی از اموال بابک زنجانی 
متهم ردیف اول پرونده  های فساد کالن اقتصادی را 
در تصرف دارد، همکاری الزم را با دادستانی تهران در 
بازگشت اموال به وزارت نفت به عنوان شاکی نکرده 
و اعالم داشته است که در صورت تودیع وثیقه، متهم 

بابک زنجانی باید بالفاصله آزاد شود.
دادستان به کنایه گفت: عجبا که امروز برخی افراد 
فاقد سمت در پرونده، برای دستگاه قضایی شرط و 
شــروط می  گذارند که اگر ما وثیقه سپردیم، متهم 
باید آزاد شود. وی تاکید کرد: قوه قضاییه به الزامات 
قانونی پا یبند است، اما نمی تواند به ادعاهای خالف 

واقع توجه نماید.
وی با بیان اینکه »رســتم اوف در طــول تحقیقات 
همکاری الزم را با بازپرس پرونده نداشــته است«، 
به یک مثال تاریخی تمسک جســت و اظهار کرد: 
مردم ما در حافظه تاریخی خود صرفا به یک رستم، 
)پهلوانی از سیستان( اعتماد دارند و از سایر رستم  ها 
و اســفندیارها خاطره و ذهنیت خوبــی ندارند؛ 
چه برســد به رســتمی که »اوف«  دارد، با بابک 
زنجانی مراودات مالی داشــته و ساکن خارج از 

کشور است.

 روز گذشــته، ســاعات ابتدایــی صبــح بــود که 
خبرگزاری ها از نگارش نامه »محمود احمدی نژاد« 
به اوباما خبر دادند و نوشــتند که متــن این نامه تا 
ساعاتی دیگر منتشر خواهدشد. نامه ای که گفته شد 
از طریق سفارت سوییس در تهران به عنوان حافظ 
منافع آمریکا تحویل این کشور شده است. محمود 
احمدی نژاد در این نامه اوباما را نصیحت کرده تا به 
فوریت و به طور کامل نسبت به رفع توقیف از حدود 
دو میلیارد دالر از منابع مالی مصادره شــده ایران 

اقدام نماید.
متن نامه را بخوانید:

» جناب آقای باراک حسین اوباما، رییس جمهوری 
ایاالت متحده آمریکا

سالم علیکم
جنــاب عالــی در اوج اعتراضــات و نارضایتــی 
 عمومی ملت هــا ، از چند دهه سیاســت ها و رفتار 
ســلطه طلبانــه دولــت هــای متوالــی آمریکا و 
 بــا شــعار تغییــر و اینکــه مصمــم هســتید آن 
سیاست ها و رفتارها را اصالح نمایید، حقوق ملت ها 
را به رسمیت بشناسید و به فرهنگ و استقالل ملت 
 ها احترام بگذارید، ســکان مدیریت دولت آمریکا را

به دست گرفتید.
ایــن تعهــدات صریــح جنــاب عالــی از جمله 
اعالم علنی و همچنین کتبی شــما بــرای اصالح 
روابط با ملت ایران و جبران حدود شــصت ســال 
اجحافات و مظالم رفته توســط دولت های متعدد 
آمریکا علیه ملت ایران ، متاســفانه بــه هر دلیل ، 
جامه عمل نپوشــید و همان سیاســت هــا و روند 
 خصمانــه گذشــته کمابیــش به شــکل دیگری

ادامه پیدا کرد.
گرچــه انتظــار این بــود کــه در دوره ریاســت 
 جمهــوری شــما ، گذشــته جبــران شــود ، یا 
دســت کم از ظلم جدید علیه ملــت ایران ممانعت 
شــود، اما مســائل فراوانی اتفاق افتاد کــه از بین 
 همه فقــط به یک مــورد می پــردازم کــه اخیرا

روی داده است.
در ۱۸ تیرماه ۱۳۹۳ هجری شمســی ) نهم ژوییه 
۲۰۱۴( ، دادگاهــی در آمریکا بــه بهانه های واهی 
و بدون ارائه هیچ ســند معتبری حکــم به تصرف 
حدود دو میلیارد دالر از ثروت ملــت مظلوم ایران 
را به ناحق و با زورگویی آشــکار صادر کرد و در اول 
اردیبهشت ســال ۱۳۹۵ )۲۰ آوریل ۲۰۱۶( نظام 

قضایی آمریکا آن حکم را تاییــد و اموال را مصادره 
نمود که این امــر با اعتراضات گســترده و عمومی 
ملت ایران مواجه شــد.ملت ایران انتظار دارد ، این 
مورد خاص که تماما و مشــخصا در دوره حکومت 
جناب عالی و آن هم در اواخر دوره ریاســت شما و 
بر خالف تمام موازین و قواعــد حقوقی بین المللی 
اتفاق افتاده است ، توســط جناب عالی و به سرعت 
برطرف شــده ، حق ملت ایران استیفا گردد ، منابع 
به طور کامل مسترد و خســارات وارده نیز جبران 
شود. گرچه بر این باورم که در هر صورت ملت ایران ، 
کلیه حقوق پایمال شده خود را بازپس خواهد گرفت 
اما اینجانب مشفقانه به شــما نصیحت می کنم که 
اجازه ندهید این لکه ننگ و نقطــه تاریک و حادثه 
تلخ به نام شما در تاریخ روابط یکسویه و غیرعادالنه 
 دو کشــور ثبت گــردد و بــی اعتمــادی تاریخی

تعمیق یابد. نامه اینجانب مطلقا جنبه سیاسی ندارد 
بلکه صرفا از منظر حقوق انســانی و در دفاع از حق 
مسلم ملتم نگاشته شده است و چنانچه جناب عالی 
آن را با نگاه و مالحظات سیاسی مطالعه کرده اید ، 
ضروری اســت یک بار دیگر و صرفا از منظر نگارنده 

آن را مرور نمایید.«

احمدی نژاد به اوباما نامه نوشت؛

اجازه ندهید این لکه ننگ به نام شما ثبت شود

دادستان تهران:

توهین به مسئوالن و نهادهای کشور
جرم است

6

دهه هشتاد، سال های بدون 
مجسمه اصفهان

3
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وقتی نیاز بشر به خالقیت ختم می شود؛

وجود قنات دو طبقه در اصفهان
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ورق زدن کتاب
به شرط حل معما
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به گزارش ایسنا، سرلشکر محمد باقری، رییس ستاد 
کل نیروهای مســلح، در جریان بازدید از ســازمان 
پدافنــد غیرعامل، در جمــع رییــس و معاونان این 
ســازمان با اشــاره به تالش های انجام شــده در این 
ســازمان اظهار کرد: با وجود اینکه یک جنگ بزرگ 

۸ ساله در کشــور ما اتفاق افتاد، اما متاسفانه مسئله 
پدافند غیرعامل یکی از مســائل مغفول در کشــور 
ما بود؛ به همیــن دلیل از اواســط دهــه ۷۰، توجه 
 افراد به پدافند غیرعامل جلب شــد کــه با تاکیدات

مقام معظم فرماندهی کل قوا...

سرلشکر باقری:
پدافند غیرعامل

باید همانند شعله ای زبانه بکشد

جشنواره »همبازی همشــهری« از ۱۴ مرداد در باغ 
غدیر اصفهان آغاز شده و با گذشت چند روز ابتدایی 
خود، جمعیت زیادی از مــردم نصف جهان را جذب 
کرده است. وارد باغ غدیر که می شــوی، شور و حال 
خاصی در فضای باغ مشــاهده می کنی که تو را هم 
خواسته یا ناخواسته به سمت غرفه بازی ها می کشاند. 
صدای مجری در فضای باغ غدیر می پیچد: » فوتبال 
حبابی«! مردم هــم با تعجب با هم تکــرار می کنند: 
»فوتبال حبابی؟ این دیگر کدام بازی است؟!« حیاط 
مملو از جمعیت می شود؛ کودکان بیشتر از همه برای 
این بازی اشــتیاق نشــان می دهند؛ اما مجری اعالم 

می کند که این بازی، تنها برای...

رییس انجمــن حمایت از کشــاورزان شهرســتان 
اصفهان با اشاره به ضرورت تصفیه پســاب، مطابق با 
استانداردهای جهانی گفت: موضوع استفاده از پساب 
فاضالب شهری برای کشت محصوالت کشاورزی در 
اصفهان مورد تایید نیســت.  حسین محمدرضایی در 
گفت وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان درباره استفاده 
 کشــاورزان از پســاب فاضالب شــهری به جای آب 
اظهار داشت: استفاده از پساب برای کشت محصوالت 
کشاورزی با تصفیه فعلی مورد تایید نیست اما به دلیل 
ورود پساب به رودخانه ها و عدم اســتفاده و برداشت 
مستقیم کشاورزان از رودخانه با نفوذ پساب به چاه های 

حریمی زاینده رود، کشاورز ناچار به استفاده...

گزارشی از برگزاری جشنواره همبازی همشهری:

بازگشت شادی به جمع 
تایید نمی کنمخانواده های اصفهانی

روزگار تلخ »پلی اکریل«
3

2

نمادتولید در اصفهان به بن بست رسیده است؛

اجازه ندهید این لکه ننگ به نام شما ثبت شود
احمدی نژاد به اوباما نامه نوشت؛

همین صفحه

پاسخ رییس انجمن حمایت از کشاورزان به شایعه 
استفاده از پساب فاضالب برای کشت در اصفهان؛

مهاجرت های بی رویه، مدیران 
شهری را دچار چالش کرده است

12
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 به گزارش ايرنــا، پايگاه خبــري صعده پــرس يمن، روز گذشــته از
 كشته شدن ۱۱ ســرباز عربســتاني در درگيري هاي مرزي با ارتش و

گروه هاي مقاومــت مردمي يمن در مناطق جيــزان و نجران خبر داد. 
براســاس اين خبر، ســعودی ها روز بد و پرتلفاتي را در مناطق مرزي 
 جيزان و نجران تجربــه كردند. براثــر حمالت موشــكي يمني ها به

پادگان هاي نظامي عربســتان، ده ها تن مجروح و دو خودروي نظامي 
منهدم شدند. عربستان سعودي از ششــم فروردين ماه سال ۱۳۹۴ با 
تشــكيل ائتالفي با حمايت دولت آمريــكا، تجاوز هوايــي و محاصره 
عليه مردم يمن را به بهانه بازگرداندن عبد ربــه منصور هادي، رييس 
جمهوري مســتعفي و فراري يمن، به حكومت اين كشــور آغاز كرد. 
اين تجاوز، نتيجه اي جز كشــتار بي رحمانه حدود هفــت هزار زن و 
كودك و شهروند يمني و زخمي شــدن ده ها هزار و آواره شدن صدها 
هزار نفر ديگر نداشــته اســت. در اثر اين حمالت، بيش از ۸۰درصد از 
تاسيسات خدماتي، آموزشي، درماني و بيمارســتان ها، انبارهاي دارو 
و غذا، مدارس و منازل مردم يمن ويران شــده و مردم اين كشور در پي 
محاصره هوايي، زميني و دريايي، در شــرايط بحراني به ســرمي برند. 
رژيم عربستان سعودي ازسوي سازمان ملل به كشتار عمدي ۶۰درصد 

كودكان يمني و بمباران موسسات غيرنظامي و شهري متهم شد.

به گزارش ايسنا، زيگمار گابريل، معاون صدر اعظم و وزير اقتصاد آلمان، 
 با اشــاره به توافق پناهندگان با تركيه كه هجوم پناهجويــان به اروپا را

به شدت كاهش داده اســت، تاكيد كرد ما نبايد اجازه دهيم كه از طرف 
اين كشــور مورد اخاذی قرار گيريــم. مذاكرات لغو رواديد شــهروندان 
ترك برای ورود به اروپــا و توافق پناهندگان، هيچ ربطــی به هم ندارند. 
اگر دولت تركيه به بخش هايی از توافق پناهندگان پايبند نباشــد، ما بار 
ديگر در اتحاديه اروپا اين موضوع را در معرض بحث گذاشته و روش های 
حفاظت از مرزهای خارجی اروپا را بررسی می كنيم. وی ادامه داد: دولت 
تركيه اخيرا تهديد كرده اســت كه اگر اتحاديه اروپا در زمان پيش بينی 
شده، شــرط آزادی ويزا برای شــهروندان ترك را برآورده نكند، از توافق 
پناهندگان با اين اتحاديه خارج می شود. گابريل در بخش ديگری از اين 
گفت و گو تاكيد كرد كه به عضويت كامل تركيه در اتحاديه اروپا بين ۱۰ 
تا 2۰ ســال آينده اعتقادی ندارد. اتحاديه اروپا همچنان بايد تركيه را به 
انطباق با اســتانداردهای خود ترغيب كند؛ اما اگر آنكارا مجددا مجازات 
 اعدام را اجرايی كند، ديگــر مذاكره درباره عضويــت آن در اين اتحاديه

بی معنی است.

به گزارش مهر،  آمريكا درصدد است تا مشاركت ايتاليا را در جنگ 
با داعش در ليبی جلب كند و در همين راســتا پيشنهاد استفاده 
از پايگاه های نظامی اين كشــور را داده است. »پائولو جنتيلونی«، 
وزير امور خارجه ايتاليــا، تصميم آمريكايی هــا را برای مداخله 
نظامی در ليبی بســيار مثبت ارزيابــی كرد و افــزود ۹۰درصد 
از مهاجرانی كه وارد ايتاليا می شــوند، از ليبی می آيند؛ بنابراين 
ما برای برقراری صلح و ثبات در اين كشــور و مقابلــه با هرگونه 
تهديد تروريســتی، اهميت زيادی قائليم. در همين رابطه »روبرتا 
پينوتی«، وزير دفاع ايتاليا، اعالم كرد اين كشور آماده است تا پايگاه 
و حريم هوايی خود را برای استفاده از جنگنده های آمريكايی برای 
بمباران تروريست های داعش در ليبی، در اختيار آمريكا قرار دهد؛ 
اين در حالی اســت كه فعاالن ضد جنگ با تجمع در برابر پارلمان 
ايتاليا، تصميم دولت اين كشور را برای اســتفاده آمريكا از پايگاه 

سيگونال در جزيره سيسيل، اقدامی غير قانونی خواندند.

به گزارش ايرنا، گروه تروريســتي- تكفيري داعش، هشت نفر از 
عناصر خود را به دليل فرار از جبهــه هاي جنگ و نافرماني، با گاز 
شهري خفه و اعدام كرد. منابع آگاه در شهر موصل گزارش دادند 
كه گروه تروريستي داعش، اين افراد را به  جرم فرار از جبهه جزيره 
الخالديه و بازگشــت به موصل اعدام كرد. بر اساس اين گزارش، 
گروه تروريستي داعش اين افراد را در يك خودرو قرار داده و آنها 
را با باز كردن گاز شــهري درون خودرو خفه كرده اســت. منابع 
محلي در شــهر موصل گزارش دادند كه اين هشــت نفر تابعيت 
عربي و خارجي داشتند. اين گروه تروريستی در پی شكست هاي 
متوالي خود در مناطق مختلف عراق به  انواع اقدامات جنايتكارانه 
براي ايجاد رعب و وحشــت در ميان عناصر خــود و غيرنظاميان 

دست می زند.

به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، نصير نوری، ســخنگوی 
وزارت دفاع عراق، از تحويل گرفتــن ۴ جنگنده »اف ۱۶« به اين 
كشور خبر داد و گفت: به زودی اين جنگنده ها مورد استفاده قرار 

خواهند گرفت. 
وی افزود: ورود اين جنگنده هــا همزمان با آغــاز آمادگی برای 
نبرد موصل اســت و اين مســئله عامل تقويت نيروهای زمينی 
می شــود. ســخنگوی وزارت دفاع عراق با اشــاره به اينكه اين 
كشــور ۳۶ جنگنده اف ۱۶ از آمريــكا خريداری كرده اســت، 
گفت: تاكنون ۶ فروند از اين جنگنده هــا را دريافت كرده ايم كه 
 در ميدان هــای جنگ و همچنيــن برای آموزش هــای نظامی

مورد استفاده قرار گرفته اند.

11 سرباز عربستاني طی درگيري با ارتش 
يمن كشته شدند

پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا 
20سال طول می كشد

 استفاده آمريکا از پايگاه های ايتاليا 
برای حمله به ليبی

داعش ۸ نفر از عناصر خود را خفه كرد

تحويل 4 جنگنده »اف 16« به عراق

پيشنهاد سردبير: 
پدافند غيرعامل، بايد همانند شعله ای زبانه بکشد

همــه بايد بــرای تقويت وحــدت ميان 
مســلمانان تالش كنيم و ثبات و آرامش 
را به دنيای اسالم برگردانيم. ما خواستار 
صلح، صفــا، برادری و امنيــت در جهان 
هستيم. ريشه مشــكالت كنونی دنيای 
اسالم، دخالت های دشمنان اسالم  است. 
دشــمنان عده ای را تحريــك می كنند 
تا به نام دين و جهاد در بين مســلمانان 
اختالف افكنی، مظلوم كشی و برادركشی 
به راه بيندازند  و در نهايت، اسالم به دروغ 

بدنام شود.

دولت بايد به آمريكايی ها نشان دهد 
دســتش در موضوع هسته ای بسته 
نيســت. قرار بود بــه محض امضای 
برجام همه تحريم ها برداشته شود؛ 
اين قولی بود كه رييــس جمهور با 
امضای برجام به مــردم وعده داده 
بود. اين قول كی عملی می شــود؟ 
مهلتــی را دولــت معيــن كند كه 
اگر آمريــكا و غرب بــه تعهداتش 
 عمل نكــرد، ايران بــه وظيفه خود

عمل كند.

به گزارش ايسنا، امير ســرتيپ احمد رضا پوردستان، 
فرمانده نيروی زمينی ارتش، در همايش سرانگشتان 
يگان های قرارگاه منطقه ای شمال غرب نيروی زمينی 
ويژه فرماندهان گردان ها كه با هدف افزايش ظرفيت 
تهاجمی، ايمنی و پيشگيری از جرائم و تخلفات برگزار 
شــد، گفت: امروز ما با چهره تازه ای از تهديد رو به رو 
هســتيم و به عنوان بازوهای مســلح نظام جمهوری 

اسالمی ايران وظيفه داريم كامال آماده باشيم.
فرمانده نيــروی زمينی ارتش افزود: آنچه شــما را در 
ميدان جنگ آماده نگه می دارد و پيروز می كند، ايمان 
و باورهای شماســت. اينكه جوانان ما با ايمان و اعتقاد 
راســخ در مقابل گروه های تروريستی ايســتاده اند، 
ناشی از ايمان و اعتقاد آنها به خداوند باری تعالی و كار 

مقدسی است كه انجام می دهند.
شــايان ذكر اســت در حاشــيه اين همايــش، امير 
سرتيپ پوردستان و حجت االســالم وفا، رييس اداره 
عقيدتی سياســی اين نيرو، به همراه حجت االســالم 
 موســوی شــناس، رييس عقيدتی سياســی منطقه

شمال غرب، با حضور در منزل شهيدان محمد قريشی 
 و مســلم مجيدی، با خانواده های بزرگوار اين شــهدا 

ديدار كردند.

به گزارش ايرنا، عضو كميســيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس شــوراي اســالمي، از آغاز بازسازي در 
سوريه خبر داد و گفت: درســفر هيات پارلماني ايران به 
 دمشق، از اين كشور براي مشــاركت در بازسازي سوريه 

دعوت كردند. 
شهروز برزگر با اشاره به سفر برخي از اعضاي كميسيون 
امنيت ملي و سياســت خارجــي مجلس بــه لبنان و 
سوريه اظهارداشت: ما در ســفر به لبنان و سوريه گفت 
 وگوهاي خوبي با مقامات ســوري و لبناني در راســتاي

همكاري هاي پارلماني و محورمقاومت انجام داديم. عضو 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تاكيد 
كرد: خبرهاي خوبي براي آينده ســوريه و لبنان در راه 
است. برزگر يادآور شد: ســوريه بايد به سرعت بازسازي 
شود و هر چه ســريع تر به رونق گذشته بازگردد؛ در اين 
راستا مقامات سوري از ايران درخواست كمك كرده اند؛ 
البته اين كمك مالي نيست؛ بلكه ما مي خواهيم بخش 
خصوصي را در اين كشور فعال كنيم. وي با تاكيد بر اينكه 
براي شركت هاي خصوصي بايد انگيزه حضور در سوريه 
ايجاد كنيم، اظهار داشــت: ما بايد به ســمت بازسازي 
سوريه برويم و اولويت آنان نيز ايران است؛ زيرا اين كشور 

از آنها همواره حمايت كرده است.

فرمانده نيروی زمينی ارتش:

 با چهره تازه ای از تهديد
رو به رو هستيم

عضو كميسيون امنيت ملي مجلس:

سوريه خواستار مشاركت ايران 
براي بازسازي اين كشور است

پارلمانبرجامارتش
رييس كميته هسته ای مجلس:

آغازتهيه گزارش 6ماهه برجام 
از اين هفته

رييس شورای سياست گذاری ائمه جمعه:

قدرت مرجعيت و امامت، بيش از 
قدرت نيروهای مسلح است

به گزارش مهر، حجت االسالم مجتبی ذوالنور، در زمينه  
برنامه های كميته هسته ای مجلس برای تهيه گزارش 
شــش ماهه اجرای برجام،  جهت ارائــه به صحن علنی 
مجلس شورای اســالمی، اظهار داشــت: در تعطيالت 
دوهفته ای مجلس، تالش كرديم تــا همكاران را جمع 
كرده و تشكيل جلسه رسمی دهيم؛ اما به دليل حضور 

آنها در حوزه های انتخابيه، موفق نشديم.
رييس كميته هســته ای مجلس تصريح كرد: به دنبال 
آن هستيم تا كميته در اين هفته تشكيل جلسه دهد و 
گزارش شش ماهه وضعيت اجرا و پيشرفت برجام را ناظر 
به دو گزارش سه ماهه وزارت خارجه، تهيه كرده و ارائه 
دهيم. ذوالنور خاطرنشــان كرد: در صورتی كه كارهای 
مطالعاتی همكاران ما كفايت كند، نياز به جلسات بيرون 
از مجلس يا بازديدهای ميدانی نيســت؛ اما هرجا مسير 
تهيه گزارش، نياز به اين جلســات و بازديدهای ميدانی 
داشــته باشــد، قطعا اين كار را انجام خواهيم داد. وی 
تصريح كــرد: همچنين در صورت ضــرورت، با اعضای 
شــورای عالی امنيت ملی و ســتاد پيگيری برجام در 

وزارت خارجه نيز هماهنگی و ارتباط خواهيم داشت.

به گزارش ايسنا، حجت االسالم ســيد رضا تقوی در مراسم 
انتصاب نخســتين نماينده ولی فقيه در خراســان شمالی 
عنوان كرد: نيروی مســلح در ايران قدرتمنــد و نماد اقتدار 
كشور هستند؛ اما قدرت مرجعيت و امامت بيش از آن است. 
وی با اشــاره به پيروزی انقالب اســالمی اظهار كرد: هيچ 
نيروی مســلحی در اختيار امام خمينــی)ره( نبود؛اما امام 
در جايگاه مرجعيــت، دل ها را همراه خود كرد و توانســت 
 حكومت طاغوت را در هم شــكند.وی در ادامه با بيان اينكه

مسئوليت ها در اسالم امانت هستند، توضيح داد:مسئوليت 
طعمه نيست؛ بلكه امانتی است كه به انسان سپرده می شود.

تقوی با اشاره به افرادی كه برای كسب مسئوليت،پول زيادی 
هزينه كرده و بعد از به دست آوردن آن مسئوليت، پست ها 
را به افراد فاقد شايستگی واگذار می كنند، تصريح كرد:نگاه 
اين افراد به مسئوليت ها، امانت نيست؛ بلكه طعمه است. وی 
با اشاره  به فرمايش امام علی)ع( به مالك اشتر مبنی بر اينكه 
مبادا قدمی برای مردم برداريد و بر سر مردم منت بگذاريد، 
اظهار كرد: مديران هرگز در هر ســمتی كه قرار دارند، ويژه 
خواری نكنند و از سوی ديگر مسئوليت ها بايد برای احقاق 

حق و از بين بردن باطل باشد.

دیدگاه

بين الملليادداشت

به گزارش تسنيم، آيت ا... مكارم شيرازی به دليل وخامت وضع جسمانی 
عالمه »راجه ناصــر عباس جعفــری«، دبيركل و رهبــر حزب وحدت 
مسلمين پاكستان، از شيعيان اين كشور خواســت تا به اعتصاب غذای 
حدود سه ماه خود پايان دهند. منابع پاكستانی اعالم كرده اند كه  ۸5روز 
از اعتصاب غــذای عالمه راجه ناصر عباس جعفــری می گذرد و به دليل 
وخامت اوضاع جسمانی اش، چندی قبل نيز در بيمارستان بستری شد. 
عالمه راجه ناصر عبــاس جعفری، رهبر حزب شــيعی مجلس وحدت 
مسلمين در پاكستان اســت كه به دليل نا كارآمد بودن اقدامات دولت 
پاكستان در جلوگيری از كشتار شــيعيان اين كشور، دست به اعتصاب 
غذا در برابر دفتر مركزی مطبوعات پاكســتان زده بودند. آيت ا... مكارم 
 شــيرازی با صدور بيانيه ای از ايشــان خواســتند تا به اين اعتصاب غذا

پايان دهد.

آيت ا... مکارم، خواستار پايان 
اعتصاب غذای شيعيان پاكستان شد

حجت االسالم والمسلمين حسن 
روحانی؛ رييس جمهور

محمدنبی حبيبی؛ دبير كل حزب 
مؤتلفه اسالمی

به گزارش ايســنا، سرلشــكر محمد باقری، رييس ســتاد 
كل نيروهای مســلح، در جريان بازديد از ســازمان پدافند 
غيرعامل، در جمع رييس و معاونان اين ســازمان با اشــاره 
به تالش های انجام شــده در اين ســازمان اظهــار كرد: با 
وجود اينكه يك جنگ بزرگ ۸ ســاله در كشــور ما اتفاق 
افتاد، اما متاسفانه مســئله پدافند غيرعامل يكی از مسائل 
مغفول در كشــور ما بود؛ به همين دليل از اواسط دهه ۷۰، 
 توجه افراد به پدافند غيرعامل جلب شــد كــه با تاكيدات

مقــام معظــم فرماندهــی كل قــوا و همت ســردار دكتر 
فيروزآبادی، سردار نقدی و ســردار جاللی، زحمات زيادی 

در اين مسير كشيده شد.
وی با بيان اينكه در دوره سردار جاللی در پدافند غيرعامل 
تحول عمــده ای اتفاق افتــاده؛ به نحوی كــه فعاليت های 
سازمان به سمت افق هايی كه انتظار می رود، در حال حركت 
است، ادامه داد: همان گونه كه مقام معظم رهبری فرمودند، 
بايد پدافند غيرعامل همانند شعله ای زبانه بكشد و در كشور 

توسعه پيدا كند كه البته اين مهم، در حال روی دادن است.

رييــس ســتاد كل نيروهای مســلح كشــور با اشــاره به 
 تصويب اساســنامه ســازمان پدافنــد غيرعامل از ســوی

مقام معظم رهبری، گفت: در مدت حدود دوســال كه بنده 
عضو كميته دائمی پدافند غيرعامل بودم، شاهدم كه اسناد 
باالدستی بســيار خوب و با ارزشی تهيه شــده و به تصويب 
رســيد؛ مهم تر از همه، اساسنامه اين ســازمان است كه به 
تصويب مقام معظم فرماندهی كل قوا رسيده و بايد به عنوان 

قانون اساسی پدافند غيرعامل، آن را دنبال كنيم.
وی با بيان اينكه حيطه ماموريتی سازمان پدافند غيرعامل، 
بيشتر خارج از نيروهای مســلح و در بخش كشوری است، 
خاطرنشان كرد: اين يك ويژگی خاص است؛ به همين دليل 
اين ســازمان بايد كار سنگين و ســخت همراه سازی بدنه 
حاكميتی، دولتی و قوای ســه گانه را در كشور انجام دهد؛ 
كاری كه ظرافت های خاص خــود را دارد و دقت خاصی هم 
می طلبد؛ عالوه بر اين، نياز بــه مداومت، حوصله، آموزش و 

فرهنگ سازی نيز دارد.
رييس كميته دائمــی پدافند غيرعامل ادامه داد: ســازمان 

پدافند غيرعامــل به عنوان يار و كمك بــه دولت محترم در 
تشــخيص تهديدات و آســيب پذيری ها و ارائه راهكارهای 

مناسب، كمافی السابق بايد اقدام كند.
وی تصريح كرد: بايــد بتوانيم هرچه بيشــتر آموزش هايی 
را درخصــوص پدافند غيرعامل ارائه داده و فرهنگ ســازی 
كنيــم و در كنار آن، اهميــت و ضرورت پدافنــد غيرعامل 
 را نيز تفهيم كنيــم؛ همچنين اعتقاد و اعتبــاری را هم كه

فرمانده معظم كل قوا بــرای پدافند غيرعامل قائل شــده، 
می بايســت به خوبی منتقل كنيم كه چنانچه اين موضوع 
محقق شــود، مطمئنا كارها در اين حوزه، پيشرفت بهتری 

خواهد داشت.
رييس ســتاد كل نيروهای مســلح كشــور، در ادامه، لزوم 
همراهی و مشــاركت با دولــت را مورد تاكيد قــرار داده و 
گفت: نكته اساســی كه می خواهم تاكيد كنم، اين اســت 
كه بايد مســيری را طی كنيم كه دولت از رأس آن )رياست 
محتــرم جمهور( تــا وزرا، اســتانداران و مديــران و آحاد 
كاركنان دولت و هميــن طور بخش خصوصــی كه برخی 
كارهای حســاس را انجام می دهند، نه تنها احساس رقابت 
و مزاحمت نكنند، بلكه احســاس كمك و همكاری داشته 
باشند؛ حتی احســاس كمك به ســود دهی را در كارهای 
اقتصادی و مديريتی داشــته باشــند؛ پس هرچــه بتوانيم 
 به اين ترتيــب برنامه ريــزی كنيم، كارها موفــق تر پيش

خواهد رفت.
سرلشكر باقری، در ادامه با اشاره به اهميت آموزش به ويژه 
در بين جوانان، اظهار كرد: موضوع بعدی مســئله آموزش 
و فرهنگ ســازی بخصوص در قشــر نوجوان و جوان است. 
هرچه در مسئله آموزش جوانان، قوی تر وارد شويم و بتوانيم 
فرهنگ سازی كنيم، در آينده كارمان آســان تر است؛ زيرا 
پدافند غيرعامل ازجمله مفاهيمی اســت كه بايد از سنين 

ابتدايی آموزش داده شود.
وی در بخش ديگری از ســخنان خود، به تنوع در تهديدات 
اشاره كرد و گفت: نكته ديگر كه بحمدا... به آن توجه شده، 
تغييراتی اســت كه در تهديد صورت می گيرد. در گذشــته 
تهديد را تهديد نظامی و جنگــی می ديديم؛ اما االن هرچه 
از تهديد نظامی دور می شويم، تهديدات ديگری توسعه پيدا 

می كند كه فاعل و مجری آن مشخص نيست.
رييس كميته دائمــی پدافند غيرعامــل، همچنين بر لزوم 
تحقيقات علمی و پژوهشــی تاكيد و عنوان كــرد: يكی از 
مشكالت اساســی كه از ابتدای انقالب با آن مواجه هستيم، 
غافلگيری هايی اســت كه برای ما اتفاق افتاده؛ لذا سازمان 
پدافند غيرعامل بايد با انجام تحقيقات علمی و آينده پژوهی 
بتواند تا حدی تهديدات آينده نسبت به كشور را پيش بينی 

كند.
رييس ســتاد كل نيروهای مســلح كشــور در پايان گفت: 
اميــدوارم ســازمان پدافنــد غيرعامل همان طــور كه در 
اين چند ســال در مسير رشــد، حركتی شــتابان داشته، 
 اين ســير را ادامــه دهــد و بتوانيــم موجبــات رضايت
مقام معظم فرماندهی كل قوا را در اين امر مهم فراهم كنيم.

رييس ستاد كل نيروهای مسلح كشور گفت: سازمان پدافند غيرعامل بايد با انجام تحقيقات علمی و آينده پژوهی 
بتواند تاحدی تهديدات آينده عليه كشور را پيش بينی كند.

هرچه در مسئله 
آموزش جوانان، 

قوی تر وارد 
شويم و بتوانيم 
فرهنگ سازی 

كنيم، در آينده 
كارمان آسان تر 

است؛ زيرا پدافند 
غيرعامل ازجمله 

مفاهيمی است 
كه بايد از سنين 
ابتدايی آموزش 

داده شود

سرلشکر باقری:

پدافند غیرعامل، باید همانند شعله ای 
زبانه بکشد

نگاه روز

به گزارش تسنيم، سيدحسين نقوی، سخنگوی كميسيون 
امنيت ملی و سياســت خارجی مجلس شورای اسالمی، در 
جمع خبرنگاران به ارائه گزارشــی از جلسه اين كميسيون 
پرداخت و اظهار كرد: علوی، وزير اطالعات، در اين جلســه 
عنوان كرد كه مراوده مثبــت و هماهنگ وزارت اطالعات و 
كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس نيز يكی از 
عوامل موفقيت است و مسئوليت اين وزارتخانه سنگين بوده 
و حجم سنگينی از عمليات اطالعاتی، داخل و خارج از كشور 

در حال انجام است تا امنيت حفظ و تقويت شود.
سخنگوی كميســيون امنيت ملی مجلس ادامه داد: وزير 
اطالعات همچنين عنوان كرد كه امــروز ما در يك »ناتوی 
اطالعاتی« عمل می كنيم و جنگ اطالعاتی خيلی جدی تر 
است و موفق، كسی است كه بتواند در اين جنگ اطالعاتی 
پيروز شود. خوشبختانه در اين ناتوی اطالعاتی، جمهوری 
اسالمی ايران پيروز ميدان است و به طور مستمر تهديدات 
را مهار می كند. امروز موفقيت دســتگاه امنيتی جمهوری 
اسالمی ايران، مورد اذعان كشورهای مدعی و سرويس های 
اطالعاتی معروف اســت. نقوی حســينی اضافه كرد: علوی 
گفت كه خنثی ســازی عوامل و طرح های ناامن ساز، يكی 
از محصوالت كاری منســجم و هماهنگ اســت؛ همچنين 
گفت كه از ابتــدای كار در ايــن وزارتخانــه، بيانات مقام 
معظم رهبری در ســال ۸۹ در جريان بازديــد از وزارت را 
به عنوان راهبرد در دســتور كار قرار داديم و همين راهبرد، 
موفقيت هايی را به ارمغان آورد. توسعه امنيتی و اطالعاتی، 
ضرورت اجتناب ناپذير توسعه اقتصادی، سياسی، اجتماعی و 
فرهنگی است و اگر توسعه امنيتی و اطالعاتی صورت نگيرد، 

ساير توسعه ها عقيم می مانند.
سخنگوی كميسيون امنيت ملی مجلس تاكيد كرد: علوی 
در اين جلســه عنوان كرد كه ما با اشراف اطالعاتی در منشأ 
تهديدات حضــور داريم؛ نه اينكه منتظــر بمانيم عملياتی 
اجرايی شــود كه در همان منشــأ عوامل تهديد را منهدم 
می كنيم. ســرويس های اطالعاتی قدرت های ســلطه گر و 
متجاوز مثل سيا و موساد بسيار تالش می كنند از اليه های 
اطالعاتی ما عبور كنند؛ اما هميشــه ناكام مانده و ان شاء ا... 
خواهند ماند. وی در پايان به بخش ديگری از سخنان علوی 
اشاره كرد:  شعار ما اين است كه وزارت اطالعات با طبع نظام 
حركت می كند، نه با تب نظام و تحت تاثير جريانات سياسی 
قرار نمی گيرد؛ همچنين دســتگاه امنيتی بر مسائل اتباع 
خارجی كامال اشراف دارد و مسائل آن را رصد می كند؛ ضمن 
اينكه دســتگاه اطالعاتی، بر فعاليت های گروه تروريستی 

منافقين كه گروهك پوسيده ای است، اشراف كامل دارد.

علوی در كميسيون امنيت ملی مجلس مطرح كرد:

ايران؛  پيروز جنگ  اطالعاتی
با موساد و سيا

با همبســتگی داخلــی می توانيم 
حتی االمكان حقوق خود را از طرف 
مقابل بگيريم؛ چرا كه حق گرفتنی 
است و اگر بنشــينيم تا آنها حق ما 
را بدهنــد، قطعا اين اتفــاق نخواهد 
افتــاد. بدعهدی، طبيعت اســتكبار 
و قدرت های بزرگ اســت؛ اما مردم 
ايران هميشه نشــان دادند كه پای 
ارزش هــا و انقــالب خود ايســتاده 
و با هيــچ قدرتمندی عقــد اخوت 

نبسته اند. 

محمدرضا عارف؛ رييس فراكسيون 
اميد
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بازار

در حاشیهيادداشت

کپی کاری چینی ها از خودروی 
کانسپت فولکس 

قیمت انواع
اتو بخار خانگی

پیشنهاد سردبیر: 
کپی کاری چینی ها از خودروی کانسپت فولکس

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی اصفهان با بیان اینکه زعفران در 
۷۰۹ هکتار از زمین های کشــاورزی اصفهان کشت می شود، 
گفت: از ایــن محصول در ســال های آینده به عنــوان کاالی 

صادراتی استان اصفهان استفاده خواهد شد.
محمدمهدی حداد در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان، 
با اشاره به تغییر الگوی کشت در استان اصفهان طی سال های 
گذشته و کشت زعفران در شهرستان های استان اظهار داشت: 
در حال حاضر ۷۰۹ هکتار زمین در اســتان زیر کشت زعفران 
است و می توان از شهرســتان های صاحب نام در این بخش به 

نطنز، تیران و کرون، شاهین شهر و میمه و دیگر شهرستان ها 
اشــاره کرد.  وی درباره کیفیت زعفران اســتان اصفهان افزود: 
کیفیت رنگ و طعم زعفران کشــت شــده در اصفهان باالتر از 
زعفران مشهد است زیرا آب و هوای مناطقی از اصفهان که کشت 
زعفران در آن صورت می گیرد نســبت به مشهد خنک تر است  
و  تمام مکان های فروش زعفران در مشــهد، زعفران اصفهان را 

گران تر از بقیه زعفران ها خریداری می کنند.
مدیر امور باغبانی جهاد کشــاورزی اصفهان دربــاره صادرات 
طالی سرخ اصفهان و تسهیالت ارائه شــده به کشاورزان برای 

کاشت این محصول تصریح کرد: زعفران اصفهان هنوز به مرحله 
صادرات استانی نرسیده و استفاده های داخلی دارد ولی بعضی 
از شرکت های خصوصی اقدام به فروش آن در استا ن های دیگر 
کرده اند.  وی ادامه داد: با توجه به رشد روزافزون کاشت زعفران 
در اصفهان، احتمــال آنکه بتوان از این محصول در ســال های 
آینده به عنوان کاالی صادراتی استان استفاده کرد بسیار زیاد 
است. درباره تسهیالت داده شده به کشاورزان نیز باید ذکر کنم 
که هنوز چیزی به آنها تعلق نگرفته ولی برای خرید پیاز زعفران 
و ابزار مورد نیاز کشــت، با استان  های خراسان هماهنگی انجام 
شده است. حداد گفت: با توجه به کمبود آب در استان اصفهان 
و نیاز کم زعفران به آب، می توان به راحتی کشت این محصول را 
در استان گسترش داد و اصفهان را در سال های آینده به عنوان 

قطب اصلی صادرات زعفران مطرح کرد.

مدير باغبانی جهاد کشاورزی اصفهان مطرح کرد:

تالش برای صادرات زعفران اصفهان

 نایــب رییس کمیســیون اقتصــادی مجلــس، وجــود معوقــات بانکــی را زنجیری 
بسته شده به پای بانک ها برای وام دهی خواند و گفت: دایره حقوقی بانک ها و همچنین 

قوه قضاییه با آمادگی باید نسبت به تسویه بدهی های بانکی اقدام کنند.
 سیدناصر موسوی الرگانی، با بیان اینکه یکی از مشــکالت بانک ها معوقات بانکی است، 
گفت: متاسفانه در ســال های اخیر بسیاری از تســهیالت بانک ها به  مشتریان تبدیل به 
معوقات و بدهی های بانکی شده و از این رو سیستم بانکی کشور را با مشکالت عدیده ای 

مواجه کرده است.
نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی، با تاکید بر اینکه بدهکاران شبکه بانکی 
دو نوع هستند، افزود: یک دسته از بدهکاران بانکی مشتریانی هستند که وام دریافت کرده 
 اما در تالطم بازار با ورشکستگی مواجه شــدند و دسته دیگر افرادی هستند که با دریافت 

وام های کالن بانکی این منابع را در مسیری غیر از مسیر تعریف شده هزینه کرده اند.  
وی ادامه داد: کســانی که تســهیالت کالن بانکی را با هدف تولید دریافت، اما در مسیر 

دیگری هزینه کرده اند؛ مرتکب تخلف شده و باید مورد پیگرد قانونی واقع شوند. 
موســوی الرگانــی بــا تاکیــد بــر ضــرورت حمایــت از تولیدکنندگانــی کــه در 
شــرایط اقتصادی کشــور متضرر شــده و نتوانســته اند بدهــی خود را به سیســتم 
بانکــی پرداخــت کننــد، گفت: برخــورد قاطــع با بدهــکاران دانــه درشــتی که به 
 هدررفــت منابــع بانکی منجــر شــده و هیچ عایــدی بــرای اقتصــاد نداشــته اند

ضروری است زیرا تسهیالت بانکی در داللی ها، بورس بازی، خرید زمین، ملک و همچنین 
در غیر مسیر منظور شده در دریافت وام، هزینه شده و باید مورد برخورد واقع شود.

هشتمین نمایشــگاه رنگ، رزین، مواد شــیمیایی، پوشش های صنعتی 
و مــواد کامپوزیت در تاریــخ 1۹ تا 22 مــرداد ماه به طــور همزمان با 
ســومین نمایشــگاه تخصصی در و پنجره، تجهیزات و صنایع وابســته 
 در محل برگزاری نمایشــگاه های بیــن المللی اســتان اصفهان برگزار

می شــود. در هشــتمین نمایشــگاه رنگ، رزیــن، مواد شــیمیایی، 
پوشــش های صنعتی و مــواد کامپوزیت بیش از 4۰ مشــارکت کننده 
از اســتان های اصفهان، تهران، البرز، یزد و مرکزی بــرای حضور درآن 
 اعالم آمادگی کرده اند که شــرکت های گروه صنعتی و شیمیایی ریف و 
خود رنگ، رنگ پودری سیلور و شهرک رنگسازان رازی از شاخص ترین 
شرکت کنندگان این نمایشــگاه هســتند و در 3۰۰۰ مترمربع فضای 
نمایشــگاهی به ارائه دســتاوردهای خود می پردازند. تولیدکنندگان و 
عرضه کنندگان مواد اولیه رزین، رنگدانــه ها، حالل ها و رقیق کننده ها 
 ونیز تولیدکنندگان و عرضه کنندگان تجهیزات ســاخت رنگ از جمله 
بخش هایی هســتند که از این نمایشــگاه به عنــوان فرصتی بی بدیل 
 بــرای معرفی آخریــن دســتاوردها و نمونــه محصوالت تولید شــده 
بهره مند خواهند شد.  همچنین سومین نمایشگاه تخصصی در و پنجره، 
تجهیزات و صنایع وابســته نیز در همین تاریخ  با حضور 4۰ شــرکت از 
اســتان های اصفهان، تهران، خراســان رضوی، آذربایجان غربی و یزد 
 و یک نمایندگی فروش از کشــور روســیه در فضایی به مساحت 425۰ 

متر مربع در قالب دو سالن شیخ بهایی و میرداماد برگزار می شود.

پدال: شــرکت چینی زوتی که مدل Z300 آن توســط سایپا 
در ایران عرضه می شــود، کپی جدیدی را رونمایی کرده است. 
پس ازاینکه زوتی چندی پیش کپی خود از پورشه ماکان را بانام 
 Cross معرفی نمود، این بار سراغ کانسپت فولکس واگن SR8
Dam� رفته و رسما جدیدترین کپی خود بانام Coupe GTEE

ai X7 را در چین رونمایی کرده است. این اولین باری است که 
یک خودروساز چینی از خودروی کانسپت کپی برداری می کند 
بنابراین ازاین جهت باید به زوتی تبریــک گفت چراکه اقدامی 
نوآورانه محسوب می شود! اما یک ســوال از مقامات زوتی؛ قدم 
بعدی شــما کپی از چه خودرویی است؟ شــاید سوپراسپرت 
فولکس واگن Syncro W12. البته این اقــدام زوتی در مورد 
کپی کانسپت فولکس واگن، بی سابقه نیســت زیرا این شرکت 
متخصــص کپی کردن محصــوالت گروه فولکس واگن اســت 

 .Damai X5  کپی آئودی SR7 ازجمله

نايب ريیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

معوقات بانکی، دست بانک ها برای 
وام دهی را بسته اند

تا 22 مرداد ماه برپا می شود؛

برگزاری دو نمايشگاه تخصصی 
در اصفهان

نمایشگاه اتاق بازرگانیپارلمان
ريیس اتاق بازرگانی اصفهان:

پیشرفت کسب و کارهای کوچک و 
spx متوسط از طريق

رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: یکی از راه های پیشــرفت کســب و 
کارهای کوچک و متوسط، اســتفاده از امکانات بخش خصوصی از جمله 

مرکز مبادالت پیمانکاری فرعی »spx«است.
سیدعبدالوهاب سهل آبادی در نشســت معرفی فرصت های پیش روی 
کســب و کارهای کوچک و متوســط و نقش مرکز مبادالت پیمانکاری 
فرعی »spx« در جهت توســعه این کســب و کارها، گفت: در شرایطی 
 که بسیاری از کسب و کارهای کشــور با رکود و خطر ورشکستگی مواجه 
شــده اســت، با اتصال به سیســتم بزرگی که می تــوان از طریق آن از 
اطالعات جهانی برخوردار شد و با حضور در نمایشگاه های بین المللی و 
عرصه جهانی، از طریق spx می توان گام بزرگی در جهت رفع مشکالت 
کســب و کار در بخش صنعت برداشــت.وی افزود: امروز اصفهان دارای 
موقعیت ویژه ای به لحاظ ارتباطات خوب اکثر تشــکل های آن از جمله 
اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، کانون کارفرمایان و اتاق اصناف می باشــد، اما 
متاسفانه صاحبان صنایع کوچک استفاده الزم را از امکاناتی که در اختیار 
آنها قرار گرفته، نمی برند، از جمله عدم استقبال از طرح بازرگانان جوان، 
که توســط اتاق بازرگانی اصفهان راه اندازی شــده و هدف آن پرورش و 
 تربیت بازرگانانــی زبده برای آینده است.ســهل آبادی  افــزود: یکی از

 راه های پیشرفت کسب و کارهای کوچک و متوسط، استفاده از امکانات 
بخش خصوصی از جمله مرکز مبادالت پیمانکاری فرعی »spx« است.

رییس انجمن حمایت از کشــاورزان شهرستان اصفهان با 
اشــاره به ضرورت تصفیه پســاب، مطابق با استانداردهای 
جهانی گفت: موضوع استفاده از پساب فاضالب شهری برای 

کشت محصوالت کشاورزی در اصفهان مورد تایید نیست.
حســین محمدرضایی در گفت وگو با خبرنگار تســنیم در 
اصفهان درباره استفاده کشاورزان از پساب فاضالب شهری 
به جای آب اظهار داشــت: اســتفاده از پســاب برای کشت 
محصوالت کشــاورزی با تصفیه فعلی مورد تایید نیست اما 
به دلیل ورود پساب به رودخانه ها و عدم استفاده و برداشت 
مستقیم کشــاورزان از رودخانه با نفوذ پســاب به چاه های 
 حریمی زاینده رود، کشــاورز ناچار به اســتفاده از آب این 
چاه ها می شود، آبی که آلوده به پساب است و متاسفانه توسط 
کشاورز مورد استفاده قرار می گیرد. وی افزود: شرکت آب و 
فاضالب باید پساب را مطابق با استانداردهای جهانی تصفیه 
و پس  از آن رهاســازی کند و به همین دلیل وقتی پســاب 
نیمه خام رها می شود، کشاورز برای استفاده از آن تقصیری 
ندارد، در واقع باید گفت که مسئوالن شرکت آب و فاضالب 
باید تدبیری در این راستا بیندیشند و نظام صنفی کشاورزان 
آمادگی تاسیس تصفیه خانه و استفاده از پساب تصفیه شده را 

با همکاری دستگاه های مرتبط دارد.
رییس انجمن حمایت از کشــاورزان شهرســتان اصفهان 
 به تدابیــر صورت گرفتــه برای عدم اســتفاده از پســاب 
اشاره کرد و ادامه داد: از چندین سال پیش تاکنون، تصمیم 
بر این بوده که پساب ها تصفیه کامل شــده و پس  از آن، آب 

برای محصوالت کشاورزی ساماندهی شود و به کشاورزان و 
محصوالت آنها برسد.

وی با اشــاره به مصوبات شــورای عالی آب پیرامون پساب 
گفت: در این شورا مصوب شده که پســاب به شهرداری ها 
برای آبیاری فضای سبز شــهری و صنایع آب داده شود اما 
 باید گفت همه آنها نمی توانند از پســاب استفاده کنند زیرا 
صنایع غذایی بــه دلیل ضرورت توجه به بهداشــت، امکان 
استفاده از این آب را ندارد، همچنین پساب برای فضای سبز 
شهری به دلیل استفاده مردم و اینکه ممکن است به سالمتی 
 آنها آســیب برســاند، امکان پذیر نیســت.  محمدرضایی 
تصریح کرد: استفاده از پساب فاضالب شهری به صورت فعلی 
برای کشت درختان غیر مثمر تا حدودی مشکلی ندارد.  وی 
خاطرنشان کرد: کشاورزان شرق اصفهان نیز براساس مصوبه 
4322 هیئت وزیران در سال 1333 استفاده از پساب برای 
محصوالت  را حق خود می دانند، چراکه در این مصوبه آمده 
پســاب شــهر اصفهان مخصوص »مادی های جی« بوده و 

شهرداری اصفهان دراین باره حق واگذاری به غیر را ندارد.
عضو هیئت  مدیره نظام صنفی کشاورزی اصفهان با اشاره به 
دلیل تصویب این قانون درگذشته بیان کرد: در آن زمان برای 
آب شرب شــهر، از رودخانه زاینده رود و حق آبه کشاورزان 
اســتفاده می شــده و متولی فاضالب شــهری شهرداری 
 اصفهان بوده است اما با توجه به شــرایط کنونی و تغییرات 
صورت گرفته، این بخش به عهده  شرکت آب و فاضالب بوده 

و پساب مذکور به کشاورزان تعلق دارد.

کــه  اصفهــان  در  تولیــد   نمــاد 
سال ها عنوان »بهترین تولیدکننده 
 الیاف مصنوعی در ایــران« را یدک 
مــی کشــید، بــه روزگار ســختی دچار شــده اســت. 
 »ورشکســتگی« این شرکت رسما اعالم شــده و کارگران

 می گویند 5 ماه است حقوق نگرفته اند و کسی هم نیست 
که صدایشان را بشنود. 

***
»پلی اکریل« اصفهان پیش از این هم روزهای »پرالتهاب« 
 را تجربه کرده بود. یکی از آخرین نمونه ها ، شــاید همین 
سه سال پیش باشــد؛ وقتی شــاهد اعتراض های صنفی 
کارگران خود بود، کارگرانی که به نحوه مدیریت شــرکت 
اعتراض داشــتند و این اعتــراض به حدی بــود که خبر 
رســید حتی از ورود مدیران به کارخانــه جلوگیری کرده 
اند. آن زمان البته مدیران این شرکت »اعتراض کارگران« 
را منکر شــدند . موضوعی که خبرگزاری فارس در توضیح 
آن اینچنین نوشــت :  » این انکار از سوی مدیران در حالی 
صورت می گیرد که رســانه ها حتی از جزئیــات برخورد 
کارگران با یکــی از اعضای هیئت مدیره این شــرکت نیز 
خبر داشــتند، موضوعی که می شــد با مدیریت درســت 
خبری آن را کنتــرل و تبعات آن را به حداقل رســاند، اما 
 مدیران تصمیــم گرفتند تا با انــکار آن در حالی موضوع را

کتمان کنند ...« 
 اما جالب اینجاســت کــه همان زمــان یکــی از اعضای 
 هیئت مدیــره این شــرکت در گفــت و گو بــا »فارس« 
گفته بود: » در حال حاضر براســاس فرمول های اقتصادی، 
شرکت پلی اکریل یک شرکت ورشکسته بوده که برای فرار 
از ورشکســتگی باید ارزش اموال و دارایی هــای آن  به روز 
 شود.«، ســه سال باید زمان طی می شــد تا مشخص شود 

پلی اکریل ورشکست شده است... 
چندماه بعد، در فروردین ماه ۹3 رسانه ها بازهم از تحصن 

و اعتراض کارگران پلی اکریل خبر دادند. »ایلنا« به نقل از 
یک فعال کارگری نوشــت : » بی اعتنایی به خواسته های 

صنفی و قانونی کارگران علت این اعتراض است. 
 ***

و ســرانجام اوایل مردادماه امسال بود که خبر ورشکستگی 
پلی اکریــل رســما اعالم شــد. ســازمان بــورس با رد 
افزایش ســرمایه پلی اکریل که 12۰۰ درصــد بود عمال 
 راه ورشکســتگی و انحالل این شــرکت را همــوار کرد تا 
بار دیگر،کارگران این کارخانه و هم ســهامدارانش شرایط 
بدی را تجربه کنند. تعدادی از ســهامداران این شرکت هم 
پس از این اتفــاق، در اعتراض به اقدام ســازمان بورس در 
تایید نکردن افزایش مورد انتظار سرمایه این شرکت مقابل 
سازمان بورس تجمع کردند. رســانه ها به نقل از کارگران 
کارخانه نوشتند: این شــرکت با 3۰ درصد ظرفیت خود، 
 کار می کنــد و حقوق کارگــران از فروردین مــاه پرداخت 

نشده است.
***

روز گذشــته، »فارس« در گزارشــی درباره وضعیت این 
روزهای پلی اکریل نوشــت : » در حال حاضر مشــکالت 
 متعدد به قدری وضعیت را برای ادامه حیات این شــرکت 
با سابقه افزایش داده که به گفته کارگران آن، 5 ماه حقوق 
کارکنان شرکت پرداخت  نشده است و کارگران روز یکشنبه 

روبه روی استانداری اصفهان به تجمع پرداختند.« 
چندی پیش نیز رســول زرگرپور در نشست خبری خود از 
وخامت حال پلی اکریل گفته بود: در تالشیم چاره ای برای 
ادامه حیات این شــرکت بیندیشــیم زیرا حفظ اشتغال و 

تولید واحدهای موجود برای ما در اولویت است.
باید دید در ســالی که »اقتصاد مقاومتی؛ اقــدام و عمل« 
نام گرفته بازهم شاهد تعطیلی واحدهای باسابقه در سطح 
کشــور هســتیم یا این بار فکری عملی برای این شرکت 

اندیشیده می شود.

پاسخ ريیس انجمن حمايت از کشاورزان به شايعه استفاده از پساب فاضالب برای کشت در اصفهان؛

تاییدنمیکنم
نمادتولید در اصفهان به بن بست رسیده است؛

روزگارتلخ»پلیاکریل«

 وقتی پساب 
 نیمه خام
 رها می شود، 
کشاورز برای  
استفاده از آن 
تقصیری ندارد، در 
واقع بايد گفت که 
مسئوالن شرکت 
آب و فاضالب بايد 
تدبیری در اين 
راستا  بینديشند

Panasonic NI-WJ660 پاناسونیک

تومان206،000

Panasonic NI-WJ650 پاناسونیک

تومان196،000

PHILIPS GC3720 فیلیپس

تومان280،000

PHILIPS GC3811 فیلیپس

تومان280،000

PHILIPS GC4919 PerfectCare Azur

تومان450،000

سمیه
پارسادوست
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اخباريادداشت

به گزارش ایلنا، علی تیموری، مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید، 
در مورد میزان آتش ســوزی در مناطق حفاظت شده در سال ۹۵ اظهار 
کرد: در چهار ماه اول امسال ۱۰۴ آتش سوزی در مناطق حفاظت شده در 
۱۵ استان کشور رخ داده است. وی ادامه داد: در این آتش سوزی ها حدود 
۶۹۸ هکتار از مناطق حفاظت شــده دچار حریق شدند؛ در حالی که در 
ســال ۹۴ در همین بازه زمانی ۲۳۰۰ هکتار  و در سال ۹۳، ۵۶۶۰ هکتار 
از مناطق حفاظت شده دچار آتش سوزی شده بودند. مدیرکل حفاظت 
و مدیریت شکار و صید ســازمان حفاظت محیط زیست افزود: امسال به 
دلیل پیشگیری های صورت گرفته و اقدام به اطفا حریق در ساعات اولیه، 

کاهش قابل توجهی در آتش سوزی ها داشتیم.
تیموری در مورد اســتان هایی که بیشترین آتش ســوزی را در مناطق 
حفاظت شده داشــتند، توضیح داد: اســتان های کردســتان، فارس، 
کهگیلویه و بویر احمد و آذربایجان شرقی، امسال بیشترین آتش سوزی 
را در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست داشتند. وی 
در پاسخ به اینکه کدام یک از مناطق دچار آتش سوزی، اهمیت بیشتری 
داشــتند، گفت: پارک ملی بمــو و مناطق حفاظت شــده چهارمحال و 
بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد بسیار پراهمیت بودند؛ همچنین پارک 
ملی گلستان نیز بسیار منطقه مهمی اســت که خوشبختانه امسال تنها 

۴/۵ تا ۵ هکتار از آن دچار آتش سوزی شده است.

معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیســت اســتان تهــران، با اعالم 
خشــکیدن دریاچه شــیرابه قدیمی ســایت کهریزک عنوان کرد: تنها 
دریاچه کشــور که خشــکیدن آن، باعث خوشــحالی کارشناســان و 
دوستداران محیط زیست در کشور شــد، دریاچه شیرابه است. مصطفی 
سرمدی در حاشــیه بازدید از مجتمع پردازش و دفع پسماندهای آراد، 
گفت: دریاچه شــیرابه به مســاحت تقریبی ۲۰ هکتار بود که با همت 
سازمان پسماند شهرداری تهران خشک شــد. وی در ادامه خاطرنشان 
کرد: با این اقدام مهم، ضمن جلوگیری از انتشــار بو، از نشت آلودگی به 
منابع آب های ســطحی و اراضی مجاور و بناهای موجود در همسایگی 

سایت مذکور جلوگیری به عمل آمد.

به گزارش پاما از اداره حفاظت محیط زیســت شهرســتان شاهین شهر 
و میمه، براي مدیر عامل یکــي از کارگاه هاي صنعتــي تولیدي در این 
شهرستان که براي محیط زیست آلودگي ایجاد کرده بود، حکم قضایي 
صادر شــد. این واحد متخلف به علت تخلیه غیر قانوني پســماندهاي 
صنعتي در اراضي اطرف خــود، موجب آلودگي هاي محیط زیســت و 
تهدید علیه بهداشت عمومي شد که به دادسرا معرفي و پس از تحقیقات 
و بررســي، منجر به صدور راي در دادگاه بدوي گردید. به اســتناد ماده 
۶۸۸ قانون مجازات اسالمي مصوب ســال ۱۳۷۵، مسئول واحد نامبرده 
به پرداخت ســي میلیون ریال جزاي نقدي بدل از حبس و رفع آلودگي 
محکوم گردید. الزم به ذکر اســت که نامبرده بالفاصله پس از صدور راي 

دادگاه، اقدام به رفع آلودگي کرد.

به گزارش ایسنا، بررســی اخیر بنیاد مردمی رعایت اصول اخالقی در 
برابر جانــوران )PETA(، حاکی از نقض گســترده حقــوق حیوانات 
در باغ وحش های جاده ای و ســیرک های ســیار در چین است. اذیت 
و آزار حیوانات در ســیرک های چین، به امری معمول و شــایع تبدیل 
شــده و مطالعه اخیر بنیــاد مردمی رعایــت اصول اخالقــی در برابر 
 جانوران نشــان می دهد که حقــوق حیوانات به طور گســترده ای در
 بــاغ وحش هــای جــاده ای و ســیرک های ســیار ایــن کشــور

نقض می شود.
 در بررســی بنیاد مردمــی رعایت اصــول اخالقی در برابــر جانوران 
همچنین آمده است مربیان حیوانات، با خشونت و تهدید، توله خرس ها 
را مجبور می کنند تردســتی انجام دهند. مربیان سیرک با ضربه زدن 
به این حیوانات، آنها را از گردن آویزان می کننــد؛ تا زمانی که بتوانند 
روی االکلنگ تعادل خود را حفظ کنند، از روی اشیاء بپرند یا با کمک 
دست هایشان راه بروند. به عالوه این حیوانات داخل قفس های تنگ و 
کثیف نگهداری می شوند. هرچند پکن قانون حفاظت از حیات وحش را 
اصالح کرده که بر نحوه بهره کشی انسان از حیات وحش تمرکز دارد، اما 

در این کشور قانون خاصی در مورد رفاه حیوانات وجود ندارد.

به گــزارش اداره روابط عمومــی حفاظت محیط زیســت چهارمحال و 
بختیاری، دبیرخانه اجرایی اســتانی و کمیته منطقــه آبخیز مدیریتی 
بازفت، در برنامه حفاظت و توســعه پایدار کوهســتان زاگرس مرکزی، 
با صدور احکام جداگانه ای از سوی اســتاندار و رییس سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی استان فعال شد. شــهرام احمدی با اعالم این خبر گفت: 
دبیرخانه مذکور، با هدف اجرایی نمودن کلیات برنامه حفاظت و توسعه 
پایدار کوهستان زاگرس مرکزی، ضمیمه تفاهم نامه فیمابین استانداران 
محترم اســتان های ۴ گانه ، فارس، کهگیلویــه و بویراحمد، اصفهان و 
چهارمحال و بختیاری، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی کشــور، به منظور تحقق اهداف فرابخشی توسعه پایدار و 
متوازن، متضمن حفظ و ارتقای تنوع زیســتی کشور، راه اندازی گردیده 
است. مدیرکل حفاظت محیط زیست اســتان اظهار داشت: با عنایت به 
خروج طرح زاگرس و ضرورت انتقال دانش و دســت آوردهای طرح، از 
این پس نســبت به انجام کلیه شــرح وظایف مصوب دبیرخانه اجرایی 
استانی اقدام خواهد شــد. احمدی تقویت و ایجاد هماهنگی و همکاری 
 بین ذی نفعــان، تدوین برنامه کاری ســاالنه/ماهانه، پایــش و ارزیابی

نتیجه مدار اجرای برنامه حفاظت و توســعه پایدار کوهســتان زاگرس 
 مرکــزی و شناســایی کمبودهــا و نواقص موجــود و انتقال بــه بدنه

تصمیم ساز و تصمیم گیر )مدیریت( کوهستان زاگرس مرکزی از طریق 
شــورای برنامه ریزی اســتان را ازجمله برنامه های کاری این دبیرخانه 

عنوان کرد.
 گفتنی است طرح حفاظت از تنوع زیستی زاگرس مرکزی، در فرایندی 
مشــارکتی و به منظور همسوســازی تنوع زیســتی و یکپارچه سازی 
حفاظت از منابع طبیعی در برنامه های توســعه، اقدام به تهیه و تدوین 
برنامه حفاظت و توسعه پایدار کوهســتان زاگرس مرکزی نموده است.

بر اساس این برنامه، برای مدیریت کوهســتان زاگرس مرکزی، تمامی 
این محدوده به ۱۰ منطقه آبخیز مدیریتی تقسیم گردیده که ۵ منطقه 
)لردگان، بازفت، کوهرنگ، بروجن و بهشــت آباد( از این مناطق آبخیز 

مدیریتی، در استان چهارمحال و بختیاری واقع شده اند.

۷۰۰ هکتار از مناطق حفاظت شده
 در سال ۹۵ سوخت

درياچه  ای که خشکیدن آن، باعث 
شادی دوستداران محیط زيست شد

محکومیت يک واحد آلوده کننده 
محیط زيست

شکنجه حیوانات در سیرک های چین

برنامه حفاظت و توسعه پايدار 
زاگرس مرکزی

پیشنهاد  سردبیر: 
شناگاه هاي سالم، با پرچم آبي عالمت گذاری می شود

به گزارش ایرنــا، مدیرکل آلودگي دریایي ســازمان 
حفاظت محیط زیست گفت: بررســي ها نشان داده 
است که از ۴۵ شناگاه اســتان مازندران، ۱۵ شناگاه 
 آلوده و از ۲۱ شــناگاه اســتان گیالن، ۱۰ شــناگاه 

آلوده اند.
البته این اطالعات بر اســاس گزارش هاي ســال ۹۴ 
اســت و قطعا این آمار با جمع بندي نتایج پایش هاي 

سال ۹۵ تغییر خواهد کرد.
ضیاء الدین الماســي ادامه داد: در راستاي رسیدن به 
شناگاه هاي ســالم، ضوابط محیط زیستي شناگاه ها 
توسط ســازمان حفاظت محیط زیســت تهیه و براي 
اجــرا، به وزارت کشــور و ادارات کل محیط زیســت 

استان ها ابالغ شده است.

وي افــزود: در این ضوابــط، وظایف دســتگاه هاي 
مختلف براي اجرا تعیین شده اســت؛ به عنوان مثال 
ســازمان حفاظت محیط زیســت، موظف شــده تا 
 شــناگاه ها را پایش و موارد آلوده را بــا نصب پرچم 

مشخص کند.
الماسي اظهار کرد: بر اساس این ضوابط، دو رنگ آبي 
و زرد براي دو پرچم در نظر گرفته شده است که نصب 
پرچم آبي، نشانه ســالم بودن و زرد نشانه آلوده بودن 
شناگاه است که این وظیفه ســازمان حفاظت محیط 

زیست است.
الماســی افزود: همچنین در این ضوابط، یک ســري 
اقدامات بــراي کاهش بار آلودگي شــناگاه ها درنظر 
گرفته شــده اســت که جزو وظایف شــهرداري ها 

و فرمانداري هاســت؛ ماننــد ایجاد ســرویس هاي 
بهداشتي دور از محل شناگاه ها، دور کردن حیواناتي 
مانند اسب که براي سواري گردشــگران در سواحل 
حرکت مي کنند، تعیین مکاني بــراي دپوي زباله به 

دور از شناگاه ها که برخي از این وظایف هستند. 
وي تاکید کــرد: البته باید به یــک موضوع توجه کرد 
و آن اینکه وضعیــت آب دریا همــواره در حال تغییر 
اســت و ثابت نیست؛ بنابراین شــناگاه هایي که مثال 
سال گذشــته آلوده بودند، ممکن است امسال سالم 
 باشــند؛ به جز شــناگاه هایي که در محل درســتي

قرار نگرفته اند؛ مثال در مصــب رودخانه به دریا واقع 
شــده باشــند که این امر موجب مي شــود همیشه 

آلودگي از طریق رودخانه وارد دریا و شناگاه ها شود.

 روباه بالنفورد یا شاه روباه، یکی از گونه های حیوانی در معرض خطر انقراض 
ایران است. زیســتگاهش اســتپ های کوهســتانی و مناطق نیمه بیابانی 
است. در ایران در مناطق شــرق خراســان،کرمان، فارس، رباط پشت بادام 
 یزد و اصفهان مشــاهده شده است. شــاه روباه، کمی از روباه قرمز)معمولی(

کوچک تر است و در صورت دو نوار سیاه و بسیار مشخص دارد که از چشم ها 
به طرف بینی امتداد یافته اند. دمی بســیار بلند و پرمو دارد که رنگ موهای 
انتهای آن به سفیدی دم روباه معمولی نیســت. این روباه، بسیار بازیگوش و 
باهوش است و می تواند مدت ها با سرعت ۵۰ کیلومتر در ساعت بدود؛ شب 
فعال است و با آنکه تنها یک جفت انتخاب می کند، ولی تنها به شکار می رود؛ 
همه چیزخوار است و معموال ازحشرات و میوه ها تغذیه می کند. شکارچیان 

پوست، عامل به خطر انداختن این گونه جانوری هستند.

یکی از درختان بومی اصفهان، ناژ اســت. ناژ درختی از خانواده کاج و 
صنوبر اســت و نام ناژوان، یکی از محله های اصفهان، به معنی جایی 
اســت که درختان ناژ در آن می رویند. با وقوع خشکسالی های اخیر 
و بسته شــدن آب زاینده رود، ســطح آب های زمینی در این ناحیه 
از شــهر، به شــدت پایین رفته و چاه های آب آن هم خشکیده اند. 
به این ترتیب، کمربند ســبز اصفهان در غرب شــهر با خطر نابودی 
مواجه اســت. کم آبی، مالکان خصوصی باغ های این منطقه را برای 
حفظ درختانی که گاه قدمتی چندین ســاله دارند، بی انگیزه کرده 
و قطع درختان به پدیده ای متداول تبدیل شــده اســت. در ادبیات 
 فارســی بارها به درخت همیشــه ســبزی به نام ناژ اشــاره شده که
به نظر می رسد حاال زیستگاه آن در اصفهان در معرض نابودی است.

ناژشاه روباه

شناگاه هاي سالم، با پرچم آبي عالمت گذاری می شود

خبر

به گــزارش ایلنــا، ضیاءالدین الماســی)مدیرکل دفتر 
آلودگی دریا ســازمان حفاظت محیط زیست( در مورد 
تاثیر آب شــیرین کن ها بــر شــوری آب خلیج فارس 
گفت: تمامی آب شــیرین کن ها، مطالعات ارزیابی های 
زیســت محیطی دارند و در جلســات کارشناسی، برای  
اجرا، عــدم اجرا یا اجــرای مشــروط آن تصمیم گیری 
می شــود. ما باید کمترین صدمه را بر محیط زیســت 
وارد کرده و در این زمینه به گونه ای طراحی سیســتم 
کنیم که متناسب با وضعیت خلیج فارس بوده و حداقل 
پیامدها را ایجاد کند. وی در پاسخ به اینکه چه میزان از 
آب شیرین کن های جنوب کشــور به صورت استاندارد 
و مطابق نظر ســازمان حفاظــت محیط زیســت کار 
می کنند، اظهار کرد: به هر حال در هر زمینه ای متخلف 
وجود دارد و هیچ کاری ۱۰۰ درصد کامل نیســت؛ اما 
دفتر ارزیابی های زیست محیطی ســازمان باید در این 

مورد اظهار نظر کند.
وی با اشاره به آب شیرین کن های متعلق به کشورهای 
جنوب خلیج فــارس افزود: این آب شــیرین کن ها هم 
تعداد و هم حجم برداشــت و احتماال برگشت پسابشان 
نیز بیش از ایران اســت؛ زیرا اغلب کشــورهای جنوب 
خلیج فــارس مانند کویت، آب مورد نیازشــان را از این 
طریــق تامیــن می کنند که نشــان می دهــد نیازمند 
همکاری بیشــتری در زمینه حفاظت محیط زیســت 
وحفظ کیفیــت آب با یکدیگر هســتیم؛ هرچند که هر 
صدمه ای به این اکوسیستم وارد شود، برای این کشورها 
که وابســتگی بیشــتری به این آب دارنــد، پرهزینه تر 

خواهد بود. 
مدیرکل دفتــر آلودگی دریا ســازمان حفاظت محیط 
زیست، با بیان اینکه حساســیت ایران نسبت  به مسائل 
زیست محیطی بیش از دیگر کشــورهای منطقه است، 
اظهار کرد: کنوانســیون های بین المللی برای همکاری 
کشــورهای حاشــیه خلیج فــارس و عمــان همچون 
کنوانســیون کویت )راپمی(، متضمن رعایت مســائل 
زیســت محیطی ایــن کشورهاســت. وی همچنین با 
اشــاره به اثرات تغییراقلیم در شور شــدن خلیج فارس 
 گفت: از نظر من اثر تغییر اقلیــم، قوی تر از اثرات محلی

آب شــیرین کن ها بر شــوری خلیج فارس است. البته 
این موضوع باید توســط متخصصان بررســی شــود؛ 
 اما به هر حــال تغییر اقلیم با افزایــش تبخیر در دریای

نیمه بسته ای همچون خلیج فارس که گردش آب در آن 
چند ســال به طول می انجامد، می تواند عامل مهمی در 

ایجاد شوری آب باشد.

 تاثیر آب شیرين کن   ها
بر شوری آب خلیج فارس

به گزارش ایرنا، بررســي انجام شــده توسط مرکز 
ملي مطالعات راهبردي کشاورزي و آب اتاق ایران، 
زیان اقتصادي ناشــي از ضایعات را سه میلیارد دالر 
برآورد کرده اســت که ۲۴درصد متوسط کل ارزش 
 واردات محصوالت کشــاورزي و صنایــع غذایي در

ســال هــاي۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ را شــامل مي شــود. 
براســاس این گزارش، جمعیت ایران در ســال ۹۳ 
برابر بــا ۷۷ میلیون و ۸۵۶ هزار نفــر بود و ضایعات 
کشــاورزي مي توانســت انرژي و پروتئیــن روزانه 
۲میلیون و ۷۰۰هزار نفر را تامین یا از واردات حدود 
پنج میلیــون تن محصوالت کشــاورزي جلوگیري 

کند.
ضایعات کشــاورزی، به بخشــي از محصول گفته 

می شــود که در مراحل برداشــت یا پس از آن، به 
دالیل مختلفي از دست مي رود. گاهي این محصول 
به دلیل سیســتم نگهداري یا حمل و نقل، کیفیت 
خود را از دســت مي دهــد و به مــواد دور ریختني 

تبدیل مي شود.
پیش از این، ســازمان خوار و بار و غذاي ملل متحد 
)فائو( به کمک انستیتو بین المللي زیست فناوري و 
غذاي سوئد، در ســال ۲۰۱۱ گزارشي در این زمینه 
ارائه کرد و به موضوع ایجاد ضایعــات و دورریز غذا 
در کشــورهاي پردرآمد، درآمد متوسط و کم درآمد 
پرداخت. غذاي دورریز کشــورهاي صنعتي، معادل 
کل غذاي جنــوب صحراي آفریقاســت. یافته هاي 
گزارش فائو در سال ۲۰۱۱ نشــان مي دهد میزان 

ضایعات غذا در کشورهاي صنعتي، مثل کشورهاي 
در حال توســعه باالســت؛ اما تفاوتي بیــن این دو 
وجود دارد. در کشــورهاي »در حال توسعه«، بیش 
از ۴۰درصد ضایعــات در مراحل پس از برداشــت 
محصــول تا فــرآوري آن ایجــاد مي شــود؛ اما در 
کشــورهاي »صنعتي«، بیــش از ۴۰درصد غذا، در 
خرده فروشــي ها و در دســت مصرف کننده نهایي 

دور ریخته مي شود.
بر اســاس مطالعات فائــو، دورریزي غذا به دســت 
مصرف کننــده در کشــورهاي صنعتــي، معادل 
 ۲۲۲میلیــون تن اســت کــه این حجــم از غذاي
 دور ریختــه شــده، تقریبا بــه انــدازه کل غذاي
تولید شده در کشورهاي جنوب صحراي آفریقاست. 

هدررفت سالیانه سه میلیارد دالر آب از طريق ضايعات محصوالت کشاورزي

گزارش

دانستنی

به گزارش مهر، فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت درباره 
کمپین های اخیر برای بهبود وضعیت گفت: هدف اصلی این 
کمپین ها چیز دیگری اســت. یا عدم اطالع از بهبود شرایط 
محیط بانان یــا اقداماتی که مدت هاســت در حــال انجام 
 و پیگیری اســت، باعث شــده عده ای دســت به ایجاد این

کمپین ها بزنند که از نظر ما درست نیســت. وی با تاکید بر 
اینکه من فردی نظامی هســتم و حقوقم را از سازمان محیط 
زیســت نمی گیرم، افــزود: در دوره قبل، ما یــک دوره برای 
محیط بان ها گذاشــتیم که طی آن، بیش از ۱۰۰ نفر آموزش 
ندیدند؛ اما اکنون بحــث ۳ هزار امتیاز پیگیری شــد، بحث 
سختی انتظامی و درجه محیط بانان نیز پیگیری شد و آموزش 

هم ابعاد دیگری یافت.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت تشــریح کرد: دستور 
داده ایم که درجه همه محیط بان ها تعیین و ابالغ شود و برای 
ساز و کار حق درجه هم، دســتور پیگیری داده شده  که قرار 

اســت با ســازمان مدیریت، این کار را انجام دهیم. در بحث 
شیفت بندی محیط بان ها هم دستور دادند حق شیفت واقعی 
محیط بان ها انجام شود. فرمانده یگان حفاظت محیط زیست 
در پاســخ به اینکه آیا نیاز به قانون تازه ویژه ای در این زمینه 
داریم یا اتفاقات تلخــی که تاکنــون رخ داده، در اثر آموزش 
ندیدن و ناآگاهی محیط بانان بوده اســت، گفت: صد در صد 
آموزش ندیدن نقش داشته اســت؛ اما االن برای محیط بانان، 
آموزش خارج از کشــور فراهم شده است. یک گروه به اتریش 

رفته اند و یک گروه هم به زودی می فرستیم.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت با اعــالم اینکه در بدو 
ورود مدیریت تازه، ۴۵۰نفر تغییــر وضعیت دادند و ۲۵۰نفر 
هم از خانواده ایثارگران جذب شــدند، بیان کــرد: در بحث 
تجهیزات انفــرادی هم، االن در اســتان ها محیط بانانی را که 
سالح ندارند، به شــوکر افشانه و دســتبند تجهیز می کنیم.

خیل دار ادامه داد: بــرای اینکه خطرات علیه محیط بان ها کم 

شــود، با تفاهمی که با وزیر دفاع صورت گرفت، ایشان جلوی 
تولید سالح شــکاری را گرفتند که این کار خیلی تاثیرگذار 
است. وی منابع مالی دولت را مشــکل دیگر سازمان دانست 
و عنوان کــرد:  االن بودجه و اعتبــارات دولت، خیلی ضعیف 
است؛ اما به هر حال کارهای خوبی انجام شده است. همین که 
ساختار یگان و دستورالعمل آن را تصویب کردند، در حمایت 
از محیط بان ها بوده اســت ؛ زیرا وقتی محیط بان ها در یگانی 
هستند که دستورالعملش به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح 
رسیده، یعنی زیر چتر حمایتی ستادکل نیروهای مسلح قرار 
می گیرند. با همین دســتورالعمل هم خیلی مخالفت کردند 
که اصال تشکیل نشــود و محیط بان ها در فضایی بین زمین و 

آسمان قرار بگیرند.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه بحث قضایی 
خیلی مهم است، گفت: در بحث الیحه حمایت از محیط بان ها، 

چندین جلسه تشکیل و کارهای کارشناسی انجام شده است.
وی با بیان اینکه در حوزه محیط بانــی کمبود قوانین نداریم، 
توضیح داد: در بحث قانون به کارگیری سالح، بعضا احساسی 
با موضــوع برخورد مــی کنند. اینجــا تکزاس نیســت که 
 یکی به منطقه ما بیاید، ایســت بدهیم و اگر نایســتاد، با تیر 
او را بزنیم. می خواهند این تفکر غلط را بــه محیط بان ها القا 
کنند و می گویند باید شــرایط به نوعی باشد که شما بتوانی 
به راحتی متخلف را بزنی. وقتی شــما در یک منطقه طبیعی 
یا جنگلی پرسه می زنید، اگر کسی به شما ایست بدهد، خود 
به خود ترس برتان مــی دارد که آیا این اصال مامور اســت یا 
نیســت. بعد هم اینکه قانون به کارگیری سالح می گوید بعد 
از ســه بار ایســت دادن، تیر هوایی و بعد هم از کمر به پایین 
می توانی شــلیک کنی؛ درحالی که اینجا اگر کمر به پایین را 
هم بزنی، آن هم در منطقه ای که صعب العبور اســت، یعنی 
طرف را کشته ای؛ چون جای گلوله آن قدر خونریزی می کند 
 که فرد، قبل از  رسیدن به شــهر، جان می بازد. خیلی از موارد

پیش آمده را اگر بررســی کنید، می بینید کسانی بوده اند که 
تیر به پایشــان خورده؛ ولی تا به پایین منطقه برســند، جان 
باخته اند؛ حاال چه محیط بان ما باشــد و چه شکارچی، فرقی 

نمی کند.
خیل دار، اقدام انجام شــده موثر دیگر را باالبردن جریمه های 
حیات وحش دانست و گفت: با این اقدام، جریمه ها بازدارنده 
شــد. االن اگر کسی یوزپلنگ شــکار کند، باید ۱۰۰ میلیون 
تومان ضرر بدهد؛ اما من احســاس می کنــم عده ای مغلطه 
می کنند و به دنبال این هســتند که بتواننــد به مقاصد خود 

برسند.

فرمانده يگان حفاظت محیط زيست، با اعالم اينکه در سال های اخیر اقدامات مهمی برای بهبود وضعیت محیط بانان 
انجام شده، گفت: ايجاد کمپین های اخیر درباره محیط بانان، به صالح آنها نیست.

برای اينکه خطرات 
علیه محیط بان ها 

کم شود، با تفاهمی 
که با وزير دفاع 
صورت گرفت، 

ايشان جلوی تولید 
سالح شکاری را 
گرفتند و اين کار 
خیلی تاثیرگذار 

است

فرمانده يگان حفاظت محیط زيست:

کمپین های اخیر درباره محیط بانان، به صالح آنها نیست

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 1928 | August 09,2016  |  16Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER E-MAILpedriyan.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



5
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره  1928   | سه شنبه  19 مرداد 1395 | 6  ذی القعده 1437

پیشنهاد سردبیر: 
محرومیت های شدید در انتظار سربازان غایب

مدیــرکل دفتر ارتقای ســامت و خدمــات بالینی 
پرستاری وزارت بهداشت از اباغ آیین نامه ای جدید 
درباره چگونگــی ارایه خدمات پرســتاری در منزل 

خبر داد.
احمد نجاتیان در خصوص وضعیــت فعالیت مراکز 
ارائه خدمات پرســتاری در منزل گفت: آمارها  نشان 
می دهد بیش از 80 درصد این خدمات، توسط افراد 
فاقد صاحیت یا مراکز فاقد تخصص ارائه می شــود 
که اتفاقات ناگواری در پی داشــته است. این موضوع 
به علت مراقبت های غیر علمی، باعث به خطر افتادن 

جان و مال مردم می شود.
وی همچنین از اباغ آیین نامه جدید از سوی وزارت 
بهداشــت درباره نحوه فعالیت این مراکز خبر داد و 
افزود: آیین نامه قبلی ارائه خدمات مراقبت پرستاری 
در منزل حدود 18 سال گذشته در وزارت بهداشت 
تصویب شد. از همان زمان توجه جدی بر گسترش و 
نظارت بر این مراکز انجام نشده بود. در دولت یازدهم 
با دستور وزیر بهداشــت، کارگروه ویژه ای در بحث 
ساماندهی پرستاری در منزل تشــکیل و مدل های 
روز این سطح از مراقبت در دنیا بررسی شد. چندی 
پیش نیز آیین نامه جدید توســط مقام عالی وزارت 
تصویب و اباغ شــد. با این آیین نامــه می توان گام 
بزرگــی را در جهت ارائه مراقبت های پرســتاری در 

منزل برداریم.
نجاتیان تصریح کرد: امروز با تغییر بار بیماری ها، نیاز 
به مراقبت در منزل بیش از پیش احســاس می شود. 
بسیاری از مبتایان به این بیماری ها دوره کوتاهی را 
باید در بیمارستان بستری شوند، اما بیشتر آنان باید 
در منزل تحت مراقبت قرار گیرند. این مراقبت ها باید 
علمی باشد و توسط افراد دارای صاحیت ارائه شود. 
امیدواریم بتوانیم با این آیین نامه و همچنین توسعه 
این مراکز توســط وزارت بهداشــت، در یک برنامه 
زمانی چهار تا پنج ســاله تعداد مراکــز و همچنین 

نظارت  بر آنها را گسترش دهیم.
مشاور معاون پرستاری وزارت بهداشت درباره تعرفه 
این خدمات نیز توضیح داد و گفــت: بحث تعرفه ها 
یکی از موضوعات جــدی در این زمینــه بود که در 
این چند سال به آن توجهی نشــده بود. ما می دانیم 
که مردم از این نظر در رنج بودنــد و مبالغ زیادی از 
آنها دریافت می شــد. به همین دلیل قرار است این 
تعرفه ها ساماندهی شود و امیدواریم به روزی برسیم 

که بیمه ها این خدمات را تحت پوشش قرار دهند.

»پرستار در منزل«
 و سودجویی از جیب بیماران

خبر

یادداشت

یادداشت

یادداشت

یادداشت

اخبار

ویژه

 فرمانده مرزبانی ناجا با اشــاره به ماموریت های متعدد و حســاس 
معاونت اجتماعی، این معاونت را بسترســاز ماموریــت های ناجا 

برشمرد.
 سردار قاســم رضایی در مراســم تکریم و معارفه معاونان قدیم و 
جدید مرزبانــی، انعکاس هوشــمندانه و دقیق عملکــرد مرزبانان 
را یکی از وظایف مهم معاونت اجتماعی برشــمرد و اظهار داشــت: 
ماموریــت های معاونــت اجتماعی دارای حساســیت های خاص 
و نیازمند دقت در انعکاس عملکردهاســت و تاکنــون این اقدام به 

خوبی انجام گرفته است. 
وی جایگاه معاونت اجتماعی را مهم برشــمرد و افزود: این معاونت 
یکی از تاثیرگذارترین قســمت ها در تحقق راهبــرد دوم مرزبانی، 
یعنی ارتقای تعامات اســت و با تاش ها و همــکاری های خوب 
معاونت اجتماعی ناجا شــاهد پیشــرفت های خوبی در این عرصه 
هســتیم که باید این موضوع همچون گذشــته و با قدرت بیشتری 
دنبال شــود. فرمانده مرزبانی کشــور همچنین بر ارتباط بیشتر با 
رسانه ها و انعکاس هوشــمندانه اقدامات مرزبانان غیور کشورمان 
تاکید و بیان کــرد: انعکاس به موقــع عملکردها مــی تواند نقش 

بسزایی در موفقیت مجموعه داشته باشد.
وی با اشاره به ماموریت های متعدد و حســاس معاونت اجتماعی 

عنوان کرد: این معاونت بسترساز ماموریت های ناجاست.
 ســردار رضایــی در پایــان از زحمــات و تاش های ســرهنگ 
خلیل قاســم نژاد معاون ســابق اجتماعی مرزبانی در اعتای این 
معاونت و رســاندن آن به نقطــه مطلوب تقدیر و با بیان ســوابق و 
تخصص های ســرهنگ ابوالقاســم خاتمی، وی را به عنوان معاون 

جدید اجتماعی مرزبانی ناجا معرفی کرد.

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی گفت: افزایش حقوق 
بازنشستگان همزمان با حقوق خرداد، 27 مرداد واریز می شود. 

محمد حسن زدا، معاون فنی و درآمد ســازمان تامین اجتماعی، 
اظهار داشــت: افزایش حقوق بازنشســتگان، بیش از نرخ تورم و 
همزمان با پرداخت حقوق خرداد در 27 مــرداد ماه واریز خواهد 
شــد.  وی با بیان اینکه اعتبار الزم برای اعمال افزایش حقوق ها 
به ســازمان تامین اجتماعی تخصیص داده شــده است، تصریح 
کرد: هرساله بر اساس مصوبه هیئت دولت، میزان افزایش حقوق 
بازنشســتگان تعیین و پس از اباغ آن از سوی دولت، در سازمان 

تامین اجتماعی اجرایی خواهد شد.
معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی گفت: سازمان تامین 
اجتماعی امیدوار است تا با اعمال هرســاله افزایش حقوق، بتواند 
در بهبود معیشت بازنشستگان و مســتمری بگیران موثر و امنیت 

زندگی را برایشان رقم زند.

کانون ســردفتران و دفتریاران اعام کرد: حــق التحریر دفاتر 
اسناد رسمی ، 10درصدی افزایش یافت.

 محمــد مهدی انجــم شــعاع، معاونت امور اســناد ســازمان 
 ثبت اســناد و اماک کشور، دســتور اعمال 10 درصد افزایش 
حق التحریر موضوع تبصره 6 بخشــنامه شــماره 94 /77811 

مورخ 94/5/12 را صادر کرده است.
بر اساس این دستور ، مطابق ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی 
و کانون سردفتران و دفتریاران، میزان حق التحریر طبق تعرفه 
تعیین شده وزارت دادگستری خواهد بود که باید هر چهار سال 
یک بار مورد بررســی دوباره قرار گیرد و در صورت اقتضا در آن 
 تجدید نظر شود.  بر اســاس این دســتور، نظر به تعیین تعرفه 
حق التحریر در ســال 1394 و مقرر شــدن افزایش ده درصد 
تعرفه با انقضای مدت یک ســال از تاریخ اجــرا )1395/5/15( 
در تبصره 6 بخشــنامه مربوطه و عدم قید و شرطی در محاسبه 
مبلغ مذکور، به نظر می رســد از تاریخ 95/5/15 تعرفه مصوب 
با احتســاب 10 درصد عنوان حق التحریر داشته و دریافت آن 

مباینتی با مقررات ندارد.

عضو کمیســیون حقوقی و قضایی مجلس شــورای اسامی از 
ضرورت ایجاد راهکارهای مناســب برای حذف ماهواره ها خبر 

داد.
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیســیون حقوقــی و قضایی مجلس 
شــورای اســامی، اظهار داشــت: برای حذف ماهواره از خانه 
ایرانیان لزومی ندارد که تنهــا از راه ضوابط قانونی برخورد کنیم 
چرا که می توان با ایجاد راهکار های اساســی و کارشناســانه، 
مخاطبان این وسیله را کاهش و به سمت و سوی استفاده بیشتر 

از شبکه های داخلی ترغیب کرد.
وی با اشــاره به راهکار های موثر کاهش اســتفاده از ماهواره، 
افزود: صــدا و ســیمای جمهــوری اســامی ایــران باید در 
فضای تولید محصوالت فیلم و ســریال به گونــه ای عمل کند 
 که از موقتی بودن رقابت در عرصه رســانه کاســته و با ساخت

 سریال های پرمحتوا و باب ســلیقه جوانان، مخاطبان بیشتری 
را جذب کند.

ابوترابی ادامه داد: گام موثر دیگــر در خصوص جذب مخاطبان 
رسانه داخلی، انجام کار فرهنگی اســت به گونه ای که مدارس، 
مســاجد و حوزه های علمیه می توانند مردم را از آثار مخرب و 
تاثیر گذار فضای ماهواره در زندگی فرزندان آگاه کنند؛ چرا که 
امروزه غذای روح جوانان و نوجوانان ما بیشتر به صورت سمعی و 

بصری تزریق می شود.
عضو کمیســیون قضایی و حقوقی مجلس شــورای اسامی با 
بیان اینکه تنها با وضع مجازات نمی توان با اســتفاده از ماهواره 
مقابله کرد، گفت: با وجود اینکه نگهداری از ماهواره جرم تلقی 
شــده و جزای نقدی دارد، اما مقام معظم رهبری بــا اعتقاد به 
 اینکه نباید خودمان مخاطبان را به ســمت و ســوی استفاده از

 ماهواره ها هدایت کنیم، انجام کار فرهنگی را تاکید کردند.

معاونت  اجتماعی
 بسترساز ماموریت های ناجاست

 افزایش حقوق بازنشستگان
 27 مرداد واریز می شود

حق التحریر دفاتر اسناد رسمی 
10درصد زیاد شد

حذف ماهواره از خانه های ایرانیان 
چگونه امکان پذیر می شود؟

یک علت مهم اینکه بیشــتر افراد درگیــر تصمیم گیری برای 
ازدواج هســتند، انتظارات باال و غیرواقع بینانه است. باورهای 
غیر واقع بینانه همــان افکار یا انتظارات غیرمنطقی هســتند. 
غیرمنطقی بودن باورها به این معناست که افراد را از دستیابی 
به اهداف اساسی  بازمی دارند و نامعقولند و با واقعیت ناسازگار. 
اگر افراد باورها یا انتظارات غیــر واقع بینانه ای در مورد انتخاب 
همسر داشته باشــند، بیشــتر احتمال دارد که دچار تردید، 
ناکامی و دلســردی شــوند. هدف ایــن مطلب شناســاندن 
رایج ترین باورهای غیرمنطقی  در مورد انتخاب همســر است. 
باید توجه داشــت که اگر افــراد بتوانند این باورهــا را تغییر 
دهند، به کاهش اضطراب، ناکامی و دلسردی خودشان کمک 
می کنند و رابطه ای رضایت بخش با همسرشان خواهند داشت.

 شاهزاده رویاها
این بــاور غیرمنطقی به این صورت اســت: تنها یک شــخص 
مناسب در دنیا برای ازدواج با هر شخصی وجود دارد. سواالتی 
که مطرح می شــود: یک فــرد چگونه تعییــن  می کند که چه 
موقعی این فرد مناســب را خواهد یافت؟ آیا ممکن اســت در 
مواجهه با آن شخص مناســب احســاس خاص و جادویی را 
تجربه کند؟ آیا در انتظار آمدن آن شخص مناسب، شانس های 
دیگر فرد بــرای ازدواج از دســت نخواهد رفــت؟ بی تردید، 
چنین باوری باعث انفعال در فرآیند انتخاب همســر می شود. 
برای مثال، برخی از افراد باور دارند که شــاهزاده رویاهایشان 
سرانجام می رسد و بنابراین، هیچ دلیلی وجود ندارد که فعاالنه 

به شــناخت دیگران برای ازدواج می پردازند. شاهدی این باور 
را تایید نمی کند زیرا اگر این چنین باشــد، چه دلیلی دارد که 

بسیاری از افراد طاق بگیرند و دوباره ازدواج کنند.
 همسر کامل و بی نقص

برخی از افراد باور دارند تا زمانی که شخص کاملی برای ازدواج 
نیافته اند نباید ازدواج کنند. البرت الیســر روان شناس مشهور 
آمریکایی، این بــاور را انتظاری غیرمنطقــی می داند. چنین 
تمایلی برای کمال، توانایی فرد را برای یافتن راه حل ها کاهش 
می دهد و می تواند منجر به عکس نتیجه دلخواه شــود. همه ما 

در دنیای احتماالت زندگی می کنیم. 
میل به حقیقــت کامل تنها منجر به بزرگ شــدن بیش از حد 
انتظاراتی می شود که نمی تواند رضایت بخش باشد و در نتیجه، 
باعث تردید و اضطراب می شــود. افرادی که ایــن باور را دارند 
اغلب درگیر روابط کوتاه مدت می شوند. یعنی، به جای شناخت 
درست فرد مقابلشان آنها را با معیارهای نادرست خود ارزیابی 
می کنند. این افراد ســپس الگویی از چنــد رابطه کوتاه مدت 
در زندگیشــان ایجاد می کنند که منجر به ناکامی و دلسردی 

می شود. 
 کامل بودن خود

برخی افراد باور دارند که هر فرد قبل از اینکه تصمیم به ازدواج 
بگیرد باید کاما احساس کفایت و قابلیت را برای همسر بودن 
داشته باشــد. این افراد به دلیل این باور به مدت طوالنی مجرد 
می مانند، زیرا افراد معدودی هستند که کاما احساس کفایت 

در این مورد دارند. به عاوه، ازدواج موفق به همکاری و تاش دو 
نفر نیاز دارد و کامل بودن یک نفر برای موفقیت ازدواج، کافی 
نیست. البته برخی افراد از این باور به عنوان توجیهی برای ترس 

اساسی از ازدواج استفاده می کنند.
تالش سخت

این باور غیرواقعی به این صورت اســت که شخص می تواند با 
هرکسی که برای ازدواج انتخاب می کند شــاد باشد البته اگر 
ســخت تاش کند.بســیاری از افرادی که ازدواج کرده اند این 
باور را ماه ها یا سال ها داشــته اند بدون آنکه برایشان موفقیتی 
به همراه داشته باشــد، زیرا ازدواج رابطه ای دوجانبه است که 
به همکاری دو طرف برای حل مشکات زناشــویی نیاز دارد. 
به نظر می رســد برخی از افراد وجود دارند که حاضر نیســتند 
دوجانبه برای زندگــی موفق تاش کننــد. ازدواج با این افراد 
تاش  برای زندگی موفق را بی اثر می کند. برخی از این افراد به 

طور مشخص عبارتند از:
الف- افراد معتادی که به دنبال بهبودی نیستند

ب- افراد خشن یا از لحاظ عاطفی سوء استفاده گر
ج- افرادی که دیدگاه های دینی و فرهنگی کاما متفاوتی دارند

 زندگی مشترک بدون ازدواج
برخی از افراد مجرد بــاور دارند که هم خانگی قبــل از ازدواج 
شــانس زوج را برای داشــتن ازدواج شاد بیشــتر می کند؛ اما 
شــواهد روزافزونی وجود دارد که نشان می دهند هم خانگی به 
طرز چشــمگیری با ازدواج متفاوت اســت و معموال نمی تواند 
شــانس زوج را برای موفقیت در زندگی زناشویی بیشتر کند. 
پیامدهــای منفی این باور شــامل نقض معیارهــای اخاقی، 

پشیمانی از آن و ایجاد تنش با والدین است.
 متضادهای مکمل

یک باور اشتباه این است که شــخص باید کسی را برای ازدواج 
انتخاب کند که ویژگی های شــخصیتی اش متضاد با او باشد. 
پیامد منفی این باور این است که 1- افراد را تشویق می کند تا 
به جای افراد مشابه در جست وجوی افراد متفاوت از خودشان 
باشــند. 2- مانع تغییر شــخص می شــود. اگرچه در برخی 
موارد متضادها جذابند، ازدواج با کســی کــه صفاتش به نحو 
چشمگیری متفاوت است معموال منجر به تعارض و نارضایتی 

می شود.
برخی افراد باور دارند که انتخاب همسر ســاده است. این باور 
بر اســاس این تصور رایج قرار دارد که ازدواج و انتخاب همسر 
شانسی است. این افسانه که انتخاب همسر شانسی است، باعث 
می شود که افراد از پذیرش مســئولیت برای شکست در روابط 
و همچنین، در کمک به رشد رابطه، شانه خالی کنند. این باور 
موجب امتناع افراد از حضور در جلسات مشاوره پیش از ازدواج 

می شود.
جامعه امروز تغییرات وســیعی در تمامی حوزه ها ایجاد کرده 
اســت. تغییر نقش های جنســیتی، میزان باالی طاق، تاثیر 
مســائل مالی بــر خانواده ها و افزایش ســطح توقعــات برای 
ازدواج موجب شده اســت که انتخاب همسر نسبت به گذشته 
پیچیده تر شــود. بنابراین، نیاز به آموزش و آگاه ســازی افراد 

ضروری به نظر می رسد.

ازدواج و انتخاب همسر شانسی است؟

باورهای غیرمنطقی در مورد انتخاب همسر

 این افسانه که انتخاب 
همسر شانسی است، 
باعث می شود که افراد 
از پذیرش مسئولیت 
در  شکســت  برای 
روابط و همچنین، در 
رابطه  رشد  به  کمک 

شانه خالی کنند

اگر افراد باورها یا انتظارات غیرواقع بینانه ای در مورد انتخاب همسر داشته باشند، بیشتر احتمال دارد که دچار 
تردید، ناکامی و دلسردی شوند که با تغییر این باورها به کاهش اضطراب، ناکامی و دلسردی خودشان کمک 

می کنند و رابطه ای رضایت بخش با همسرشان خواهند داشت.

رویداد

رییس انجمن علمی سازمان نظام پزشکی گفت: حقوقی 
که از ســوی برخی از رسانه ها و مســئوالن در خصوص 

پزشکان اعام شده، بسیار کمتر از رقم اعام شده است.
محمد آقازاده در نشست خبری که از سوی سازمان نظام 
پزشــکی برگزار شــده بود، افزود: برای پرداخت حقوق 
 پزشــکان اســناد و فیش های حقوقی آنها را داریم که

 می توانیم آنها را در اختیار رسانه ها قرار دهیم.
وی تصریح کرد: به عنوان نمونه حقوق یکی از پزشــکان 
عمومی با 20 ســال ســابقه کار، فقط دو میلیون تومان 
است.این مقام ادامه داد: در اکثر استان ها کارانه پزشکان 

تا شهریور 94 پرداخت شده است.
آقازاده افــزود: همچنین حقوق یک پزشــک متخصص 
قلــب در بیمارســتان دولتی بــا کارانه و بــدون انجام 

آنژیوگرافی چهار تا 5/4 میلیون تومان است.
وی خاطرنشان کرد: حقوق پزشک متخصص نورولوژی 
5/4 تا 7/4 میلیون تومان، جراحی عمومی 6 تا 7 میلیون 

تومان است.
رییس انجمن علمی ســازمان نظام پزشکی همچنین در 
این باره گفت: ما اســناد و فیش حقوق پزشکان را داریم 

جای گایه نیست؛ بلکه باید موشکافی شود.
آقازاده در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: ما آماده ارایه 

اسناد حقوق پزشکان به رسانه ها را داریم.

 فرمانده ناجا گفت: در جشــنواره جوان ســرباز که در دومین 
روز از هفته دفاع مقدس برگزار می شــود از سربازان شاخص و 

خانواده های سربازان شهید تجلیل می شود.
سردار حسین اشــتری در جلسه شــورای عالی نشر معارف و 
تجارب انتظامی و دفاع مقدس نیروی انتظامی اظهار داشــت: 
طبق سنوات گذشته به پاسداشت رشــادت های دالورمردان 

نیروی انتظامی در هشــت ســال دفــاع مقدس مقرر شــد به 
میزبانی دانشــگاه علوم انتظامی امیــن، چهارمین محفل انس 
پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت در هفتم مهرماه سال جاری 
با حضور تنی چند از فرماندهان، ایثارگران، جانبازان و آزادگان 
ناجا برگزار شود. وی طراحی و ســاخت یادمان های مرتبط با 
دفاع مقدس را با اهمیت خواند و اظهار داشت: بایستی معاونت 
مهندســی ناجا ترتیبی را اتخاذ کند تا یادمــان های مرتبط با 
فرهنگ جهاد و شهادت در ناجا در سطح بیشتر و گسترده تری 
به بهره برداری برسد. فرمانده ناجا در بخش دیگری از سخنان 
خود با اشــاره به 26 مردادماه ســالگرد ورود آزادگان عزیز به 
میهن اســامی بیان داشت: ان شــاء ا... با تدابیر اندیشده شده 
محفل و مراسم ویژه ای در خور شــأن آزادگان ناجا نیز برگزار 
 خواهد شد.ســردار اشــتری در ادامه تصریح کرد: بــا توجه به 
پیش رو بودن هفتــه دفاع مقــدس و پس از آن هفتــه ناجا، 
 همه رده ها و پلیس های تخصصی نســبت به برگزاری هرچه 

باشکوه تر برنامه های خود اقدامات الزم را انجام دهند.

یک مسئول در سازمان نظام پزشکی: 

حقوق پزشکان کمتر از رقم های اعالمی است
تجلیل از سربازان شاخص

 و خانواده های سربازان شهید

جانشــین ســازمان وظیفــه عمومی با اشــاره به ارســال 
 1/5میلیــون پیامــک بــه ســربازان غایــب و اعمــال 
محرومیت های جدید، از آنها خواســت تا نسبت به تعیین 

تکلیف خدمت خود اقدام کنند.
 ســردار ابراهیم کریمی جانشین ســازمان وظیفه عمومی 
با اشــاره به اتمام مرحله نخســت ثبت نام مشموالن غایب 
متقاضی پرداخت جریمه اظهار داشت: در مرحله اول که روز 
پانزدهم مرداد ماه به اتمام رسید، بیش از 61 هزار متقاضی 
مشــمول پرداخت جریمه غیبت سربازی ثبت نام کردند که 
با توجه به رو به اتمام بدون راســتی آزمایی مدارک تحویلی 
این متقاضیان، تا چنــد روز آینده تکلیف تمــام این افراد 

مشخص خواهد شد.
جانشین سازمان وظیفه عمومی با اعام خبر تشکیل ستاد 
فراخوان و تعیین تکلیف سربازان غایب بر لزوم تعیین تکلیف 
تمام مشموالن غایب تا پایان سال جاری تاکید کرد و گفت: 
بعد از اتمام مرحله اول این طرح، حدود 1/5 میلیون پیامک 
به تمام ســربازان غایب )از متولدین 54 تا 76 ( ارسال شد و 
به آنها 10 روز فرصت داده شــده است تا برای تعیین تکلیف 
وضعیت خدمتــی خود به دفاتر پلیــس+10 مراجعه کنند. 
حتی ایــن پیامک هــا برای تمامــی خطوط تلفــن همراه 
مشــموالنی که چند خط موبایل نیز دارند ارسال شده تا از 

دریافت این پیامک ها، اطمینان حاصل کنیم.
 وی ادامــه داد: در مهلــت مقــرر کســانی کــه بیــش از

 8 ســال غیبت داشــته باشــند می توانند از طرح مذکور 

اســتفاده کنند و کســانی که کمتر از 8 ســال غیبت برای 
 آنها ثبت شــده باشــد بــا درنظر گرفتــن شــرایط، اعزام 

می  شوند.
 چراکه ممکن اســت برخی از این افراد شــرایط اســتفاده 
از معافیت کفالت و پزشــکی را داشــته باشــند که در این 
 صورت می تواننــد از قوانیــن مرتبط با معافیــت بهره مند 

شوند.
دستگیری سربازان غایب در صورت بی توجهی

 به اخطاریه
کریمی با تاکیــد بر اینکه ســازمان وظیفــه عمومی تمام 
اطاعات مشــموالن غایــب را جمع آوری کرده و اشــراف 
اطاعاتی بر آنها دارد، گفت: برای کســانی که بعد از فرصت 
10 روزه، اقدامی برای تعیین  تکلیــف خدمت خود نکنند، 
اخطاریه کتبی توســط پســت، کانتری ها و یا پاسگاه های 
مربوطه به درب منازلشان ارسال می شود و فرصت کوتاهی 
بــرای تعیین تکلیف بــه آنهــا داده می شــود و در صورت 
بی توجهی به این اخطاریه ها طبق مــاده 58 قانون خدمت 
وظیفه عمومی، شناسایی، تحت تعقیب و دستگیر خواهند 

شد.
بیمه، مســتمری و تســهیالت بانکی در گرو 

مشخص شدن وضعیت سربازی
وی خاطرنشــان کــرد: بنابــر تصمیمــات اتخاذ شــده 
 مقرر شــده اســت تکلیف تمام مشــموالن غایب تا پایان

 سال جاری مشخص شــود و از این رو بنا داریم محدودیت  و 

محرومیت های اجتماعی در نظر گرفته شده در قانون برای 
سربازان غایب را به صورت سیســتماتیک و با بهره مندی از 
اتصال سامانه های بانک ها، وزارت رفاه و ... با سازمان وظیفه 
عمومی اعمال کنیم تا مشموالن غایب نتوانند از تسهیات 
بانک هــا و امکاناتــی نظیر بیمــه و مســتمری وزارت کار 

بهره مند شوند.
جریمه 4 میلیــون و 200 هــزار تومانی برای 

کارفرمایانی که از سرباز غایب استفاده کنند
جانشین ســازمان وظیفه عمومی ادامه داد: به عنوان مثال 
طبق ماده 63 مکرر قانون، تمام کســانی که از مشــموالن 
غایب در فرصت های شــغلی اســتفاده کنند، مجرم تلقی 
شــده و پس از پیگیری های قانونی، صاحبان این مشــاغل 
به دادســرا معرفی می شــوند و بــرای نخســتین بار در به 
کارگیری مشــموالن غایب، به پرداخــت جریمه ای معادل 
هزینه یک ســرباز )4 میلیون و 200 هــزار تومان( محکوم 
 می شــوند که البتــه این مبلغ نیــز در حال به روزرســانی 

است.
عمومی وظیفه  ســازمان  اطالعاتی  اشــراف 

 بر تمام سربازان غایب
وی با بیان اینکه باید یک بار برای همیشــه تکلیف سربازان 
غایب را مشخص کرد و امســال برای این امر تمرکز ویژه ای 
داریم گفت: هم اکنون اشــراف اطاعاتی ما بر مشــموالن 
غایب تکمیل شــده و با توجه به خواسته ســربازان و مردم 
درخصــوص تعیین تکلیف ســربازان غایب، بــه دنبال آن 

هســتیم تا به صورت جدی تکلیف همه مشموالن غایب را 
تا پایان سال جاری مشخص کنیم.

به دنبال محرومیت های بیشــتر برای سربازان 
غایب هستیم

کریمی در پایان با اشــاره به اینکه ســازمان وظیفه عمومی 
به دنبال تعامل با مشــموالن غایب است خاطرنشان کرد: با 
توجه به اینکه بنا داریم دایره محرومیت ها برای مشــموالن 
غایب را ســختگیرانه تر اعمال کنیم و در نظــر داریم برای 
سختگیری بیشتر درخواســت  محرومیت های بیشتری را 
به قانون گذار ارائه دهیم، الزم اســت مشموالن غایب نیز با 
تعامل و با در نظر داشتن محرومیت های پیش رو، در تعامل 
با این سازمان نسبت به تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود 

اقدام کنند.

محرومیت های شدید در انتظار سربازان غایب
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ويژهيادداشت

پرسه درشهر

جنگ حامی، ضمن ایجاد فضایی شــاد و مفرح از کودکان مبتال 
به سرطان نیز حمایت می کند.  

 هنرمندان در سراســر دنیا پیشــگامان حمایــت از نیازمندان 
بوده اند. برگزاری جنگ حامی به همت موسسه فرهنگی هنری 

نوای مهر سپاهان، نمادی از این حمایت هاست.
این جنگ با حضور علی رفیعی، ســامان گوران و مهدی مقدم 
 امشــب از ســاعت 20:30 در قلب شهر)سیتی ســنتر( برگزار

 می شــود. عواید مالی این جنگ مفرح، به کودکان ســرطانی 
تعلق می گیرد.

یوســف کارگر تا پایان پاییز دو فیلم کوتاه را کارگردانی 
می کند.

یوســف کارگر کارگردان فیلــم کوتــاه؛  در خصوص 
فعالیت جدید خود در عرصه ســینما گفت: ساخت دو 
فیلم کوتاه را در نظر دارم که یکــی از آنها به نام  »آرا« 
برای انجمن ســینمای جوان در مرکز ارومیه و خلخال 
ساخته می شود که تا پایان آبان آن را می سازم. این فیلم 
گذشت و فداکاری یک زوج ســالمند را روایت می کند. 
کارگر در ادامه اظهار داشت: یک فیلم کوتاه مینی مال 
نیز تا پایان مردادماه به نام »جبرییل« خواهم ســاخت 
که برشی از زندگی یک مرد اســت. این فیلم نیز برای 

مرکز ارومیه ساخته می شود. 

»ایــران تصویرگر« هر مــاه یک حرکت تصویــری با موضوعی 
متفاوت را به مســابقه می گذارد و نمایشــگاه ماهانــه آثار در 
ســایت اینترنتی ایــران تصویرگــر و کانال آثــار تصویرگران 
کودک و نوجــوان به نمایــش در خواهــد آمد.  مســابقه این 
ماه ایــران تصویرگر، با موضــوع »هیوالی درون مــن« برگزار 
می شــود و هر هنرمند می تواند با ارائه یک اثر در این مســابقه 
شرکت کند. فضاسازی مناســب، پویا بودن تصویر، واجد روایت 
بودن، مخاطب محور بودن، قابلیت های چاپ و پاســخگویی به 
نیاز مخاطب داخلــی، نوآوری و واجد خالقیــت بودن از عوامل 
تاثیرگذار در ارزش گذاری آثار ارسالی اســت که برای اولین بار  
به شــیوه داوری الکترونیکی انجام می شــود و در پایان اعالم 
نتایج، نفر برگزیده به 3۵0 مدیر نشــر کــودک و نوجوان ایران 
معرفی می شــود، همچنین دو صفحه از فصلنامــه بین المللی 
Printed in IRAN به نفرات برگزیده و آثارشــان در هر فصل 
اختصاص می یابد. گفتنی است، »ایران تصویرگر« مجموعه ای 
متشــکل از تصویرگران ایرانی است که می کوشــد تا به ارتقای 
کیفیت تصویرگری کودک و نوجــوان، رو آوردن به تصویرگری 
مخاطب محور، نزدیک کردن دیدگاه تصویرگران و نویسندگان 
و ناشــران به هم، ایجــاد فضای معرفــی تصویرگران بــه بازار 
فعالیت هنری و آشــنایی تصویرگران با روایت و خلق داســتان 
 کمک کند و همــه تصویرگــران می توانند عضو ایــن انجمن 
 مدنی باشــند. عالقه منــدان، برای شــرکت در این مســابقه 
  JPG پســوند  بــا  را  خــود  آثــار  فایــل  تواننــد   مــی 
 )  ۳۰۰DPI کیفیــت  و   A۳ حداکثــر  و   A۴  )حداقــل 
به آدرس ایمیــل irantasvirgar@gmail.com ارســال 

کنند. آخرین مهلت ارسال آثار تا 31 مردادماه است.

 ُجنگ حامی در حمايت 
از کودکان سرطانی برگزار می شود

کارگردان »آغی«
 دو فیلم کوتاه می سازد

انجمن »ايران تصويرگر« برگزار می کند؛

مسابقه تصويرگری با موضوع 
»هیوالی درون من«

پیشنهاد سردبیر: 
ُجنگ حامی در حمايت از کودکان سرطانی برگزار می شود

دهه ای که آن را با بریده شدن پای مجسمه کاوه آهنگر در 
میدان آزادی برای حفر تونل متــرو و هیاهوی پس ازآن به 
یاد داریم. دهه ای که به گفته اســتاد نعمت  الهی، شهردار 
وقت به قول خود عمل کرد و اجازه ساخت هیچ مجسمه ای 

را نداد.  
در نیمــه دوم دهه هفتــاد، شــهرداری اصفهان شــروع 
کرد به قبول کردن پیشــنهاد از دوســتان مجسمه ســاز. 
 مجســمه آرش کمانگیــر در پــارک آبشــار دوم کار 
قــدرت  ا...معماریان، مجســمه شــیر او در مقابــل اداره 
دخانیات در خیابان کمال اســماعیل، مجسمه نی لبک  زن 
ســاخته ملک دادیــار گروســیان در کنار سی وســه پل، 
مجســمه ســیاوش در آتش ســاخته نادر قشــقایی در 
کنار خانه هنرمنــدان در پارک آبشــار و مجســمه مادر 
ســاخته فریبا فرقدانی در همیــن پارک ازجملــه آثاری 
 اســت که در آن ســال ها ســاخته و نصب شــد. مجسمه 
خواجه نظام  الملک ســاخته اســتاد محمدی هم در همان 
سال ها ساخته شــد، اما یکی دو ســال پیش نصب گردید. 
مجسمه برنزی سروش روبه روی هتل پل هم از این جمله 
بود. مجسمه اســتاد علی اکبر در خیابان اســتانداری کار 

خودم هم در آن زمان ســاخته شــد. قبل از اینکه مجسمه 
استاد علی اکبر را بســازم، نماد یادبود اســتاد علی اکبر را 
ســاختم که ســه مکعب بود که روی یک رأس و یک فواره 
تشــکیل  شــده از یک مکعب دیگر قرار می گرفت. در آن 
سال ها گوی هایی را هم طراحی کردم که در میدان انقالب 
قرار گرفت و چند ســال پیش به دلیل اینکه کارکرد خود را 
از دســت  داده بود، برداشته شــد. این اتفاق تا دهه هشتاد 
ادامه پیدا کرد و شهرداری از ما حمایت می کرد و مدیریت و 
کارشناسی درست اتفاق می افتاد. در آن زمان برای انتخاب 
مجسمه ها، کمیسیونی در شــهرداری وجود داشت که من 

هم یکی از اعضای آن بودم.      
آيا اين حمايت ها در دهه هشتاد هم ادامه يافت؟

در دهه هشتاد، مشکل ایجاد شــد. به دلیل اینکه به خاطر 
خطای مدیریتی مجســمه ای ساخته شــد که می توانست 
بهانه ســاز باشــد. پس از روی کار آمدن شــورای شــهر و 
مدیریت شــهری بعــدی، در همین دهه اعالم شــد که از 
این  پــس نه مجســمه ای در اصفهان نصــب می کنیم و نه 
مجســمه های نصب شــده را برمی داریم. همان موقع برای 
ساخت 1۵ مجســمه قرارداد داشــتیم که برخی در حال 

ساخت بود و برخی داشت جریان اداری 
خــود را می گذراند. همــه اینها متوقف 
شد و آنهایی را هم که ساخته  شده بود، 
شهرداری تحویل گرفت که دو یا سه تای 
آنها را امسال و اواخر سال گذشته نصب 
کرد. یکــی از این مجســمه ها در پارک 
نزدیک پل خواجو، نمــادی از اصفهان با 
طرحی از محراب و گنبد است. مجسمه 
دیگر رویای کودکــی در کنار پل فلزی 
به شکل اسب سواری است که به سمت 

رودخانه حرکت می کند .
آيا سیاست نساختن مجسمه عملی 

شد؟
بله؛ به قــول خود عمل کردنــد و در آن 
دوران هیچ کاری نصب نشد، ولی کاری 
برداشته شــد)!( مجســمه کاوه آهنگر 
ساخته ایرج محمدی را از میدان آزادی 
برداشــتند، این اتفاق کارشناسانه نبود. 
این مجسمه را از روی پایه برنداشــتند، پاهای مجسمه را 
بریدند، به طوری که باید دو برابر هزینه ســاخت آن صرف 
تعمیرش شــود. االن این مجســمه که به خاطر حفر تونل 
مترو برداشته شد، در انبارهای شــهرداری است. بهتر بود 
این مجســمه را با هماهنگی هنرمند آن برمی داشــتند یا 
موقتا در جای دیگری نصب می کردند. وقتی حســن نیت 
باشــد، همه چیز خوب پیش می رود، اما اگر حســن نیت 
نباشد، اگر کار خوب هم انجام شود، برداشت نادرستی از آن 
می شود. شاید پشت برداشتن مجسمه کاوه هیچ سوءنیتی 
نبوده، ولی چون با حسن نیت انجام  نشده، بحث انگیز شد. 
در آن زمان، خیلی از مجسمه های ساخته  شده در انبارهای 
شهرداری باقی ماند، ولی به جز مجسمه کاوه، کار دیگری از 
آثار قبلی برداشته نشد. تنها اتفاق مجسمه سازی آن دوران 
در اصفهان، برگزاری ســمپوزیوم ســاخت سردیس های 
مشاهیر اصفهان، یک ســال پیش از تغییر مدیریت شهری 

بود. 
همه 12 ســردیس  حاصــل از این ســمپوزیوم، در فضای 
شهری نصب شــد که مجسمه رضا عباســی من هم از این 
جمله بــود. این ســمپوزیوم خیلی حرفه ای برگزار شــد، 
آدم های حرفه ای در آن حضور داشــتند و کارها هم نسبتا 
خوب بود. حتی از کارهای این ســمپوزیوم کپی گرفته و از 
هرکدام سه تا ســاخته و یک نســخه از همه آنها در پارک 

خیابان استانداری در کنار دانشگاه هنر نصب شد.  

اخبار

رییس دادگاه بدوی سازمان نظام پزشکی، آخرین وضعیت 
رسیدگی به پرونده عباس کیارستمی را تشریح کرد.

دکتر ایرج خسرونیا، در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی 
به پرونــده فوت عباس کیارســتمی اظهار کــرد: هنوز کار 
کارشناسی این پرونده کامل نشــده است و منتظر هستیم 
مقامات رسمی بیمارستانی که کیارستمی در فرانسه به آنجا 

منتقل شد، گزارش علت مرگ را بفرستند.
وی افــزود: خانواده مرحوم کیارســتمی نیــز گفتند صبر 
می کنیم تا کارها به صورت قانونی انجام شــود؛ اما رسانه ها 
هر روز با کسی که به پرونده آشنا نیست مصاحبه می کنند و 
حرف هایی را بیان می کنند که باعث ناراحتی خانواده ایشان 
می شود. جامعه پزشکی به ایشان بســیار عالقه مند بود و از 
این اتفاق ناراحت است، اما در عین حال باید توجه داشت که 
این اتفاق ممکن بود برای یک پزشک معمولی، وزیر، وکیل 
و ... نیز بیفتد و عمل جراحی انجام دهد که عارضه داشــته 
باشد یا منجر به فوت شــود. عضو دادگاه انتظامی سازمان 
نظام پزشــکی، در خصوص روند بررســی ایــن پرونده نیز 
توضیح داد و گفت: هیئت اولیه ای در حال بررسی این پرونده 
است و در حال حاضر نمی تواند نظر دهد. بعد از کارشناسی 
اولیه، گزارش باید به هیئت بدوی انتظامی این سازمان ارائه 
شــود. در این مرحله مجددا اطرافیان و پزشکان فراخوانده 
می شــوند و بعد از تشــکیل محکمه، حکم نهایی که قابل 
تجدید نظر است، صادر می شــود؛ اما در نهایت اگرخانواده 
آقای کیارستمی به رأی معترض بودند، رأی به دادگستری 

سپرده می شود.

پرونده »کیارستمی« 
در انتظار گزارش فرانسه

مرتضی نعمت الهی، مجسمه ساز پیشکسوت:

دهـه هشتاد، سـال های بدون مجسمه اصفهـان

وقتی حسن نیت 
باشد، همه چیز خوب 
پیش می رود، اما اگر 

حسن نیت نباشد، 
اگر کار خوب هم 

انجام شود، برداشت 
نادرستی از آن 

می شود

 مرتضی نعمت الهی که در دهه هفتاد با شهرداری اصفهان شــروع به همکاری و به نوعی ساخت حرفه ای 
مجسمه های شهری را در آن زمان در شهر پايه گذاری کرده است، در اين گفت وگو از رويکرد بسیار متفاوت 

شهرداری اصفهان در دهه هشتاد در برخورد با مجسمه های شهری می گويد.

 کارگــردان »خانــه پــدری« از تعویــق ســاخت فیلم
 »چاله چوله« خبر داد. کیانوش عیاری کارگردان سینما،  
در خصوص آخرین وضعیت ســاخت »چاله چوله« گفت: 
فعال ساخت این اثر منتفی اســت و خبر خاصی از ساخت 

آن نیست. 
این کارگردان ضمن تایید حضور شــهاب حسینی در فیلم 
»کاناپه« در مورد حضور ســایر عوامل فیلــم عنوان کرد: 
صحبت هایی مبنی بر حضــور برخی عوامــل و بازیگران 
صورت گرفته که ترجیح می دهــم به زمان دیگری موکول 

کنم اما حدود دو هفتــه آینده برخی مســائل و جزییات 
مشخص خواهد شد. 

 گفتنی اســت؛ »چاله چوله« قصه ســه جــوان را روایت 
می کند که پیدا کــردن مبلغ زیادی پــول باعث به وجود 
آمدن اختالف بین آنها می شــود که همین موضوع دخالت 

خانواده های آنها را به همراه دارد.  
 تمــام قصه ایــن فیلم کــه تهیــه کنندگــی آن برعهده 
حسن آقاکریمی اســت در اهواز می گذرد و اکثر بازیگران 

نوجوان و محلی هستند.

جواد نوروزبیگی تهیه کننده سینما، در خصوص آخرین وضعیت 
»که ژال« گفت: این فیلم آماده اکران شــده و در مرحله دریافت 

پروانه نمایش به سر می برد.  
این تهیه کننــده دربــاره زمان اکــران »ماحی« عنــوان کرد: 
 برای اکران »ماحی« در حــال رایزنی جهت انتخاب ســرگروه 

هستیم.  
 گفتنی اســت؛ »که ژال« را نیما صالحیــان و »ماحی« را داوود 
خیام کارگردانی کرده اند و هر دوی آنهــا به تهیه کنندگی جواد 

نوروز بیگی است.

»که ژال«  آماده نمايش شدفعال ساخت »چاله چوله« منتفی است

»جوخه خودکشی« 
در جدول گیشه آمريکا

»جوخه خودکشــی« در ســه روز اول نمایش عمومی 
خود در سینماهای آمریکای شمالی، با استقبال باالی 

تماشاگران روبه رو شد.
 ایــن اکشــن کمیــک اســتریپی بــا فــروش کالن 
13۵ میلیون دالری خود، صدرنشــین جدول گیشــه 
نمایش شــد. با این رقم فروش بســیار باال، این فیلم 
ابرقهرمانانه توانست رکورد فروش افتتاحیه فیلم ها در 

ماه آگوست را بشکند.
کمپانی برادران وارنر و شــرکت دی سی کامیکز تهیه 
کنندگان این فیلم هستند و داســتان آن، برگرفته از 

یکی از داستان های مصور دی سی کامیکز است.
ویل اسمیت، جی کارتنی و اســتیو ایستوود بازیگران 
اصلی فیلم هســتند. آنهــا چند ابرقهرمــان پرقدرت 

هستند که با عوامل منفی داستان مبارزه می کنند.
»جیســن بورن« در دومین هفته اکران عمومی خود 
با فروشــی 23 میلیون دالری، در ردیــف دوم جدول 
 نشســت. این محصول تازه کمپانی یونیورســال، طی

 10 روز اول نمایــش عمومــی در آمریکای شــمالی 
فروشی 104 میلیون دالری را تجربه کرده است.

»مادران بد« هــم با فروش 14 میلیــون دالری خود، 
توانست ردیف سوم جدول گیشه نمایش را از آن خود 

کند.
این کمدی خانوادگــی در کمال تعجــب تحلیلگران 
اقتصادی سینما، توانســته طی ده روز نمایش عمومی 

به فروش خوب ۵1 میلیون دالری دست پیدا کند.
به نوشته نشریه اســکرین اینترنشنال، چهارمین فیلم 
جدول گیشه، انیمیشن کامپیوتری »زندگی محرمانه 

حیوانات خانگی« است.
فیلم در سه روز آخر هفته موفق به فروشی 12 میلیون 
دالری شد و فروش کلی خود در آمریکای شمالی را به 

320 میلیون دالر رساند.

تابستان به نیمه رسیده و سینما همچنان با فروش خوب دو 
فیلم »بارکد« و شروع طوفانی »النتوری« گیشه ای رویایی 

را سپری می کند.
شــاید مهم ترین تفاوت اکران فیلم های ســینمایی امسال 
نسبت به سال های گذشته را بتوان دقت در تنوع ژانر)گونه( 

در هر دوره از اکران از ابتدای سال عنوان کرد.
 از آغــاز ســال 139۵ بــا درایت شــورای صنفــی نمایش

 فیلم هــای »ابد و یــک روز« )اجتماعی(، »من ســالوادور 
نیستم« )طنز(، »بادیگارد« )حادثه ای( به همراه چند فیلم 
دیگر اکران شــدند که توجه به ژانرهای مختلــف آنها و در 
برگیرندگی ســلیقه تمامی مخاطبان هنر هفتم، فروش بی 

سابقه ای را برای سینمای ایران رقم زد.
این تجربه موفق در ادامه نیز پیگیری شد تا امروز و در نیمه 
های تابستان، با نگاهی ساده به فیلم هایی نمایش داده شده 
می توان دریافت که باز هم تالش شده تا تمامی سلیقه ها در 

یک دوره از اکران لحاظ شود.
دو فیلم »ننه نقلی« و »دزد و پری« در ژانر کودک، »بارکد«، 
»دراکوال« و »زاپــاس« در گونه طنز، »ایســتاده در غبار« 
در ژانــر دفاع مقدس و ســه فیلم »دختر«، »امــکان مینا« 
و »النتــوری« در ژانر اجتماعــی، خبر از توجه به ســلیقه 

مخاطبان سینما می دهد.
»بارکد« همچنان در صدر

فروش فیلم سینمایی »بارکد« چهارمین تجربه کارگردانی 
مصطفی کیایی که حــاال ۵6 روزی از نمایــش آن در 113 
سالن سینما می گذرد، اکنون به مرز 9 میلیارد رسیده است.
 ایــن فیلــم بــا بــازی بهــرام رادان، محســن کیایــی،

 سحر دولتشاهی، بهاره کیان افشار و رضا کیانیان تا کنون 8 
میلیارد و 96۵ میلیون تومان فروش داشته است.

اما فیلم ســینمایی »ایســتاده در غبار« نخســتین تجربه 
 فیلم بلنــد محمدحســین مهدویان نیــز با توجــه به ژانر

 دفاع مقدسی که دارد فروش خوبی را تا به حال تجربه کرده 

اســت.این فیلم با در اختیار داشتن 31 ســالن طی ۵6 روز 
نمایش، بیش از یک میلیــارد و 431 میلیون تومان فروش 

داشته است. 
فیلم ســینمایی »زاپاس« دیگر اثر طنز اکران این روزهای 
ســینما هر چند در ابتدای نمایش چندان در گیشــه موفق 
نبود؛ اما هر چه از زمان نمایش آن می گذرد با استقبال بهتر 

و بیشتری از طرف مخاطبان مواجه می شود. 
زاپاس طی 3۵ روز نمایش در 113 ســالن سینما تا به حال 
فروش ســه میلیارد و 179 میلیون تومانــی را تجربه کرده 

است.
تازه ترین ســاخته رضامیر کریمی با عنوان »دختر« از دیگر 
آثار اکران این روزهای سینماست که فروش خود را به مرز 2 

میلیارد تومان رسانده است.
 ایــن فیلــم بــا بــازی فرهــاد اصالنــی، مریــال زارعی،

 شــاهرخ فروتنیان و ماهــور الوند طــی 42 روز نمایش در 
43 سالن ســینما یک میلیارد و 970 میلیون تومان فروش 

داشته است.
 »دراکــوال« فیلمــی کمــدی - فانتــزی بــه کارگردانی 
رضا عطاران که هفته گذشته فروش آن نسبت به »زاپاس« 
کمی کاهش داشــته تا به حال طــی 3۵ روز نمایش در 71 
سالن سینما سه میلیارد و 342 میلیون تومان فروخته شده 

است. 
 فروش نسبتا مناسب فیلم های کودکان

اما دو فیلم »ننه نقلی« به کارگردانــی مرحوم پرویز صبری 
و »دزد و پری« ســاخته حســین قناعت که هــر دو در ژانر 
 کودک ســاخته شــده اند نیز با استقبال نســبتا مناسبی

مواجه بوده اند.
فیلم کمــدی - موزیــکال »دزد و پــری« با بــازی بهزاد 
فراهانــی، بهنــوش بختیــاری، رامیــن ناصر نصیــر، نادر 
 ســلیمانی، نگیــن معتضــدی، محمدرضــا شــیرخانلو،

 یاس نوروزی و پارسیا شکوری فر طی 14 روز نمایش در 27 

سالن سینما فروش 202 میلیون تومانی داشته است.
»ننه نقلی« نیز با بــازی احمدرضا اســعدی، رضا عظیمی 
و اســدا... یکتا طی 63 روز نمایش در 14 ســالن سینما به 
مرز نیم میلیارد نزدیک شــده و تا کنون 416 میلیون تومان 

فروخته شده است.
شروع طوفانی »النتوری«

همچنین فیلم هــای تازه اکران شــده »النتــوری« که با 
محدودیت ســنی 16+ ســال به نمایش درآمده، برخالف 
»امکان مینا« شروع طوفانی در گیشه داشته و طی چهار روز 
نمایش در 23 سالن ســینماهای تهران 708 میلیون تومان 

فروخته شده است.
»النتوری« سومین فیلم رضا درمیشــیان بعد از »بغض« و 
»عصبانی نیســتم!«، عاشــقانه ای پر التهاب در دل جامعه 

است، عشقی که به جنون ختم می شود.
در این فیلم هنرمندان بســیاری از جملــه نوید محمدزاده، 
باران کوثری، مریم پالیزبان، رضا بهبودی، مهدی کوشکی، 
بهناز جعفــری، فاطمه نقــوی، پریوش نظریــه، نادر فالح، 
اردشــیر رســتمی، حســین پاکدل، بهرنگ علوی، ستاره 
پســیانی، بهرام افشــاری، میثم نــوروزی، علیرضا خاتمی، 
 رضا رباط جــزی، حامد اســماعیل زاده، پانتــه آ غدیریان، 
 محمد حســین پــور و نظام الدیــن کیایی نقــش آفرینی

 می  کنند.

هالیوودگیشه

تنوع ژانر و گیشه ای که همچنان داغ است؛

شروع طوفانی »النتوری«

رهبر انقالب در یادداشتی برای کتاب »تَن تَن و سندباد« نوشتند: من 
هم همین قصه را همیشه تعریف می کردم! حیف که خیلی ها آن را باور 

نداشتند. حاال خوب شد، شاهد از غیب رسید!
 در مراســم دومین پاسداشــت هنر و ادبیات انقالب اســالمی که در 
موسسه  پژوهشــی فرهنگی انقالب اسالمی برگزار شــد، از یادداشت 
حضرت آیــت ا... خامنه ای بــر کتاب داســتانی »تَن تَن و ســندباد« 
نوشته آقای محمد میرکیانی رونمایی شــد. در این مراسم که از سوی 
دفتر حفظ و نشــر آثار حضرت آیت ا... خامنه ای و با عنوان »نشســت 
تخصصی ادبیــات کودک و نوجــوان از منظر رهبر انقالب اســالمی« 
 برگزار شــد، جمعی از شــخصیت های فرهنگی و ادبی حضور داشتند.

 حضرت آیت ا... خامنه ای در این یادداشــت که در آبــان ماه 1373 به 
نگارش درآمده مرقوم داشته اند:

بسم ا... الرحمن الرحیم
ـ  من هم همین قصه را همیشه تعریف می کردم! حیف که خیلی ها آن 
را باور نداشتند. حاال خوب شد، شاهد از غیب رسید! راوی این حکایت 
که خود همه چیز را به چشــم خود دیده، حکایت تن تن و ســندباد را 
چاپ کرده اســت. حاال دیگر کار من آسان شــد! همین بس است که 

نسخه  این کتاب را به همه  بچه ها بدهم.

رونمايی از يادداشت رهبر انقالب 
بر کتاب »تَن تَن و سندباد«

رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی 
شــهر اصفهان گفت: ارتقای فرهنگ قرآنی یکی از دغدغه های 
شورای شهر است که به وســیله برگزاری مسابقات قرآنی سعی 

در تحقق آن داریم.
اصغر آذربایجانی، اظهار کرد: جشــنواره قرآنــی بیان با همت 

موسسه قرآنی بینه و شهرداری اصفهان برگزار می شود.
وی با اشــاره به اینکه، یکــی از اقداماتی کــه در حیطه ارتقای 
فرهنگ قرآنی شهر می توان انجام داد، برگزاری مسابقات قرآنی 
است،گفت: پیشــنهاد برگزاری این مســابقات در شورای عالی 
کشور نیز مورد بررسی قرا گرفت که نهایتا با برگزاری این دوره 

مسابقات کشوری در اصفهان موافقت شد.
رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی 
شهر اصفهان با بیان اینکه این مسابقات در بخش های مختلفی 
از قبیل، ترتیل، قرائت، اذان و تواشیح برگزار می شود، ادامه داد: 

این مسابقات روز چهارشنبه برگزار خواهد شد.
آذربایجانی اضافه کرد: هزار نفر برای شــرکت در این مسابقات 
ثبت نام کرده اند که پس از بررسی ۵00 نفر از آنها برای حضور 

در این رقابت ها انتخاب شدند.
آذربایجانی اضافه کرد: امیدواریم برگزاری این مســابقات ادامه 
داشــته باشــد تا در ارتقای فرهنگ قرآنی گام موثری برداشته 

باشیم.

 ارتقای فرهنگ قرآنی يکی از 
دغدغه های شورای شهر است
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پیشنهاد سردبیر: 
کرفس کوهی در فهرست آثار ملی به ثبت رسید

اتفاقات روز

 دبیر هیئــت کاراته چهارمحــال و بختیاری گفت: تیم کاراته اســتان 
چهارمحــال و بختیــاری، در رده جوانــان، نایب قهرمان مســابقات 
کیوکوشین کشــور شــد. احمدرضا محمودی اظهارداشت: مسابقات 
قهرمانی کاراته کیوکوشین در بخش کومیته با حضور ۲۵۰ کاراته کار و 

۱۱ تیم از سراسر کشور به میزبانی شهرکرد برگزار شد.
وی افزود: این مســابقه با حضور تیم های مشــهد، تهران، کرمانشــاه، 
کردســتان، یزد، اصفهان، شــیراز، خوزســتان، هرمزگان، کهگیلویه 
و بویراحمد و شــهرکرد برگزار شــد. دبیر هیئت کاراتــه چهارمحال 
و بختیاری با بیان اینکه این مســابقات در ســه رده ســنی نونهاالن، 
نوجوانان و جوانان برگزار شــد، بیان کرد: تیم کاراته اســتان با کسب 
هفت مدال در رده ســنی جوانــان رنگارنگ، نایب قهرمان مســابقات 

کیوکوشین کشور شد.

 مدیر کل صنعت، معدن و تجــارت چهارمحال و بختیــاری، از تولید 
ساالنه ۲۰۰ هزار متر مربع فرش دستباف در این استان خبر داد.

نعیم امامی در گفت و گــو با خبرنگار مهر با اشــاره به اینکه ســاالنه 
۲۰۰هزار متر مربع فرش دستباف در این استان تولید می شود، اظهار 
داشــت: در اســتان چهارمحال و بختیاری در حال حاضــر ۱۰۰ هزار 
بافنده مشــغول به فعالیت هســتند. وی بیان کرد: حــدود ۴۵ درصد 

بافندگان فرش استان در تعاونی های فرش دستباف عضویت دارند.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت چهارمحــال و بختیاری عنوان کرد: 
فرش دســتباف چهارمحال و بختیاری هم اکنون شهرت جهانی پیدا 
کرده است و به کشور های مختلف جهان صادر می شود. وی بیان کرد: 
مهم ترین نوع فرش تولیدی چهارمحال و بختیاری، در منطقه چالشتر 

شهرستان شهرکرد تولید می شود.

فرمانده نیروی انتظامــی چهارمحال و بختیاری از دســتگیری ۷۰۰ 
ســارق در چهارمحال و بختیاری خبــر داد. غالم عبــاس غالمزاده، 
در نشســت خبری با اشاره به دستگیری ۷۰۰ ســارق در چهارمحال و 
بختیاری، اظهار داشــت: این سارقان از ابتدای ســال تاکنون دستگیر 
شده اند. وی عنوان کرد: مبارزه با ســرقت، از اولویت های اصلی نیروی 
انتظامــی در چهارمحال و بختیاری اســت. فرمانده نیــروی انتظامی 
چهارمحــال و بختیاری اظهار داشــت: مبارزه جدی با مــواد مخدر از 
اهداف اصلی نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری اســت که امسال 
تالش برای شناسایی باندهای مواد مخدر به صورت جدی در این استان 
پیگیری می شود. وی بیان داشــت: تالش برای شناسایی و دستگیری 
خرد فروشان مواد مخدر در این اســتان نیز از اهداف اصلی این استان 

است. 
 وی در ادامه با اشاره به اینکه پیگیری وقوع جرم، اولویت اصلی نیروی 
انتظامی اســت، بیان کرد: طرح ارتقای امنیت اجتماعی در این استان، 

در سال جاری اجرا می شود.

چهارمحال و بختیاری، نایب قهرمان 
مسابقات کاراته کشور شد

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
اســتان چهارمحال و بختیاری، از ثبت گونه گیاهی 
کرفس کوهی از چهارمحال و بختیاری در فهرســت 

آثار ملی خبر داد.
بهمن عسگری سوادجانی با بیان اینکه کرفس کوهي 
با نام علمي Kelussia odoratissima Mozaff و 
نام محلي »کلوس« از تیــره چتریان، گیاهي خودرو  
است که در صورت آســیب نرســیدن به ریشه آن، 
ســالیان ســال رویش دارد و  ارتفاع آن )ارتفاع گل( 
به ۱۲۰ و گاهي تا ۲۰۰ سانتي متر هم مي رسد، اظهار 
کرد: دوره رویش آن از هفته آخر اسفند ماه، همزمان 
با آب شدن برف ها، شروع و تا اول خرداد ماه در دامنه 
کوهســتان ها در ارتفاعات ادامه دارد.  وی با اشاره به 
اینکه این گیاه بومی از گونه هــای دارویی، تغذیه ای 
و علوفه ای منطقه زاگرس مرکزی ایران بوده و جهت 
درمان برخی از دردها و بیماری ها مانند کاهش فشار 
خون، روماتیسم و بیماری  های عصبی، جلوگیری از 
تولید ســنگ کلیه و مثانه و تمیز کردن مجاری ادرار 
استفاده می شود، افزود: از علوفه خشک این گیاه نیز 

می توان برای تعلیف دام استفاده کرد.
 عســگری ســوادجانی تصریح کــرد: متاســفانه در

دهه های اخیر، بهره  برداری بی  رویه و نامناســب از 
این گیاه )ریشه کنی این گیاه و فروش در استان های 
همجوار اصفهان، کهگیلویه و بویر احمد، خوزســتان 
و اســتان چهارمحــال و بختیــاری( باعث شــده تا 
 این گونه،  در معــرض خطر تهدیــد و حتی انقراض

قرار گیرد.
وی گفت: این اداره کل بر آن شــد تا در جهت کمک 
به حفظ این گونه ارزشمند، نسبت به تهیه پرونده آن 
برای ثبت در فهرست آثار ملی ایران در سال 9۴ اقدام 
کرده و نهایتا این اثر پس از طرح و بررســی در جلسه 
کمیته ملی ثبــت و حریم میراث طبیعــی، در تاریخ 

9۵/۰۵/۱۲ به ثبت رسید.
 مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
اســتان خاطرنشــان کرد: امید اســت بــا ثبت این 
گونه های ارزشــمند گیاهی در فهرســت آثار ملی و 
ارائه راهکارهای مناسب توســط ارگان های مربوطه 
همچون اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، 
برای حفظ و احیا و جلوگیری از انقراض آن، اقدامات 

شایسته صورت گیرد.

مدیرکل میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری:

کرفس کوهی در فهرست 
آثار ملی به ثبت رسید

۲۰۰ هزار متر فرش دستباف در 
چهارمحال و بختیاری

7۰۰ سارق در چهارمحال و 
بختیاری دستگیر شدند

ویژه

اســتاندار چهارمحال و بختیاری گفت: در سفر وزیر راه و 
شهرســازی، ۷۰ میلیارد تومان اعتبار به پروژه های راه و 

شهرسازی استان اختصاص یافت.
قاســم ســلیمانی در آیین بزرگداشــت روز خبرنگار و 
فعاالن رسانه اظهارداشت: در ســفر وزیر راه وشهرسازی 
در راســتای 3۱ مصوبــه، ۷۰ میلیارد تومــان اعتبار به 

پروژه های راه و شهرسازی استان اختصاص یافت.
وی با اشاره به سفر مسئوالن کشوری به استان افزود: در 

سفر وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی ۲۷ مصوبه 
صورت گرفت که اعتبار آنها بالغ بــر ۱6۰میلیارد تومان 

برآورد شده است.
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری بیان کرد: در ســفر 
به منطقــه بازفت، خان میرزا و سردشــت کــه با حضور 
نمایندگان و اســتاندار خوزســتان انجام شد، ۱۲ مصوبه 
درمورد تسریع ایجاد راه آهن، پروژه های راه و شهرسازی 

و مباحث گردشگری صورت پذیرفت.

سلیمانی با بیان اینکه اعتبارات امسال استان، نزدیک به 
3۷ درصد افزایش یافته اســت، خاطرنشان کرد: امسال با 
پیگیری های انجام شــده، اعتبارات ماده ۱8۰، اعتبارات 

استانی و ملی افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه خبرنگاران، زبان گویای مردم هســتند، 
گفت: خبرنگاران با شــناخت دقیق مســائل و مشکالت 
مردم و استان، می توانند آنها را به مسئوالن انتقال دهند؛ 
اگر مســئوالن اعتبارات کافی ندارند، برای رفع مشکالت 

مردم اما می توانند سخن آنها را بشنوند.
اســتاندار چهارمحال و بختیاری با اشــاره بــه مطالبات 
نشــریات از دســتگاه های اجرایی تصریح کرد: مسئوالن 
دستگاه های اجرایی در راستای پرداخت دیون مطبوعات، 
باید از بودجــه فرهنگی خود اســتفاده و حــق و حقوق 

مطبوعات را پرداخت کنند.
ســلیمانی با بیان اینکه مطبوعات می توانند از مدیران و 
دســتگاه های اجرایی انتقاد کنند، ادامــه داد: مطبوعات 
و خبرنــگاران می تواننــد از مدیــران انتقــاد کنند؛ اما 
انتقاد آنها بایــد منصفانه باشــد و کاری کنند که وحدت 
در جامعه حفظ شــود. وی با اشــاره به حوادث اخیر در 
جریان انتقــال آب به صنایــع افزود: بعــد از آن حوادث 
تلخ، کار هــای قانونی بــرای انتقال آب بــه صنایع انجام 
 شــد. رونق در صنعت سبب ایجاد اشــتغال ثابت و پایدار

در استان می شود.
اســتاندار چهارمحال و بختیاری با اشــاره به آبرســانی 
بــه ۱۰۰ روســتا گفــت: در حــال حاضر آبرســانی به 
 ۱۰۰روستا انجام شده و ۷۵ روستای دیگر در دستور کار

قرار گرفته است.

منطقه ذخیره گاهی ارس چهار طاق شهرســتان کیار از 
استان چهارمحال و بختیاری، در فهرست آثار ملی میراث 

طبیعی به ثبت رسید.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
استان چهارمحال و بختیاری، از ثبت منطقه ذخیره گاهی 
ارس چهار طاق شهرســتان کیار در فهرســت آثار ملی 

میراث طبیعی خبر داد. 

بهمن عسگری بـــا اشاره بـــه ثبـــت ایـــن اثـــر در 
نشســـت ۱۲ مردادمــاه ســـال جــاری )9۵( کمیته 
ملی ثبـــت و حریـــم میراث طبیعی، ابــراز امیدواری 
کرد کــه با ثبت ایــن گونه هــای ارزشــمند گیاهی در 
فهرســت آثار ملی و ارائه راهکارهای مناســب توســـط 
ادارات مربـوطـــه ماننــد اداره کل منابــع طبیعــی و 
آبخیــزداری، اقدامات شایســته بــرای حفــظ و احیا و 

جلوگیــری از تخریــب و انقــراض آن صــورت پذیرد. 
وی با بیان اینکه ذخیــره گاه ارس چهار طاق، نهمین اثر 
طبیعی ثبت شــده چهارمحال و بختیاری در فهرســت 
آثار ملی است، گفت: این منطقه، رویشــگاه گونه مقاوم 
 و دیــر زیســت درخــت ارس )juniperus( از خانواده

سروها می باشد. 
عسگری اضافه کرد: منطقه ذخیره گاهی ارس چهار طاق 
با مساحتی حدود ۴۰۰ هکتار، در مجاورت شهر ناغان از 

توابع شهرستان کیار قرار دارد.
 سرده ارس، مشــتمل بر 6۰ گونه با دیر زیســتی بالغ بر

یک هزار سال است.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

اختصاص ۷۰ میلیارد تومان اعتبار به پروژه های راه و شهرسازی

امسال با 
پیگیری های 
انجام شده، 

اعتبارات ماده 18۰، 
اعتبارات استانی و 
ملی افزایش یافته 

است

ابالغ رای
5/239 شــماره دادنامــه:9509970350900351 شــماره پرونــده: 
9409980350901184 شــماره بایگانی شــعبه: 941323 خواهان: آقای 
هوشمند مومنی فرزند اصغر به نشــانی اصفهان خیابان زینبیه روبروی 
آتش نشانی خیابان آزادی روبروی پارک آزادی فروشگاه لوازم خانگی 
محمد کدپســتی 8197848151 تلفن 09137959530 خوانده: آقای محمد 
علی شفیعی فرزند حسین به نشــانی مجهول المکان، خواسته ها: 1- الزام 
به تنظیم سند خودرو 2- مطالبه خسارت دادرســی، گردشکار: دادگاه با 
بررســی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای دادگاه: دعوی خواهان آقای هوشمند مومنی به 
طرفیت خوانده آقای محمد علی شفیعی الزام خوانده به تنظیم و انتقال سند 
رسمی یک دستگاه خودرو پراید به شماره انتظامی 616 ن 53 ایران 13 و 
مطالبه خسارات دادرسی می باشد با توجه به دادخواست تقدیمی و قرارداد 
عادی 94/2/26 که حسب آن خواهان خودرو مذکور را از خوانده خریداری 
کرده است و خودرو مدارک آن نیز تحویل خواهان شده است و با توجه به 
پاسخ استعالم واصل شده از راهنمایی و رانندگی و تایید مالکیت خوانده 
و با توجه به عدم حضور خوانده و عدم ایراد و دفاع در قبال دعوی مطرح 
شده دادگاه دعوی را وارد دانسته به اســتناد مواد 10، 219 و 220 قانون 
مدنی و مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر الزام خوانده به 
انتقال رسمی مالکیت خودرو شــماره 616 ن 53 ایران 13 و پرداخت مبلغ 
1/723/000 ریال بابت هزینه دادرســی و مبلغ 120/000 ریال هزینه نشر 
آگهی در حق خواهان محکوم می کند. رای صادر شده غیابی و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی و ظرف بیســت روز پس از آن قابل تجدید 
نظر خواهی است. م الف:13664 شــعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

)274 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

5/240 شــماره دادنامــه: 9409976825300344 شــماره پرونــده: 
9309986825300343 شماره بایگانی شعبه: 930372 خواهان: شهرداری 
اصفهان به نشــانی میدان امام حســین، خوانده: آقای علی اسالم دوست 
فرزند محمد علی به نشانی شهرســتان اصفهان خ ابن سینا ک بیمارستان 
امین روبروی درب بیمارســتان کارگاه زرگری، خواســته ها: 1- مطالبه 
وجه چک 2- مطالبه خســارت تاخیر تادیه 3- تامین خواســته 4- مطالبه 
خسارت، رای دادگاه: در خصوص دعوی شــهرداری اصفهان به طرفیت 
آقای علی اسالم دوســت فرزند محمد علی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 
یکصد و ده میلیون و هشتصد و سی هزار ریال بابت یک فقره چک به شماره 
233737 مورخ 92/9/25 به انضمام خسارت هزینه دادرسی و تاخیر تادیه 
به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مالحظه 
دادخواســت تقدیمی و رونوشــت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت 
صادره از بانک محال علیه و نظر به اینکه خوانــده با وصف ابالغ قانونی 
وقت دادرسی در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و دفاعی به عمل نیاورده و 
دلیلی که حاکی از برائت ذمه خویش باشد ابراز ننموده و مستندات ابرازی 
خواهان مصون از ایراد و اعتراض مانده و با توجه به بقاء اصول اسناد در 
ید خواهان که حکایت از اشــتغال ذمه خوانده دارد دعوی خواهان را وارد 
و ثابت تشخیص مســتنداً به مواد 519 و 198 و 194 قانون آیین دادرسی 
مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجــارت و تبصره الحاقی ماده 2 اصالحی 
صدور چک و استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و ده میلیون و هشــتصد و سی هزار ریال 
بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه و ارزش واقعی چک بر 
مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول بر اســاس شاخص اعالمی 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی که پس از محاسبه از طریق اجرای احکام 
مدنی وصول خواهد گردید و پرداخت کلیه خسارات دادرسی وفق مقررات 
در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پــس از آن ظرف 20 روز قابل 
تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر مرکز استان می باشد. م الف:13666 

شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )348 کلمه، 4 کادر(

ابالغ رای
5/241 کالسه پرونده:31/95 شماره دادنامه:167-95/5/2 مرجع رسیدگی: 
شــعبه 101 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان:علی قاســمی زاده 
شهرآبادی به نشانی چهار باغ عباســی مجتمع افتخار طبقه 4 واحد 505، 
خوانده: امید لطیفی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه سفته، با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا محترم شورا ضمن 
اعالم ختم رسیدگی با اســتعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوای علی قاسمی 
زاده شهرآبادی به طرفیت امید لطیفی به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 
ریال ســفته های بــه شــماره خزانــه داری کل 708919-94/12/20 و 
708917-95/1/20  به انضمام مطلق خســارات قانونی با عنایت به بقای 
اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه خواســته دارد و عدم حضور خوانده در جلســه 
رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب شورا دعوای 
مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به استناد مواد 307و309 قانون 
تجارت و مــواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرســی دادگاههای 
عمومــی و انقالب در امور مدنــی حکم بر محکومیت خوانــده به پرداخت 
مبلغ 50/000/000  ریال ) پنجاه میلیون ریال( بابت اصل خواســته و مبلغ 
745/000 ریال ) هفتصد و چهل و پنج میلیون ریال( بابت هزینه دادرسی و 
همچنین خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/2/29 لغایت 
تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی 
جمهوری اســالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشــد در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شــورا و ظرف بیست روز 
پس از نقض مهلت واخواهی قابل تجدید نظرخواهی در دادگاههای عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد.
م الف:13682 شعبه 101 حقوقی مجتمع شــماره سه شورای حل اختالف 

اصفهان )287 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

5/242 کالســه پرونده اصلی: 975/94 شماره دادنامه: 94/11/28-1162 
مرجع رسیدگی کننده: شعبه 23 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
آقای مجید کنگازیان به نشــانی اصفهان پارک الله دینــان کوچه برج بن 
بست شــاهد پالک 233، خوانده: آقای ذبیح اله رشیدی به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه وجه، گردشکار: شــعبه 23 با عنایت به محتویات 
پرونده کالسه 975/94 و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن 
ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای مجید کنگازیان  
به طرفیت آقای ذبیح اله رشــیدی به خواســته مطالبه مبلغ 40/000/000 
ریال موضوع یک فقره چک به شــماره  837/651387 مورخ 94/5/20  به 
انضمام مطلق خسارات قانونی. با عنایت به محتویات پرونده و بقای اصول 
مستندات در ید خواهان که ظهور بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه چک را دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ 
وفق ماده 70 در جلسه رســیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و 
مدرک موثر قانونی در خصوص دعوی مطروحه مبنی بر برائت ذمه خویش 
ابراز و اقامه ننموده شورا دعوی خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده و 
مستنداً به مواد  198- 515-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 330/000 ریال بابت هزینه های دادرســی و خسارات تاخیر تادیه 
از تاریخ سررسید ) 94/5/20 ( تا زمان وصول بر اساس آخرین شاخص 
بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی 
محسوب و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه 
و پس از انقضای مهلت مذکور، ظــرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. 
م الف: 13683 شعبه 23 مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

)295 کلمه، 3 کادر(  

ابالغ رای
5/243 کالســه پرونده: 686/89 ش ح 26 شــماره دادنامه:10/28-1342 
مرجع رسیدگی: شعبه 26 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
مهدی رضیئی فرزند عبدالعلی به نشانی اصفهان خ امام خمینی خ طالقانی 
کوچه صفا شرکت درنا، خواندگان: 1- جمشید سرلک به نشانی اصفهان 
خ کاشــانی خ میرداماد کوچه 49 پالک  46 و 2- امامقلی سرلک به نشانی 
ســده لنجان خیابان امام کوی عدل پ 25 ، خواســته: مطالبه،  با عنایت به 
محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و 
به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: دعوای 
مهدی رضیئی فرزند عبدالعلی به طرفیت جمشید سرلک و امامقلی سرلک  
به خواسته مطالبه مبلغ چهل میلیون ریال بابت وجه سفته شماره 477942  
به انضمام مطلق خسارات قانونی- با توجه  به بقای اصول مستندات در ید 
خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد 
و این که دفاع خوانده مبنی بر اقرار به دین و وجود اصل ســفته در دست 
خواهان و تقاضای اعمال جهت رسیدگی به موضوع توسط اصحاب دعوی 
بالوجه / بالدلیل تلقی می گردد، بر شورا ثابت است  لذا به استناد مواد 310 
و 313 قانون تجارت و 198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال  بابت اصل خواسته 
و سی هزار ریال  بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از 
تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاســبه آن بر اساس نرخ اعالمی از 
سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق  خواهان صادر 
و اعالم می نماید رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
اعتراض در دادگاه های عمومی اصفهان خواهد بود.  م الف:13684 شعبه 26 
حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان )293 کلمه، 3 کادر(  

ابالغ رای
5/244 کالســه پرونــده 16/95 شــماره دادنامــه: 177-95/5/3 تاریخ 
رسیدگی:95/4/26 مرجع رسیدگی: شعبه 53 حقوقی شورای حل اختالف 
اصفهان، خواهــان: محمد رنجبر به نشــانی اصفهان خ مشــتاق دوم پل 
شهرستان دنبال کانال جی شیر ک بنفشه ، خوانده: زیبا صادقی به نشانی 
مجهول المکان، خواســته: مطالبه مبلغ ده میلیون ریال طبق پرینت بانکی، 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی 
تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوای خواهان محمد رنجبر فرزند قاسم به طرفیت زیبا صادقی 
به خواسته مطالبه مبلغ ده میلیون ریال وجه نقد به انضمام مطلق خسارات 
قانونی هزینه دادرســی و تاخیر تادیه و صدور قرار تامین خواسته بدین 
شرح که خوانده اظهار داشــته در مورخه 95/2/22 این مبلغ را به اشتباه 
به شماره حساب 211771122007 که متعلق به خوانده است واریز نموده 
لذا تقاضای عودت این مبلغ را دارم. شــورا با عنایت به محتویات پرونده 
و مالحظه پرینت حســاب بانکی خواهان محمد رنجبر و استعالم صورت 
گرفته از بانک ملی که حاکی از این مطلب اســت که خواهان مبلغ مذکور را 
به حساب خوانده واریز ننموده و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی 
و عدم ارسال الیحه دفاعیه لذا شورا دعوای مطروحه را وارد دانسته و به 
استناد مواد 265 قانون مدنی و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی 
دادگاه های عمومی و انقالب حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ده 
میلیون ریــال 10/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 750/000 ریال 
جمعًا بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست 95/2/27 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس 
نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به عهده اجرای 
محترم احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این 
شــعبه و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدید نظر در دادگاه های عمومی 
حقوقی اصفهان می باشــد. م الف:13685 شعبه 53 حقوقی مجتمع شماره 

سه شورای حل اختالف اصفهان )353 کلمه، 4 کادر(  

فقدان سند مالکیت
5/262 شماره صادره: 1395/43/258231 نظر به اینکه سند مالکیت 3 حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ پالک ثبتی شــماره 857 فرعی از 5 اصلی واقع 
در بخش 14 اصفهان  ذیل ثبت 236132 در صفحــه 128 دفتر امالک جلد 
1062 به نام همدم نصر اصفهانی تحت شماره چاپی مسلسل 404802 ثبت 
و صادر و تســلیم گردیده است سپس مع الواســطه به موجب سند انتقال 
شماره 308397 مورخ 1393/11/16 دفترخانه شماره 77 اصفهان به خانم 
پریسا کمالی فرزند محسن انتقال یافته سپس نامبرده با ارائه درخواست 
کتبی به شــماره وارده 139521702025006790 مورخ 1395/04/19 به 
انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 72578 
مورخ 1395/04/13 به گواهی دفتر خانه 55 اصفهان رســیده است مدعی 
است که سند مالکیت آن به علت جابه جایی مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مســترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به 

صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 14682 اداره ثبت اســناد و امالک غرب استان اصفهان )257 کلمه، 

3 کادر(  
فقدان سند مالکیت

5/281 شــماره صادره: 1395/43/228726 نظر به اینکه آقای خلیل جان 
نثاری الدانی با تسلیم برگ استشهاد شهود مدعی فقدان سند مالکیت 1/5 
حبه مشاع باستثنای بهای ثمنیه اعیانی آن از 72 حبه ششدانگ پالک شماره 
13/633 بخش 14 اصفهان کــه در صفحه 594 دفتر 507 به شــماره ثبت 
89995 به نام وی ثبت و سند صادر شــده و مفقود گردیده است. نامبرده 
درخواست صدور ســند مالکیت نموده لذا  طبق تبصره یک اصالحی ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هر کس مدعی انجام 
معامله نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت جلسه 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد شــود. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند صادر و به 
متقاضی تسلیم خواهد شــد. م الف: 14747 اداره ثبت اسناد و امالک غرب 

استان اصفهان )172 کلمه، 2 کادر(  
تحدید حدود اختصاصی

5/251  شــماره: 95/21702025009060 چون تحدید حدود ششــدانگ 
یکباب خانه پــالک 2870 فرعی از پالک شــماره 24/37 واقع در بخش 14 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام احمدرضــا بنکدار افارانی فرزند 
علی در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده 
اینک بنا به دستور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 95/6/16 ساعت 
9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین 
و مجاورین اخطــار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور 
یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امــالک مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا )30( روز پذیرفته خواهد شد و 
طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت 
معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم 
دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به 

این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 95/5/19 
م الف: 14545 رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب اصفهان)184 کلمه، 

2 کادر(

ثبت منطقه ذخیره گاهی ارس چهار طاق در فهرست آثار ملی
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 ایــن تصمیــم FDA کــه چنــد روز پیش منتشــر شــد
 بدیــن معناســت کــه شــرکت بیوتکنولــوژی بریتانیایی

 Oxitec که وظیفه تولید حشــره GMO را به عهده گرفته، 
یک گام دیگر به انتشار آنها برای انجام یک آزمون میدانی در 
جامعه کوچکی از کی هون در فلوریدا نزدیک  شــده است. به 
نوشته زومیت، این شرکت نوعی حشره اصالح شده ژنتیکی 
موسوم به پشــه آئدس اجیپتی )Aedes aegypti( ایجاد 
کرده اســت. در واقع این حشرات همان حشــراتی هستند 

که ویروس زیــکا را انتقال می دهند. تنــوع GMO در صفات 
ژنتیکی بــه فرزندان آنها نیز منتقل شــده و باعث می شــود 
 در طبیعــت خیلی زود بمیرند. پیشــنهادی که ارائه شــده 
بدین صورت اســت که ما تقریبا همه پشــه های GMO نر را 
 GMO در طبیعت رها کنیــم تا بتواننــد با ماده  هــای غیر
در طبیعــت جفت گیری کــرده و پشــه هایی را بــه وجود 
بیاورند که به ســرعت می میرنــد و در نتیجه بــا این فرآیند 
کل جمعیت حشــرات ناقل زیکا کاهش خواهــد یافت. در 

 آزمایش هایی که در گذشته توسط این شرکت و شرکای آن 
منتشر شده، اســتفاده از  تنوع GMO باعث کاهش جمعیت 
پشــه ها تا بیش از ۹۰ درصد شــده بود. با این حال، حشرات 
اصالح شــده ژنتیکی، در حال حاضر در برزیل برای مبارزه با 
زیکا استفاده می شــوند. اما موضوع قابل توجه این است که 
این حشرات را نمی توان برای انجام یک آزمایش در کی هون 
بدون دریافت تاییدیه از انجمن کنترل حشــرات فلوریدا در 
طبیعت رها کرد. مدیر اجرایی هیئت مدیره این مرکز، مایکل 
دویل بیانیه ای ارائه داده و در آن تاکید کرده اســت که ما به 
کنشگرایی بیشتری در مسیر توقف پشه آئدس اجیپتی نیاز 
داریم. در بخشــی از این گفته ها چنیــن می خوانیم: هدف 
نهایی ما کاهش جمعیت آئدس اجیپتی است و در این مسیر 
می خواهیم به میزانی از جمعیت این موجودات برســیم که 
نتوانند بیماری هایی مانند تب دانــگ، چیکونگونیا و زیکا را 
منتقل کنند. وی اشاره کرد: اگر آزمایش های مقیاس کوچک 
آنها موفقیت آمیز باشد، به دنبال راه هایی برای گسترش این 
فناوری خواهند بود. آئدس اجیپتی از سخت ترین گونه های 
پشــه به منظور کنترل هســتند و باید به دنبال فناوری های 
متفاوتی باشــیم. چشــم انداز آزادســازی پشــه GMO در 
منطقه مورد آزمایش باعث ایجاد اعتراضاتی از ســوی برخی 
از ساکنان کی هون شده اســت. آنها در برخی معابر و مکان ها 
عالئمی را که حاکــی از »عــدم رضایت« ســاکنان از روند 
پیش رو است، به نمایش گذاشــته اند. در ادامه این بحث های 
عمومی و جدال انگیز، بیشتر اعضای انجمن کنترل حشرات 
فلوریدا اظهار کرده اند که خواســته مردم را در مورد اینکه آیا 
 از انجام این آزمایش در منطقه رضایــت دارند یا خیر، دنبال 
خواهند کــرد و تصمیم دارند تا نظر عمومی مــردم را در این 
مورد با برگزاری یک همه پرســی عمومــی غیرالزام آور جویا 
شــوند. یکی از ســاکنان محلی کــه از ســازمان دهندگان 
اعتراضــات علیه این آزمایش اســت، اظهار داشــته که او از 
تصمیم FDA برای صدور مجوز انجام این آزمایش در کی هون 
مایوس شده اســت. میال دمیر )Mila de Mier( درخواست 
Change.org را راه اندازی کرده اســت که در طی آن بیش 
از ۱۶۰ هزار امضا علیــه ادامه روند ایــن آزمایش در منطقه 
جمع آوری شــده اســت. دمیر در گفت وگو با شبکه خبری 
ABC گفت: بسیار ناامید هستم. من باور دارم که این کار غیر 
مسئوالنه اســت و آنها این تصمیم را تحت فشارهای سیاسی 
گرفته اند. با اســتفاده از پشه های GMO، ســال ها به طول 
خواهد انجامید تا شــاهد حتی یک تغییر ناچیز در جمعیت 
پشــه ها در منطقه ای مانند میامی باشــیم. امــا مدیرعامل 
 FDA اکسیتک، هادین پری، اظهار داشته که از ارزیابی های
خشنود است. در حال حاضر، تصویب ســریع برای استفاده 
از پشه GMO امکان پذیر نیســت چرا که FDA این فناوری 
را به عنوان یک داروی حیوانات در نظــر می گیرد تا اینکه با 
این فناوری به عنوان یک روش درمانی برای انسان ها برخورد 
کند؛ چیزی که در صورت تحقق می تواند باعث ایجاد زمینه 

تصویب مجوزهای سریع تر از سوی این سازمان باشد.

يادداشت

نوعی پشه اصالح شــده از نظر ژنتیکی وجود دارد که می تواند برای جلوگیری از گسترش ويروس زيکا در 
فلوريدا به کار رود. اين ويروس ممکن است در آينده نزديک در اين ايالت شیوع يابد و از اين رو تصمیم بر آن 
 )FDA( شده که اقدامات پیشگیرانه در برابر آن انجام شود. از سويی نیز سازمان غذا و داروی اياالت متحده
پس از تحقیق و بررســی های خود اعالم کرده است که حشــره های مذکور روی محیط زيست هیچ نوع اثر 

چشمگیری ندارند.

اخبار

معرفی

آيا روش های بیولوژيک دفع آفات در جنگ با زيکا موثر واقع می شود؟

باپشهبهمبارزهپشهمیرویم!

 رایانه واتســون متعلق بــه IBM همــه کار انجــام می دهد؛ از 
برنده شدن در مسابقه تلویزیونی »Jeopardy« گرفته تا پخت 
غذاهای عجیب و غریب، اما به تازگی توانســته با نجات جان یک 
انســان، مهم ترین موفقیت دوران عمر خود را رقم بزند. پزشکان 
دانشگاه توکیو در گزارشــی اعالم کردند: با استفاده از این هوش 
 مصنوعی، توانســتند گونه نادری از ســرطان خون را در بیماری

 ۶۰ ساله تشخیص دهندکه چند ماه قبل در تشخیص آن اشتباه 
کرده بودند. در این گزارش آمده اســت؛ سیستم تجزیه و تحلیل 
Watson تنها با صرف زمــان ۱۰ دقیقه، تغییرات ژنتیکی بیمار 
را با پایگاه داده اطالعات حدود 2۰ میلیــون مقاله تحقیقاتی در 
زمینه ســرطان مطابقت داده، ســپس تشــخیص دقیقی ارائه 
نموده و راه هــای ممکن بــرای درمان این بیماری را پیشــنهاد 
کرده اســت. همچنین در گــزارش دیگری از ایــن مرکز، ظاهرا 
»واتسون« توانسته نوع متفاوتی از سرطان خون را در بیمار دیگر 
شناسایی نماید. البته احتماال برای استفاده مداوم و همیشگی از 
»واتسون« یا دیگر سیستم های هوش مصنوعی به عنوان مشاور 
در بیمارســتان  ها هنوز راه درازی در پیش داریم، اما این گزارش 
نشــان می دهد چنین روند همکاری در مراکز پزشکی و به ویژه 
در امر تشــخیص بیماری ها تا چه حد می تواند ســودمند و موثر 
باشد. با استفاده از این روش، نیازی نیست هفته ها و ماه ها مقاالت 
تحقیقاتی و اطالعات بیماران را جســت وجو کرد تا روش درمان 
بیماری جدید و صعب العالج را شناسایی کنیم یا دست به دامن 
بیمارســتان ها و مراکز تحقیقاتی دیگر شــویم بلکه صرفا با ارائه 
داده های صحیح به سیســتم هوش مصنوعی، تشخیص دقیقی 

دریافت کرده و عملیات درمان را آغاز می کنیم.

روز گذشته تحلیلگر معروف موسسه »KGI Securities«، آقای 
»مینگ-چی کو« بررسی تازه اش از شرایط اپل واچ را منتشر کرده 
و آن را در اختیار سرمایه گذاران قرار داده اســت. وی که تاکنون و 
در ســال های اخیر، بررســی های دقیقی از عملکرد اپل در آینده و 
محصوالت آن را ارائه داده اســت در یادداشت تازه اش، عنوان کرده 
که در نیمه دوم سال 2۰۱۶ باید انتظار نسل بعدی اپل واچ را داشته 
باشــیم. مینگ-چی کو باور دارد که اپل، پردازنده ساعت هوشمند 
بعدی اش را توســط شــرکت TSMC و با فرآیند ۱۶ نانومتری به 
تولید خواهد رساند و ســرعت آن نیز طبیعتا از نسل کنونی بیشتر 
خواهد بود. در این میان اشــاره شــده که اپل واچ بعدی، به همراه 
سنسورهای بیشــتری همچون فشارســنج و GPS عرضه خواهد 
شــد در حالی که ویژگی مقاومت آن در برابر آب نیــز بهبود یافته 
و ظرفیت باتری اش هم بیشــتر می شــود. نکته ای که وجود دارد 
این اســت که مینگ-چی کو، رابطه ای عالی بــا تامین کنندگان 
قطعات اپل دارد و بیشــتر اطالعات خود را نیز از این طریق کسب 
می کند.  او با توجه به همین مســئله، خبر می دهد که امسال، اپل 
واچ بدون تغییر در ابعاد دســتگاه یا افزایش اندازه نمایشگر عرضه 
می شود. به طور کلی ظاهر نســل جدید، همچون نسل کنونی این 
ساعت هوشمند اســت. چی کو البته اذعان دارد که در سال جاری، 
اپل دو نمونه جدید از ســاعتش را معرفی خواهد کــرد. نمونه اول، 
به روز رسانی مدل ورزشــی و ارزان قیمت است که تغییر خاصی با 
نسل کنونی نخواهد داشت اما به GPS و فشارسنج مجهز می شود. 
مدل بعدی، جدا از این دو سنســور، مشمول پردازنده ۱۶ نانومتری 
TSMC نیز خواهد شد. در میان شایعات قبلی آمده بود که اپل واچ 
2، به ارتباط دیتای همراه نیز مجهز می شود و قادر خواهد بود به این 
شکل، به اینترنت متصل شــود. آقای کو، باور دارد که اپل در سال 
 2۰۱۷ پشتیبانی از LTE را در اختیار کاربران ساعت هوشمند خود
 KGI قرار می دهد. این طور که به نظر می رســد، تحلیلگر معروف 
Securities باور دارد که اپل در ســال 2۰۱۷ هم تصمیمی مبنی 
بر تغییر طراحی اپل واچ ندارد. همان طور که ذکر شــد، این سالی 
اســت که احتماال شــاهد حضور LTE در این گجت خواهیم بود. 
با این حال وی عقیده دارد که در ســال 2۰۱۸، اپــل به طور کلی 
ساعت هوشــمندش را باز طراحی خواهد کرد و آن را با ظاهری نو 
در اختیار کاربران قرار خواهــد داد. مینگ-چی کو قبال پیش بینی 
کرده بود که اپل در ســال 2۰۱۶، بین ۷ الی ۷/5 میلیون دســتگاه 
 ســاعت هوشــمند به فروش می رســاند اما اکنون و بــا توجه به 
معرفی شــدن دو دســتگاه مختلف از این محصــول، می گوید که 
 رقم فروش اپل واچ در ســال جاری به ۱۰ الی ۱۱ میلیون دستگاه

 خواهد رسید.

راننده یک دستگاه خودروی تســال مدل S در چین که اخیرا دچار 
یک تصادف جزئی شده، انگشت اتهام را مستقیما به سمت نرم افزار 
هدایت خودکار تسال نشانه رفته اســت. همین هفته ویدیویی روی 
ســایت Weibo قرار گرفت که نشــان دهنده تصویر ضبط شــده 
دوربین داخل یک خودروی تسالی مدل S در حال حرکت در اتوبان 
است. یک خودروی دیگر که ظاهرا با مشــکل فنی مواجه شده، در 
شانه سمت چپ اتوبان قرار گرفته، به گونه ای که بخشی از آن هنوز 
در مسیر حرکت خودروی تسال قرار داشــت اما تسال بدون توجه به 
حرکت خود ادامــه داده و برخوردی جزئی بــا آن پیدا می کند. این 
تصادف در یکی از اتوبان های پکن رخ داده و راننده خودروی تســال، 
هم تصاویر ویدیویی برخورد و هم عکس های مربوط به پیامدهای آن 
را روی اینترنت قرار داده اســت. در ویدیوی مذکور به نظر نمی رسد 
خســارت چندانی به اتومبیل وارد شده باشــد اما عکس ها حاکی 
از آن است که خســارات وارده، از آنچه تصور می شود، بیشتر است. 
همان گونه که در ویدیوی مربوطه  دیده می شــود، راننده خودروی 
جلویی برای اجتناب از برخورد با خودروی متوقف در حاشیه اتوبان، 
اندکی به سمت راست متمایل می شــود اما راننده خودکار تسالی 
مدل S چنین کاری انجام نمی دهد. ویدیــوی مذکور، موجب بروز 
ابهامات جالبی می شود. مثال اینکه، تسال به رانندگان توصیه می کند 
 همیشه در حالت خودکار دست های خود را روی فرمان یا نزدیک آن 
قرار دهند، بــه ویژه بــرای موقعیت هایــی نظیر این. امــا به نظر 
 می رســد هنگام بروز تصادف، راننده کوچک ترین توجهی به جاده 
 نداشــته اســت. دوم اینکه، عدم تصمیم نرم افــزار هدایت خودکار 
تسالی مدل S به تغییر مســیر برای اجتناب از این برخورد واضح، 
کمی غیر عادی و عجیب است. بر اساس گزارش ها، تصادف یاد شده 
خسارتی در حدود ۷5۰۰ دالر به بار آورده و راننده خودروی مذکور 
معتقد است شرکت تسال باید به خاطر باگ نرم افزاری سامانه هدایت 

خودکار اتومبیلش، نصف این مبلغ را بپردازد.

کوله پشــتی جدید شــرکت اچ پی با نام 
شــبیه   »Powerup Backpack«
دیگر محصوالت بازار به نظر می رســد، 
امــا داخــل آن باتری عظیــم 224۰۰ 
میلی آمپر ســاعتی جای گرفته که قادر 
اســت بارها ابزارهای الکترونیکی شما را 

شارژ نماید.
برای مثال با این ظرفیــت باال، می توان 

باتری اسمارت فون را تا ۱۰ بار پر کرد.
پشــتی  کولــه  ایــن  در  همچنیــن 
 روزنه های تهویه و حســگرهای حرارتی 
تعبیه شــده تا از افزایــش دمای بیش 

از حــد باتــری آن جلوگیــری نماید.
گفتنی است طبق قوانین FAA هرگونه 
باتری با توان بیشتر از ۱۰۰ وات-ساعت 
را نمی تــوان در محموله های باری جای 
داد، اما در صورتی کــه »تاییدیه خطوط 
 هوایــی« برایــش صادر شــده باشــد، 

حمل و نقل آن ممانعتی نخواهد داشت.
باتری این کوله پشــتی، ۸4 وات-ساعت 
انرژی الکتریکی داشته و بنابراین مشکل 
 خاصی در ســفرهای هوایی یــا زمینی 

به وجود نمی آورد.
بــا ایــن حــال، از آنجــا کــه قوانین 

کشــورهای مختلف با یکدیگر متفاوت 
هســتند، شــاید در برخــی کشــورها 
حمل چنیــن باتــری قدرتمنــدی به 
 بروز مســائل امنیتی و مشکالت خاص

منجر شود.
الزم بــه ذکر اســت کــه قیمــت این 
 محصول در حال حاضــر 2۰۰ دالر بوده

و از تاریخ یک اکتبر )۱۰ مهــر( به بازار 
عرضه می گردد، ضمـن اینکه به گزارش 
دیجیاتو، پیش خریــد آن در حال حاضر 
از فروشــگاه اینترنتی آمــازون ممکن 

است.

هوش مصنوعی IBM در بیمارستان هم خوش درخشید؛

واتسون اين بار در نقش پزشک

نسل جديد ساعت هوشمند اپل شايد در نیمه دوم 2016؛

امکان سنجش موقعیت و فشار
هم اضافه می شود

راننده خودکار تسال باز هم حادثه آفريد؛

راننده، ماشین تسال را مقصر می داند

اچ پی، کوله پشتی جديد خود را معرفی کرد؛

توانی برای 10 تلفن 
هوشمند در پشت شما

در آزمايش هايی 
که در گذشته 

توسط اين شرکت 
و شرکای آن 
منتشر شده، 

استفاده از  تنوع 
GMO باعث 

کاهش جمعیت 
پشه ها تا بیش از 

۹0 درصد شده بود

یکــی از جالــب تریــن پروژه هایی که در ســایت 
کیک استارتر قرار گرفته Codex Silenda یا همان 
کتاب پازل هاســت. این اثر هنری از چوب ســاخته 
شــده و 5 صفحه دارد و هر کــدام از صفحاتش هم 
معمایی برای حل کردن دارنــد. برای آنکه بتوانید به 
صفحه بعدی کتاب بروید، الزم اســت که معمایی را 
حل کنید و قفل آن را باز نماییــد تا امکان ورق زدن 

کتاب فراهم گردد.
داســتان کتاب نیــز به یکــی از شــاگردان کارگاه 
داوینچی مربوط می شــود که کتابچــه ای قدیمی 
را پیدا می کنــد و ماجرایــی که بعــد از آن برایش 
رخ می دهــد. ایــن کتــاب همچنیــن محفظه ای 
 بــرای نگهداری اقــالم مختلــف دارد و آن قدر زیبا 
ســاخته شــده که می توان آن را به یــک اثر هنری 
تشبیه نمود. صفحه اول کتاب نوعی عنبیه مکانیکی 
اســت و باید تشــخیص دهید چطور باز می شود تا 

بتوانید به صفحه بعدی بروید.
صفحه دوم امــا نوعــی هزارتوی چرخنــده دارد و 
دشواری اش آنجاست که این مســیر تو در تو از دید 

کاربر پنهان است.
صفحه ســوم Geneva Gears نام دارد و مشتمل 
بر چرخ های ژنو با شش دنده اســت. آن دنده ها باید 
در جای درست قرار بگیرند تا صفحه باز شود. صفحه 
چهارم Paradox Sliders نام دارد که حاوی چهار 
نوار لغزنده اســت و این نوارها باید به صورت کامل و 

درست چیده شوند تا صفحه بعدی باز شود.
صفحــه آخر هــم Cryptex Lock نــام دارد. باید 
اضافه کرد که صفحات این کتاب با اســتفاده از لیزر 
برش خورده اند و تماما با دســت ســر هم شده اند. 
کلیه کتاب های آماده سازی شــده از طریق کمپین 
کیک اســتارتر به فروش رفته اند امــا عالقه مندان 
همچنان می توانند قطعــات آن را خریداری کرده و 

خودشان Codex را سر هم کنند.
طراحان ایــن محصــول نیــز اعــالم کرده اند که 
 بعد از اتمام پروســه ارســال و تحویل سفارشــات، 
در نظر دارند کتاب های پیچیده تری را تولید نمایند. 
جالب این جاست که ســازندگان Codex در وهله 
نخست جمع آوری ســی هزار دالر را هدف قرار داده 
بودند اما طبق اعالم خودشان در حالی که هنوز 2۶ 
روز دیگر تا زمان اتمام کمپین مانده مبلغ ۱۱۸۰۰۰ 

دالر جمع آوری شده است.

118000 دالر سرمايه برای يک کتاب!

ورق زدن کتاب به شرط 
حل معما

پیشنهاد  سردبیر:
ورق زدن کتاب به شرط حل معما

محققان ایرانی موفق شــدند بــا بهره گیری از برگ گیــاه آلوئه ورا 
نانوجاذبی را سنتز کنند که قادر اســت یون های فلزات سنگین را از 
محیط آبی جذب و حذف کند. این نانوجاذب در مقیاس آزمایشگاهی 
سنتز شــده اســت. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد ویژه 
توسعه فناوری نانو، صنعتی شدن سریع جوامع موجب ورود فلزات 
سنگین سمی به جریان های آب شــده است. مهم ترین منابع تولید 
فلزات ســنگین عبارتند از؛ صنایع آبکاری الکتریکی، صنایع تولید 
مواد شیمیایی، صنایع تولید سوخت و صنایع تولید باتری. هنگامی 
که غلظت فلزات سنگین در بدن از یک مقدار بحرانی فراتر رود این 
فلزات تاثیرات مخربی بر سیســتم فیزیولوژیکی و زیســتی انسان 
از قبیل کلیه ها، مغز و ریه خواهند گذاشــت. برخالف پســاب های 
ارگانیک، فلزات سنگین زیســت تخریب پذیر نیستند و در طبیعت 
انباشته می شوند؛ این موضوع موجب بروز انواع بیماری ها خواهد شد. 
بنابراین، حذف این فلزات قبل از تخلیه  آنها به درون محیط زیســت 
ضروری است. پروفسور ســید حسن زوار موســوی، مجری طرح، 

ضمن تاکید بر لزوم دســت یابی به یک جــاذب ارزان قیمت برای 
جذب و حذف فلزات ســنگین، در رابطه با اهداف دنبال شده در این 
طرح گفت: با توجه به استفاده  روزافزون از فرآیند جذب سطحی در 
حذف آالینده های زیست محیطی مانند فلزات سنگین، انتخاب یک 
جاذب مناسب از لحاظ فنی و اقتصادی به عنوان یک مسئله  مهم در 
این زمینه مطرح شده اســت. وی افزود: به همین دلیل در این طرح 
از خاکستر برگ گیاه آلوئه ورا برای سنتز یک نانوجاذب مغناطیسی 
اســتفاده شــده و این نانوجاذب برای حذف یون فلزات سنگینی از 
 قبیل مس، روی، کروم و سرب به کار گرفته شده است. زوار موسوی 
اظهار داشــت: تولید این نانوجاذب با اســتفاده از یک روش ساده و 
کم هزینه صورت گرفته اســت؛ به عالوه این نانوجاذب قادر اســت 
فلزات سنگین را با کارآیی باال از محیط های آبی حذف کند و اثرات 
جانبی اندکی داشته باشد. وی عنوان کرد: ذرات این جاذب با استفاده 
از نانوذرات مغناطیسی اکســید آهن اصالح شده است. حضور این 
نانوذرات موجب افزایش خاصیت جذب ســطحی از طریق افزایش 
گروه های اکسیژن دار سطحی شده اســت. به گفته وی، همچنین 
 این نانوذرات مغناطیســی را می توان پس از انجام فرآیند از محیط 
جدا کرده و مجددا مورد اســتفاده قرار داد کــه این موضوع موجب 

کاهش هزینه  فرآیند حذف آالینده می شود.

استارتاپ ، فرآیند نوپایی است که توسط افرادی 
متخصص در حوزه های مختلــف به منظور ایجاد 

بازار کار شکل می گیرد.
مرکــز توانمندســازی و تســهیل گری کســب 
و کارهــای نوپــای فــاوا، طــی فراخوانــی از 
اســتارتاپ های فعــال در زمینه سیســتم های 
مرتبط با شــهر هوشــمند بــرای شــرکت در 
 نمایشــگاه جانبی دومین همایش شهر هوشمند

دعوت کرده است.
بــه گــزارش دیجیاتو، مرکــز توانمندســازی و 
تســهیل  گری کســب  و کارهای نوپــای فاوا که 
وابسته به ســازمان فناوری اطالعات ایران است 
در فراخوان خــود اعالم کرده کســب  و کارهای 
نوپــا می تواننــد در نمایشــگاه جانبــی دومین 
 همایش شهر هوشــمند »به طور رایگان« حضور

 داشته باشند و از این فرصت برای معرفی کسب و 
کار خود استفاده کنند.

مهلت ثبت  نام اســتارتاپ های فعال در این زمینه 
تا تاریخ 22 مردادماه عنوان شــده است. تمامی 
اســتارتاپ های فعال در این عرصــه که موضوع 
فعالیت  آنها به هر نحو با خدمات عمومی و شهری 
ماننــد سیســتم حمل ونقل، خدمــات عمومی، 
خدمات واقعیــت افزوده، مســیریابی، نقشــه، 
برنامه های مرتبــط تلفن همراه، اطالع رســانی 
و ســایر موارد ارتباط دارد می تواننــد با ثبت  نام 
در بخش خدمات ســامانه اینترنتــی این مرکز 
به نشــانی goo.gl/hFzF2Z، نســبت به ارائه 
درخواست شرکت در نمایشــگاه جانبی دومین 
همایش شهر هوشــمند اقدام کنند. گفتنی است 
همایش شهر هوشــمند، شــهریورماه در تهران 

برگزار می شود.
به انتخاب کمیته ارزیابی ایــن همایش جایزه ای 
نیز به اســتارتاپ برتر شرکـت کننـــده تعلـــق 

خواهد گرفت.

با فناوری نانو و گیاه آلوئه ورا محقق شد؛

حذف فلزات سنگین از آب
دعوت از استارتاپ های شهر هوشمند؛

فاوا برگزار می کند

کارآفرینینانو فناوری

معرفی گجت

به نظر می رســد بازار دوربیــن ۳۶۰ درجه، هــر روز داغ تر 
می شــود؛ از گوپــرو )GoPro( گرفتــه تا سامســونگ و 
فیسبوک، ابر شــرکت هایی هســتند که با عرضه محصول 
خود ســعی بر تصاحب سهم بیشــتری از این بازار نوظهور 
و پرســود دارند کــه گویا اخیرا کاســیو نیز بــه جمع این 
شــرکت ها پیوســته اســت. دیجیاتو نوشــت، به تازگی 
 EX-FR200 کاســیو از یک دوربیــن ۳۶۰ درجه   به نــام
رونمایی کــرده که از طراحــی جالب و مــاژوالر برخوردار 

اســت. محصول جدید کاســیو دارای یک بدنــه دوربین 
اســت که نه تنها دو لنز مجــزا را کنترل می کنــد بلکه با 
 داشــتن ویژگی  هایی مانند مقاومــت در برابــر نفوذ آب، 
ضد ضربه بودن و همچنین یخ نزدن آن باعث شده تا نسبت 
به سایر محصوالت موجود در بازار برتری محسوسی داشته 
EX- .باشد. بدنه دوربین شباهت زیادی به یک گوشی دارد

FR200 دارای یک صفحه ال ســی دی بزرگ بوده که یک 
طرف بدنه را کامال احاطه کرده است. در حالت تک لنز، شما 
 می توانید از سنسور دوربینی که در جهت مخالف نمایشگر 
قرار گرفته استفاده کنید. همچنین حالت سلفی نیز وجود 
دارد تا بتوانید به وســیله دوربینی که در باالی نمایشــگر 
وجود دارد از خودتان تصاویر ســلفی بگیرید. جالب اســت 

بدانید که حتما نباید دوربین به بدنه متصل باشــد. شــما 
می توانید آن را روی هر ســطحی قرار داده و با اســتفاده از 
وای فای یــا بلوتوث از دوربین اســتفاده کنیــد. همچنین 
لوازمی نیز در اختیار کاربــر قرار می گیرد تــا بتواند لنزها 
را با زاویــه 45 درجه روی زمین یا هر ســطح صاف دیگری 
قرار دهد. کاربران در حالــت تک لنز  می توانند از حالت های 
مختلفی برای فیلمبرداری اســتفاده کننــد که می توان به 
حالــت ۱۸۰ درجه ای، تصویربــرداری مدور با رزولوشــن 
۳۸۸۸ در ۳۸۸۸ پیکســل کــه می تــوان آن را بــه حالت 
پانوراما با رزولوشــن ۷45۶ در ۱۸۶4 پیکسل تغییر داد و 
یا حالت 2۰۸ درجه ای فوق عریض اشاره کرد. در حالت لنز 
 دوگانه می توان ماژول ها را به یک وســیله متصل کرد تا به

کاربر امکان 
تصویربــرداری 

همان  یــا  کــروی 
فیلمبرداری ۳۶۰ درجه  

داده شــود. به لطــف این 
با  ویژگی می تــوان فیلم هایی 

کیفیت 4K هم ضبط کرد.

فضای پیرامون خود را در يک تصوير ببینید؛

کاسیو هم 360 درجه ای شد
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پیشنهاد سردبیر: 
تنور گیشه  سینما در لنجان گرم می شود

اخباريادداشت

همزمان با دهه کرامت، در حرم مطهر پنج امامزاده عظیم الشأن 
فریدن برنامه های ویژه ای برگزار می شود.

  رییــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان فریــدن 
اظهار داشــت: همزمان با دهــه کرامت و اعیاد ایــن ایام، کلیه 
امامزادگان شهرســتان فریدن، آذین بندی شــده اند و میزبان 

عاشقان اهل بیت)ع( خواهند بود.
فرشــید هاشــمی افزود: در همین راســتا، حرم هــای مطهر 
 پنج امامــزاده عظیــم الشــأن این شهرســتان در ایــن ایام، 

ویژه برنامه هایی را برای زائران و مجاوران برگزار می کنند.
وی گفت: همچنین به مناسبت ســالروز تکریم و تجلیل از بقاع 
متبرکه و امامزادگان جلیل القدر، همایش بزرگداشت امامزاده 
عبدا... و ابراهیم)ع( دامنه نیز در این ایام برگزار می شود. در این 
همایش از اعضای هیئت امنا و تعــدادی از خادمان این امامزاده 

نیز تجلیل به عمل خواهد آمد.

برگزاری جشن های دهه کرامت 
در بقاع متبرکه فريدن

فرماندار شهرستان دهاقان گفت: اتمام طرح های نیمه تمام در اولویت 
برنامه های مسئوالن قرار گیرد.

 علی اصغــر قاســمیان در این بــاره گفت: میــزان اعتبــارات تملک
 دارایی های شهرستان دهاقان، امســال به 12 میلیارد و 900 میلیون 

ریال رسید که در 2 بخش اعتبارات و الزامات می باشد.
 وی باتوجه بــه توزیع اعتبــارات بین 36 دســتگاه اجرایــی دهاقان، 
اذعان داشــت: اتمام طرح هــای نیمه تمــام در اولویــت برنامه های 
مســئوالن قرار گیرد و اســتفاده از اعتبارات نیز برای طرح های جدید 
ممنوع می باشد.فرماندار شهرستان دهاقان افزود: بازسازی ساختمان 
ادارات باید روند سریع تری داشته باشد و ادارات تازه تاسیس شده نیز 
تجهیزات مورد نیاز را در اولین فرصت فراهم نمایند. قاســمیان با بیان 
 اینکه مشــارکت غیر دولتی برای طرح های دهاقان مورد توجه است، 
اظهار داشــت: باتوجه به افزایــش اعتبارات امید اســت در وصول نیز 
افزایش داشته باشــیم. به گزارش ایمنا، اداره صنعت ،معدن و تجارت 
شهرســتان دهاقان با یکصــد میلیون ریــال کمتریــن و اداره جهاد 
کشــاورزی با یک میلیارد و 255 میلیون ریال بیشترین سهم اعتبارات 

تملک دارایی ها را به خود اختصاص دادند.

فرماندار گلپایگان گفت: نباید فقط از دریچه سیاســت به مسائل نگاه 
کنیم.

حسین فراست در جمع اصحاب رسانه شهرســتان اظهار کرد: امروزه 
کشــور ما بیش از هرچیز دیگری نیازمند آرامش است و  مردم به اندازه 
کافی تحت فشارهای اجتماعی و اقتصادی هستند، بنابراین بهتر است 
مردم را در آرامش نگه داریم. وی ادامه داد: وقتی از منطق، اصول و دین 
برخوردار هستیم چرا حرف بی منطق بزنیم و جامعه را مسموم کنیم و 
خدایی ناکرده اذهان مردم را مشــوش کنیم. اگر بخواهیم از این طریق 

مخاطبان رسانه مان را افزایش دهیم دور از انصاف است.
فرماندار گلپایگان گفت: نقد باید ســازنده باشد همچنین نباید فقط از 
دریچه سیاســت به مســائل نگاه کنیم و برای خارج کردن رقیبمان از 

میدان هر اقدامی را انجام دهیم.

مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشــکی استان اصفهان گفت: 
جسد مردی 50 ســاله که در دریاچه پارک ساحلی زرین شهر 

غرق شده بود، پیدا شد.
غفور راســتین با اشــاره به تماس مردمی از لنجان اصفهان در 
خصوص غرق شــدگی فردی در رودخانه زاینده رود اظهار کرد: 
پس از اطالع عوامل اورژانس، یک تیــم امدادی به محل حادثه 
اعزام شد. وی گفت: متاسفانه با وجود حضور نیروهای اورژانس، 
چون زمان زیادی از غرق شدن فرد موردنظر گذشته بود امکان 
احیای فرد وجود نداشــت. مدیر مرکز حــوادث و فوریت های 
پزشــکی اســتان اصفهان، مــکان ایــن حادثــه را در منطقه 
 قایقرانی لنجان و دریاچه پارک ســاحلی زرین شــهر دانست و 
خاطر نشــان کرد: فرد مذکور مردی 50 ســاله بــود که پس از 

تشخیص و اعالم فوت، جسد آن به پزشکی قانونی منتقل شد.

فرماندار شهرستان دهاقان:

اتمام طرح های نیمه تمام
در اولويت برنامه ها قرار گیرد

نماينده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس:

نرخ بیکاری در کاشان و آران و بیدگل تک رقمی است
فرماندار گلپايگان:

 افزايش مخاطبان با حرف
بی منطق دور از انصاف است

جسد مرد 50 ساله  در درياچه 
پارک ساحلی زرين شهر

 آییــن نمادین پرچــم گردانــی و مدیحه خوانــی خادمان
  امــام رضــا )ع( در کاشــان بــه مناســبت دهــه کرامت 
صورت گرفــت.  آییــن نمادین پرچــم گردانــی و مدیحه 
خوانی خادمــان امام رضــا )ع( در فرودگاه شــهید احمدی 
 روشن کاشــان صورت گرفت.  جواد خدایی یکی از خادمان 
امام رضا)ع( در حاشــیه برگــزاری این آیین اظهار داشــت: 
 مقرر شده اســت کاروان خادمان و سفیران رضوی موسوم به 

زیر سایه خورشــید به مناســبت هفته کرامت با هدف ابالغ 
پیام فرهنگ رضوی و اشــاعه عطر و بوی حضــرت رضا)ع( 
به 151 شــهر ایران و 11 کشور جهان اســالم سفر کند. وی 
با اشاره به فرهنگ و تاریخ کاشــان و عالقه مندی مردم این 
شهر به اهل بیت)ع( گفت: امکان سفر به مشهد مقدس برای 
بسیاری از عاشقان و عالقه مندان حرم رضوی میسر نیست، 
بنابراین با سفر سفیران امام رضا )ع( هم میهنان کشورمان به 
فیض زیارت نائل می شــوند.  در آیین نمادین پرچم گردانی 
و مدیحــه خوانی خادمــان امام رضــا )ع( کــه در فرودگاه 
شهید احمدی روشن کاشان برگزار شــد، خواندن فرازهایی 
 از عهدنامــه رضوی، مدیحــه خوانی و پرچــم گردانی حرم 
امام رضا)ع( انجام شد. به گزارش ایمنا، این کاروان به منظور 
اهتزار پرچم رضوی در نیروگاه هسته ای نطنز به کاشان سفر 
کرده است و در هفته کرامت گروه دیگری از کاروان زیر سایه 

خورشید به شهر دارالمومنین کاشان سفر خواهند کرد.

طرح آزمایشــی کاشــت ریز غــده پیاز در شهرســتان 
فالورجان آغاز شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرســتان فالورجان گفت: این 
محصول به طور آزمایشــی در 50 متر مربع زمین  کشت 

شده است.
بهرام کریمی افــزود: با توجــه به کاهــش منابع آب و 
افزایــش هزینه هــای تولید انــواع محصــوالت زراعی  

بخصوص پیاز، برای نخســتین بار طــرح تولید ریز غده 
پیاز از نوع f1 هیبرید  برای کاهــش هزینه های تولید، 
 کشــت محصول ســالم با  اندازه  مناســب و اســتفاده 
صحیح از منابع آب و خاک برای صادرات در شهرســتان 

آغاز شد.
وی بیان کرد: بذر کاشــته شــده بعد از دو ماه برداشت 
و به مدت دو مــاه در انبار نگهداری و ســپس به مناطق 

گرمسیری صادر می شود. 
فالورجــان  شهرســتان  کشــاورزی  جهــاد   مدیــر 
 هدف از کاشــت ایــن غده هــا و ارســال بــه مناطق 
 گرمســیری را  کاهــش مــدت زمــان رســیدن و 
 یک اندازه بودن محصول دانســت و گفــت: این غده ها

 آبان ماه در مناطق گرمســیری کشــت و اواخر دی ماه 
 برداشــت می شــود کــه کاهــش زمــان داشــت را

به همراه دارد.

به مناسبت دهه کرامت  در کاشان صورت گرفت؛

آيین نمادين پرچم گردانی و مديحه خوانی 
مدير جهاد کشاورزی:

اجرای طرح آزمايشی کاشت ريز غده پیاز در فالورجان

مدیر جهاد کشــاورزی کاشــان از بازداشــت ضاربان کارمند این اداره با 
دستور دادستان این شهرســتان خبر داد.مجید کافی زاده اظهار کرد: در 
پی اجرای قانون حفاظت از اراضی زراعی و باغی در منطقه فین کاشــان، 
علیرضا کرمی ،کارشــناس مدیریت جهاد کشاورزی،  اواخر هفته گذشته 
هنگام ماموریت مورد ضرب و شتم متخلفان و افراد خاطی قرار گرفت.  وی 
افزود: این کارشناس به همراه سه تن از ماموران شهربان شهرداری کاشان 
برای اعمال قانون و بررسی موارد تخلف در منطقه فین حاضر شده بود که 
با ممانعت افراد متخلف مواجه و متخلفان اقدام به درگیری و ضرب و شتم 
وی کرده اند. کافــی زاده تصریح کرد: پس از وقوع ایــن حادثه، ماموران 
انتظامی شهرستان در محل حاضرشده و پس از دســتور قاطع دادستان 
و فرمانده کالنتری 14 افراد خاطی را بازداشــت کرده و با تشکیل پرونده 

برای سیر رسیدگی تحویل مقام قضایی شهرستان دادند.

میزان خرید تضمینی محصول جو از کشــاورزان شهرضایی چهار برابر بیشتر 
شده است.

رییس جهاد کشاورزی شــهرضا با بیان اینکه ســطح زیر کشت محصول جو 
در شهرستان شهرضا ســه هزار و  300 هکتار اســت گفت:  با چهار و نیم  تن 
کشت در هر هکتار، امسال 14 هزار و 850 تن محصول جو از مزارع شهرستان 
برداشت شــده که از این میزان 10 هزار و 300 تن در طرح خرید تضمینی به 
دولت تحویل داده شــده اســت. عبدالرضا تاکی افزود: این میزان برداشت جو 
نسبت به پارسال 400درصد افزایش یافته است. وی همچنین  با اشاره به اینکه 
سطح زیر کشت گندم در شهرستان شهرضا هزار و 600 هکتار است  گفت: با 
کشت چهار و نیم تن در هر هکتار، امسال در مجموع 7 هزار و 200 تن گندم از 
مزارع شهرستان برداشت شده که از این میزان 4 هزار و 600 تن در طرح خرید 

تضمینی به دولت تحویل داده شده است.

بازداشت ضاربان کارمند 
جهاد کشاورزی کاشان

افزايش محصول جو در 
مزارع شهرضا

کوتاه از شهرستان ها

با مسئوالن

معاون درمان دانشگاه علوم پزشــکی کاشان، از افتتاح سامانه 
الکترونیکی صدور پروانه موسسات پزشکی در این شهرستان 

خبر داد.
محمد حاج جعفری اظهار داشت: با اســتفاده از سامانه ملی 
صدور پروانه هــا، تمام خدمــات از مرحلــه موافقت اصولی 
تا صدور پروانه بهره برداری موسســات و ســایر فرآیند های 
موسســات پزشــکی در قالب خدمات دولــت الکترونیک و 
به صورت غیرحضوری به متقاضیان تاسیس و موسسات فعال 

کشور ارائه می شــود. وی گفت: اســتقرار کامل سطح بندی 
خدمات درمانی به طور مکانیزه در کشــور، اســتفاده از سایر 
بانک هــای اطالعاتــی مرتبط برای تســهیل صــدور پروانه 
موسســات پزشــکی، اصالح و تســهیل فرآیند صدور پروانه 
موسســه پزشــکی و نظارت دقیق تر بر فعالیت موسســات 

درمانی از دیگر فواید این سامانه است.
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی کاشــان افزود: برای 
نخســتین بار در کشــور صدور پروانه موسســات پزشــکی 

به صورت الکترونیکی صورت می گیرد که بانک های اطالعاتی 
ثبت  احوال، سازمان نظام پزشــکی و وزارت بهداشت و سایر 

بنگاه های اطالعاتی به این سامانه متصل هستند.
حاج جعفری تصریح کرد: با اســتفاده از ســامانه ملی صدور 
پروانه ها، کلیه خدمــات از مرحله موافقــت اصولی تا صدور 
پروانه بهره برداری موسســات و ســایر فرآیندهای موسسات 
پزشــکی در قالب خدمات دولــت الکترونیــک و به صورت 
غیرحضوری به متقاضیان تاســیس و موسسات فعال کشور 

ارائه می شــود. معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی کاشان 
اذعان داشــت: متقاضیان دریافت پروانه موسســات پزشکی 
 می توانند بــدون نیاز به حضــور فیزیکی از ســامانه مربوطه

 بهره مند شوند.  وی تاکید کرد: این معاونت تاکنون با توجه به 
افتتاح سامانه الکترونیکی صدور پروانه های موسسات پزشکی 
کشور و آموزش های الزم به کلیه کارشناسان ذی ربط و 170 
مرکز دارای مجوز از قبیل بیمارســتان ها، مراکز فیزیوتراپی، 
مراکز ســوءمصرف مــواد و مراکز پرســتاری، 60 مرکز را در 

سامانه الکترونیکی صدور پروانه ها ثبت کرده است.
حاج جعفری یادآور شــد: بــا توجه به فعالیت کارشناســان 
معاونت درمان دانشــگاه تا آخر مرداد ماه ســال جاری ثبت 

تمامی مراکز به صورت الکترونیکی انجام می شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان خبر داد:

افتتاح سامانه الکترونیکی صدور پروانه موسسات پزشکی در کاشان

رییس اداره منابع طبیعــی و آبخیزداری آران و بیدگل 
گفت: دو هــزار و 230 کیلوگرم چوب تــاغ قاچاق در 

بخش سفید شهر آران وبیدگل کشف شد.
رضا شــفیعی اظهارکرد: ماموران یــگان حفاظت این 
اداره به دنبال گزارش مردمی مبنی بر قاچاق چوب به 
منطقه شمال سفید شهر اعزام شده و با همکاری نیروی 
انتظامی، این محموله چوب  را که حاصل قطع بیش از 

150 اصله درختچه تاغ بود کشف و ضبط کردند.
وی افزود:هر اصله درخت، 247 هزار تومان ارزش ریالی 
دارد که در مجموع حدود 370 میلیون ریال ارزش کل 
این محموله است و  ماموران یک متخلف را در این زمینه 

دستگیر کرده  و تحویل مراجع قضایی دادند.
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیــزداری آران وبیدگل 
همچنین به کشــف یک حلقــه کوره زغــال پزی در 
روستای فخره ابوزید آباد و کشف و ضبط 35 کیلوگرم 
زغال قاچاق تاغ از دو مغازه متخلف شهر آران وبیدگل 
اشاره کرد و افزود: با همکاری نیروی انتظامی شهرستان 
به 10 مغازه دخانیات فروشی سرکشی و متاسفانه در دو 
مغازه به طور جداگانه 24 و11 کیلو گرم زغال تاغ کشف 

و ضبط شد.
 شــفیعی قاچاق چــوب و زغــال را عامــل تخریب 
جنگل های دســت کاشــت این منطقه دانســت و 
یادآورشد: سودجویان برای رسیدن به سودهای کالن 
 و بازار ســیاه پر رونق زغال، اقدام به قطــع درختان و 
زغال گیری می کنند.  وی تاکید کرد: حفظ و نگهداری 
جنگل های دست کاشت بیابانی به علت کویری بودن و 
هجوم شــن های روان در منطقه آران وبیدگل اهمیت 

ویژه ای دارد.
آران و بیدگل از جمله شهرســتان های کویری استان 
اصفهان است که با داشتن 120 هزار هکتار جنگل های 
دست کاشت تاغ، 40 درصد از تاغزارهای این استان را 

در خود جای داده است.

بیش از دو تن چوب قاچاق 
در آران و بیدگل کشف شد

خبر

ســینما زایش فرهنگــی را برای جامعه بــه همــراه دارد تا به 
 انتفاع قابل قبولی برســد چراکه هنر ســینمای ایرانی می تواند 
پیام های این هنر را از جای جای کشور به شهرمان برساند و در 

همگن سازی فرهنگ شهرستان مفید  باشد.
 دسترسی شهرهای کوچک و روستاها به امکانات فرهنگی الزمه 
عدالت فرهنگی اســت، با این حال هنوز بسیاری از شهرهای ما 
نیازمند سالن های سینما هستند و برای رسیدن به نقطه مطلوب 
موانع اقتصادی و زیرســاختی پیش روست. نبود فرهنگسراها، 
سینماها و مکان های مناسب و استاندارد برای فعالیت گروه های 
هنری و پخش فیلم های سینمایی در لنجان، یکی از مشکالت 
عمده ای است که هنرمندان و مردم این شهرستان همواره با آن 

دست  به گریبان هستند.
 نبــود ســینماهای مناســب در ســال های اخیــر ضربــات 
جبــران ناپذیری بــه هنر پویــای ســینما وارد کرده اســت. 

 شاید مهم تر از فقدان ســالن سینما این اســت که تعدادی از 
برنامه ریــزان عقیده دارند صنعت ســینما از مد افتاده اســت، 
مردم به ســالن های ســینما عالقه ای ندارند و سینما با ظهور 
سی دی ها و ســی دی پلیرها به خانه های مردم آمده است. اما 
این فرضیه کامال اشــتباه اســت چون هیچ گاه سیســتم های 
خانگی نخواهنــد توانســت جایگزین ســالن های ســینما 
 شــوند. دلیل این مدعــا نیز این اســت که تکنولوژی بســیار 
تجهیــزات خانگــی در کشــورهای  از  تــری   پیشــرفته 
مترقی تر جهان وجود دارد اما ســالن های ســینما  در آن بالد 
همچنان پررونق بوده ودر خدمت فرهنگ ســازی جامعه خود 
قرار دارند. البته باید به این نکته توجه داشــت که »ســینما« 
زایش فرهنگی را بــرای جامعه به همراه دارد تــا به انتفاع قابل 
قبولی برســد چراکه هنر ســینمای ایرانی می تواند پیام های 
این هنر را از جای جای کشور به شــهرمان برساند و در همگن 

 سازی فرهنگ شهرستان مفید باشد، البته باید به این نکته نیز
 توجه داشــت که وجود هجمه های فرهنگی فــراوان موجود 
در جامعه بر کسی پوشــیده نیســت، اما برای همین بضاعت 
موجود در ترویج فرهنگ ناب ایرانی اســالمی نیز مشــکالتی 
وجود دارد و کمبود ســالن سینما در شهرســتان لنجان تنها 
ظاهر داســتان اســت و باطن آن بســیار تامل برانگیزتر است.

هرچند، این روزها بــا تغییر مدیریت در اداره فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی شهرســتان لنجان نویدهای بســیار امید بخشی در 
حوزه فرهنگ و هنر این شهرســتان به گوش می رسد که یکی 
از آنها بهره برداری از دومین سینمای شهرستان لنجان در آینده 
نزدیک است.  فرهاد نیکنام با اشــاره به اینکه یکی از دالیلی که 
سبب شد ســینما در مقابل رقبای سرســختی چون تلویزیون 
و ویدیو تاب بیاورد، برخورداری از امتیاز حضور در جمع اســت، 
اظهار کرد: عواطف و هیجان های جمع بر تک تک تماشــاگران 
در سینما اثر می گذارد و در نتیجه لذت حاصل از تماشای فیلم 
را چندبرابر می کند.  وی افزود: امتیاز مجموعه ها و ســالن های 
سینمایی در این است که با ایجاد فضایی گرم سبب تشدید اثر 
جمع شده و می تواند ســالیق مختلف مخاطب را همزمان برای 
دیدن آثار سینمایی متفاوت فراهم سازد و موقعیت مناسبی را 
برای گذراندن اوقات فراغت خانواده هــا در کنار یکدیگر فراهم 
سازد. رییس اداره فرهنگ و ارشاد اســالمی شهرستان لنجان 
تصریح کــرد: باید توجه داشــت که امــروزه  فرهنگ پرکردن 
اوقات فراغت افــراد جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت و 
یکی از این موضوعات فرهنگی، سینماســت. درجوامع کنونی 
رفتن به ســینما به امری بســیار عادی تبدیل شــده و افراد به 
 صورت انفرادی، خانوادگی و یا دوســتانه به سینما می روند. وی 
ادامه داد: بهره گیری از فضای ســینماها در شهرهای مختلف، 
یکــی از مهم تریــن رفتارهای جمعــی مردم بــرای گذراندن 
اوقات فراغت به شــمار می آمد، امــا اکنون مدتی اســت که  از 
 سبد فرهنگی خانواده ها حذف شده اســت. نیکنام اضافه کرد: 
بر همیــن اســاس در راســتای تجهیــز و راه اندازی ســالن 
ســینمایی شــهرک شــهید نامجو واقع در ســازمان صنایع 
 دفاع شهرســتان لنجــان این مســئله در کمیســیون ماده 5 
مطــرح شــد و در صــورت تاییــد کمیســیون مذکــور، 
 دومین ســینمای شهرســتان لنجــان در آینــده ای نزدیک 

به بهره برداری خواهد رسید.

نماینده مردم کاشــان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسالمی، 
نرخ بیکاری در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل را تک رقمی 
اعالم کرد. ســیدجواد ساداتی نژاد، در نشســت خبری با اصحاب 
رسانه، با تبریک به مناسبت روز خبرنگار اظهار داشت: نرخ بیکاری 
در شهرستان کاشان 7 تا 9 درصد و در شهرســتان آران و بیدگل 

4درصد اســت.وی افزود: تعداد منطقه های با نــرخ بیکاری تک 
رقمی در کشور زیاد نیست اما مسئله مهم در مورد بیکاری منطقه، 
بیکاری حجم زیادی از دانش آموختگان است که معادل 32 درصد 
می باشد.  نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای 
اسالمی گفت: صنعت در منطقه ما کارگری است و بیشتر اشتغال در 

این حوزه در سطح دیپلم و زیر دیپلم است در حالی که برای اشتغال 
تحصیل کرده ها باید صنایع دانش بنیان با فناوری باال انتخاب کنیم. 
ساداتی نژاد، به تشکیل کارگروه تبیین استراتژی توسعه صنعتی 
 در منطقه اشاره کرد و افزود: با وجود 20 موسسه و مرکز آموزش و
  30 هــزار دانشــجو در منطقــه، ارتبــاط دانشــگاه و صنعــت

 می تواند برای اشــتغال جدی تحصیل کرده ها مفید باشــد.وی، 
دریاچه نمک را به عنوان یک ظرفیت مهم و ارزشمند و نیازمند احیا 
برای اشتغال زایی نام برد و گفت: مجوز بهره برداری از این دریاچه به 

مزایده گذاشته شده است.

با بهره برداری از دومین سالن سینمای شهرستان لنجان؛

تنورگیشهسینمادرلنجانگرممیشود

عواطف و 
هیجان های جمع بر 
تک تک تماشاگران 

در سینما اثر 
می گذارد و در 

نتیجه لذت حاصل 
از تماشای فیلم را 
چندبرابر می کند
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اخباريادداشت

زيبايی
 با تصویب هیئت دولت، هزینه های پیوند کبد ، قلب، ریه، روده، پانکراس و 

مغز استخوان، مشمول تعهدات بیمه قرار گرفت.
این تصمیم، در جلسه عصر یکشــنبه هیئت دولت  به ریاست معاون اول 
رییس جمهوری و در راستای تصمیمات شــصت و یکمین جلسه شورای 
عالی بیمه خدمات درمانی کشــور درخصوص پوشش بیمه ای هزینه های 
پیوند اعضای بدن، اتخاذ شــد. هیئت دولت همچنین اجرای بیمه فوت و 
حوادث بازنشستگان و مستخدمین رسمی دستگاه های اجرایی را به مدت 
پنج ســال دیگر تمدید کرد و مبلغ آن را از ۳۰ میلیون ریال به ۵۰ میلیون 

ریال افزایش داد.

 معاون بهداشتی دانشــگاه علوم پزشــکی ایران گفت: نقطه شروع 
طالیی برای ســالم زیســتن، ۱۰۰۰ روز اول زندگی یعنی از شروع 
بارداری تا پایان دوســالگی)۲۷۰ روز بــارداری و ۷۳۰ روز اول عمر( 
است؛ دوره ای که کودکان بیشــترین تاثیرپذیری را از محرک های 

محیط اطراف خود دارند.
دکتر احمد جنیدی جعفری افزود: تغذیه مفید و موثر در ۱۰۰۰ روز 
اول سرنوشت ساز است و به طور مستقیم بر سالمتی در بزرگسالی و 
پیری تاثیر داشته و برای پیشگیری از مشکالت آینده از جمله چاقی 

مفرط، دیابت وفشارخون باال ضروری است.
عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی ایران تاکید کرد: مرگ 
و میر ناشــی از بیماری عروق کرونری در ســن بزرگســالی، با وزن 
نوزاد متولدشده و تغذیه او در دو ســال اول زندگی ارتباط دارد. این 
امر نشانگر اهمیت تغذیه ســالم مادر و مراقبت های دوران بارداری، 

شیردهی و حتی قبل از بارداری است.
جنیدی ادامه داد: بــه عقیده محققان در ایــن دوره حیاتی، محیط 
زیســت در معنای تغذیه ای اکولوژیکی، روانی عاطفی، اجتماعی و 
اقتصادی، ردپای خود را روی ژن ها برجا می گذارد. براســاس منابع 
علمی، خانواده ها باید روی کودکی فرزندشان سرمایه گذاری کنند 

و بدانند که کودکی، بیشترین تاثیرات را در روند رشد یک فرد دارد.
وی گفت: تکامل دوران کودکی در رشد یک کودک تاثیر بسیار زیادی 
دارد. با اهتمــام ویژه به این دوران، می توان خیلی از مســائلی که در 
آینده کودک را درگیر مــی کند، از بین برد. ۶۰ درصد رشــد مغز تا 
پایان یک ســالگی و ۷۰ درصد آن تا پایان دوسالگی انجام می شود و 
به ترتیب ۸۰ درصد رشد مغز تا سن ســه سالگی و ۹۸ تا ۱۰۰ درصد 
رشد مغز تا پایان هشت ســالگی می باشد و این نشان دهنده اهمیت 

این دوران طالیی است.
جنیدی افزود: دانشــمندان، متخصصین اقتصاد و بهداشــت، بر سر 
این موضوع توافق دارند که ارتقای تغذیه در طول ۱۰۰۰ روز طالیی 
عمر، یکی از بهترین ســرمایه گذاری هایی اســت که می توان انجام 
داد. درواقع ۱۰۰۰ روز طالیی، روزنه بی نظیر فرصت ها برای ساخت 

آینده ای سالم تر و شکوفایی بیشتر در آینده است.

 به گفته محققان، فاکتورهای پرخطــر بیماری قلبی نظیر میزان غیرعادی 
کلسترول و فشارخون باال، قبل از شروع سن یائسگی افزایش می یابد.

یافته های مطالعاتی محققان دانشــگاه ویرجینیای آمریکا نشان می دهد 
فاکتورهای پرخطر مرتبط با بیماری قلبی و سکته، در سال های منتهی به 

یائسگی به سرعت تشدید می شوند.
مارک دی بور، سرپرســت تیم تحقیق، در این باره می گوید: »در گذشــته 
کارشناسان معتقد بودند افزایش سریع فاکتورهای پرخطر بیماری قلبی و 

سکته در زنان، بعد از سن یائسگی اتفاق می افتد.«
اما تحقیقات جدید نشــان می دهد افزایش سریع فاکتورهای پرخطر، قبل 
از آخرین دوره های پریود اتفاق می افتد. بــه گفته دی بور، منطقه پرخطر 

واقعی، مربوط به قبل از یائسگی و در طول مدت دوره یائسگی است.
در این مطالعه، محققان گزارشات پزشکی حدود ۱۵۰۰ زن را که در مطالعه 
ملی بررسی علل و تاثیرات سفت شدگی عروق ثبت نام کرده بودند، ارزیابی 
کردند. این زنان به مدت ۱۰ سال تحت نظر بودند و در این مدت وارد مرحله 

یائسگی شدند.
محققان در این تحقیق، ۵ فاکتور پرخطر بیماری قلبی و ســکته را بررسی 
کردند. این فاکتورها شــامل اندازه دور کمر، میزان باالی چربی خون )تری 
گلیسیرید(، کلسترول خوب پایین یا HDL، قند خون باال و فشار خون باال 

بود.
به گفته محققان، به این فاکتورها در کنار هم »ســندروم متابولیک« گفته 
می شود. سندروم متابولیک به شــکل قابل توجهی موجب افزایش ریسک 

دیابت نوع۲، بیماری قلبی و سایر مشکالت سالمت می شود.
در مجموع محققــان دریافتند در طول ســال های آخر منتهــی به دوره 

یائسگی، افزایش سریعی در این فاکتورهای پرخطر روی می دهد.

 تحقیق جدید نشــان می دهد خواب بیش از اندازه زیاد یــا کم، می تواند 
فاکتور پرخطر سکته بوده و مانع از روند بهبودی شود.

محققان دانشــگاه بیمارستان اســن آلمان، با بررســی ۲۹ مطالعه قبلی 
دریافتند اختالالت خواب نظیر بی خوابی و آپنه خواب، با ریســک سکته و 
روند بهبود آن مرتبط هستند. دکتر درک هرمن، سرپرست تیم تحقیق، در 
این باره می گوید: »اختالالت خواب، بسیار در بین بیماران سکته ای شایع 
هستند.« به گفته محققان، برخی مطالعات نشان می دهند که آپنه خواب 
که با اختالل تنفس در زمان خواب مرتبط است، قبل از سکته وجود دارد و 
ممکن است در این ریسک نقش داشته باشد. از این رو بیماران مبتال به آپنه 

خواب شدید، بیشتر در معرض سکته قرار دارند.
هرمن در ادامه توصیه می کند: »درمان آپنه خواب با دستگاه فشار مجرای 
هوا )CPAP(که مانــع از اختالل در مجاری هوا در طول خواب می شــود، 

ممکن است ریسک سکته را کاهش دهد.«
ســایر اختالالت خواب نظیر بی خوابی و خواب بیش از انــدازه زیاد هم از 
فاکتورهای پرخطر سکته هستند. »بیداری در هنگام شب موجب افزایش 

ریسک فشار خون شده که ریسک سکته را افزایش می دهد.«
 به گفته محققان، هنوز مشــخص نیســت که آیا درمان مشــکالت خواب

می تواند موجب کاهش ریسک سکته شود یا نه؛ اما مسلما این مشکالت بر 
روند بهبود بعد از سکته تاثیر خواهند داشت.

بر اساس جدیدترین مطالعات دانشکده ملی پزشکی ایتالیا، وجود 
نوعی ویروس در بزاق زنان، خبــر از احتمال ناباروری آنها می دهد 
که احتمال انتقال آن از راه دســت دادن یا روبوسی وجود دارد. به 
گفته یکی از اعضای این تیم، این ویــروس هنوز آن طور که باید و 
شاید، شناخته شده نیست و هنوز باید مطالعات گسترده ای برای 

شناسایی آن صورت بگیرد. 
حاال دانشمندان امیدوارند که از نتایج این یافته جدید، بتوان برای 
پررنگ تر کردن امید نزد زوج ها و زنانی اســتفاده کرد که با چالش 

ناباروری می جنگند.
دانشــمندان ایتالیایی،  رحم ۶۶ داوطلب زن شرکت کننده در این 
مطالعه را مورد بررسی دقیق قرار دادند. از این تعداد ۳۶ نفر باروری 
عادی داشــته اند؛ حال آنکه ۳۰نفر دیگر از مشکالت نامشخصی 
برای باردار شدن رنج می بردند. پس از بررسی های دقیق، مشخص 
شــد که ۴۳ درصد از زنان دارای مشکالت مربوط به باروری، مبتال 

به ویروس کمتر شناخته ای موسوم به HHV-۶A هستند.
نکته جالب توجه در این بررسی مربوط به بخشی می شود که نشان 
می دهد در رحم هیچ یک از ۳۶زنی که مشکلی درخصوص بارداری 

ندارند، اثری از این ویروس مشاهده نشده است.

در طب ســنتی، بر پاکســازی بدن از مواد زائــد، تاکید و 
توصیه فراوانی شده اســت. یکی از راه های پاکسازی بدن 
در طب ســنتی، اســتفاده طبی و به موقع از مسهل های 
مناسب است. با توجه به این موضوع که هضم مواد غذایی، 
با پایین آمدن دمای دستگاه گوارش و معده در فصل بهار 
و تابستان، کمی کندتر می شود و بدن با گذر از زمستان و 
مصرف غذاهای سنگین، با افزایش بار معده و روده مواجه 
خواهد شــد، مصرف آش گل محمدی یا آش آلو در بهار، 
برای تصفیه معده و روده از مواد زائد، بســیار مفید خواهد 
بود. در طب ســنتی، اعتقاد بر این است که روزه داری های 
دوره ای هم می تواند باعث پاکســازی معده و روده شــود. 
کاهش دوره ای مصرف غذا، مخصوصــا در روزهای گرم تر 
سال، فشاری را که بر سیســتم هضم و جذب مواد غذایی 

وارد می شود، کم کرده و به معده و روده فرصت پاکسازی 
می دهد؛ از این رو، توصیه می شود عالوه بر روزه داری های 
دوره ای، از پرخوری و ســیری کامل هم بپرهیزید. هرچه 
مواد غذایی با حجم باالتری وارد بدن شــوند، تولید مواد 

زائد هم در بدن افزایش خواهد یافت.

فلفل ســبز به عنــوان جزء اصلــی رژیــم غذایــی آمریکایی 
 و هندی شــناخته شــده اســت؛ مــاده ای مغذی سرشــار از
،A آنتــی اکســیدان هایــی ماننــد کپسایســین، ویتامیــن 

ویتامین C، ویتامین B، ویتامین E و مــواد معدنی مانند آهن، 
منیزیم و پتاسیم.

مصرف فلفل ســبز بدن را در برابر آســیب رادیــکال های آزاد 
 محافظت مــی نمایــد و باعث کاهــش خطر ابتال به ســرطان
می شــود؛ ضمن اینکه ســرعت روند پیری را نیز کــم می کند.

کپسایسین همچنین موجب کاهش سطح کلسترول  می شود.
در اینجا ۱۰ فایده شگفت انگیز مصرف فلفل سبز بیشتر معرفی 

شده است:
7- ويتامین C: فلفل سبز سرشــار از ویتامین C بوده و حتی 
میزان این ویتامین در آن، از مرکباتی مانند پرتقال خیلی بیشتر 
اســت. مصرف ویتامین C با افزایش ایمنی بــدن و محافظت در 
برابر رادیکال های آزاد ارتباط دارد. بد نیســت بدانید یک فلفل 

دلمه ای متوسط، بیش از ۳ برابر نیاز روزانه بدن ویتامین C دارد.
8- ضد درد: می توان از فلفل سبز به عنوان یک مسکن استفاده 
کرد؛ چون مصرف آن، اندروفیــن را تحریک کرده و باعث کاهش 
درد می شود. این خاصیت فلفل ســبز بخصوص برای دیابتی ها، 

مبتالیان به تبخال، اسپاسم های عضالنی و روماتیسم مهم است.
9- کاهش بروز زخم معده: کپسایسین موجود در فلفل، باعث 
کاهش بروز زخم معده می  شــود. کپسایســین موجب افزایش 

جریان خون در قسمت مخاطی معده و تولید موکوس به وسیله 
دیواره معده می  شــود؛ بنابراین بافت معده در برابر ترشح اسید 

معده مصون باقی می  ماند.
10- پیشگیری از گرفتگی رگ ها: کپسایسین سبب کاهش 
میزان کلسترول خون شده و این موضوع موجب کاهش احتمال 
 گرفتگی رگ  ها می  شــود. این گیاه همچنین از انعقاد خون در

رگ  های خونی جلوگیری می  کند.
این دو خاصیت موجب می  شود که مصرف فلفل به پیشگیری از 
بیماری  های قلبی و آرترواســکلروز )سخت شدن رگ  ها( کمک 

کند.

پوســت پیاز فایده های بی نظیری برای سالمتی به همراه دارد. 
این گیاه در زمینــه های درمانی زیادی کاربرد داشــته و مورد 
اســتفاده قرار می گیرد. می خواهیم توصیه های مختلف طب 

سنتی را در این زمینه برایتان بگوییم؛ با ما همراه باشید.
ژاله بیات گفت: براســاس جدیدترین تحقیقات صورت گرفته، 
بیرونی ترین پوســت پیاز که بــه رنگ های قهوه ای، ســفید و 
بنفش بســته به نوع این ســبزی وجــود دارد، دارای خواص 
 درمانی منحصر به فردی اســت؛ از جمله دارای ترکیبات فیبر،

آنتی اکســیدان و فالونوئیدها که همگی برای سالمت پوست 
بسیار مفید هستند.

وی افزود: در پوســت این گیاه، رنگدانه های گیاهی فوق العاده 
 پرخاصیتــی به نــام کورســتین وجــود دارد کــه در کاهش

فشــار خون باال و جلوگیری از انســداد ســرخرگ های خونی 
موثراست. همچنین پوست پیاز خواص ضد سرطانی، ضد قارچ 

و ضد باکتری نیز دارد.
بیات اضافه کرد: پزشــکان، پوســت پیــاز را در رژیــم غذایی 
 روزانه برای کاهش خطر ابتال به بیماری هایی چون مشــکالت

قلبی عروقی، ســرطان روده بــزرگ، چاقی، دیابــت نوع دو، 
مشکالت روده و معده توصیه می کنند.

این متخصص تغذیه خاطرنشــان کــرد: انواع شــیوه ها برای 
اســتفاده از خواص پوســت پیاز وجود دارد و می تــوان پس از 
شست وشوی دقیق و خشک کردن پوست این گیاه، آن را در آب 
جوشاند و به صورت محلولی مقوی و سرشار از آنتی اکسیدان، 
قبل از خواب به میزان یک لیوان نوشــید. کورستین موجود در 
پیاز همچنین دارای اثرات آرام بخشی اســت و می تواند باعث 

رفع مشکل کم خوابی در افراد شود.
بیات افزود: پوســت پیاز را همچنین می توان به صورت چاشنی 
به انواع غذاها و خورشــت ها اضافه کرد و از مزایای درمانی آن 
بهره برد. این ماده به عنوان یک ســم زدای قوی، می تواند مواد 
آلوده را از بدن دفــع کند و فیبر موجــود در آن، باعث افزایش 
حرکات روده و تنظیم پی اچ )PH( آن می شــود و می تواند از 

ابتال به بسیاری از بیماری ها جلوگیری کند.

در جلسه هیئت دولت؛
پیوند اعضا مشمول بیمه شد

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی:
1000 روز اول زندگی؛ نقطه شروع طاليی 

برای سالم زيستن

تحقیقات پزشکی نشان می دهد؛
 تشديد فاکتورهای پرخطر قلبی 

قبل از سن يائسگی

تحقیق جديد نشان می دهد:
ارتباط مشکالت خواب و ريسک بروز 

سکته

پوست پیاز و يک دنیا خاصیت 10خاصیت شگفت انگیز فلفل سبز )2(

طب سنتی و پاکسازی بدن!

خواص خوراکی ها

دانستنی ها

هفته هاست که پوستتان عاری از هرگونه لکه ای است و در 
بهترین شــرایط ممکن قرار دارد؛ اما  درست چند روز قبل 
از یک رویداد خاص، صورتتان دســت به شــورش می زند؛ 
لکه های سیاه یک شــبه پدیدار شــده و صورتتان را دچار 

پف کردگی و حلقه های تیره می کند.
در این شــرایط، وقتی پای آرایش کردن به میان می آید، از 
کشیدن سایه چشــم و رژ لب می ترسید. حتی ممکن است 
نگران ناپدید شدن پایه آرایش خود باشید. خراب شدن خط 
چشم به دلیل چرب بودن پوست و برخورد ریمل با چشم ها 
نیز می تواند رویای مهمانی شما را به یک کابوس بزرگ بدل 
کند؛ اما نگران نباشــید، ترفندهای زیادی برای رفع سریع 

این مشکالت وجود دارد:
کم رنگ شدن سايه چشم

آیا نگران این هســتید که سایه چشــم تان کم رنگ شده یا 
تغییر رنگ دهد و تیره تر به نظر برســد؟ پس یا از کانسیلر 
برای پلک خود استفاده کنید یا سایه چشم پایه بزنید. اگر در 
پیاده کردن خط چشم اشتباه کردید یا ریمل را در چشمتان 
فرو بردید، از ســواپ پنبه ای اســتفاده کنید. سواپ کمک 
می کند که آرایش اشتباهی از روی صورت و داخل چشم ها 
پاکسازی شود. پس از پاکسازی، از کانسیلر روی آرایش پایه 
استفاده کنید؛ کمی منتظر بمانید و دوباره خط چشم و سایه 
خود را تجدید کنید. اگر برای استفاده از خط چشم استرس 
دارید، از یک ریمل رنگی به جای آن استفاده کنید. یک خط 
چشم تیره کمک می کند سفیدی چشــم های شما بیشتر 
دیده شود؛ همچنین خستگی چشم ها را پنهان کرده و شما 

را شاداب تر جلوه می دهد.
قرمزی يا رنگ پريدگی پوست

استفاده از کانسیلر سبز کمک می کند از شر قرمزی ناشی از 
رگ های برجسته صورت خالص شوید. برای این کار توصیه 
می شود کمی مرطوب کننده را با این کانسیلر مخلوط کنید 
تا به یک ســطح صاف دســت پیدا کنید. برای از بین بردن 
زردی پوســت هم می توانید از پرایمر صورتــی کم رنگ یا 

یاسی استفاده کنید.
پاک شدن آرايش

یک ســرم آرایشــی بهداشــتی کمک می کند آرایش پایه 
و اصلی شــما دوام بیشــتری داشــته باشد. با اســتفاده از 
ســرم، می توانید از لوازم آرایشــی بدون روغــن برای دوام 
بیشتر استفاده کنید. اگر پوست شــما چرب است، از ژل یا 
لوسیون های مات کننده استفاده کنید؛ همچنین می توانید 
از این محصــوالت در نواحی اطراف بینی، پیشــانی و چانه 

استفاده و سپس آرایش پایه را پیاده کنید.

رفع سريع مشکالت رايج 
آرايشی و پوست صورت)2(

 پیشنهاد  سردبیر: 
چرا افراد آرام حین رانندگی خشن می شوند؟

چرا افراد آرام، حین 
رانندگی خشن 
می شوند؟

محققان دانشگاه کویینزلند، با بررسی طوالنی مدت فاکتورهای موثر 
در ایجاد خشونت، علت اصلی بروز رفتارهای خشونت آمیز توسط افراد 

آرام و معمولی در رانندگی را کشف کردند.
دکتر استن اســتیندل، متخصص روانشناســی اجتماعی از دانشگاه 
کویینزلند اســترالیا، با در نظر گرفتن فاکتورهای شخصی مثل سن، 
جنسیت و روحیات اجتماعی، نظریه جالبی در مورد علت پرخاشگری 

افراد آرام در پشت فرمان ارائه کرد.

وی با مطالعه گســترده بر نقش محیط خــودرو در تغییر خلق وخوی 
رانندگان عنوان کرد: عوامل متعددی در تغییر روحیات افراد در حین 
رانندگی دخیل هستند؛ اما در این مطالعه مشخص شد که علت اصلی 
تغییر روحیه و افزایش خشــونت افراد آرام و معمولــی در رانندگی، 
 در واقع همان حــس گمنامی و ناشــناس ماندن در فضــای خودرو

 است.
محققان معتقدند که بیشــتر مردم با نشستن پشــت فرمان، به نوعی 

احساس امنیت می کنند و خود را ناشناس می پندارند؛ بنابراین به خود 
اجازه می دهند که رفتارهای پرخاشگرانه و توهین آمیز حین رانندگی 

از خود بروز دهند.
اگرچه خشونت یک احساس ضروری و در بعضی موارد حیاتی برای هر 
انسانی است، اما بدترین موقع برای بروز حالت خشونت زمانی است که 
در حال رانندگی هستیم؛ چرا که خشونت در رانندگی، به واکنش های 

غیرقابل پیش بینی، سریع و بسیار خطرناک منتهی می شود.

برخی از عالئــم رایــج بیماری های مرتبــط با پــا و همچنین 
نشانه هایی که ممکن است برای ســالمتی خطرآفرین باشد، در 

موارد زیر ذکر شده است.
خارش پا

 خارش پــا پدیده ای ناخوشــایند و مزاحم اســت؛ امــا معموال
نشانه   ای از یک وضعیت پزشــکی جدی نیست. رایج ترین مقصر 
خارش و پوسته پوسته شدن پاها، عفونت های قارچی است که در 
محیط های مرطوب رشد می کند، معموال از بین انگشتان پا شروع 
می شــود و اغلب در افرادی به وجود می آید که کفش های تنگ 

می پوشند و عرق می کنند. 
عفونت پا مسری است؛ اما می توان آن را به راحتی با داروهای ضد 
قارچ درمان کــرد. در برخی موارد، خارش پا ممکن اســت از یک 
واکنش آلرژیک به کرم ها یا مانند بیماری پســوریازیس، ناشی از 
اختالل ایمنی بدن باشــد. در صورتی که خارش پا در شما باقی 

مانده یا بدتر شود، با دکتر خود صحبت کنید.
تغییر رنگ پوست

جوش پوســتی یا عفونت هــای قارچــی مانند بیمــاری »پای 

 ورزشــکاران« معموال باعث می شــود پوســت، مایل به قرمز و
پوسته پوسته شود؛ اما در بسیاری از شرایط دیگر ممکن است به 
تغییر رنگ پا منجر شود. یک بیماری که به عنوان »پدیده نشانگان 
رینود« شناخته شده، توسط دنباله ای از تغییر رنگ در پوست در 

واکنش به سرما یا استرس به وجود می آید. 
 در یک نمونــه از پدیده رینود، منطقه آســیب دیده شــروع به 
باریک شدن می کند و جریان خون کاهش می یابد. منطقه آسیب 
دیده ممکن است شروع به احساس سردی و بی حسی کرده و در 
نهایت جریان خون را محدود کند. گاهی اوقات که گردش خون 
بهبود می یابد، رنگ پوست ممکن است قبل از بازگشت به حالت 

عادی، به رنگ قرمز تبدیل شود. 
رخ می دهــد؛ زمینــه ای  بیمــاری  بــدون  اغلــب   رینــود 

با این حال در برخی موارد، رینود ممکن اســت نشــانه اولیه یک 
بیماری جدی تر مانند آرتریت روماتوئید یا لوپوس باشد.

چماقی شدن انگشتان پا
چماقی شــدن شــامل تغییر در مناطق اطراف پا و در انگشت یا 
 ناخن انگشت است. عالیم معمول چماقی شدن ناخن عبارتند از 

نرم شدن بســتر ناخن، برآمدن نوک پا و خم شــدن ناخن ها به 
شکل یک زاویه تیز اســت. اکثریت قابل توجهی از موارد بنیادی 
چماقی شدن، از بیماری های قلب و ریه است که سطح اکسیژن 
در خون را کاهش می دهد. اگر شما متوجه تغییرات در انگشت یا 
ناخن های پای خود شدید که شــبیه چماقی است، با دکتر خود 
صحبت کنید؛ چرا کــه می تواند نشــانه ای از یک بیماری جدی 

مانند سرطان ریه، بیماری های قلبی و بیماری کرون باشد.
پاهای ورم کرده

اکثر مردم تورم را در پای خود تجربه کرده انــد. اغلب علت تورم 
چیزی ساده مانند ایســتادن برای مدت زمان طوالنی، پوشیدن 
کفش های تنگ، بودن در یک پــرواز طوالنی یا یک مصدومیت 
جزئی مانند رگ به رگ شدن مچ پاست؛ با این حال، اگر تورم بیش 
از چند روز طول بکشد، می تواند نشانه ای از یک بیماری جدی تر 
 باشد. ســیاالت مانند خون در پاها ممکن اســت منجر به تورم

به عنوان یکی از نتایج نارسایی احتقانی قلب، بیماری کلیه یا حتی 
به عنوان یک عارضــه جانبی از داروها برای دیابت و فشــار خون 
باال شود. تورم ممکن است از التهاب ناشــی از آرتریت روماتوئید 
یا آرتروز باشد. اگر تورم با عالئمی مانند درد قفسه سینه، اشکال 
در تنفس یا سرگیجه همراه باشد، اقدامات پزشکی ضروری است؛ 
چون می تواند نشانه یک لخته خون یا یکی دیگر از بیماری های 

جدی قلبی باشد.
سوزش پا

احساس ســوزش پا می تواند از خفیف )بی حسی و سوزن سوزن 
شدن( تا شــدید )درد شــدید که حتی می تواند خواب را مختل 
کند( متفاوت باشد. چیز ساده ای مانند خستگی پاها یا یک عفونت 
رایج مثل پای ورزشــکار، می تواند نشــانه ای کوتــاه مدت مانند 
سوزش یا سوزن سوزن شدن داشته باشد. در موارد شدید، سوزش 
در پاها می تواند نشانه ای از آســیب های عصبی ناشی از دیابت یا 
بیماری های گردش خون موســوم به بیماری شــریانی محیطی 

)PAD( باشد. 
در صورتی که احساس ســوزش برای چند هفته و عالئم شدیدتر 
و دردناک تر دارید و در حال شــروع به از دست دادن احساس در 
انگشتان پاهای خود هستید، به دنبال مراقبت های پزشکی باشید. 
اســتراحت کردن و باال بردن پای خود، برای کاهش عالئم مفید 
اســت. عالوه بر این، حمام کردن و گذاشتن پای خود در آب سرد 

نیز می تواند درد و سوزش را کاهش دهد.
درد در انگشت شست پا

گاهی اوقات نقــاط درد خــاص، منجر به یــک وضعیت خاص 
می شــود. اگر درد در اطراف ناخن متمرکز شــده باشد، می تواند 

نشانه رشد ناخن اضافه در انگشت پای شما باشد. 
حمالت درد شــدید در مفصل انگشــت شســت پا می تواند فرم 
پیچیده ای از آرتریت به عنوان نقرس را نشــان دهد. عالئم نقرس 
شامل درد شدید مفاصل پس از یک ناراحتی طوالنی است و اغلب 

در شب و بدون هیچ گونه اخطاری رخ می دهد. 
آرتریت روماتوئید می تواند توضیح دیگری برای آن باشــد که به 
عنوان عالئم اولیه تمایل دارند بر پا و مفاصل انگشت اثر بگذارند. 
اگر شــما ناراحتی مزمن یا درد ناگهانی محلی را تجربه می کنید، 

بدون هیچ توضیحی برای مالقات با دکتر برنامه ریزی کنید.

تا زمانی که به نظر می رسد همه چیز به درستی کار می کند، ممکن است توجه زيادی به پاهای خود نداشته باشیم. پاها 
اغلب با جوراب و کفش پوشیده می شوند و چیزی که از معرض ديد خارج باشد، از ذهن نیزخارج می شود. انگشتان 

سرد پا می تواند نشانه ای از گردش خون ضعیف باشد.

سیاالت مانند خون، در 
پاها ممکن است منجر 

به تورم، به عنوان يکی از 
نتايج  نارسايی احتقانی 

قلب، بیماری کلیه يا 
حتی به عنوان يک 

عارضه جانبی از داروها 
برای ديابت و فشار 

خون باال شود

بیماری هایی که پاهایتان خبر می دهند

اين ويروس در بزاق باعث نازايی می شود!
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يادداشت

قاب روز

پیشنهاد سردبیر: 
 قابی از آســمان آبی و گســترده، دشــتی تپه ای و یک جفت اسب باشکوهلغو رواديد میان ايران وجمهوری آذربايجان

 روح غرب آمریکا را به زیبایی به تصویر کشیده است.
نورا فدال »Nora Feddal« عکاس این ثبت وسترن است. نورا این عکس 
را به هنگام بازدید از پارک و دره تاریخی ناواجو تریبال گرفته است. این پارک 

میان دو ایالت آریزونا و یوتا واقع شده است.

عکس نوشت

ایرانگردی

آیا تا به امروز فکر می کردید که شــهر و همســایه هایتان 
کمی عجیب هســتند؟ باور کنید که بعــد از خواندن این 
مطلب نظر خود را تغییر خواهید داد و متوجه می شــوید 
جایی که در آن زندگی می کنید در حقیقت بســیار نرمال 
و معمولی اســت. به نظر شــما زندگی کــردن زیر زمین 
چگونه اســت؟ برای پاسخ به این ســوال ناگزیریم هزاران 
 مایل به ســمت اســترالیا پرواز کرده و از شــهر کوچک

 Coober Pedy بازدید کنیم.
Coober Pedy در نواحی شمالی استرالیای جنوبی و 
در فاصله  850 کیلومتری از شــهر آدالید واقع شده است. 
این شهر معدنی در استرالیا به عنوان پایتخت جهانی اوپال 
Opal شناخته می شود. اوپال سنگی قیمتی است که بین 
یونانیان و رومیان باستان به عنوان سمبل امید، معصومیت 

و خلوص شناخته می شده است. گران ترین اوپال ها از این 
منطقه استخراج شده و نام شهر نیز توسط بومیان انتخاب 
گشته که به معنای »مرد سفید پوســت در گودال« است. 
در نگاه اول، این مکان بســیار خلوت به نظر می رسد. روی 
زمینی صاف تنها چند خانه، یک رستوران، پاسگاه پلیس، 
مدرسه و یک بیمارستان به چشم می خورد. هرچند آنچه 
گفته شــد تنها نیمی از شــهر Coober Pedy است، 
نیمه دیگر آن در غارها و تونل های جادار زیرزمینی به نام 
veteran ساخته شده است. در این veteran ها تعداد 
زیادی آپارتمان، هتل، رستوران، کافه و حتی چند کلیسا 
ساخته شده است. این شهر در سال 1915 و زمانی که یک 
پسربچه  14 ســاله به طور اتفاقی در این منطقه اوپال پیدا 

کرد، ساخته شد.          

شهری که مردم آن زير زمین زندگی می کنند! 

اگرچه هشدارها و تهدیدهای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 
چندان هم در حذف کامل تورهای ترکیه کارســاز نبوده و فروش 
این تورها کمــاکان در برخی آژانس های مســافرتی ادامه داد، اما 

پیگیری های مردم برای پیــدا کردن مقصــدی جایگزین باعث 
شده این روزها تبلیغات پر شود از تورهای گرجستان و بلغارستان 
که قیمت هایــی نزدیک به تورهای ترکیه دارند و ســفر به آنها در 

مقایسه با مقاصد ارزان اروپایی و آسیایی، اقصادی تر جلوه می کند 
و صرف نظر از همه  اینها دشواری های ویزای شینگن را هم ندارد.

البته داستان ویزای بلغارســتان متفاوت از گرجستان است، چون 
استطاعت مالی شرط اصلی ســفارتخانه  این کشــور برای دادن 
ویزاســت که در کنار آن باید مدارک هویتی و اشتغال و بهداشت 
را ترجمه شده تحویل ســفارتخانه داد و ضمنا انگشت نگاری هم 
انجام می گیرد. با این حال، از نظر مشــتری های این روزها، انگار 
قیمت تورهای بلغارستان به عنوان کشــوری که در جنوب شرق 
اروپا واقع شــده و از ســال ۲00۷ میالدی هم رســما به اتحادیه 
اروپا پیوسته، ظاهرا می چربد به ســختی های گرفتن ویزا و سفر 
در شــرایط بی ثبات و ناامن ترکیه. تورهای بلغارســتان درحال 
حاضر از ۲ تا ۶ میلیون تومان قیمت گذاری شــده و با آنکه در برابر 
تورهای استانبول و ســواحل جنوبی ترکیه که از ۷00 هزار تا دو 
نیم میلیون تومان قیمت گذاشته شــده گران تر است، اما هرچه 
باشــد برای آن دســته از ایرانی هایی که عالقه خاصی به رفتن به 
اروپا دارند، جایگزین ارزان تری به شــمار می آید.از ســوی دیگر 
گرجستان با قیمت هایی از یک میلیون و ۲00 هزار تومان و حتی 
کمتر از آن که در پاره ای مواقع تحت تاثیر خدمات، نرخ ســفر به 
آن تا 5 میلیون تومان هم می رسد، مقصد جایگزین دیگری است 
که به خاطر شرایط مشابه اش با ترکیه در حذف روادید برای اتباع 
ایرانی، مسیری سهل الوصول تر به نظر می آید و در کنار ارمنستان، 
مقصد پرطرفدار مسافران ایرانی شده است.پایین تر از این میانگین 
قیمتی، به تورهای باکو در جمهوری آذربایجان مربوط می شــود 
که با تالش برخی آژانس دارهای کشــورمان به مقصد گردشگری 
جایگزین برای مســافران ایرانی تبدیل شده است. تورهای هوایی 
باکو بــرای هتل های 5 ســتاره کمتر از یک ونیــم میلیون تومان 
قیمت گذاری شــده که البته نرخ زمینی آن به اندازه  سفر جاده ای 
به ارمنســتان، تمام می شــود.جمهوری آذربایجان هنوز روادید 
کشورش را برای اتباع ایرانی لغو نکرده؛ اما آن طور که سفیر ایران 
در آن کشــور گفته، قرار اســت تا یک ماه آینــده، آذربایجان هم 
ویزایش را برای اتباع ایرانی بردارد. در حــال حاضر اما ویزای این 
کشور با میانگین ۶0 یورو محاسبه می گردد که از کنسولگری های 
تهران و تبریز گرفته می شود.در هر حال هیچ یک از این مقاصد از 
نگاه مسافران ایرانی،  آنقدرها هم نوظهور و جدید نیستند و سفر به 
آنها همیشــه در کنار تورهای ترکیه، پیشنهاد و تبلیغ شده است، 
اما شرایط بی ثبات این کشــور و اتخاذ تدابیر محافظه کارانه برای 
سفرهای گروهی به ترکیه، باعث شــده نگاه ها به سمت مقاصدی 
هدایت شود که شرایط نسبی مشابه با مقصد پرطرفدار گردشگران 
ایرانی دارند. کشــورهایی با اقتصاد نه چندان قــوی که در برخی 
موارد حتی جاذبه های درخور توجهی به نســبت ایران و یا همان 
ترکیه هم ندارند، اما به واســطه جغرافیایی که در تقســیم بندی 
قاره ای دارنــد و ارزانی تورهایشــان در مقابل کشــورهای حوزه  
شینگن و آسیای جنوب شرقی، سریع تر جایگزین شده و با اقبال 

بیشتری از سوی مردم ایران مواجه شده اند.

حذف تورهای ترکیه، مقاصد ديگری را جايگزين کرده که چندان هم نوظهور نیستند، اما شايد در اين وانفسای 
ناامنی کشور همسايه، اندکی با ذائقه   انصراف داده ها جور درآيد.

 هشدارها و 
تهديدهای سازمان 

میراث فرهنگی و 
گردشگری چندان 

هم در حذف 
کامل تورهای 
ترکیه کارساز 

نبوده و فروش اين 
تورها کماکان در 

برخی آژانس های 
مسافرتی ادامه داد

قنات یکی از نمونه های بــارز جلوه فرهنگ و هنــر در معماری اصیل 
ایرانی اســت که وجود قنات های منحصر به فرد در اصفهان نمونه ای 
از خالقیت و معماری کهن مردمان این سرزمین است. قنات ها از دوره 
هخامنشی و بیشتر در مکان های فاقد رودخانه و چشمه  توسط ایرانیان 
ساخته شده اســت و با خلق این شیوه اســتحصال آب با دانش سنتی، 
زندگی در این مناطق امکان پذیر شده اســت.روش ساخت قنات های 
ایرانی  به عنوان یک تکنیک  مهم در ساخت آبراهه آبی حیرت جهانیان  
را برانگیخته و بر این اســاس چندی پیش در اجالس یونسکو مجموعه 
قنات های ایرانی شــامل 11 قنات به ثبت جهانی رسید که از این تعداد 
ســه قنات مون در اردســتان، وزوان در اردســتان و مزدآباد میمه در 
استان اصفهان واقع شده اند.هر کدام از این قنات ها  دارای ویژگی های 
شاخص و خاصی هستند که شــاید هر یک با دیگری متفاوت باشد و با 
معماری بی نظیر خــود باز هم فرهنگ و هنر اصیل ایرانی را در چشــم 

جهانیان به تصویر می کشد.
در این ارتباط فریدون اللهیاری مدیرکل میــراث فرهنگی اصفهان در 
گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در هر گوشه کشور ایران فرهنگ 
و تمدن ایرانی به شــکلی خاص نمود یافته است، اظهار داشت: با توجه 
به اهمیت ثبت میراث های تاریخی کشــور در فهرست یونسکو و امکان 
تنها ثبت یک اثر در طول یک ســال ثبــت مجموعه های تاریخی مورد 
توجه قرار گرفته اســت.وی با بیــان اینکه ثبت مجموعــه قنات های 
تاریخی ایران به عنوان ســومین مجموعه پس از ثبت سلسله باغ های 
ایرانی و سلســله کلیساهای کشور سال گذشــته در دستور کار میراث 
فرهنگی قرار گرفت، افزود: ارزیابان یونســکو در تابستان سال گذشته 
از مجموعــه قنات های کشــور بازدید کردنــد و بر این اســاس تهیه 
 پرونده و اقدامات ایجاد زیرســاخت برای این قنات ها در دســتور کار 
میراث فرهنگی قرار گرفت. مدیرکل میــراث فرهنگی اصفهان  با بیان 
اینکه ســه قنات اصفهان در زمره 11 قنات ثبت شــده در یونسکو قرار 
گرفتند به اهمیت این قنات ها اشاره کرد و بیان داشت: در وهله نخست 
خود قنات از نظر میراث بشری دارای ارزش خاصی است و بخش مهمی 
از میراث فرهنگی ملموس محسوب می شود.وی افزود: قنات ها حاصل 
دستاوردهای بشری هســتند که از خالقیت و ابتکار انسان سرچشمه 
گرفته اند؛ در واقع قنات هم یک ســازه اســت و هــم مکتب.اللهیاری 
تاکید کرد: قنات تنها یــک معبر و یا نظامی برای آبیاری نیســت بلکه 
زاییده فرهنگ و اصول و نمادی از اســتعداد معماری ایرانی است. وی 
 بیان داشت: کشــور ایران مبدع و مبتکر حفر قنات محسوب می شود و

 بر این اساس به نظر می رسد باید ســال ها پیش درباره ثبت قنات های 
ایران اقدام می شــد.مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان با بیان اینکه هر 
کدام از سه قنات ثبت شــده اصفهان دارای ویژگی های خاصی است، 
ابراز داشــت: به طور مثال قنات مون دوطبقه اســت به شــکلی که در 
هرکدام از طبقات آن آب بدون ارتبــاط و اتصال جریان دارد و هیچ آبی 
از یک طبقه به دیگری نفوذ نمی کند که الگویی برای ســد سازی است.

وی اضافه کرد: امیدواریم به زودی با ایجاد زیرساخت های گردشگری 
مناسب در شهرستان های اردســتان و میمه، بازدیدکنندگان بتوانند 

راحت تر از این سه قنات دیدن کنند.

مدیر کل عتبات ســازمان حج و زیارت از پرداخت تســهیالت بانکی سفر 
عتبات عالیات بــرای دارندگان فیش عمره خبر داد و گفت: ســازوکار این 

موضوع در حال نهایی شدن است.
محســن نظافتی درباره آخرین تمهیدات اندیشیده شــده برای پرداخت 
تسهیالت ســفر عتبات به دارندگان فیش عمره اظهار کرد: هفته گذشته 
با مسئوالن ذی ربط در بانک ملی و ملت، نشســت هایی را برگزار کردیم 
که امیدواریم تا یک ماه آینده این برنامه مهم عملیاتی شود.  وی ادامه داد: 
رایزنی های الزم برای پرداخت تســهیالت بانکی سفر عتبات به دارندگان 

فیش عمره انجام گرفته و امیدواریم مورد اقبال عالقه مندان قرار بگیرد.
 مدیر کل عتبات سازمان حج و زیارت خاطر نشان کرد: در نظر داریم برای 
عالقه مندان به ســفر عتبات که دارای فیش حج عمره هستند تسهیالتی 
بانکی در نظر بگیریم تا این افــراد بتوانند بدون ضامــن از وام بانکی بابت 
سفر زیارتی بهره بگیرند. نظافتی افزود: فیش های عمره به عنوان ضمانت 
استفاده کنندگان از تسهیالت سفر عتبات خواهد بود و برنامه های این کار 

مهم با بانک های عامل در حال انجام است و به زودی اعالم خواهد شد.
 وی در پایــان اظهار کــرد: در نظر داریــم تا حداقل یــک میلیون تومان 
تسهیالت برای این سفر زائران عتبات عالیات در نظر بگیریم که البته رقم 

نهایی منوط به جلسات آتی با بانک ها و تعیین تکلیف در این باره است. 

وقتی نیاز بشر به خالقیت ختم می شود؛

وجود قنات دو طبقه در اصفهان 

مدير کل عتبات سازمان حج و زيارت :

تسهیالت سفر به عتبات برای 
دارندگان فیش عمره

معماری ايرانی

خبر

کشورهایی که جای ترکیه را در دل ایرانی ها گرفتند

رییس جامعه تورگردانان ایران گفت: هتل های مناســب کشــور 
در فصل ها و شــهرهای توریســت پذیر ایران توسط شرکت های 
گردشگری خارجی برای ورود گردشــگران در سال ۲01۷ رزرو 

شدند.
ابراهیم پورفرج درباره وضعیت صنعت گردشــگری ایران پس از 
برجام و میزان ورود گردشــگران خارجی گفت: بعد از برجام ورود 
گردشگران خارجی به کشور افزایش داشته است و ما برای پذیرش 
 آنها در هتل هایمــان در ســال ۲01۷ با همان وضعیت اشــغال 
رو به رو هستیم که در سال ۲01۶ مواجه بودیم. شاید درصدی نیز 

با افزایش رو به رو باشیم؛ اما این افزایش نمی تواند بیشتر از چهار یا 
پنج درصد باشد چون امکانات دیگر اجازه رشد بیشتر را نمی دهد.

وی ادامه داد: اکنون در شــهرهای توریســت پذیر، هتل مناسب 
گردشگران خارجی کم داریم شاید در شهرهای دیگر هتل هایی 
با ســتاره های کمتر نیز وجود داشته باشــد، اما هتل مناسب کم 
است. متاسفانه هتل های خوب ما در شــهرهایی مانند اصفهان، 
یزد، شــیراز و تهران در ماه هــای مهر آبان، فروردیــن، خرداد و 
اردیبهشت پر اســت آن هم به دلیل برگزاری همایش های متعدد 
در این شهرها که باعث می شــود میهمانان این برنامه ها در هتل 
های خوب اقامت کرده و دیگر جایی برای گردشگر خارجی نباشد. 
پورفرج درباره نحوه رزرو هتل ها در سال آینده توسط گردشگران 
خارجی نیــز گفت: ما بــا شــرکت های خارجی کار مــی کنیم. 
شــرکت های ایرانی از ۶ ماه قبل پولی از گردشگران نمی گیرند. 

زمان نزدیک به ورود گردشــگران خارجی که می شود، ۳0درصد 
از هزینه سفر را پرداخت می کنند شرکت های خارجی معموال با 
 شرکت های ایرانی توافق می کنند که تا مدت مشخصی گردشگر 
 به ایران بیاورنــد آنها ســاالنه از مــا تقاضای رزرو مــی کنند و

 بر مبنای تاریخ تفاهم نامه ای که دارند، رزرو هتل هایشان را از ما 
می گیرند.

وی درباره اینکه آیا می توان گفت که چه تعداد گردشــگر در چه 
سالی توسط تورهای کردشــگری به ایران می آید گفت: نمی توان 
چنین آماری داد. ممکن اســت این تعداد از گروه ها کم و یا زیاد 
شوند و یا گروه هایی نیز سفرشان را کنسل کنند بنابراین نمی توان 
پیش بینی کرد؛ اما آمار چند ماه آینده را می توان حدس زد به طور 
مثال اکنون هیچ آژانسی نیســت که برنامه تورش را در مهر ماه به 

هتل ها نداده باشد.

مجموعــه کاخ هايــی در شــهر ورســای نزديکی 
 پاريــس قرار گرفتــه که بــه عنوان بــزرگ ترين
  کاخ های ســلطنتی جهان شــناخته می شود.اين 
کاخ ها ســابقا در دهکده ای به همین نام در نزديکی 

پاريس قرار داشــتند، اما امروزه ايــن دهکده و کاخ 
جزو حومه پاريس محسوب می شــوند. از سال 1۶۸۲ 

تا سال 1۷۸۹ که به اجبار انقالبیون، خانواده سلطنتی 
به پاريس منتقل شــدند، اين کاخ محل زندگی و دربار 

حکومتی شاهان فرانســه بود. معاهده ورسای که به 
جنگ جهانی اول پايان داد در اين کاخ عقد شده است.
 اين کاخ به عنوان میراث جهانی توسط يونسکو انتخاب 

گرديده است.

انجمن دفاتر خدمات مسافرتی تهران در نامه ای از ريیس 
سازمان میراث فرهنگی درخواست کرد که تکلیف وضعیت 
 ممنوعیت تورهای گردشــگری ترکیه مشــخص شود.
رضا اباذری ريیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مســافرتی 
اســتان تهران پیرو نامه جمعی از مديران دفاتر خدمات 
مســافرتی تهران به او درباره پیگیری وضعیت ممنوعیت 
تورهای گردشــگری ترکیه گفت: وقتــی کودتای ترکیه 
اتفاق افتاد، همه بخش ها از جمله دفاتر خدمات مسافرتی 
و هوايی فعال شدند تا مســافران زودتر به ايران برگردند و 
خطری مواجه آنها نشود. حتی برخی از تورها زودتر از موعد 
به پايان رسید چون ايرانی ها می خواستند هر چه زودتر به 
کشورشان برگردند. بنابراين دفاتر خدمات مسافرتی در اين 
راه ضرر کردند.چون قراردادهايی را با هتل ها و شرکت های 
هواپیمايی داشتند. می توان رقم دقیق ضرر آنها را از تعداد 

پروازها و صندلی ها به دست آورد.
وی گفت: وظیفه تشکل صنفی اين است که منافع مشروع و 

قانونی اعضا را پیگیری و مطالبه کند. ما از مسئوالن سازمان 
میراث فرهنگی در نامه ای درخواست کرده ايم که وضعیت 
تورهای ترکیه تعیین تکلیف شــود و بگويند قرار است تا 
چه مدتی ممنوعیت برگزاری تورها ادامه داشــته باشد و 
يا اگر قرار است مسیری باز شــود، آن مقصد کدام خواهد 
بود. اکنون دفاتر خدمات مسافرتی در برخی از مسیرها به 
صورت تخصصی کار می کنند. يکی از اين مســیرها ترکیه 
است. همچنین مســافران نیز تقاضای سفر به اين کشور را 
دارند و دفاتر خدمات مسافرتی بايد پاسخگوی آنها باشند. 
اباذری با اعالم اينکه  کشــورهای ديگر هم اکنون تورهای 
گردشــگری را برگزار می کنند بیان کرد: مسئوالن دفاتر 
خدمات مســافرتی در نامه خود خواســتار برطرف شدن 
ابهامات درباره سفر به ترکیه هستند. ترکیه يک بازار سنتی 
است که برخی افراد برای استراحت و يا وقت سفارت به آنجا 
می روند. نمی توان برای ترکیه جايگزين تعريف کرد، ما بايد 

به متقاضیان سفر به ترکیه پاسخ بدهیم.

از این به بعد ایرانی ها و آذربایجانی ها بدون ویزا به کشورهای 
 هم ســفر می کنند.  در ســفر رسمی دکتر حســن روحانی، 
رییس جمهور به باکو، ایران و جمهوری آذربایجان، ۶ ســند و 
یادداشت تفاهم همکاری در راستای تعمیق و تقویت روزافزون 
روابط و همکاری های دوجانبه امضا کردند، که امضای ســند 
برنامه اجرایی همکاری ها در زمینه گردشگری میان دو کشور 
بین سازمان صنایع دستی و گردشــگری جمهوری اسالمی 
ایران و سازمان مربوطه در کشــور آذربایجان از جمله مواردی 
بود که مورد توافق قرار گرفت. بنا بر این گزارش الهام علی اف، 
رییس جمهوری آذربایجان در نشســت خبری مشــترک با 
حجت االســالم حســن روحانی رییس جمهوری کشورمان، 
با اعالم خبر لغو روادید میان ایــران و آذربایجان، گفت: ما به 
دنبال گسترش مسیر شــمال به جنوب هستیم و محور اصلی 
گفت وگوهای اجالس ســه جانبه موضوع راه آهن شــمال به 
جنوب است.  وی افزود: تفاهم نامه هایی در اجالس پیش رو در 
این خصوص امضا خواهیم کرد. علی اف با بیان اینکه تعامالت 
ایران و آذربایجان در نقطه خوبی قرار دارد، گفت: گفت وگوهای 
اجالس ســه جانبه موضوع مهمی برای منطقه خواهد داشت.

رییس جمهوری آذربایجان ادامه داد: ما به دنبال گســترش 
مسیر شمال به جنوب هستیم و محور اصلی گفت وگوهای ما، 
موضوع راه آهن شمال به جنوب است. علی اف همچنین در این 
نشســت اعالم کرد: از این به بعد هموطنان ایران و آذربایجان 

بدون ویزا به کشورهای هم سفر می کنند.

دومین مرحله از برنامه اصفهان گردی های موسسه فرهنگی 
رویش از ۲1مردادماه برگزار می شــود. مدیــر اتاق فرهنگ 
موسســه رویش مهر گفــت: اصفهان گردی های موسســه 
فرهنگی رویش بر نوعی ایده مبتنی است، که فقط به بازدید 
 از چند بنای تاریخی و تفحص تاریخ و آثار باســتانی محدود 
نمی شود.دانشگر افزود: هیچ بنایی را نباید مجزا و منفصل از 
شهر دید. بازدیدها بر این نکته مبتنی اســت که شهر را باید 
براساس یک ایده یا ســاختار یا روندی پیوســته و نظام مند 
نگریست. بر این اساس، موسســه فرهنگی رویش نسبت به 
اجرای ایده اصفهان گردی اقدام نموده اســت.برنامه اصفهان 
گردی های موسســه فرهنگی رویش از یکــم مردادماه آغاز 
شده و بر اساس برنامه ریزی انجام شــده نیز، دومین بازدید 

۲1 مردادماه با هدف بازدید از بازار اصفهان صورت می گیرد.

لغو رواديد میان ايران 
وجمهوری آذربايجان

۲1 مردادماه برگزار می شود؛

دومین مرحله اصفهان گردی 
رويش در بازار اصفهان

اخبار

ترکیه جايگزين ندارد

 هتل های مناسب کشور 
برای سال ۲۰1۷ رزرو شده اند
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اخباريادداشت

خادمان حرم رضــوی، همزمان با اجرای دومیــن هفته از طرح 
ویژه سه شــنبه های بدون خودرو، در خیابان چهارباغ عباســی 

اصفهان حضور پیدا می کنند.
همچنین مراســم اســتقبال از خادمان و پرچــم متبرک حرم 
رضوی، سه شــنبه جاری در دومین هفته از طرح سه شنبه های 
بدون خــودرو در خیابــان چهارباغ عباســی اصفهــان برگزار 

می شود.
 این مراســم ویژه کــه به مناســبت دهــه کرامت و ســالروز 
میالد امام رضــا)ع( برگزار می شــود، از ســاعت 18:30 امروز 
در پیــاده راه چهاربــاغ عباســی آغاز و بــا همنوایــی صلوات 
خاصه امام رضــا)ع(، خاطره گویــی، دیدار با مــردم، رونمایی 
 از پرچــم مقدس حــرم رضــوی و برنامه های مختلــف دیگر

ادامه می یابد.
 خادمــان حــرم رضــوی در قالــب کاروان ســفیران آفتاب،

همه ســاله به مناســبت دهه کرامت و میالد امــام رضا)ع( در 
شهرهای مختلف کشور حضور پیدا می کنند.

سه شنبه های بدون خودرو هر هفته از ساعت 17 تا 22 در محور 
خیابان چهارباغ عباســی اصفهان و با برنامه های مختلف برگزار 
می شــود. در این طــرح، برنامه های مختلــف دیگری همچون 
رســتوران بازی های فکری، ویژه برنامه های ورزشی، ویژه برنامه 
جشن با حضور هنرمندان اصفهانی، نمایشگاه دوچرخه، اتوبوس 
سینمای ســیار شــهر فیروزه ای و اتوبوس کتابخانه سیار شهر 
فیروزه ای، اتوبوس پایش ســالمت و دیگر برنامه های فرهنگی، 

اجرا خواهد شد.

عضو شــورای اســالمی شــهر اصفهان، شامگاه یکشــنبه در 
کمیســیون تخصصی ماده 100 اصفهان با بیان اینکه در زمینه 
رسیدگی به وضع ساختمان مدارس غیرانتفاعی، اختالف رویه 
وجود دارد، اظهــار کرد: برخی از اعضای کمیســیون های ماده 
100 معتقد هستند که رســیدگی به وضع مدارس غیرانتفاعی، 
به آموزش وپرورش مربوط بوده و صرفا ضوابط آموزش وپرورش 

بر این مدارس حاکم است.
محمد امانی با اشاره به مشکالتی که برخی مدارس غیرانتفاعی 
به وجود آورده اند، تصریح کرد: بعضا ســاکنین مناطقی که این 
مدارس در آنها تاسیس شده اند، نسبت به تغییر کاربری منازل 
مسکونی به مدرســه شاکی هستند که کمیســیون ماده 100، 

حکم تبدیل این مدارس را می دهد.
 عضو کمیســیون مــاده 100 اصفهــان بابیان اینکــه قانون،

تمام موارد این مدارس از احداث تا مســائل فنــی را به آموزش 
و پرورش ارجاع داده اســت، خاطرنشــان کرد: باید به این نکته 
توجه کرد که مردم نبایــد هزینه این دوگانگــی را بدهند؛ اگر 
قانون مشکل داشته یا خأل قانونی وجود دارد، باید سریعا مشکل 

برطرف شود.
وی افــزود: در زمینه صــدور حکم برای مــدارس غیرانتفاعی، 
نه مردم منطقه باید متضرر شــوند و نه شــخصی کــه با هزینه 

شخصی، یک مدرسه غیرانتفاعی تاسیس کرده است.
امانی با اشاره به برخی توافقات مدیران شــهرداری ها از مردم، 
خاطرنشان کرد: گاهی مشاهده می شود که هزینه ای از شخصی 
برای انجام کاری دریافت می شــود؛ اما با تعویض یک مدیر، این 

توافقات زیر و رو می گردد.
وی بابیان اینکه در زمینه های کالن نیز روسای جمهور، خالف 
توافق روسای جمهور قبلی نمی توانند عمل کنند، ادامه داد: باید 
توافقات به گونه ای تنظیم شود که با تغییر مدیران، چیزی تغییر 

نکند و این توافقات پابرجا بماند.
قانون ماده 100 نیاز به اصالح و بازنگری دارد

علیرضا نصر اصفهانی، عضو شــورای اســالمی شــهر اصفهان 
نیــز در این جلســه با بیــان اینکه محتوای جلســات نشــان 
می دهد که همه درصدد پیشــبرد مســائل شــهر هســتند، 
گفت: قانــون مــاده 100 مربوط به ســال 1345 اســت و در 
طول این ســال ها تبصره های زیــادی به آنها اضافه شــده که 
 نشــان می دهد این قانون و تبصره هــای آن نیاز بــه بازنگری 

دارند.
وی افــزود: اصالحــات موردنیاز در ایــن قانون بایــد از طریق 
مکاتبات بین شهرداری و نمایندگان اصفهان در مجلس شورای 

اسالمی مورد پیگیری قرار گیرد.
عضو شورای اسالمی شــهر اصفهان بابیان اینکه عدد و رقم های 
این قانون بایــد تغییر کند، خاطرنشــان کرد: بعضا مشــاهده 
می شود که افراد، تخلف و رفتن ذیل کمیسیون های ماده 100 

را مقرون به صرفه تر از اقدامات صحیح می بینند.
وی ادامه داد: در برخی موارد آنچه نماینده شهرداری به صورت 
شفاهی در کمیســیون ها می گوید، با آنچه نامه زده شده است، 

تفاوت دارد که باید این اختالفات صالح شود.
نصر اصفهانی بابیان اینکــه در برخی موارد، متراژ ملک به حدی 
اســت که امکان حل وفصــل در مناطق وجــود دارد، گفت: در 
بسیاری از موارد اگر ملکی به کمیسیون رود، فرایند پاسخگویی 

طوالنی می شود.
نرخ جرايم ماده 100 بايد به روز باشد

ابوالفضل قربانی، دیگر عضو شــورای شــهر اصفهــان، در این 
جلســه بابیان اینکه موارد به توافق رســیده در جلســات باید 
توسط شخص شــهردار ابالغ شــود، تصریح کرد: اگر مواردی 
از این جلســات وجــود دارد که الزم اســت برای آن، جلســه 
 شــورای شــهر گرفته شــود، این موارد طی یــک الیحه ابالغ

شود.
وی با بیان اینکه درآمدهای مــاده 100 جزو درآمدهای مذموم 
شهرداری اســت، گفت: این درآمدها به ناچار از محل تخلفات 
کسب می شــود؛ بنابراین باید میزان آنها هرســال کاهش پیدا 

کند.
عضو شورای شــهر اصفهان ادامه داد: اگر بخشی از درآمدهای 
شــهرداری را درآمدهای مکروه بدانیم، بایــد این درآمد را جزو 

این درآمدهای مکروه شهرداری به حساب آورد.
وی با اشــاره به حجــم پرونده های مربــوط به ایــن قانون در 
دادگســتری، اظهار کرد: باید برنامه ریزی شــود که شــهر به 
چندین منطقه تبدیل شــده و قیمت روز ایــن مناطق از طریق 
مراجعی که مورد توافق اســت، اســتخراج و جریمه ها بر اساس 

این قیمت ها اخذ شود.

 حضور خادمان حرم رضوی 
در چهارباغ عباسی اصفهان

عضو شورای شهر اصفهان:
درآمدهای ماده 100، از درآمدهای مکروه 

شهرداری است

پیشنهاد سردبیر:
بازگشت شادی به جمع خانواده های اصفهانی

طرح تابســتانه کتاب در اصفهان با فروش بیش از 66 هزار و 300 جلد کتاب پایان 
یافت. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان با اشاره به اینکه در 30 روز 
اجرای این طرح، یک میلیارد و 400 میلیون تومان کتاب در استان به فروخته شده 

است، گفت: اصفهان با این رقم، رتبه برتر استان را به خود اختصاص داده است.
حجت االسالم حبیب رضا ارزانی افزود: اســتان های تهران و خراسان رضوی پس 
از استان اصفهان در رتبه های دوم وســوم قرارگرفتند. وی با بیان اینکه در اجرای 
طرح تابســتانه کتاب اصفهان، 70 کتاب فروشی مشارکت داشــتند، افزود: این 
میزان مشارکت نســبت به طرح عیدانه کتاب، 20 درصد رشد داشته است.طرح 
 تابستانه کتاب 15 تیر تا 15 مرداد در سراســر کشور اجرا شد که کتابفروشی های

شرکت کننده دراین طرح با دریافت یارانه کتاب، به خریداران 20 درصد تخفیف 
دادند.

شهردار اصفهان در نشســت هم اندیشی کمیسیون ماده صد شــهرداری اظهار 
داشــت:درحال حاضر در شــهر اصفهان با پارادوکس مدیریتی رو به رو هستیم.

ازطرفی می گویند اصفهان نباید توســعه حریم داشــته باشــد و از طرفی دیگر 
مهاجرت های بی رویه، مدیران شهری را دچار چالش کرده است.

مهدی جمالی نژاد افزود: سیاست شهرداری اصفهان، عدم تخلف، نظارت کامل و 
رعایت قانون در همه شرایط است؛ اما با وجود منابع درآمدی، هزینه ها به قوت خود 
باقی است. شهردار اصفهان تصریح کرد: همه مدیران شهری دستی در آتش دارند و 
با مسائل و مشکالت شهری بیگانه نیستند و بار اصلی امور اجرایی در شهر به عهده 
آنهاست. وی در پایان خاطرنشان کرد: شهرداری هیچگاه به دنبال ارجاع تخلفات 
به کمیسیون ماده صد نبوده اســت و امیدوارم با دلسوزی مدیران مناطق 15گانه، 

اصفهان به شهر کرامت تبدیل شود.

مهاجرت های بی رويه، مديران شهری را دچار چالش کرده استفروش بیش از 66 هزار جلد کتاب در طرح تابستانه کتاب اصفهان

درحاشیه

اشتباه نکنید؛ هنوز تابستان است؛ اما به راستی چه اتفاقی 
افتاده؟! مگر نه اینکه درخت، مانع گرم و خشــک شــدن 
محیط می شــود و عاملی برای لطافــت و کاهش آلودگی 
هواست؟! پس چه عواملی به خشک شــدن این درختان 

سرسبز در این فصل سال منجر شده است؟
 همیشــه وقتی حرف از برگ ریــزان به میــان می آمد، 
 به یاد پاییز می افتادیــم؛ ولی اکنون خزان در تابســتان 
رخ داده و برگ درختان سر به فلک کشیده، در حال ریزش 

است.
 اگر ســری بــه خیابــان هــای شــهر اصفهــان بزنید 
یا در پیاده روها قدم بردارید، در این گرمای تابستان شاهد 

جلوه هایی از پاییز خواهید بود. 
برگ های برخی از درختان، زرد و خشــک شــده و روی 
آسفالت خیابان ها و سنگفرش پیاده روها، زیر پای عابران 

ناله می کنند و جان می دهند.
مسئوالن اصفهان، کم آبی و خشــکی زاینده رود را علت 
خزان درختــان می دانند؛ خزان زودرســی که از شــرق 
اصفهان شروع شده و به سمت غرب در حال توسعه است؛ 
چرا کــه درختان تنومند این کالنشــهر فقــط به صورت 

غرقابی آبیاری می شوند.
مدیر عامل ســازمان پارک ها و فضاي ســبز شــهرداري 
اصفهان هــم از ریزش زودهنــگام برگ آنهــا بخصوص 
درختان چنار بــه دلیل آالینده هاي هوا و شــرایط جوي 
خبر می دهد و می گوید: درختــان، قربانیان زودهنگام و 
ناخواسته آلودگي هوا هستند که بر اثر این پدیده، مسموم 

مي شوند.
احمد ســلیماني پور می افزاید: با توجه بــه اینکه گیاهان 
از عوامل مهم کاهش آلودگي هوا به شــمار مي آیند، ولي 
افزایش مقــدار غلظت آلــوده کننده، موجب مي شــود 

درختان نیز آسیب ببینند.
وي تغییرات درجه حرارت و گرم شــدن هــوا را از دیگر 
 دالیل خزان زودهنگام درختان شــهر اصفهان دانسته و

ادامه می دهد: عالوه بــر این، گرد و غبــار و آالینده هاي 
موجود در هوا نیز این معضل را تشــدید کــرده و این در 
حالي است که در سال هاي گذشته، آلودگي هوا کمتر بر 

درختان تاثیر مي گذاشت.
مدیر عامل ســازمان پارک ها و فضاي ســبز شــهرداري 
 اصفهان با اشــاره به اینکــه آلودگي هوا باعث مي شــود

روزنه هاي درختان بسته و مسدود شوند، اضافه می کند: 
بر اثر آلودگي هوا، برگ درختان که مواد مورد نیاز درختان 
را فراهم مي کند، زرد مي شود و بدین ترتیب مواد غذایي 

مورد نیاز به درختان و گیاهان نمي رسد.

خزان زودرس، نفس درختان را 
بريده است

جشنواره »همبازی همشهری« از 14 مرداد در باغ غدیر اصفهان 
آغاز شده و با گذشــت چند روز ابتدایی خود، جمعیت زیادی از 
مردم نصف جهان را جذب کرده است. وارد باغ غدیر که می شوی، 
شــور و حال خاصی در فضای باغ مشــاهده می کنی که تو را هم 

خواسته یا ناخواسته به سمت غرفه بازی ها می کشاند.
بدو بدو فوتبال حبابی

صــدای مجــری در فضــای بــاغ غدیــر می پیچــد: » فوتبال 
حبابی«! مردم هم بــا تعجب با هــم تکرار می کننــد: »فوتبال 
حبابی؟ این دیگر کدام بازی اســت؟!« حیــاط مملو از جمعیت 
می شــود؛ کــودکان بیشــتر از همه بــرای این بازی اشــتیاق 
نشــان می دهند؛ اما مجری اعــالم می کند که این بــازی، تنها 
بــرای نوجوانــان و جوانان برنامه ریزی شــده اســت. داوطلبان 
 وارد میدان می شــوند و افــراد به دو تیــم دو نفره آبــی و قرمز

دسته بندی شــده و وارد توپ های پالســتیکی یا همان حبابی 
می شــوند. هر تیم تالش می کند بــا ضربه زدن بــه تیم مقابل، 
آنها را از زمین بازی خارج کند و هر کســی این کار را ســریع تر 
انجام دهد، امتیاز بیشــتری کســب کرده و برنــده خواهد بود.

بازی همچنان ادامــه دارد و هیجان زیــادی را در باغ ایجاد کرده 
اســت. این بازی حتی پدربزرگ هــا و مادربزرگ ها را مشــتاق 
 کرده تا با دســت زدن، نوه های خود را برای ادامه بازی تشــویق

 کنند.
ابر بازی های فکری

وارد غرفــه ابربازی هــای فکری می شــویم. وقتی بــا دقت نگاه 
می کنیم، شــاهد طبقه بندی این بخش به دو گروه بزرگســال و 
کودک هستیم که در بخش بزرگســال، بازی های مختلف مانند 
لیوان چینی، کاتامینــو، برج تعادل و... را مشــاهده می کنیم. در 

 بخش کودک هم بازی قورباغه هوشــمند، رانی پــارک و جنگا
قرار دارد.

لیوان چینی و يک بازی بین المللی
علی ترکی، مربی غرفه لیوان چینی و رییس کمیته لیوان چینی، 
در حال توضیح این بازی است. به گفته او، این بازی از حدود 2سال 
پیش در اصفهان انجام می شــود و حتی در ایران، تیم ملی برای 
آن وجود دارد که آخرین رکورد آنها حدود 10 ثانیه بوده اســت. 
از مهم ترین ویژگی های این بازی، سرعت عمل آن است که برای 
هوش ریاضیات و دیکته خوب بوده و موجب افزایش دقت و تمرکز 

فراوان و تقویت دو نیم کره مغز می شود.
برج تعادل همراه با حفظ تعادل

علی اســالمی، یکی دیگر از مربیان حاضر در محوطه اســت که 
مســئولیت برج تعادل و بازی کاتامینو را به عهده دارد. او در مورد 
چگونگی بازی برج تعادل گفت: این بازی به صورت 4 نفره برگزار 
می شود و در آن، افراد با تاس، بازی را شروع کرده و هر خانه مربوط 
به یک شــماره اســت. با آغاز بازی، مهره ها بر اساس شماره تاس 
در آنجا گذاشته می شــود و اگر تعادل برج با گذاشتن مهره ها به 
هم بخورد و مهره ها فرو بریزند، فرد بازنده شــده و از بازی خارج 

می شود.
کاتامینو؛ بازی باهوش ها

این مربی درباره چگونگی بازی کاتامینو گفت: این بازی براساس 
برخی الگوها کــه در دفترچه آن قرار دارد، پایه ریزی شــده که با 
بهره گیری از یک مدل، تالش می شــود مهره هــا مانند آن چیده 
شود. این بازی شبیه نوعی پازل است؛ بنابراین بازی  کنندگان باید 
سعی کنند مهره ها را به گونه ای بچینند که در یکدیگر فرو رفته و 

صفحه کامل شود.

مارهوش و معمای کلیدی
هانیه زارعی، مربی بازی »مارهوش و برج سازی« است که به ظاهر 
نیز طرفداران زیادی هم دارد. از او در مورد بازی می پرســیم که 
درباره آن می گوید: بازی مارهوش یا همان »اســنیکس«، از یک 
دفترچه راهنما تشکیل شده که در هر صفحه معمایی طرح شده 

است. 
فرد باید با بهره گیری از هوش خــود، به گونه ای این کارت ها را در 
کنار یکدیگر قرار دهد که رنگ های سبز کارت به یکدیگر و رنگ 

آبی نیز به یکدیگر راه پیدا کنند. 
در این حین خانم میانســالی کــه خود را خانم عباســی معرفی 
می کند، می گوید: »انجام این بازی ها بســیار خوب است و شور و 
نشاط را به زندگی ما برمی گرداند. امشب به طور تصادفی به اینجا 
آمدم؛ اما از دیدن این همه بازی در یک مکان شــگفت زده شدم و 
امیدوارم سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، این دست 

برنامه ها را باز هم ادامه دهد.«
بازی به جای قلیان!

مردی که در حال عبور از کنار ما بود، با شــنیدن این صحبت به 
میدان آمد و گفت: »بنده، علی اســدی بازنشسته ارتش هستم. 
سال ها بود که چنین برنامه هایی را در شــهر ندیده بودم و بیشتر 
در پارک ها شاهد قلیان کشــیدن جوانان بودم؛ حاال که می بینم 
این بازی ها موجب سرگرم شــدن جوانان شده و حداقل آنان را از 
این عادت بد دور کرده است، از این بابت بسیار خوشحالم. امیدوار 

هستم که این برنامه ها در آینده هم تداوم داشته باشند.«
جشنواره همبازی همشــهری از ســوی مدیریت امور تفریحی 
سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان تا 29 مرداد هر شب 

از ساعت 18 تا 22 در باغ غدیر میزبان عموم شهروندان است.

گزارشی از برگزاری جشنواره همبازی همشهری: 

بازگشت شادی به جمع خانواده های اصفهانی

فرمانده پایگاه شــهید بابایی اظهار داشت: باید توجه 
داشته باشــیم که تمام ماموریت های بارگذاری شده 

در ارتش به خوبی و با قدرت انجام شده است.
امیر خلبان مســعود روزخــوش، در ادامــه با بیان 
اینکــه دشــمن از زمان پیــروزی انقــالب تاکنون 
 ســه روش اصلی را برای نفوذ انتخاب کرده اســت،

ابراز داشــت: در این راستا نخســت جنگ سخت را 
در دســتور کار قرار داد که با اقتدار نیروهای نظامی 
کشــور شکســت خورد و پس از آن نیز جنگ نرم را 
مورد توجه قرار داد که با مدیریــت روحانیون و علما 

خنثی شد.
فرمانده پایگاه هوایی شــهید بابایــی، ایجاد تفرقه و 
اختالف بین نیروهای مســلح را ترفند جدید دشمن 
برای مقابله بــا نظام جمهوری اســالمی ایران اعالم 

کرد.
وی با تاکید بر اینکه هر چند بخواهند هم نمی توانند 
وحدت نیروهای مســلح را از بین ببرند، اضافه کرد: 
دشــمن باید بداند که نمی تواند ارتش، سپاه و بسیج 

را نشانه بگیرد.
امیر روزخــوش تاکید کــرد: هیچ کــس از بیرون 
نمی تواند وحدت نیروهای مســلح را از بین ببرد؛ اما 

داخل کشور این احتمال وجود دارد.

مدیر مالی شهرداری اصفهان تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی 
دو بال اصلی دارد که مهم ترین آن، اتکا به تولید و دانش 
داخل و عدم وابســتگی به تولیدات خارجی اســت و بال 

دوم آن، بهینه مصرف کردن و بهینه عمل کردن است.
 علیرضــا بــوژ مهرانــی اظهارکــرد: یکــی از مصادیق 
بارز اقتصاد مقاومتی در حوزه حمل و نقل و ترافیک است 
که در موارد هوشــمند کردن نظارت ترافیکی و هدایت 
ترافیک، گام های ارزشــمندی برداشــته شــده و این 
اقدامات، حاصــل خالقیت ذهن جوانــان ایرانی و باعث 

افتخار کشور است.
 وی در بخــش حمــل و نقــل عمومــی بــه خریــد

اتوبوس های مورد نیاز در شــهر اشــاره کــرد و گفت: با 
اینکه می توانســتیم از کشــورهای دیگر با قیمتی کمتر 
اتوبوس خریداری کنیــم، اما خرید تمامــی اتوبوس ها 
 توســط شــهرداری اصفهان، از تولیدکننــدگان داخل

انجام می شود.
مدیر امور مالی شــهرداری اصفهان تصریــح کرد: البته 
ممکن اســت برخی از قطعات اتوبوس ها از کشــورهای 
خارجی باشد؛ اما تولید کننده های ما درصد سهم خود را 
از تولید اتوبوس افزایش داده اند؛ به طوری که 60 درصد 
اتوبوس ها ساخت داخل است و به دست کارگران ایرانی 

انجام می شود.

دشمن، وحدت نیروهای 
مسلح را نشانه گرفته است

بال اصلی اقتصاد مقاومتی 
اتکا به تولیدات داخلی است

حمل ونقلحادثهدیدگاه

فرود اضطراری هواپیمای 
ايران اير در فرودگاه اصفهان

شهر با آخرين تجهیزات 
روز دنیا تمیز می شود

پرواز صبح دیــروز هواپیمایی جمهوری اســالمی ایران از 
بوشــهر به مقصد تهران به دلیل آنچه نقص فنی اعالم شده 

است، در فرودگاه اصفهان به زمین نشست.
ایــن هواپیما که صبح دیروز بوشــهر را به مقصــد فرودگاه 
مهرآباد تهــران ترک کرده بود، پس از چنــد دقیقه پرواز به 
دلیل آنچه از سوی شرکت هواپیمایی نقص فنی اعالم شده 

است، مجبور شد در فرودگاه اصفهان به زمین بنشیند.
نوش آبادی، مدیــر کل روابط عمومی ایران ایــر، در این باره 
گفت: این پرواز که براســاس برنامه ریزی ابتدایی بنا بوده به 
ســمت مهرآباد پرواز کند، با توجه به صالحدید خلبان، در 
فرودگاه اصفهان فرود آمد و خوشــبختانه همه مسافران در 

سالمتی کامل به سر می برند.
به گفتــه وی، هواپیمایی جمهوری اســالمی، برنامه ریزی 
کرد تا در کوتاه تریــن زمان ممکن هواپیمــای جایگزینی 
 را بــه اصفهان رســانده و مســافران این پــرواز را به تهران 

باز گرداند.
وی دربــاره چگونگــی برنامه ریــزی برای فرســتادن این 
هواپیمای جایگزیــن نیز اظهار کرد: پــرواز جایگزین آماده 
شــد و  ابتدا از فرودگاه امام خمینی)ره( به فرودگاه مهرآباد 
پرواز کرد و سپس با حرکت به سمت اصفهان، مسافران این 

هواپیما را به تهران آورد. 

 ســازمان خدمات موتــوری شــهرداری اصفهــان نقش
عمده ای در پاکیزگی شــهر دارد؛ از این رو این ســازمان به 
صورت شبانه روز مشغول خدمت رسانی به شهر و شهروندان 

است.
مدیرعامل ســازمان خدمات موتوری شــهرداری اصفهان 
با بیان این مطلب گفــت: عمده فعالیت ســازمان خدمات 
موتوری شــهرداری اصفهان در 5 مورد خالصه می شــود: 
اول اعزام کلیــه ماشــین آالت عمرانی اعم از کمپرســی، 
 لودر، گریــدر، بیل مکانیکی، بیل زنجیــری، تانکرهای آب،

جرثقیل ها که در ظرفیت هــای مختلف به مناطق 15 گانه 
شهرداری اصفهان و سطح شهر برای انجام کارهای عمرانی و 
خدماتی اعزام می شوند و به طور معمول در 2 شیفت کاری 

در طول شبانه روز مشغول فعالیت هستند.
حمیدرضــا صبور افزود: در این چند ســال اخیــر خیلی از 
ماشین آالت و تجهیزات ما مطابق با آخرین فناوری های روز 
دنیا به روز شده و سعی کردیم این ماشین آالت را به سمت 
و سوی کیفیت بهتر، برای داشتن محیط زیست پاک و سالم 
 ببریم. وی تصریح کرد: در حال حاضر کــه آبی در رودخانه

زاینده رود نیست هم ســازمان خدمات موتوری شهرداری 
اصفهان، برای زیباتر شدن مسیر رودخانه و نظافت آن تالش 

می کند.

شهرداری

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 1928  |  August 09,2016  |  16Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER E-MAILMosavar.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



E-MAIL

13
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره  1928 |  سه شنبه 19 مرداد 1395 | 6 ذی القعده 1437

يادداشت
پیشنهاد سردبیر: 

آتش بس در ذوب آهن

ريو2016

 زالتان بعد از قهرمانی با تیم های خود معموال با جام عکس یادگاری 
می گیرد.

ستاره سوئدی منچستر یونایتد بعد از قهرمانی با یونایتد در سوپر جام 
انگلیس، جام شماره 31 خود را با هوادارانش به اشتراک گذاشت.

روزهای ابتدایی المپیک برای ایرانی ها هرگز شیرین نبوده است 
و ظاهرا قرار نیست اوضاع متفاوت تر از گذشته باشد.

در شــرایطی که کشــورهای مدعی و صاحب ورزش جهان در 
جدول مدال ها پیش می روند، تاکنون ورزشکاران ایرانی اوقات 

ناخوشی را در المپیک تجربه کرده اند.
 اگر چه الهه احمدی شــروعی فوق العاده در المپیک داشت، اما 
هم قطاران او موفق نشدند این استارت را ادامه بدهند. شکست 
احســان روزبهانی و باخت عجیب تیم والیبــال در ذهن خواهد 

ماند.
حال فوتبال برزيل خوب نیست  

هــای  ســال  ادامــه  در 
کم فــروغ فوتبــال برزیل، 
تیــم فوتبــال المپیــک 
برزیل که به عنوان میزبان 
حســاب ویژه ای روی آن 
باز شــده بــود، در دومین 
دیدار خــود مقابل عراق با 
تســاوی بدون گل متوقف 
 شــد تا پــس از تســاوی 
روز نخســت، مقابل آفریقای جنوبی روزهای سختی را سپری 
کند. برزیل حاال هم امتیاز با عراق در رده دوم گروهش قرار دارد 

و باید دید حتی از گروهش صعود خواهد کرد یا نه.
والیبالیست محجبه مصری  

برابــر  در  مصــری  محجبــه  بانــوی  رقابــت   تصویــر 
والیبالیست های ساحلی آلمان از جمله صحنه های مورد توجه 

روز دوم رقابت ها بود.
دعا الغباشــی بانوی مصری عضو تیم والیبال ساحلی مصر پس 
از شکســت مقابل آلمان و زمانی که حجاب او توجه بسیاری را 
به خود جلب کرده بود، این طور گفت که: »10 ســال است که 
حجاب دارم و مانع هیــچ یک از عالقه هایم نشــده؛ یکی از این 

عالقه ها والیبال است.«
قهقهه شاه  ماهی در 31 سالگی  

 مایکل فلپس کــه گمانه زنــی دربــاره کیفیت حضــور او در 
31 سالگی زیاد بود، در قالب تیم ملی شــنای آمریکا برای ماده 
4 در صد 100 متر آزاد شــرکت کرد و با کسب عنوان قهرمانی 
نوزدهمین طالی شخصی خود را در پنجمین المپیک به دست 
آورد. فلپس رکورد افسانه ای خود را بیش از پیش بهبود بخشید 

تا همه نگاه های روز دوم المپیک را به خود جلب کند.
والیبال هم بد شروع کرد  

تیم ملی والیبال ایران هم که انتظار می رفت روند شــروع های 
بد ایرانی را پایان بدهد، با شکســت غیرمنتظره مقابل آرژانتین 
نشــان داد که کاروان ایران راه شکســت در روزهای نخســت 

المپیک را خوب بلد است. 
تیم ایران که پیش از ایــن بارها آرژانتین را شکســت داده بود 
مثل دیگــر امیدهای مدال ایرانــی که همــواره در المپیک به 
ناگهان نتیجه های عجیب می گیرند، مغلوب این حریف شــد تا 
تماشاگران ایرانی حاضر در سالن، تنها  نظاره گر تصویر قشنگ 

نخستین حضور والیبال ایران در المپیک باشند.
 نوله هم می بازد

اما شکست تنها منحصر به 
ما نیســت. مهم ترین خبر 
سومین روزبازی ها حذف 
تنیســور  نواک جوکوویچ 
شــماره یک جهان مقابل 
ماریــو دل پوتــرو و وداع 
اشکبار این ورزشکار بزرگ 
با مسابقات تنیس المپیک 

بود. 
نوله در مســابقه اش مغلوب تاکتیک درســت حریفی شــد که 
در مســابقات تنیس به عشــق حضور و لذت شــرکت می کند. 
جوکوویچ که از مهم تریــن قهرمانان ورزش جهان محســوب 
می شــود، در مســابقه ای که تکرار دیدار رده بندی مســابقات 
المپیک در دوره قبلی بود به دل توترو باخت. اگرچه ممکن است 
در هر مســابقه  دیگری حریف خود را شکست بدهد. حریفی که 
ظاهرا از شکســت مرد شــماره یک تنیس جهان، آنقدرها هم 

خوشحال نبود!
 احسان و زحمتی که به بار ننشست

احســان روزبهانــی بوکســور مشــهور المپیکــی ایــران که 
و  دارد  تلویزیونــی  برنامه هــای  در  همیشــگی  حضــوری 
از  ســلبریتی های ورزش ایــران محســوب می شــود خیلی 
 زود بــا شکســت مقابــل حریــف هلنــدی از المپیــک کنار

 رفت.

عادت زالتان بعد از قهرمانی!

تلگرام های حاشیه ای المپیک ريو 

فضای مجازی

مدافع پیشین شیاطین سرخ واکنشی تمســخر آمیز نسبت به بازگشت 
پوگبا داشت.

 بعد از کش و قوس های زیاد ســرانجام اعالم شد پل پوگبا در تست های 
پزشکی منچستریونایتد حاضر شده است تا به زودی قراردادش را با این 
تیم امضا کند. او با رقم بسیار باالیی با منچستریونایتد به توافق رسید و به 

احتمال زیاد، لقب گران ترین بازیکن جهان را یدک خواهد کشید.
ریو فردیناند از رقمی که یونایتد برای جذب پوگبا پرداخت کرده ناراحت 
است. او در این باره اظهار کرد: اگر پوگبا نتواند حداقل مانند لیونل مسی، 
کریستیانو رونالدو، گرت بیل و لوییس ســوارس 40 گل به ثمر برساند، 
شایسته پیوستن به یونایتد با این رقم باال نیست. در شرایط کنونی هیچ 

بازیکنی باالتر از 20 میلیون نمی ارزد.
پوگبا در پنج سال حضورش در یوونتوس 185 بار پیراهن این تیم را بر تن 

کرد و تنها 34 گل به ثمر رساند. 

ژاوی، هافبک سابق بارســلونا مدعی شــد که گواردیوال یکی از معدود 
کسانی است که می تواند تغییراتی در فوتبال انگلیس به وجود آورد.

 پپ فصل آینده در کنــار مربیانی مثل کلــوپ، کونته، مورینیو، رانیری 
و ... باید در سیتی مربی گری کند و به رقابت با رقبا بپردازد. ژاوی که در 
حال حاضر در الســد قطر توپ می زند معتقد است که گواردیوال قدرت 

تغییر فلسفه فوتبال انگلیس را دارد.
او گفت:» پپ فوتبال دنیا را تغییر داد. او فقط بارســا را تغییر نداد بلکه 
فوتبال تمام جهان را عوض کرد. فکر می کنم او از معدود کســانی است 
که می تواند فلســفه فوتبال انگلیس را تغییر دهــد. اولین چیزی که به 
خاطر دارم به عنوان مربی به ما گفت این بود که تالش بیش از حد یک 
بازیکن برای خودش را قبول نمی کند. تمام تالش ها باید هدف دار و در 
جهت گروه باشد. این برای ما عجیب بود. پرس شدید خیلی خوب بود. 

واقعا در فوتبال انقالب ایجاد شد.«

واکنش تمسخر آمیز فرديناند 
نسبت به جذب پوگبا

پپ فلسفه فوتبال انگلیس را 
تغییر  می دهد

دیــدن بــازی هــای ایــن فصــل تراکتورســازی بــرای هــواداران 
 اســتقالل یک حســرت بزرگ دارد. اینکــه بازیکنی کــه در تیم آنها 
 جــز حاشــیه و جنجــال کاری بلــد نبــود حــاال تبدیل بــه یکی از 
مهره های کلیدی تراکتور شــده است. کرار جاســم که هفته اول و در 
بازی مقابل اســتقالل خوزســتان پاس گل داده بود بعد از ناکامی در باز 
کردن دروازه حســن هوری در هفته دوم، جلوی پیــکان جدای از آنکه 
 اولین گل فصلش را به ثمر رســاند در یکی دو صحنه با پاس های عمقی

 فوق العاده اش برای مهاجمان تراکتور موقعیت گلزنی ایجاد کرد.

اين کرار کجا؟ کرار استقالل کجا؟ آتش بس در ذوب آهن خطر از بیخ گوش سپاهان گذشت
 فرید بهزادی کریمی که زننده گل اول ســپاهان در پیروزی 3 بر یک این 
تیم مقابل استقالل خوزستان بود و در دقیقه 52 بازی به دلیل مصدومیت 
شــدید جای خود را به محرم نویدکیا داد، نمی توانــد تیمش را در دیدار 

مقابل صنعت نفت آبادان همراهی کند. 
هافبک زردپوشــان اصفهانی که از شــدت دردی که داشــت احساس 
می کرد رباط صلیبی اش پاره شده، پس از اینکه MRI گرفت متوجه شد 
که خطر این مصدومیت شــدید او را تهدید نمی کند و با درمانی ســاده 

دوباره تمریناتش را از سر می گیرد. 

 بعــد از اتفاقاتــی کــه در ذوب آهــن افتــاد و منجــر به اخــراج موقت 
یحیی گل محمدی از این تیم شد ،جلســه ای برگزار گردیدکه نتیجه آن 
بازگشــت یحیی به تیم بود. ســعید آذری مدیرعامــل ذوب آهن اما حاال 
می گوید مشکالت از بیرون ایجاد شده بود)!( آذری می گوید:» جلسه بسیار 
خوبی با گل محمدی داشــتیم و هر دو طرف نظرات همدیگر را شنیدیم. 
متاسفانه در این ماجرا یکسری دنبال منافع شــخصی خود بودند و حتی 
 برخی می خواســتند از آب گل آلود ماهی بگیرند و آدم خود را ســرمربی

 ذوب آهن کنند. ما به جدایی یحیی حتی فکر هم نمی کردیم.«
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درحاشیه

 باشگاه پرســپولیس مذاکرات اولیه را با رامین رضاییان 
برای بازگشت به این تیم انجام داده اســت و این بازیکن 
قراردادش را نیز با باشــگاه ریزه اسپور ترکیه  فسخ کرده تا  

بدون مشکل به جمع سرخ پوشان باز گردد. 
این انتقال در شرایطی در حال نهایی شدن است که لیست 
بازیکنان بزرگســال  پرســپولیس تکمیل است و باشگاه 
اگر قصد بازگردانــدن رامین رضاییــان را دارد،  باید یک 
بازیکنش را از لیســت خارج کند.  رضاییان پس از اینکه 
قراردادش را با ریزه اسپور فســخ کرد، ویدئوای را از خود 
منتشر و در آن اعالم کرد که از این انتقال پشیمان است و 
از هواداران درخواست کرد که او را ببخشند.  رضاییان ابراز 
پشیمانی کرد و در باشگاه پرســپولیس مذاکراتی را برای 
بازگشت انجام داد، به ترکیه  رفت فسخ قراردادش را باشگاه 
ترکیه ای گرفت و ظرف یکی دو روز آتی به نظر می رسد که 
روند بازگشتش به پرسپولیس نهایی شود و با خارج شدن 
نام گولج از فهرست بازیکنان بزرگسال، رضاییان برگردد! 
اما بحثی که در این میان مطرح می شــود این است که در 
صورت بستن قرارداد با رضاییان باشگاه پرسپولیس غرامت 
سنگینی را باید بابت فســخ قرارداد با گولج پرداخت کند. 

مبلغی حدود پانصد میلیون تومان! 
ظاهرا مسئوالن باشگاه پرسپولیس هم اعالم کرده اند که 
مشــکلی برای پرداخت این مبلغ ندارند.  رامین رضاییان 
بازیکن پرسپولیس بود اما در تمرینات پرسپولیس حاضر 
نشد. جواب تلفن باشــگاه را نداد.  بیماری پدرش را بهانه 
کرد و سپس ســر از ترکیه درآورد. از رفتنش پشیمان شد 
و دوباره برگشــت.  اما در این میان چه کســی باید تاوان 

پشیمانی وی را بدهد؟
 پرسپولیس هنوز باشگاه دولتی اســت، بودجه اش هم به 
نوعی به بیت المال وابسته است. آیا تاوان اشتباه بازیکنی 
که برای پرسپولیس کالس می گذارد و حتی جواب تلفن 
باشگاه را نمی دهد و به پیغام و پسغام های برانکو و باشگاه 
و به ناراحتی هواداران اهمیــت نمی دهد را بیت المال باید 

بدهد؟
به هر حال یا رامین رضاییان انقدر بازیکن بزرگی اســت 
که برای پرســپولیس تعیین تکلیف کند، هر وقت دلش 
بخواهد بــرود و هر وقت هــم دلش بخواهــد بازگردد یا 
پرســپولیس به منابع مالی بی پایان وصل است که تاوان 
این اشــتباهات را می دهد. همه این اتفاقات در شرایطی 
رخ داد که برانکو برای چندمین بار تاکید کرد جایی برای 

رضاییان ندارد و فهرست تیمش تکمیل است. 

غرامتی که پرسپولیس بايد بپردازد ؛

خرج از »بیت المال« 
تاوان پشیمانی رضايیان!

وقتی تمــام نگاه ها بــه مجمــع انتخاباتی فدراســیون 
 فوتبال بود تا رییــس جدید انتخاب شــود، یک اتفاق در

 پنهان کاری و سراسیمگی باورناپذیری روی داد.
 یک شــرکت گمنام ایتالیایی بــه عنوان اسپانســر تیم 
ملی فوتبال کشــورمان انتخاب شــد؛ به همین راحتی)!( 
 توجه کنید که درباره تیم اول فوتبال قاره آســیا صحبت 
می کنیم که ناگهان یک شرکت بی نام و نشان را به عنوان 
اسپانسر می بیند؛ آن هم در شــرایطی که فقط چند روز 

دیگر رییس جدید انتخاب می شد.
 اما فرصت داده نشــد تا رییس جدید خود تصمیم گیری 
کند، در حالــی که فرصت کافــی نیز بود تا اسپانســری 

مناسب انتخاب شود.
این اتفاق در حالی روی داد که مروری بر روند این انتخاب، 
هر آگاهی را با یک حرکــت خاموش و حتی پنهانی مواجه 
می کند که سواالت زیادی را در خود نهفته دارد. بررسی ها 
نیز نشــان می دهد که روند اجرایی این اتفــاق با ایرادات 
جدی قانونی همراه اســت که همین نیز بر دامنه ابهامات 
می افزاید. موضوع هنگامی جدی تر می شــود که بدانیم با 
یک سراسیمگی و تعجیل، مراسمی برگزار می شود تا این 

شرکت گمنام به هدف خود برسد که موجی از شگفتی را 
نیز در پی داشت.

 اینکه چگونه این اتفاق روی داد، سرشــار از ابهام است که 
در برنامه نود هفته گذشــته، چنان افشاگری هایی داشت 
که حجت را بر بسیاری آشکار کرد که این فرآیند، طبیعی 
نبوده است. تمام مراحل این مسیر، پرابهام و شائبه برانگیز 
است. نگاهی دوباره به برنامه نود می تواند گویای بسیاری 
از مســائل باشــد؛ اما آنچه تا کنون بدان کمتــر پرداخته 
 شده، مســببان این اتفاق ناگوار اســت؛ علی کفاشیان و 
محمد درخشــان. ایــن دو، عامــالن این ســرافکندگی 
ملــی هســتند که تــا کنــون یــا خندیــده اند یــا از 
 پاســخگویی به مردم فراری بوده اند. امــا واقعیت ماجرا 

چیست؟
مسببان افتضاح جیووا را بیشتر بشناسیم

 قرارداد تاســف برانگیز با شــرکت ایتالیایی بــا مدیریت 
دو شــخص در فدراســیون صورت گرفته که باید خود را 

ملزم به پاسخگویی به مردم بدانند. 
در یک سو، علی کفاشــیان قرار دارد که با سیاست خنده 
و طنزبازی، فوتبــال ایــران را در ســال های اخیر دچار 

نخوت کم نظیــری کرد. حاصــل مدیریــت وی در این 
فدراسیون، مخروبه ای اســت که این روزها به مهدی تاج 
به ارث رســیده اســت. قرارداد جیووا مصداقــی عینی از 
 روزهای ســیاه فوتبال ایران با مدیریت کفاشــیان است. 
شگفت آورتر هنگامی است که به دفاع از این برند ناشناس 
نیز می پــردازد. خود بخوان 
حدیث مفصل از این مجمل!

 در دیگــر ســو، محمــد 
درخشــان قــرار دارد کــه 
محصول مدیریت ایشــان را 
در حال و روز جــودو در این 
روزهــا می توان بــه خوبی 
لمس کرد. او به یکباره ســر 
از فوتبال درآورد و در کمیته 
بازاریابی مشغول به کار شد. 
او که هیچ ســابقه مشخصی 
در این زمینه نداشت، عمال  
کمکی نیز به فوتبال نکرد تا 
قرارداد اخیر که یک افتضاح 
بزرگ بود را به ورزش کشور 

تقدیم کرد. 
درخشــان که ایــن روزها 
در ریو به ســر می برد، حتی 
حاضر بــه پاســخگویی به 
مردم در قبــال این ماجرای 

تاسف برانگیز نیست.
لزوم ورود دستگاه قضايی به پرونده لباس های 

بی کیفیت خارجی
با روشــن شــدن ابعاد و جزییات این ماجرا و دست های 
پشت پرده قرارداد با شــرکت گمنام ایتالیایی و لباس های 
بی کیفیتی که اکنون روی دســت تیم های ایرانی مانده، 
بررســی زمینه های این موضوع و مطالبه پاســخگویی از 

دست اندرکاران و مسببان آن ضروری به نظر می رسد.
 در شــرایطی که رهبر انقالب، امســال را به نــام اقتصاد 
مقاومتی، اقدام و عمل نام گذاری کرده اند، مدیران ورزش 
کشــور برای تامین لباس های تیم های ورزشی ایرانی، به 
جای حمایــت از تولیدات داخل و کارخانه های نســاجی 
و تولیدکنندگان رو به تعطیلی پوشــاک کشور، دست به 

دامان شرکت تولیدات خارجی بی کیفیت شده اند. 
نکته جالب تر اینکه شــرکت مورد نظر با ادعای حمایت از 
اقتصاد مقاومتی منت گذاشــته و اعالم کرده اند که اجازه 

تولید بخشی از البسه را در داخل کشور می دهند!
 باید از مســئوالن دخیل در این امر پرســید به چه بهایی 
تولید و عزت ملــی و تاکیدات مکرر بــر اقتصاد مقاومتی 
را نادیده گرفته اند. الزم است که دســتگاه قضایی کشور 
ورودی جدی به این پرونده داشته باشد تا در ماجرای این 
قرارداد، تحقیقاتی جدی صورت گیــرد و حقایق به مردم 

گفته شود.

اقتصاد غیرمقاومتی در ورزش؛

چه کسـانی جیووا را به ایران آوردند؟

در شرايطی که ديگر بر کسی پوشیده نیست انتخاب جیووا به عنوان اسپانسر لباس تیم ملی فوتبال روند عادی را 
طی نکرده و دست هايی پشت اين قرارداد است، مسببان اين اتفاق نامبارک همچنان پنهان مانده و از پاسخگويی 

فراری هستند.

 بايد از مسئوالن 
دخیل در اين امر 

پرسید به چه بهايی 
تولید و عزت ملی 

و تاکیدات مکرر بر 
اقتصاد مقاومتی را 

ناديده گرفته اند 

با سالم و احترام 
پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد)ص(، نظر به اینکه توسط هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری 
کارمندان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان در خصوص فرد مشروحه ذیل که از کارمندان 
واحدهای تابعه به علت غیبت غیر موجه رأی قابل پژوهش مبنی بر بازخرید خدمت صادر گردیده و به دلیل عدم مراجعه 
و همچنین مشخص نبودن آدرس محل ســکونت، ابالغ رأی مذکور به وی مقدور نمی باشــد، لذا باستناد تبصره 2 ماده 
4 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی، بدینوسیله به نامبرده ابالغ می گردد چنانچه 
حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ انتشار این آ گهی نسبت به رأی صادره اعتراضی داشته باشد می تواند نسبت به مفاد آن 

درخواست تجدیدنظرنماید و در غیر این صورت رأی مورد اشاره پس از مهلت مقرر قابل اجراء خواهد بود. 
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 نام پدر: محمد
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محمد جواد محب 
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متقاضیــان شــرکت در مناقصــه مــی توانند 
جهت کســب اطالعــات بیشــتر به ســايت 
 دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان بــه آدرس
WWW. mui.ac.ir  يــا ســايت مديريــت 

آدرس بــه  دانشــگاه  پشــتیبانی   خدمــات 
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تلفن های زير تماس حاصل فرمايند. 
شماره تلفن امور قراردادهای مديريت امور پشتیبانی دانشگاه 

در خصوص توزيع اسناد مناقصه: 37924006- 031
شماره تلفن کارشــناس مديريت امور فنی دانشگاه در خصوص 

مسائل فنی و نظارت پروژه: 031-37924108
شماره تلفن کارشــناس مديريت امور فنی دانشگاه در خصوص 

برآورد پروژه : 031-37924145
شماره تلفن امور قراردادهای شبکه بهداشت و درمان شهرستان 

نايین:031-46253020

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث 
آزمایشگاه مرکزی و 4 واحد پانسیون شبکه بهداشت

 و درمان شهرستان نایین به صورت سرجمع

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
 و خـدمات بهداشتـی درمـانی استان اصفهـان
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روان شناسی شخصیت 

داستان  کوتاهحکایت 

پیشنهاد سردبیر: 
به وضعیت ظاهر خود اهمیت دهید
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دانستنی ها

آیا می دانید زرتشت؛ یعنی ستاره زرین!
آیا می دانید قطر شاهرگ گردن ۶ میلی متر می باشد.

آیا می دانید ناخن انگشت میانی ســریع تر از دیگر انگشت ها رشد 
می کند.

آیا می دانید نروژ سومین کشور صادر کننده نفت است.
 آیا می دانید با برداشــتن تخمــدان ها عمر بیمار به طور متوســط

 ۸ سال کمتر می شود.
آیا می دانید اسکنر ۴۸ سال پیش اختراع شده است.

آیا می دانید ۱۰۰ سال پیش پزشکان آمریکایی می گفتند زنانی که 
باهوش هستند باردار نمی شوند.

آیا می دانید ستاره دریایی فاقد مغز می باشد.
آیا می دانید ســاالنه ۵۰۰۰ کارگر در معادن چین جــان خود را از 

دست می دهند.
آیا می دانید مروارید، درون سرکه ذوب می گردد.

 آیا مــی دانیــد ارزش مادی تمــام عناصر بــدن انســان کمتر از 
۱۰۰۰ تومان است.

 آیا می دانید یک ساعت اتمی ســاخته اند که در ۴۰۰ میلیون سال
 یک ثانیه هم تغییر نمی کند.

آیا می دانید بال زدن یک پروانه هم زمین را تکان می دهد.
آیا می دانید ما مغزمان را کنترل می کنیم یا مغزمان ما را؟

آیا می دانیــد ۲۰۰ میلیون موجود زنــده روی زمین وجود دارد که 
انسان یکی از آنهاست.

آیا می دانید یک قطره آب دارای ۱۰۰ میلیارد اتم است.
آیا می دانید ایران به ۲۰ کشور تسلیحات نظامی صادر می کند.

مثبت اندیشی

چگونه ارتعاشات خود را باال ببریم؟ 
برای باال بردن ارتعاش، روش های مفید متعددی وجود دارد که هر 
کدام برای خود بی نظیر هستند. بعضی از آنها به زمان بیشتری نیاز 
دارند، مثال استفاده از نور خورشید، عشق و احترام به خود ، خوردن 
 غذاهای ســالم و قــدم زدن در طبیعت باعث باال رفتن ارتعاشــات 
می شوند، اما مراحل کوتاه مدتی هم وجود دارد که می توانی آنها را 

در هر حال و هر زمان انجام دهی. 
تکنیک های ساده باال بردن ارتعاش 

1- توجه به اطراف: از بدو تولــد، محیط اطراف بــه میزان قابل 
توجهی روی تو تاثیر مــی گذارد و هویت تو را شــکل می دهد. اگر 
ارتعاشات پایین باشد، به این معناست که محیط منفی روی تو تاثیر 
 گذاشته است. ماندن بیش از حد در فضای بســته ارتعاش را پایین 
می آورد. برای باال بــردن ارتعاش بایــد بیرون بــروی و از گرمای 

خورشید لذت ببری. 
نوع موســیقی روی ارتعاش اثرگذار اســت. اگر دوســت داری به 
موســیقی غمگین گوش کنی؛ یعنی محیط زندگی تو منفی است 
یا با افرادی منفی باف ســروکار داری. اگر دوستانی داری که در هر 
مالقات انرژی ات را تخلیه می کنند، کم کــم از آنها فاصله بگیر . به 
محض انجام این کار خودت را بیشتر در محیط های مثبت اندیشی 
درگیر کن. به کالس های هنری بــرو. اگر به رنگ به خصوصی برای 
لباس خود عــادت کــرده ای آن را به رنگی دیگر تغییــر بده تغییر 

محیط، باعث سالمتی روز افزون می شود. 
ادامه دارد...

بعد از فوت پــدرم زندگی روی خوش به ما نشــان نداد و هر روز 
وضع ما بدترمی شد. تا جایی که خانه و مغازه را هم مجبور شدیم 
بفروشیم تا جواب طلبکارها را بدهیم و از روی اجبار در یک خانه 

کوچک مستاجر شدیم.
 برای مــن که تازه از خدمت ســربازی آمده بــودم مواجه با این 
وضعیت بسیار مشــکل بود ولی چاره ای نبود باید با شرایط کنار 
می آمدم. به همین خاطر در یک مکانیکی مشــغول به کار شدم 
تا بتوانم اجاره خانه و ســایر هزینه ها را با حقوقی که می گرفتم 

پرداخت کنم.
در آن روزهــای تلخ نه از دوســت خبری بود نــه از فامیل انگار 
نه انگار مــا در این کره خاکــی زندگی می کنیم تمام کســانی 
 که خودشــان را روزی دوســت می دانســتن حتی زحمت یک

 احوال پرسی خشــک و خالی رابه خودشان نمی دادن چه برسد 
به کمک مالی.

فامیل هایی که اکثر روزهای هفته به عناوین مختلف خودشــان 
 را به منزل ما دعوت می کردند وقتی ما را مــی دیدند از ما روی

 بر می گرداندند. ولی از آنجا که خدا در ســخت ترین شــرایط 
هم بنده هایش را تنها نمی گذارد همیشــه من و مادرم را مورد 
لطف خودش قرار داد و کم کم وضع ما بهتر شــدو من توانستم با 
پشتکار زیاد یک مغاز مکانیکی بخرم و از آن وضعیت نجات پیدا 
 کنیم. روزها در مغازه کار می کردم و شــب هــا هم با مادرم گپ 
 می زدیــم و از روزهای خوشــی که بــا پدر داشــتیم صحبت 

می کردیم.
مادرم می گفــت :پدرت آرزو داشــت تو ادامــه تحصیل بدهی 
و بتوانی وارد دانشگاه شــوی ولی تو بعد از گرفتن دیپلم وقبول 
نشدن در دانشــگاه بی معطلی رفتی دنبال سربازی. پدرت برای 
دوران بعد از خدمت چه نقشه ها که نکشــیده بود ولی فشار کار 

و خرابی بازار باعث مرگش شد. به مادرم گفتم مطرح کردن این 
حرف ها زیاد خوشــایند نیســت و نباید با یاد آوری این مطالب 
خودت را ناراحت کنی. او هم اشــک هایــش را پاک کرد و گفت 
چشــم پســرم من را ببخش اگر ناراحتت کردم. راستی پسرم، 
احمد آقا را که می شناسی همان آقایی که اوایل برای پدرت کار 
می کرد وبعد به خاطر بیماری زنش مجبور شــد که به شهرشان 
برگردد امروز زنگ زده به خانه قبلیمــان و آنها هم تلفن اینجا را 

به او  داده اند.
من گفتم: خب چکار داشت.

مادرم گفت: وقتی خبــر مرگ پدرت را شــنید بغضش ترکید و 
بسیار ناراحت شــد و بعد گفت کاری با پدرت داشته ولی با این 

شرایط دیگرصالح ندید مطرح کند.
من از مادرم پرسیدم: از احمد آقا شــماره تلفن داری؟ آخر پدرم 
همیشــه از احمد آقا تعریف می کرد شــاید بیچــاره پولی الزم 
 دارد و بهتر اســت کمکش کنیم. مادرم با ســر تایید کرد و تلفن 
احمد آقا را به من داد با اینکه دیر وقت بود ولی دلم تاب نیاورد و 

با او تماس گرفتم.
بعد از کلی احوال پرســی از احمد آقا راجع بــه کاری که با پدرم 
داشت سوال کردم. طفره رفت، خیلی اصرار کردم که حرف بزند 
ولی زیر بار نمی رفت. تا اینکه به روح پدرم قسمش دادم. زد زیر 
گریه و گفت دخترم دانشــگاه تهران قبول شــد من هم قبال به 
 او قول دادم که اگر قبول شــود خرج تحصیــل اش را بدهم ولی 
بد جوری گرفتار شدم و طلبکارها امانم را بریدند با خودم گفتم از 
آقا منوچهر خواهش می کنم که تا چند ماه خرج دخترم را بدهد 
تا وضع مالی من بهتر شــود بعد خودم خرجش را تقبل می کنم 
ولی از شــانس بد من آقا منوچهر به رحمت خــدا رفت و من هم 

پیش دخترم رو سیاه شدم.

 من که اوضاع احمد آقا را این طور نابســامان دیــدم و از طرفی
  می دانســتم که چقــدر در زمانی که احمد آقا پیــش پدرم کار 
می کرد خوش خدمتی کرده بــود. با تایید گرفتــن از مادرم از 
احمد آقــا و دخترش دعوت کــردم که به تهــران بیایند و برای 
مشــکلی که پیش آمده راه حلی پیدا کنیم. آن شــب خیلی با 
خودم کلنجار رفتم و از قولی که به احمد آقا داده بود پشــیمان 
بودم. هنوز زندگی ما شــکل و فرم خوبی به دست نیاورده بود و 
با مشکالت زیادی روبه رو بودیم، می ترســیدم زیر بار این همه 
مشکل نتوانم کمر راست کنم می خواستم فریاد بکشم و به خدا 
بگویم که چرا پدرم را از من گرفتــی و من را با این همه گرفتاری 
تنها گذاشتی، چرا من به جای اینکه به فکر تشکیل زندگی باشم 
باید از صبح تا شب سگ دو بزنم تا بتوانم روی پای خودم بایستم 

ولی افسوس که غرورم اجازه نمی داد.
 نفهمیدم کی خوابم برد صبح که بیدار شــدم حس و حال خوبی 
نداشتم سردرد عجیبی داشتم کمی به صورتم آب زدم وصبحانه 
نخورده از خانه بیــرون زدم . خانه ما با ترمینــال فاصله زیادی 
نداشــت برای همین ترجیح دادم پیاده روی کنم بعداز گذشت 
بیست دقیقه به ترمینال رسیدم و با کمی پرس و جو به محلی که 

احمد آقا گفته بود رسیدم.
 ولی کسی آنجا نبود انگار دیر رســیده بودم می خواستم برگردم 
که ناگهان احمد آقا را دیدم. باورم نمی شــد؛ ولی خیلی شکسته 
شده بود دست کم ده سال بیشتر از ســن خودش نشان می داد 
بعداز روبوسی و احوال پرسی ســراغ دخترش را گرفتم احمد آقا 
گفت بیرون منتظر ماســت ولی قبل از اینکه برویم می خواستم 
در مورد موضوع مهمی با هم صحبت کنیم مــن که از این لحن 
صحبت جا خورده بودم با اشاره سر آمادگی خودم را اعالم کردم 
و احمد آقا در ادامه گفت: مجید جان به ظاهر من نگاه نکن من از 
درون داغون تر ازظاهرم هستم فشار زندگی و شکست در کار از 
یک طرف و مرگ همسرم از طرفی دیگه از من یک بازنده ساخته 
و این را هم بدان ظرف مــدت امروز یا فردا به دســت طلبکارها 

روانه زندان می شوم تا به امروز هم از دست آنها فرار کرده ام.

»خیـانت« )قسمت اول( 

3- چهره گرد یا ماه چهره: 
این افراد قادرند خود را با شــرایط و اوضاع مختلف تطبیق 
دهند. اغلب چاق هســتند و فعالیــت فیزیکی کمی دارند. 
ترجیح می دهند فعالیت ذهنی داشته باشند و دارای افکار 

پر رمز و رازی هستند. 
اکثرا تنبل و مرموز و برخی حریص، پرخور، خشن و سمج 
و برخی دیگر امیدوار، زنده دل و پر انرژی هستند. این افراد 
می توانند اتاقی دلگیر و ساکت را به بمبی از خنده و شادی 

تبدیل کنند.
 اگر گردن بزرگی داشــته باشــند در میانه عمر، شــرایط 
رضایت بخشــی خواهند داشــت. اگر گردن باریک و بلند 

دارند، بایــد مراقب ســالمتی خود باشــند. در کل زندگی 
خانواده متوســطی دارند و ازدواج برای آنها خسته کننده 
اســت. به بچه ها عالقه زیادی ندارند  گاه شــک می کنند 
که اصال بچه دار شــوند یا نه! به عنوان فروشــنده به خوبی 

پیشرفت می کنند. 
4- چهره پهن

 این افــراد بردبــار، مهربــان و معموال افراد روشــنفکری 
هستند. 

5- چهره مربع یا آهن چهره: 
این افراد طرفدار استقالل فردی و فردگرایی و سختکوشی 
 برای دســتیابی به آرزوها می باشــند. مقاوم، درســتکار،

 با اعتماد به نفس، زیرکی و فعــال بودن از ویژگی های آنها 
نیز محسوب می شــود. می دانند چه موقع نرم و چه موقع 
قوی باشــند. قبل از انجام کاری در مورد آن فکر می کنند. 
نظرات آنها را نبایــد نادیده گرفت حتی اگر ناخوشــایند 

باشد. زیرا حتما در آن خلوص نیت است. 
کمتر شکست می خورند و اگر شکســت بخورند بار دیگر 
به سادگی شــروع به فعالیت می کنند. در زندگی زناشویی 
مشــکل دارند و برخی از آنها چند بار ازدواج می کنند. در 
تجارت، سیاست، پزشــکی و ارتش به مدارج باال می رسند. 
اگر همسرشان ارزش آنها را دریابد، موفقیت بیشتری پیدا 

می کنند. 

 وقتــی شــما در خودتــان احســاس شایســتگی
  می کنید به تمیزی و مرتــب بودن لباس خود توجه 
مــی نمایید؛ولــی وقتــی در ذهن خود احســاس 
شایســتگی نمی کنید، حاضرید به هر شکلی لباس 
بپوشــید، هر چند کثیف و نامرتب و چروکیده باشد. 
وقتی تمیز و مرتب و اتو کشــیده لباس می پوشــید 
احســاس خوبی به شــما دســت می دهد و حتی 
رفتارتان تا حــدی تغییر می کند و حاضر نیســتید 
خیلــی از رفتارهای بدی را که پیش از آن داشــتید 
 تکرار کنید حتی ســطح توقع شــما از خودتان باال

 می رود. همیشــه لباس تمیز و مرتب و اتو کشیده و 
در عین حال ساده به تن کنید. یادتان باشد سادگی 

همیشه متانت منش شما را تداعی می کند. 

- پایان زندگی هایمــان زمانی آغاز می گــردد که درباره 
مسائل مهم ساکت می مانیم. 

 - اگر از آســمان باران آزادی می باریــد، بعضی بردگان را
 می دیدم که با خود چتر حمل می کنند. 

- ما انســان ها گرچه به نابودی خوی حیوانی در سرشت 
خود موفق شدیم، اما خر هنوز باقی است!

- کسی که بهشت را بر زمین نیافته است، آن را در آسمان 
نیز نخواهد یافت. 

- این ویژگی خرد ماســت که هــر چه را نداند آشــفته و 
ظلمانی می پندارد. 

- آنچه انســان در میان بالیا می آموزد این اســت که در 
درون افراد بشر، ستودنی ها بیشتر از تحقیر کردنی هاست. 

- لب خاموش نمودار که دل پر سخن است. 
- اگر کسی برای ما بسیار ارزشــمند باشد، باید این راز را از 
او پنهان کنیم، چنان که گویی جنایتی را پنهان می کنیم! 
این واقعیت خوشایند نیست؛ اما حقیقت دارد آدم ها جنبه 

مهربانی بسیار را ندارند. 
- زندگی فی نفسه نه جدی اســت و نه سرسری، نه خسته 
کننده اســت و نه جالب؛ بلکه این موضوعی اســت که به 

وضع خود ما بستگی دارد. 
 حتی کســی که از مادرش فلج به دنیا می آید، اگر قهرمان 

ورزش نشود خودش مسئول و مقصر است. 
- اعتقاد به خداوندی که نقشــی در زندگی معتقد ندارد، 
اعتقاد نیســت؛ بلکه  نوعی از پدیده های درونی است که 

تشریفات روانی نامیده می شود. 

اعتماد به نفس

هایالیت

 مردی از دســت روزگار ســخت می نالید. پیش اســتادی رفــت و برای رفع 
غم و رنج خود راهی خواست. 

استاد لیوان آب نمکی را به خورد او داد و از مزه اش پرسید؟ مرد آب را به بیرون 
از دهان ریخت و گفت: خیلی شور و غیرقابل تحمل است.

اســتاد وی را کنار دریا برده و بــه وی گفت: همان مقدار آب بنوشــد و بعد از 
مزه اش پرسید؟

مرد گفت: خوب اســت و می توان تحمل کرد.اســتاد گفت: شوری آب همان 
سختی های زندگی است. شــوری این دو آب یکی ولی ظرفشان متفاوت بود. 
سختی و رنج دنیا همیشه ثابت است و این ظرفیت ماست که مزه آن را تعیین 
می کند پس وقتی در رنج هستی بهترین کار باال بردن ظرفیت و درک خود از 

مسائل است.

شیوانا در مدرسه نشسته بود که با دیدن صحنه ای عجیب جا خورد . زن و دختر جوانی 
پیرمردی را کشان کشان نزد او آوردند.

در حالی که با نفرت به پیرمرد خیره شده بودند از شیوانا خواستند تا سوالی را از جانب 
آنها از پیرمرد بپرسد!

شیوانا در حالی که سعی می کرد خشــم و ناراحتی خود را از رفتار زشت دختر و زن با 
پیرمرد پنهان کند ، از زن قضیه را پرسید .

زن گفت : این مرد همسر من و پدر این دختر اســت . او بسیار زحمت کش بوده و برای 
 تامین معاش ما به هر کاری دســت می زند . از بس شــب و روز کار می کند دســتانی

 پینه بسته و ســر و صورتی زخمی و پشــتی خمیده و قیافه ای نه چندان دلپسند پیدا 
کرده است .

وقتی در بازار همراه ما راه می رود ما در هیکل و هیبت او هیچ چیزی برای افتخار کردن 

پیدا نکرده و ســعی می کنیم با فاصله از او حرکت کنیم . ای استاد بزرگ از طرف ما از 
این پیرمرد بپرسید ما به چه چیز او به عنوان پدر و همســر افتخار کنیم و چرا باید او را 

تحمل کنیم !؟
شیوانا نفسی عمیق کشید و دوباره از زن و دختر پرسید : این مرد اگر شکل و شمایلش 

چگونه بود شما به او افتخار می کردید !؟
دخترک گفت: من دوست دارم پدرم قوی هیکل و خوش تیپ و خوش لباس باشد و سر 
و صورتی تمیز و جذاب داشته باشد و با بهترین لباس و زیباترین اسب و درشکه مرا در 

بازار همراهی کند .
 زن نیز گفت : من هم دوســت داشتم همســرم جوان و سالم و تندرســت و ثروتمند و

 با نفوذ باشد و هر چه از اموال دنیا بخواهم را در اختیار من قرار دهد . نه مثل این پیرمرد 
فرتوت و از کار افتــاده فقط به اندازه بخــور و نمیر برای ما درآمد بیاورد !؟ به راســتی 
 این مرد کدام از این شــرایط را دارد تا مایه افتخار ما شود ؟ ای اســتاد از او بپرسید ما 

به چه چیز او افتخار کنیم !؟

شیوانا آهی کشید و به سوی پیرمرد رفت و دستی به شــانه اش زد و به او گفت : آهای 
پیرمرد خسته و افســرده ! اگر من جای تو بودم به این دختر بی ادب و مادر گستاخش 
می گفتم که اگر مردی جوان و قوی هیکل و خوش هیبت و توانگر بودم ، دیگر ســراغ 
شما آدم های بی ادب و زشــت طینت نمی آمدم و همنشین اشخاصی می شدم که در 

شأن و مرتبه آن موقعیت من بودند !؟
پیرمرد نگاه سنگینش را از روی زمین بلند کرد و در چشــمان شفاف شیوانا خیره شد 
 و با صدایی آکنــده از بغض گفت : اگر این حرف را بزنم دلشــان می شــکند و ناراحت

 می شوند، مرا از گفتن این جواب معاف دار و بگذار با ســکوت خودم زخم زبان ها را به 
جان بخرم و شاهد ناراحتی آنها نباشم !

پیرمرد این را گفت و از شیوانا و زن و دخترش جدا شد و به سمت منزل حرکت کرد .
شیوانا آهی کشــید و رو به زن و دختر کرد و گفت : آنچه باید به آن افتخار کنید همین 
مهر و محبت این مرد است که با وجود همه زخم زبان ها و دشنام ها لب به سکوت بسته 

تا مبادا غبار غم و اندوه بر چهره شما بنشیند.

زخم زبان سختی روزگار

شخصیت شناسی و نوع حاالت چهره )2( 

به وضعیت ظاهر خود 
اهمیت دهید

مردم کوفه نامه های فراوانی به امام حسین)ع( نوشته بودند که ایشان  به 
کوفه بروند و فرمانروای آنان شوند. امام برای اینکه از درستی حرف مردم 

کوفه مطمئن شود مسلم بن عقیل را به کوفه فرستاد.
  یزید فرزنــد معاویــه از حضور مســلم در کوفــه و عالقه مــردم به

 امام حسین)ع( خبردار شد. برای اینکه شهر کوفه را از دست ندهد یکی 
از بی رحم ترین و خونخوارترین یارانش به نام عبیــدا... زیاد را به عنوان 

حاکم کوفه انتخاب کرد.ابن زیاد با حیله ای مسلم را به شهادت رساند.
  در آن روزگار ری یکی از بــزرگ ترین و آبادترین شــهرهای دنیا بود.

که ابن زیاد حکومت آن را در دست داشت. به او خبر دادند که دیلمیان به 
شهر ری حمله کرده اند. ابن زیاد که نمی توانست همزمان به مشکالت 
هر دو شهر رسیدگی کند به یکی از ســردارانش به نام عمر سعد گفت 
 که او را فعال حاکم ری می کند اگر دیلمیان را شکســت دهد حاکم ری 

می شود.
عمر سعد از حاکم ری شدن بسیار خوشحال بود. چون شهر ری ثروتمند 
و بزرگ بود و در آن زمان که همه نان جو می خوردند، نان گندم سفید و 

خوشمزه ری بر سر زبان ها افتاده بود.
 عمر ســعد آمــاده حرکت به ســمت ری شــد؛ امــا خبر رســید که

 امام حسین)ع( به کربال می روند و می خواهند وارد کوفه شوند.
ابن زیاد که مقدمات جنگ با امام حســین)ع( را چیده بود به عمر سعد 
 گفت که با لشــکر ۴ هزار نفــری ات به جنگ با امام حســین)ع( برود. 
عمر سعد دلش نمی خواست با امام حسین)ع( بجنگد. می دانست که او 
امام مسلمانان و نوه پیامبر است. اول می خواست از زیر بار این مسئولیت 
شانه خالی کند؛  اما ابن زیاد خاطر نشان کرد که اگر این کار را نکند ری را 
هم از دست می دهد.  پس این شد که او به جنگ به امام حسین)ع( رفت.

امام حسین)ع( به دنبال عمر سعد فرســتاد تا با او صحبت کند. در طی 
صحبتشان عمر طمع خود را نشــان داد و امام حسین)ع( را ناامید کرد. 
بعد از جنگ با امام حسین)ع(و به شهادت رساندن همه به کوفه بازگشت. 
او گمان می کرد اکنون دیگر همه چیز خوب پیش مــی رود اما پس از 
مدتی مختار ثقفی آمد و او را کشت.  از آن به بعد به کسی که به طمع به 
دست آوردن سود و مقامی دســت به کار ناشایستی بزند اما به  آرزویش 

نرسد گفته می شود که هم از گندم ری جا ماند هم از خرمای بغداد.

هم از گندم ری جاماند 
هم خرمای بغداد

کاریکاتورشعرضرب المثل

افسوس که نامه جواني طي شد
و آن تازه بهار زندگاني دي شد

وآن مرغ طرب که نام او بود شباب
فریاد ندانم کي آمد وکي شد

***
یک عمر به کودکی به استاد شدیم
یک عمر زاستادی خود شاد شدیم
افسوس ندانیم که ما را چه رسید
از خاک بر آمدیم و بر باد شدیم

***
در کارگه کوزه گری بودم دوش

دیدم دو هزار کوزه گویا و خموش
هر یک به زبان حال با من گفتند

کو کوزه گر و کوزه خرو کوزه فروش 
***

اسرار ازل را نه تو دانی و نه من
وین حرف معما نه تو دانی و نه من

هست از پس پرده گفت وگوی من و تو
چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من 

***
در هر دشتي که الله زاري بوده است
آن الله ز خون شهریاري بوده است
چو برگ بنفشه کز زمین مي روید 
خالیست که بر رخ نگاري بوده است

***
آن به که در این زمانه کم گیري دوست

با اهل زمانه صحبت از دور نکوست
آن کس که به جملگي تو را تکیه بر اوست
چون چشم خرد باز کني دشمنت اوست

حکیم عمر خیام نیشابوري

با فرزند خود، بازی های آموزنده انجام دهید.....

آقا فریدون! آخه این درسته؟
بچه ات زده اینجوری کرده 

می گه بابام یادم داده!!
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حوادث جهانيادداشت

پیشنهاد سردبیر: 
مادر از دست عروس خودش را کشت!

یک پلیس آمریکایی، مرد سیاه پوســت مبتال به اســکیزوفرنی 
را به قتل رســاند. پلیس آمریکا، این بار یک مرد سیاه پوست را 
که دچار عقب ماندگی ذهنی بود به قتل رساند. »جمارین راشد 
رابینسون«)Jamarion Rashad Robinson( سیاه پوست 
26 ساله ای که از اســکیزوفرنی رنج می برد روز جمعه به ضرب 
گلوله نیروهای پلیس آمریــکا در آپارتمانــش واقع در منطقه 

»ایست پوینت« ایالت جورجیا کشته شد.
ســخنگوی کمیته تحقیقــی که در ایالــت جورجیــا در این 
رابطه تشکیل شــده اســت گفت: این جنایت زمانی رخ داد که 
افســران پلیس درتالش بودند وی را به اتهام حمله به نیروهای 
 پلیس در آتالنتا بازداشــت کنند؛ اما رابینســون از آپارتمانش 

بیرون نیامد.
درهمین حال »کلیف شاندلر« سخنگوی پلیس جورجیا مدعی 
شده، »رابینسون« به ســوی ماموران پلیس تیراندازی کرده و 

اقدام پلیس هم، واکنشی بوده است.

افزایش قتل های خیابانی که در آن قربانیان هدف ســالح های 
گرم قرار می گیرند، ضمن هراسان کردن پلیس مالزی، موضوع 
هدف قــرار گرفتن احتمالی شــهروندان بی گنــاه را به نگرانی 

مقامات امنیتی این کشور تبدیل کرد.
از ابتدای ســال جاری تاکنون 11 مورد حمله مسلحانه به افراد 
مختلف در خیابان های مالزی گزارش شــده است که 8 نفر در 

این حمالت جان خود را از دست دادند.
عامالن این حمالت که به ســبک گانگســترها افراد مختلف را 
هدف قرار داده اند، در روشــنی روز و در انظار عمومی ماموریت 
های خود را انجام داده اند.یک موتورســیکلت سوار، ماه گذشته 
با شلیک پنج گلوله به خودروی حامل یک فعال 32 ساله خرید 
و فروش امالک و مستغالت، وی را به قتل رساند و دختر 8 ساله 

اش را با دو گلوله زخمی کرد.
روزهای پایانی ماه گذشــته نیز چهار نفر که بر دو موتورسیکلت 
سوار بودند، یکی از وام دهندگان را در شهر کواالالمپور در حالی 
که خــودروی وی در ترافیک جاده ای متوقف شــده بود، هدف 
شــلیک 16 گلوله قرار دادند و او را از پــای درآوردند. این قبیل 
اتفاقات در روز روشــن و در یکی از کالن شهرهای جهان که به 
انواع و اقســام تجهیزات نظارتی از قبیل دوربین های مداربسته 
مجهز اســت، باعث هراس و نگرانی مردمی شــده که احساس 
امنیت آنها مدام رو به کاهش اســت. به نوشــته روز دوشــنبه 
تارنمای روزنامه »اســتریت تایمز«، پلیس مالزی اعالم کرد در 
تالش اســت که بتواند با کنترل مرزها مانع از ورود سالح های 

گرم به خاک این کشور شود.
هرچند که مالزیایی ها هنوز خشونت های مسلحانه سال 2013 
میالدی را که طی آن )در یک دوره چهارماهه( 30 نفر در نقاط 
مختلف این کشور هدف گلوله قرار گرفتند، فراموش نکرده اند، 
اما نوع حمالت اخیر نگرانی بیشتری در بین ساکنان این کشور 

ایجاد کرده است.

گاردين؛

شلیک پلیس آمريکا به يک بیمار

افزايش قتل های خیابانی، پلیس 
مالزی را هراسان کرد

فردی که با مامــوران تماس گرفته  بود، گفــت: رعنا چند ماهی 
می شــد که به این آپارتمان آمده  بود و مردی هــم به خانه اش 
رفت و آمد می کرد.امروز صبح )روز حادثه( آنها با هم درگیر شدند 
و رعنا به قتل رســید. زمانی که ماموران به محل رسیدند، جسد 
رعنا را مشاهده کردند که خفه شده  و مردی جوان به نام کریم هم 
باالی سر او ایســتاده بود. کریم به دستور بازپرس بازداشت شد و 
جسد رعنا نیز به پزشکی قانونی انتقال یافت. کریم در بازجویی ها 
به قتل اعتراف کرد و گفت: رعنا با مرد دیگری رابطه داشت و این 
موضوع مرا اذیت می کرد. روز حادثه وقتی دیدم رعنا همچنان به 
کارش ادامه می دهد عصبانی شدم و او را به قتل رساندم. با توجه 
به اعتراف متهم و تکمیل پرونده، کیفرخواســت علیه او صادر و 

پرونده برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران 
فرستاده  شد.

روز یکشنبه جلسه رســیدگی به پرونده این متهم برگزار شد. در 
ابتدای جلسه رسیدگی با توجه به اینکه نماینده دادستان حضور 
نداشت، منشی جلسه، کیفرخواست را خواند و سپس اولیای  دم 
در جایگاه حاضر شدند.مادر مقتول که به عنوان یکی از اولیای  دم 
در جایگاه حاضر شده  بود، درخواســت قصاص کرد و گفت: من 
یک نوه دارم که 10ساله است. وقتی دخترم از شوهرش جدا شد، 
پســرش با او زندگی می کرد، بعد از قتل دخترم، نوه ام با پدرش 
زندگی می کرد و ما با هم ارتباط داشــتیم اما یک سال قبل داماد 
سابقم فوت کرد و این طور بود که ارتباط ما به طور کامل قطع شد 

و من هرچه تالش کردم نوه ام را پیدا کنم موفق نشدم. اما از طرف 
خودم درخواســت قصاص دارم. من پولی ندارم که تفاضل دیه و 

سهم صغیر را بدهم بااین حال از قصاص هم گذشت نمی کنم.
وقتی نوبت به متهم رســید، او در جایگاه حاضر شد؛ اتهام قتل و 
رابطه را قبول کرد و گفت: من از طریق پســر صاحبکارم با رعنا 
آشنا شدم، او به من گفت چند زن در یک خانه زندگی می کنند و 
یکی از آنها زنی زیبا و جوان است که مشکالت مالی زیادی دارد و 
اگر دوست داشته  باشم می توانم به دیدنش بروم. من یک  بار به آن 
خانه رفتم و رعنا را دیدم. او زن دوست داشتنی و زیبایی بود.  ما با 
هم رابطه داشتیم. عاشق رعنا شدم و به او گفتم، اگر دوست داشته  
باشد، ما می توانیم با هم زندگی خوبی داشته  باشیم. او را از خانه ای 
که در آن بود بیــرون آوردم و در غرب تهــران برایش خانه اجاره 
کردم. زندگی آرامی هم داشتیم، من ســر کار می رفتم و هرچه 
می خواســت برایش می خریدم و با هم رابطه خوبی داشتیم. من 

او را به صورت صیغه ای عقد کردم و دیگر زن و شوهر شده  بودیم.
تا اینکه یک شــب قبل از حادثه صاحبکارم با من تماس گرفت و 
گفت بتن ریزی داریم و باید ســر کار بروم. من هم رفتم و فردای 
آن روز برگشتم. صبح زود بود، زنگ در را زدم، رعنا در را باز نکرد، 
فکر کردم خوابیده  است؛ به تلفنش زنگ زدم، باز هم جواب نداد. 
یکی از همسایه ها که من را می شــناخت در را باز کرد و من وارد 

خانه شدم.
در خانه باز بود، به محض اینکه وارد شدم، مردی جوان با تیزی به 
من حمله کرد، جاخالی دادم و به سمت آشپزخانه رفتم که چاقو 
بردارم که آن مرد فرار کرد. بعد با رعنا جروبحث کردم، کمی که 
آرام شدیم به او گفتم اگر می خواهد به این کارهایش ادامه دهد، 
به من بگوید که بروم و او هم به زندگی اش ادامه دهد اما او حرف 

زشتی به من زد و من دوباره عصبانی شدم.
به سمت رعنا حمله کردم و دســتم را دور گلویش حلقه کردم و 
فشار دادم تا اینکه فوت شد. متهم درباره اینکه چرا قبال دراین باره 
حرفی نزده  بود و رابطه نامشــروع را هم پذیرفته  است، گفت: من 
قبال هم گفتم او را صیغه کرده  بودم. ما افغان ها بدون اینکه کسی 
را عقد کنیم، با او رابطه برقرار نمی کنیم؛ من معنی حرفی  را که 

گفتید نفهمیدم و اتهام را قبول کردم. 
هیئت قضات بعــد از دفاعیــات متهــم و وکیل مدافعش برای 

تصمیم گیری درباره این پرونده وارد شور شدند. 

تحدید حدود اختصاصی
5/248 شــماره صادره:1395/02/257093 نظر به اینکــه به موجب رای 
شــماره 139560302031000090 مورخه 95/04/13 هیات قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی قسمتی 
از پالک ثبتی 3394 اصلی واقــع در محمدیه بخش 2 حوزه ثبت نایین تحت 
عنوان ششــدانگ قطعه زمینی که در آن احداث بنا شــده در مالکیت خانم 
کبری بخشی محمدی فرزند کریم مستقر گردیده و پرونده ثبتی فاقد سابقه 
تحدید حدود می باشد. لذا به استناد تبصره ذیل ماده 13 قانون فوق الذکر و 
طبق تقاضای مالک تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشنبه 95/06/10 
ساعت 9 صبح در محل شروع به و عمل خواهد آمد.  به موجب این آگهی به 
کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل 
حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و 
طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت 
معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با 
تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ 
و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار:1395/05/19  م الف:154 اداره ثبت 

اسناد و امالک نایین)199 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

5/157 کالسه پرونده: 950023 شــماره دادنامه:648-95/04/21 مرجع 
رسیدگی: شعبه 11 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: ابراهیم قرهی 
قهی به نشــانی اصفهان بازار باغ قلندرها جنب سرای ستوده پخش آسیا، 
خواندگان: 1- زهرا امینی الرگانی 2- علیرضا جبار زارع هر دو به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا شــورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوای 
آقای ابراهیم قرهی قهی بــه طرفیت 1- زهرا امینــی الرگانی 2- علیرضا 
جبار زارع  به خواسته مطالبه مبلغ 62/580/000 ریال وجه چک به شماره 
429675 به عهده بانک رفاه کارگران به انضمام مطلق خســارات قانونی 
با توجه  به محتویات پرونــده و بقای اصول مســتندات در ید خواهان و 
گواهی عدم پرداخت توســط بانــک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه 
خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رســیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان 
 از خود ابــراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیــه خوانده ثابت به نظر 
مــی رســد کــه بــه اســتناد مــواد 310 و 313 قانــون تجــارت و 
198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 62/580/000 ریال  بابت اصل خواسته و 1/453/700 ریال 
بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی 120/000 ریال و خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )93/9/10(  تا تاریخ اجرای حکم 
در حق خواهان صادر و اعالم می نمایــد رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام 
مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:13706 شعبه 11 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان )300 کلمه، 

3 کادر(
مفاد آراء

5/232 شــماره 139560302028000139 هیات موضــوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 

اداره ثبت اسناد و امالک کوهپایه
 آگهی موضوع مــاده 3 قانون و مــاده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی، برابر رای شماره 
139560302028000135 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک کوهپایه تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی آقای محمد علی 

پیرعلی زفره ئی فرزند علی به شــماره شناســنامه 56 کدملی به شــماره 
5659457061 صادره از کوهپایه در یک ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
125/20 متر مربع احداثی در قسمتی از پالک 670 فرعی از 395 اصلی واقع 
در زفره بخش 19 ثبت اصفهان خریداری به موجب سند رسمی 275 مورخ 
1324/03/23 دفترخانه 27 اصفهان به نام متقاضی محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین  آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/5/19 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/6/3 

  م الف:14342 اصغر علی خانی کوپایی رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه
ابالغ رای

 5/233 کالســه پرونــده 1341/94 شــماره دادنامــه: 95/03/24-355 
مرجع رســیدگی: شــعبه 17 شــورای حل اختالف اصفهــان، خواهان: 
 اشــرف عطاریان پور اصفهانی به نشانی کاشــانی کوچه مژده بن بست 
شهیدان صدری پالک 33 با وکالت عادله السادات موسوی زاده به نشانی 
 هشــت بهشــت حد فاصل چهار راه حمــزه و چهار راه پیــروزی مجتمع

  ایلیا واحــد 13 و علیرضا عشــوریان به نشــانی پل آذر ابتــدای توحید 
شــمالی جنب مجموعــه فرهنگی فرشــچیان مجتمــع پدیــده طبقه اول 
واحــد 102، خوانــده: جــواد کاظمیــان بــه نشــانی مجهــول المکان، 
خواســته: الــزام بــه انتقــال، گردشــکار: پــس از ارجــاع پرونــده به 
ایــن شــعبه و ثبــت آن بــه کالســه فــوق و طــی تشــریفات قانونی و 
اخــذ نظریه مشــورتی اعضا، قاضی شــورا ختــم رســیدگی را اعالم و 
 به شــرح زیر مبادرت به صدور رای مــی نماید: رای قاضی شــورا: در

 خصوص دعوی خانم اشرف عطاریان پور با وکالت عادله موسوی زاده و 
علیرضا عشوریان به طرفیت آقای جواد کاظمیان به خواسته الزام به انتقال 
 سند ششــدانگ یکباب خانه به پالک ثبتی 24/613 بخش 14 ثبت و مطالبه

 هزینه های دادرســی و حق الوکاله وکیل مقوم به پنجــاه میلیون ریال با 
 این توضیح که وکالء خواهان با اســتناد به مســتندات ابرازی در علیهذا 
خوانده یکباب منزل به شــرح فــوق را طی بیع نامه مورخــه 82/3/30  به 
خواهان فروخته و به تصرف خواهان نیز وارد است لیکن از انتقال قطعی آن 
امتناع می ورزد از سوی دیگر خوانده با وصف ابالغ قانونی وقت رسیدگی 
 در جلســه دادرســی حضور نیافته و الیحه ای که حکایــت از مطالبه دین

 یــا انــکار و تکذیــب دعــوی مطروحه باشــد تقدیــم ننمــوده و دفاعی 
هــم بــه عمــل نیــاورده اســت لــذا شــورا در خصــوص مالکیــت 
 قانونــی ملــک از اداره ثبــت اســتعالم کــه پاســخ واصلــه حکایت از 
مالکیت قانونــی خوانده نســبت بــه ملک موضــوع دعــوی دارد با این 
وصف شــورا به منظــور احــراز اصالت قــرارداد بیع نامه عــاری قرار 
 اســتماع شــهادت شــهود صادر که شــهود هم در جلســه رســیدگی

 حاضر و خواهان ادای شــهادت خورده اند لذا شورا با توجه به مستندات 
 ابرازی با اســتعالم ثبت شــهادت شــهود دعوی مطروحه را محمول به 
صحت تشــخیص و مســتنداً به مواد 10، 219، 221 قانــون مدنی و مواد 
 198، 515، 519 قانــون آئین دادرســی مدنــی خوانده را بــه حضور در

 یکی از دفاتر اسناد رســمی و انتقال قطعی پالک 24/613 بخش 14 در حق 
 خواهان و پرداخت مبلغ یکصد و هفتاد هزار ریال هزینه دادرسی و هزینه

 نشــر آگهی تا اجرای کامل حکم و حق الوکاله وکیل طبــق تعرفه قانونی 
 در حق خواهــان محکوم می نمایــد رای صادره غیابــی و ظرف 20 روز

  پس از ابــالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و ســپس به مــدت 20 روز 
دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی اصفهان می باشد. 

م الف:13721 شــعبه 17 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف 
اصفهان )445 کلمه، 5 کادر(

ابالغ رای
5/234 کالســه پرونده 826/91 شــماره دادنامه: 381-95/04/20 مرجع 
رســیدگی: شــعبه 24 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 1- طیبه 
اســماعیلی 2- نعمت اله هادی هر دو  به نشــانی اصفهان خ رباط خ شهید 
شیرانی کوی اندیشه بن بست نیما دست راست با وکالت محمد اسماعیلی 
به نشانی اصفهان خ نیکبخت روبروی اداره کل دادگستری ساختمان دیبا 
طبقه دوم واحد 3،  خواندگان: 1- محمد نادری به نشــانی مجهول المکان 
2- اصغر احمدی به نشانی اصفهان خ نیکبخت روبروی دادگستری پالک 
51 ، خواســته: درخواســت قبول اعاده دادرسی نســبت به دادنامه های 
شماره 729 مورخ 91/7/24 و 1077 مورخ 91/10/26 صادره از شعبه 24 
شورای حل اختالف اصفهان موضوع پرونده کالسه 826/91 و در صورت 
اجابت خواسته نقض دادنامه مذکور، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به 
این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید: رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی 1- طیبه 
اسماعیلی 2- نعمت اله هادی با وکالت محمد اسماعیلی به طرفیت 1- محمد 
نادری 2- اصغر احمدی به خواسته قبول اعاده دادرسی نسبت به دادنامه 
های شماره 739-91/7/24 و 1077- 91/10/26 موضوع پرونده کالسه 
 826/91 با توجه به محتویات پرونده اســتماع اظهارات طرفین در جلسه 
دادرســی 95/2/7 دادنامه صادره بــه شــماره 9209970353300713 
مورخ 92/5/31 از شعبه 107 دادگاه عمومی جزایی اصفهان و قطعیت آن 
طی جوابیه 079-921053035330 مورخ 95/2/29 شــورا ضمن قبولی 
 دعوی اعاده دادرسی حکم بر نقض دادنامه های فوق الذکر صادر و اعالم 

می نماید. 
م الف:13722 شــعبه 24 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف 

اصفهان )262 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

5/235 کالسه پرونده: 950237 شــماره دادنامه:695-95/04/29 مرجع 
رسیدگی: شــعبه 5 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمود اثنی 
عشــری به نشــانی اصفهان شــهرک صنعتی دولت آباد خ بهارستان 46 
هشتصد متر داخل خیابان سمت راست کارتن ســناتور، خوانده: مژگان 
سلیمانی سودانی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه هفتاد میلیون 
ریال وجه یک فقــره چک به شــماره 56705231-94/3/8 ،  بــا عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل 
اختالف: در خصوص دعوای آقای محمود اثنی عشــری به طرفیت خانم 
مژگان سلیمانی سودانی به خواســته مطالبه مبلغ هفتاد میلیون ریال وجه 
چک به شــماره 56705231 به عهده بانک ملت به انضمام مطلق خسارات 
قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان 
و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رســیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان 
از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می 
رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 
قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده بــه پرداخت مبلغ 
هفتاد میلیون ریال بابــت اصل خواســته و 1/165/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصــوف )94/3/8(  تا تاریخ اجرای حکم در حــق خواهان صادر و 
اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 
 بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومــی حقوقی اصفهان

 می باشد. 
م الف:13729 شــعبه 5 حقوقی مجتمع شــماره دو شــورای حل اختالف 

اصفهان )309 کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
5/237 کالسه پرونده: 950236 شــماره دادنامه:669-95/04/29 مرجع 
رسیدگی: شــعبه 5 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمود اثنی 
عشــری به نشــانی اصفهان شــهرک صنعتی دولت آباد خ بهارستان 46 
هشــتصد متر داخل خیابان سمت راست کارتن ســناتور، خوانده: محمد 
عمادی به نشــانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه یک فقره چک به 
شــماره 025877 به مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریال،  با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به 
شــرح آتی مبادرت به صــدور رای مــی نماید. رای قاضی شــورای حل 
اختالف: در خصوص دعوای آقای محمود اثنی عشــری به طرفیت خانم 
محمد عمادی به خواســته مطالبه مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریال وجه چک 
به شماره 025877 به عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارات قانونی با 
توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی 
عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ 
قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مســتند و محکمه پســندی در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از 
خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهــان علیه خوانده ثابت به نظر می 
رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفتاد 
و پنج میلیون ریال بابت اصل خواســته و 1/225/000 ریــال بابت هزینه 
دادرسی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف )93/10/9(  تا تاریخ اجــرای حکم در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 
 بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومــی حقوقی اصفهان 

می باشد. 
م الف:13730 شــعبه 5 حقوقی مجتمع شــماره دو شــورای حل اختالف 

اصفهان )313 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

5/238 کالسه پرونده: 941577 شــماره دادنامه:718-95/04/29 مرجع 
رسیدگی: شعبه 11 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مسعود مصلحی 
به نشانی اصفهان خیابان سپه کوچه کازرونی دنیای نقش، خوانده: امرا... 
امیری به نشانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه،  با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در 
خصوص دعوای آقای مســعود مصلحی به طرفیت آقای امرا... امیری به 
خواسته مطالبه مبلغ چهل میلیون ریال ) 40/000/000 ریال( وجه چک به 
شماره 514020 به عهده بانک ســپه به انضمام مطلق خسارات قانونی با 
توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی 
عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ 
قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود 
ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد 
که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و 1/100/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه 
نشر آگهی 120/000 ریال و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف )94/7/15(  تا تاریخ اجرای حکــم در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 
 بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومــی حقوقی اصفهان 
می باشد. م الف:13732 شــعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان )290 کلمه، 3 کادر(

او را با مرد ديگری ديدم، عصبانی شدم

سرانجام قاتل رعنا چه می شود؟

دو سال قبل همسايه های زنی در غرب تهران خبر دادند درگیری بین او که »رعنا« نام داشت و مردی که به خانه اش 
رفت وآمد می کرد، باعث مرگ زن شده  است.

 من يک  بار به آن خانه 
رفتم و رعنا را ديدم. 

او زن دوست داشتنی 
و زيبايی بود.  ما با هم 

رابطه داشتیم. عاشق 
رعنا شدم و به او گفتم 

اگر دوست داشته  
باشد، ما می توانیم 
با هم زندگی خوبی 

داشته  باشیم.

حدود ساعت 23 چهاردهم مرداد سال جاری خبر دستگیری سارق 
زورگیری در خیابان رســالت باالتر از پل نیلوفردر پارک آزادگان از 
ســوی مرکز فوریت های پلیس 110 به مامــوران کالنتری 103 
گاندی اعالم شــد.دقایقی بعد تیمی از ماموران انتظامی در محل 
مذکور حاضر شدند و مرد جوانی در اظهاراتش به آنها گفت: ساعتی 

قبل همراه خانواده برای تفریح به پارک آمدیم، مشــغول اســتراحت 
بودیم که ناگهان از دور فریاد کمک خواستن پسر جوانی را شنیدم، در 
 همین حین مرد درشت   اندامی را دیدم که در حال فرار بود و پسر جوانی 
در حالی که پیراهن بر تن نداشــت از داخل تاریکی فضای سبز بیرون 
 آمد و گفت توســط مردی که فرار کــرد مورد ســرقت و زورگیری

 قرار گرفته است. پسر هجده ساله نیز در اظهاراتش به ماموران گفت: در 
فضای تاریک پارک نشسته بودم که ناگهان سارق زورگیر به من نزدیک 

شد و با تهدید چاقو از من زورگیری کرد، سارق خشن تلفن همراهم را 
گرفت و فرار کرد. پسر هجده ساله به همراه متهم این پرونده به دادسرای 
ناحیه 34 تهران منتقل شــد و هر دو روایت جدیدی را از شب حادثه 
مطرح کردند، پسر جوان در اظهارات تازه خود به بازپرس گفت: پدرم 
هشت سال پیش از مادرم جدا شد و من در منزل مادرم زندگی می کنم، 
مادرم مزون لباس دارد و اکنون برای خرید لباس به ترکیه سفر کرده 
است، این پارک خلوتگاه من است و بعضی شبها به اینجا می آیم، دقایقی 
قبل در فضای سبز نشسته بودم.کســی اطرافم نبود که ناگهان سارق 

 خشن به طرفم آمد و چاقویی را روی گردنم گذاشت، او از من خواست 
لباس هایم را در بیاورم اما هر چه گریه کردم فایده نداشت، این زورگیر 
پس از آزار و اذیــت من تلفن همراهم را گرفت و فــرار کرد، من نیز 
دنبالش دویدم و از مردم کمک خواستم. اما متهم چهل و سه ساله 
این پرونده که سابقه کیفری در کارنامه خود نیز دارد، در اظهاراتش با 
رد ادعای آزار و اذیت پسر جوان، به بازپرس گفت: من ابتدا تلفن همراه 
پسر جوان را گرفتم، بعد دوستان او تلفن همراهم را گرفتند و گفتند پس 
از اینکه بدهکاری خود را به آنها پرداختم، تلفن همراهم را پس می دهند، 
آنها مرا کتک زدند، من این اتهامات را قبول ندارم. پس از اظهارات شاکی 
و متهم پرونده، متهم به دستور بازپرس پرونده برای تحقیقات بیشتر در 
اختیار ماموران آگاهی قرار گرفت و پسر جوان نیز برای انجام آزمایشات 

الزم به پزشکی قانونی معرفی شد.

مادر خانواده که طاقت دیدن درگیری بین عروس و پسرش 
را نداشت برای پایان دادن به این اختالفات در برابر چشمان 

خانواده اش از طبقه چهارم ساختمان به پایین پرید. 
ساعت 9 شامگاه شنبه 16 مرداد ماه سال جاری، مسئوالن 
بیمارستان تهرانپارس در تماس با ماموران کالنتری 126 از 
ماجرای مرگ مرموز زن جوانی اطالع  دادند.ماموران در این 
مرحله به دستور بازپرس ایلخانی از شعبه هشتم دادسرای 
امور جنایی برای تحقیقات ابتدایی به بیمارســتان رفته و 
تجسس های پلیســی را آغاز کردند.تیم پلیس با حضور در 
بیمارستان با زوج جوانی روبرو شد که در کنار پدر خانواده 
اشــک می ریختند و هنوز باور نداشــتند مادرشان خود را 
تسلیم مرگ کرده اســت.پدر خانواده در گام بعدی تحقیق 
قرار گرفت و ماموران پی بردند کــه زوج جوان در خانه پدر، 
میهمان بودند که بین آنها اختالفــی رخ می دهد و همین 
امر مسبب آغاز درگیری لفظی پسرخانواده با همسرش می 

شود.
در حالی که جروبحــث بین زوج جوان ادامه داشــت مادر 
خانواده که طاقت دیدن این صحنه ها را نداشت در اقدامی 
مرگبار خود را از طبقه چهارم ساختمان به پایین پرت می 
کند.بنا بر این گزارش، با مشخص شدن مرگ خودخواسته 
این زن، بازپرس ایلخانی دســتور داد تا جسد قربانی برای 

بررسی های بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شود.

دختر و پســر خردســال پس از تصادف در خــودروی پراید 
محبوس شــده و در آتش خودرو ســوختند. طی این حادثه 
که روز یکشــنبه 17 مرداد در بلوار پاسداران شیراز رخ داد به 
علت نامعلومی، یکی از خودروهای پرایــد به محض برخورد 
با اتوبــوس و خودروی دیگــر ناگهان آتــش گرفت.درحالی 
که یک سرنشــین در کنار راننده نشســته بــود و دو کودک 
 )پســربچه 12 ســاله و دختری 8 ســاله( در صندلی عقب 
قرار داشتند.با گذشــت چند لحظه از این تصادف، بی آنکه دو 
سرنشــین جلویی خودرو فرصتی برای نجات داشته باشند و 
بتوانند بچه ها را از مهلکه نجات دهند ،آتش به ســرعت زبانه 
کشید و شعله های ســرکش همراه با دود سراسر اتاقک پراید 
را فرا گرفت.در چنین لحظات مرگباری دو سرنشین بزرگسال 
جلویی با پیکری ســوخته توانستند وحشــت زده خود را از 
داخل پراید بیرون بکشند و همراه با چند تن که شاهد حادثه 
بودند به کمک بچه ها بروند. اما درهای عقب در برخورد با دو 

خودروی دیگر گشوده نمی شد  و بچه ها در آتش سوختند. 

مادر از دست عروس خودش 
را کشت!

بچه ها
در آتش سوختند

حوادث ايران

دو روايت از حادثه پارک ؛

چه کسی راست می گويد؟
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گوناگون

خواندنی

خانه داریآشپزی

ژله بریلو در تزئین کیک تولد و انواع 
شیرینی خشک و بیسکویت کاربرد 
دارد؛ شــما می توانید غلظت این ژله 
 را بنا بر نیــاز خود کــم و زیاد کنید.

 در صورتی که می خواهید اشــکال 
 زیبــا روی کیــک و بیســکویت و... 
ایجاد کنیــد می توانیــد غلظت ژله 
بریلو را بیشتر کنید و در صورتی که 

می خواهید روی کیک را با این ژله بپوشانید نیازی به غلیظ کردن زیاد نیست.
مواد الزم بــرای روش اول: رنــگ خوراکی  به میزان الزم،آب 1 چهارم پیمانه،شــکر 1 ســوم 

پیمانه،آبلیمو 1 چهارم پیمانه،نشاسته ذرت  1 قاشق غذاخوری
طرز تهیه:

ابتدا نشاســته را در ۲ قاشق آب ســرد حل کنید و خوب هم بزنید تا کامال حل شده و یک مایع 
سفید رنگ به دست بیاید. سپس شکر را با بقیه آب مخلوط کرده و روی حرارت مالیم قرار دهید 
تا کامال حل شود بعد آب لیمو را در مخلوط آب و شکر بریزید. بهتر است که از آبلیموی خانگی 

استفاده شود.
استفاده از آب لیمو باعث روانی و براقی ژله می شود،)در صورتی که مقدار آبلیمو را کمتر بریزید 
براقی و روانی ژله از بین می رود( ســپس مخلوط نشاســته را اضافه کرده و مرتب هم بزنید تا 
 غلیظ شود. همان طور که مشــاهده می کنید یک ژله شــفاف و غلیظ به دست آمده است. اگر 
می خواهید ژله بریلوی رنگی داشته باشــید از رنگ خوراکی استفاده کنید. نکته ای که باید در 
زمان اضافه کردن رنگ خوراکی به آن توجه کنید این اســت که رنگ را با نوک خالل دندان به 

اندازه یک اپسیلون به ژله اضافه کنید.

چاپ بیست و سوم کتاب »کمدی الهی« نوشته »دانته آلیگیری« 
با ترجمه »شجاع الدین شفا« به همت نشر امیر کبیر منتشر شد.

 »دانتــه« در دورانــی ظهور کــرد کــه اروپــا دوره جاهلیت را
 می گذراند. وی با خلق منظومــه فناناپذیر خود؛ » کمدی الهی« 
ناگهان فروغی از معرفت بر دل مردم خفته و از یاد رفته  اروپا تاباند  
به طوری که اثــر او دریچه های علم و ذوق و فضیلت را به ســوی 
اروپاییان گشود، از این روســت که او را یکی از پیشگامان مسلم 

دوره جدید علمی، ادبی و هنری اروپا می دانند.
کمدی الهی یک اثر عالی فکری و فلســفی اســت کــه »دانته« 
نوشــتنش  را در ســال 1۳۰۸ میالدی آغاز کرد و تا زمان مرگش 
در سال 1۳۲1 میالدی  آن را کامل کرد. در واقع این اثر داستانی 
استادانه و بسیار عالی اســت که از قدرت داســتان پروری دانته 
حکایت می کند. طرز گفتار و شــیوه نقل حوادث و وقایع و دقتی 

که در وصف جزئیات و ریزه کاری های »ســفر« به دوزخ، برزخ و 
بهشت به کار رفته، به این داستان طوالنی صورتی خاص می دهد 
و آن را به شکل ســفرنامه واقعی یک مسافر در می آورد، به طوری 
که از همان اول خواننده فراموش می کند که آنچه می خواند زاده 
خیال پردازی یک شاعر اســت و درست برعکس چنین می پندارد 
که واقعا یک نفر مســافر، همچنان که از شــهری به شــهری و از 
کشوری به کشوری ســفر می کند، دراینجا به ســفر دنیای دیگر 
رفته و این حوادث را عینا به چشم دیده و جزئیات آن را یادداشت 

کرده است تا برای دیگران نقل کند.
 گفتنی اســت کتاب ســه جلدی »کمدی الهی « را انتشــارات

 امیر کبیر در قطــع وزیری و جلــد گالینگور با بهــای 9۰ هزار 
 تومان برای بیســت وســومین بار تجدید چاپ و روانه بازار کتاب 

کرده است.

 7-  شیشــه های حاوی سرکه ، روغن  
مربا و ترشی جات را قبل از اینکه داخل 
کابینت بگذارید مطمئن شوید ، زیر آن 
تمیز باشــد و یا درب آن باز نباشد زیرا 
در بلند مدت باعــث ایجاد لک و تغییر 

رنگ کابینت شما خواهد شد .           
  ۸- صفحــات کابینــت از جنــس 
hpl یــا کریــن ) ســنگ مصنوعی ( 
آنتی باکتریال اســت که مقاومت خوبی در برابر ضربات و گرما دارد اما در بعضی از مواقع بنا به 
درخواست مشتری به خاطر ارزان تر شــدن قیمت کابینت، همان جنسی را که لبه آن به مقدار 
 ۸ سانت دوبل شده و pvc می شود مورد اســتفاده قرار می دهند که مقاومت آن مانند صفحه 
)به اصطالح کابینت سازها( شرکتی نمی باشــد . بنابر این هم در مورد صفحه شرکتی و کرین و 

هم در مورد صفحه دوبل شده باید به نکات زیر توجه فرمایید .                                   
الف -از تراشیدن لک و غذاهای ریخته شده خشــک بر روی صفحه و شست و شوی آن با مواد 

شوینده اسیدی جدا خودداری نمایید .                                    
ب - از تجمع آب، دور سینک و گوشه های صفحه کابینت به مدت طوالنی جلوگیری کرده و با 
دستمال آن را خشک کنید ، زیرا در طوالنی مدت باعث از بین رفتن آب بندی و ایجاد پوسیدگی 

در کابینت شما خواهد شد . 
پ- ظروف داغ را مستقیما روی صفحه کابینت قرار ندهید و از زیر قابلمه ای که در همه منازل 

متداول است استفاده کنید .              
ت -  از گذاشتن اجسام سنگین بر روی قســمتی از صفحه که زیر آن خالی است )لباسشویی ( 

جدا خودداری نمایید.

نکاتی مهم برای نگهداری از کابینت های MDF )2(طرز تهیه ژله بریلو 

کمدی الهی

نوعی المپ بسیار عجیب ابداع شــده است که با استفاده از گوجه فرنگی 
می تواند یک اتاق را روشن کند.

 شــاید زمانی دور از تصور بود که گیاهی چون گوجــه فرنگی در تامین 
روشــنایی اتاق نقش داشته باشــد اما امروز به نظر می رســد این تصور 

غیرممکن در قالب المپی بسیار عجیب به واقعیت تبدیل شده است.
این المپ در سالن »روشــن/ خاموش« نمایشــگاه بین المللی مبلمان 
میالن به نمایش درآمده اســت. این ســالن در واقع ویترین بین المللی 
 خالقیت ایده پــردازان زیر ۳5 ســال اســت و در آن 7۰۰ ذهن جوان

 ایده های جالب خود را به معرض دید گذاشته اند.
 این المپ شــگفت انگیز از فناوری LED)دیودهای ســاطع کننده نور( 
برخوردار اســت و با جمع آوری انرژی که از یک واکنش شیمیایی میان 
اسیدهای گوجه فرنگی، روی و مس ایجاد می شــود همانند یک المپ 

معمولی، روشنایی محیط را تامین می کند.
 این روشــنایی نیازمند حجم زیادی گوجه فرنگی اســت و المپ تنها تا 
زمانی روشــنایی خود را حفظ می کند که میوه رشد می کند و به محض 
آنکه گوجه فرنگی رسیده شــد نور المپ ضعیف می شود، به این ترتیب 

گوجه فرنگی می تواند مورد مصرف خوراکی قرار گیرد.
در ابداع این المپ شگفت انگیز و استفاده از فناوری روشنایی، مواردی از 
قبیل توجه به کمیت منابع طبیعــی الزم حتی برای تولید کوچک ترین 

انرژی مورد نیاز برای مصارف روزانه رعایت شده است.

اولین دستگاه ATM پیتزا در دانشگاه زویر در ایالت اوهایو راه اندازی شد.
دانشــگاه زویر سینســیناتی در ایالت اوهایو با همکاری یک شــرکت 

فرانسوی اولین دستگاه ATM پیتزا را در شمال آمریکا راه اندازی کرد.

شــرکت Paline می گوید: این دســتگاه در هر بار، 7۰ پیتزا را تحویل 
مشتری می دهد. مشتریان می توانند با لمس صفحه، سفارش پیتزای 1۰ 
دالری بدهند. پیتزا ظرف چند دقیقه گرم می شــود و درون یک جعبه 

مقوایی از دریچه دستگاه بیرون می آید و تحویل مشتری داده می شود.
به گفته مسئوالن این شرکت، دســتگاه های اینچنینی در اروپا عمر 14 
ساله دارند و در شــهرهای کوچک، ایســتگاه های گاز یا پیتزافروشی ها 

استفاده می شوند. 
مدیر بازاریابی دانشــگاه زویر می گوید: او نیویورکی است اما این دستگاه 

بهترین چیزی است که تا به حال دیده  است.

 محققان، شــارژر بی ســیمی ســاخته اند که باعث افزایش طول عمر 
باتری های تلفن های همراه می شود.

آنان شــارژر بی ســیمی ســاخته اند که با آن دیگر خبری از سیم های 
دست و پا گیر نخواهد بود. با این شــارژر تقریبا هیچ وقت باتری گوشی 

هوشمندتان تمام نمی شود.
فناوری به کار رفته در شارژر بی سیم، باعث می شود امواجی که از طریق 
موبایل شما پخش می شود به حداقل برسد. این شارژر مانع از مصرف زیاد 
باتری شــما و نیز مانع از دریافت امواج اضافی می شود.به گفته محققان، 
این تکنولوژی، زمان عمر باتری ها را تا ۳۰ درصــد افزایش می دهد. در 
حال حاضر این نوع شارژر بی سیم در مرحله آزمایش و استفاده محدود 

بوده و در اختیار عموم مردم قرار نگرفته است .

پژوهشگران کالج امپریال لندن موفق به کشف شکل متفاوتی از 
نور با ترکیب چند فوتون  با یک الکترون شدند.

کشــف شــکل جدید نور در نهایت در صنایع الکترونیک کاربرد 
دارد. در واقع آنچه که امروز بشر به نام رایانه می شناسد مفهومی 
پیچیده از حرکت الکترون هــا در مدارهای رســانای الکتریک 
است. با اکتشاف جدید به جای استفاده از الکترون ، از فوتون های 

نور با هدف خلق پدیده فیزیک کوآنتومی استفاده می شود. 
در این مطالعه مشــخص شــد که شــکل جدید نور با ترکیب 
فوتون هــای آن تنها با یک الکتــرون قابل تولید اســت. پس از 
ترکیب شــدن دو ماده فاقد جــرم، خواص مثبــت آنها افزایش 

می یابد.
محققــان کالج لندن معتقدنــد که در صورت تاییــد یافته های 
این مطالعــه، در نهایت می تــوان پدیده فیزیــک کوآنتومی را 
مورد بررســی قرار داد. فیزیک کوآنتوم بــه معنای تحت کنترل 

درآوردن ذرات کوچک تر از اتم در مقیاس قابل مشاهده است.
پرتوهــای نــور پــس از برخورد بــا مــواد معمولی بــا تمامی 
الکترون های موجود در ســطح ماده واکنش انجام می دهند، اما 
با به کارگیری تئوری جدید فیزیکی اخیر و مواد جدید موســوم 
به عایق های توپولوژیکی، ایجاد پیوند با تنها یک الکترون موجود 

در سطح امکان پذیر می شود.
پرتوهای نــور در شــرایط معمولی به صورت مســتقیم حرکت 
می کنند، اما هنگامی که آنها با الکترون های ســطح مواد پیوند 
برقرار کنند امکان کنترل آنها در مسیرهای از پیش تعیین شده 

وجود دارد.
دکتــر وینســنزو جیانینی، متخصــص فیزیــک ذرات از کالج 
ســلطنتی لندن عنوان کرد: اســتفاده انفــرادی از الکترون ها و 
فوتون ها در مدارهای الکترونیک همیشــه معایبــی را به همراه 
داشته است، اما در صورت ترکیب الکترون و فوتون قابلیت های 
حرکتی و کنتــرل در مســیر دو چندان می شــود، به طوری که 
الکترون ها در ســطوح ناصاف یا مدارهای دچــار انحنا یا قطعی 

قادر به عبور می شوند.
وی در ادامــه افزود: عایق هــای توپولوژیکی از کره های بســیار 
کوچک در مقیاس۰/۰۰۰۰۰۰۰1 متر ساخته می شوند تا امکان 

واکنش تکی فوتون ها با الکترون ها افزایش یابد.

آلبرت انیشتین، بی شک از بزرگ ترین نظریه پردازان علم 
فیزیک نظری بوده است که در قرن بیستم با آزمایش های 
فکری پیش پا افتاده باعث غوغا در محافل علمی می شد. با 
ما همراه باشید تا با هم 5 مورد از این آزمایش های به ظاهر 

کوچک، ولی انقالبی را مرور کنیم.
 آزمایش فکری دوقلوهای جدا از هم

 این آزمایش یکی از آزمایشات اثبات کننده نظریه اتساع 
زمان انیشتین است. یک جفت دوقلو با فاصله بسیار کمی 
از یکدیگر متولد می شــوند، یکی از آنهــا در همان لحظه 
تولد در فضاپیمایی قرار داده شــده و با سرعت نور به فضا 
پرتاب می شــود. بر طبق نظریه نسبیت انیشتین، اگر این 
فرد بعد از رســیدن به بلوغ در فضاپیما به زمین بازگردد، 
جفت زمینی او برای بازنشستگی خود آماده می شود. زیرا 
وقتی شما با سرعت نور در حرکت هستید، زمان با سرعت 

کمتری برای شما می گذرد.
 آزمایش فکری آسانسور

 تصور کنید که در یک آسانسور شناور هستید و از اتفاقات 
بیرون آن کامال بی خبرید. ناگهان بــر اثر یک جا به جایی 
به کف آسانسور برخورد می کنید، آیا این جاذبه است که 
در حال کشیدن آسانسور به ســمت پایین است یا طناب 

آسانسور در حال باال کشیدن شماست؟
 ایــن واقعیت که هــردوی این علت هــا می تواند معلول 
یکسانی داشته باشد، انیشــتین را به این نتیجه رساند که 
میان جاذبه و شتاب تفاوتی وجود ندارد و این دو مفهومی 
یکسان هســتند. از آزمایش قبلی نیز نتیجه گرفتیم که 
زمان و مکان مطلق نیستند، پس اگر جا به جایی می تواند 
روی زمان و مکان تاثیر بگذارد و همچنین جاذبه و شتاب 
مفهومی واحد داشته باشند، در آن صورت جاذبه می تواند 

بر زمان و مکان تاثیر بگذارد. 
 آزمایش فکری دو روی سکه

 آزمایش فکری دو روی سکه او توانست پیشگامان نظریه 
کوآنتوم را به چالش کشــیده و آنها را مجبور کند که این 
نظریه را گسترش دهند و با جزئیات بیشتری  آن را منتشر 

کنند.
 تصور کنید شما سکه ای دارید که دو سوی آن به راحتی از 
یکدیگر جدا می شوند، سکه را باال انداخته و پس از گرفتن 
آن، بدون آنکه به سکه نگاه کنید یک روی آن را به دوست 
خود می دهید و دیگری را در دســت خود نگه می دارید، 
سپس دوست شما سوار بر فضاپیمایی شده و با سرعت نور 
از شما دور می شود. شما به آن سمت از سکه که در دست 
خود دارید نگاه کرده و متوجه می شوید قسمت شیر سکه 
است و طبیعتا دوست شما نیز قســمت خط را در دست 

دارد. 
پس اگر دو سوی سکه را نامشخص در نظر بگیریم، سکه 
توانسته از سرعت نور پیشــی بگیرد و هر نیمه، به عنوان 
پدیده ای مستقل، بدون توجه به اینکه چندین سال نوری 

از یکدیگر دور هستند روی نیمه دیگر تاثیر بگذارد.

 المپی که با گوجه فرنگی 
روشن می شود!

آلبرت انیشتین و ۵ آزمایش 
فکری جالب)2(

دستگاه خودپردازی که پیتزا می دهد 

با این روش هیچ وقت باتری گوشی 
هوشمندتان تمام نمی شود

کشف شکل جدید و متفاوتی از نور

کودک

خجالتی بودن کودکان 
نگران کننده است؟

والدینی که صاحــب فرزندان خجالتی هســتند اغلب 
نســبت به این موضوع آگاهــی ندارند کــه این ویژگی 
رفتــاری در کودکشــان طبیعی اســت یــا می تواند 

نگران کننده   باشد.
 به طور کلی کودکان خجالتی در موقعیت های اجتماعی 
والدین خود را ترک نمی کننــد، در صحبت کردن مردد 
هســتند، از ارتباط با دیگران خــودداری می کنند و در 
مقایســه با کودکان همســال خود ترجیح می دهند به 

تنهایی بازی کنند.
 به گفته کارشناســان، این رفتارها در کودکان تا زمانی 
که موقتی باشد، طبیعی است اما وقتی دائمی و ماندگار 

 شوند  نگران کننده هستند.
 برخی کودکان در ایجاد ارتباط با دیگران کند هستند اما 
در عوض با گذشت زمان قادرند ارتباط خود را قوی کنند. 
همچنین برخی دیگر در طول دوران دبســتان و سنین 
پایین تر خجالتی هســتند و پس از این دوره، رفتارشان 
عادی می شــود اما برخی کودکان حتی با گذشت زمان 
همچنان رفتارهای خجالتی از خود بروز می دهند. عالوه 
 بر مانــدگاری، خجالت کشــیدن کــودک از گروه های 
هم ســن خودش نگران کننده تر اســت. طبیعی است 
کودکان در برخورد با افراد بزرگسال به خصوص مردان 
کمتر احساس راحتی داشته باشند اما اینکه از کودکان 
هم ســن خود نیز خجالت بکشــند یک رفتار طبیعی 
نیســت. از دیگر رفتارهای خجالتی بــودن در کودکان 
که می تواند نگران کننده باشــد خودداری آنان از بازی با 
گروه های هم سن و سال خود است زیرا کودکان در بازی 
با یکدیگر مهارت هایی را آموزش می بینند که برای رشد 
طبیعی آنان همچون درک رفتارهای دیگران، یادگیری 
نوبت در بازی کردن و مکالمه داشتن و بیان نظرات خود 

به دیگران که مورد قبول قرار گیرد، اهمیت دارد.
 کودکانی که از داشتن این تعامالت اجتماعی خودداری 
می کنند در مقایسه با دیگران تجربیات آموزشی گروهی 
و مهم را از دســت می دهند. در نتیجه درک اجتماعی، 
مهارت های اجتماعی و درک آنان از خودشان نسبت به 

کودکان دیگر کمتر است.
 اگرچه خجالتی بودن در پســران و دختران برابر است 
اما پســران خجالتی نســبت به دختــران در ارتباط با 
 دوستانشــان بیشــتر دچار مشــکل می شــوند. شاید 
خجالتی بودن نقض هنجارها و ایده آل ها برای پســرانی 
است که می خواهند بی باک و جســور باشند.  کودکان 
برای آنکه بتوانند با احساس طردشــدگی و آزار توسط 
دیگران مقابله کنند بــه کمک والدینشــان نیاز دارند. 
همچنین والدین وقتی از این وضعیت کودک خود آگاه 
می شوند باید موضوع را به مسئوالن مدرسه اطالع دهند 

تا از فرزندشان به شیوه صحیح حمایت شود.

 راز موفقیــت مردان بــزرگ و ســرکامیابی آنها در
گروی تربیت هــا، فعالیت ها، کوشــش ها و اجرای 
برنامه های ویژه ای اســت که به آنها  در زیر اشــاره 

می شود.
بخش نخست: عوامل حقیقی کامیابی

-  ازپیروی های نسنجیده بپرهیزیم
یکی از عوامل پیروزی این اســت که از پیروی های 
نســنجیده بپرهیزیم، به ســازمان آفرینش خویش 
اعالن جنــگ ندهیم و در قلمــروی کار دیگران که 

شایستگی آن را نداریم وارد نشویم.
می گویند رییس اهالی فچی از یک جاده کوهستانی 
عبور می کرد و پشت سرش عده ای از مردم آنجا راه 
می رفتندو اتفاقا رییس زمیــن خورد و تمام افرادی 
که پشت سر او بودند فورا همان عمل را انجام دادند  
جز یک نفر که از ایــن پیروی غلط ناراحت شــد ، 
دیگران هم او را به باد انتقاد گرفتنــد که: مگر تو از 

رییس بیشتر و بهتر می دانی؟
در کتاب آســمانی ما از پیروی هــا و دنباله روی ها 
 که سرچشــمه ای جز فکر اتکالی ندارد، زیاد انتقاد 
شــده اســت. فرزندان ابراهیم، پایه گذار توحید و 
قهرمان مبارزه با بت پرســتی، پس از آنکه مدت ها 

پرچمدار توحید بودند، بر اثــر یک دنباله روی غلط 
صدها ســال گرفتار بت های چوبی و فلزی شدند و 
خانه توحید را خانه بت الت و عــزی کردند. یکی از 
فرزندان وی در دوران ریاست خود سفری به خارج از 
حجاز کرد و وضع اقوام بت پرست مورد اعجاب وی 
قرار گرفت. بتی را همراه خود آورد و یک ملت موحد 

را بر اثر یک تقلید کورکورانه آلوده به شرک ساخت.
البتــه منظــور از تقلیــد بد همــان پیــروی های 
نسنجیده اســت و تقلید به آن معنا که نادان به دانا، 
و غیر وارد به افــراد خبره و دانشــمند رجوع کند، 
 هرگز مذموم و بد نیســت، بلکه اســاس زندگی در 
جامعه های متمدن نیز به شــمار می رود و همواره 
بیمار به پزشک و کارفرما به مهندس مراجعه نموده 

و نظر آنها را بدون چون و چرا محترم می شمارند. 
- شور و مشورت

از اصطکاک دو ســیم مثبت و منفی برق می جهد؛ 
تقابل دو اندیشــه نیز فروغ می بخشــد. این آگاهی 
پیش پای انســان را روشــن می کنــد و احیانا افق 

وسیعی را منور می سازد.
البته معنای مشورت این نیســت که انسان خود را 
کامــال در اختیار دیگران بگــذارد؛ بلکه مقصود این 

است که در مشــکالت از دیگران چاره جویی کند، 
و راهنمایی هــای آنان را پس از تدبــر و دقت کافی 

به کار گمارد.
در جنگ احزاب، ســپاه عرب بســان مور و ملخ به 
قصد تسخیر مدینه به سوی آن شهر هجوم آوردند. 
پیامبر شورای نظامی تشکیل داد. یک افسر آزموده 
ایرانی)ســلمان فارسی( پیشــنهاد کرد که در نقاط 
آسیب پذیر شهر به پهنای سه قدم و به عمق دو قدم 
خندق ایجاد  و در داخل خندق، هرصد قدمی سنگر، 
پاســگاه و برج های مراقبت ســاخته شــود سپس 
سربازان نیرومند را وا داریم که حفاظت خندق را بر 
عهده گیرند و از نزدیک شدن سپاه عرب جلوگیری 
به عمل آورنــد و متجاوزان را با پرتاب ســنگ و تیر 

عقب برانند.
نظر این افســر ایرانی مورد پســند پیامبر و اعضای 
شــورا قرار گرفت و پس از ۲5 روز تالش، کار خندق 
پایان پذیرفت. ســپاه عرب در برابــر این فن نظامی 
انگشــت تعجب به دندان گرفتند و پــس از یک ماه 

معطلی، با دادن چند کشته بازگشتند.
 ) برگرفته از کتــاب رمز پیروزی مــردان بزرگ اثر

 آیت ا... سبحانی(

رمز پیروزی مردان بزرگ )17(    موفقیت

عکس نوشت

در کوه های آلپ ســوییس هتلی ساخته شــده که در نوع خود 
عجیب و تازه است.

هتلی بکر و نو در قلب طبیعت؛ بدون دیــوار یا هر گونه حصاری، 
فقط  با یک تختخواب دو نفره، چراغ خواب و دو پاتختی! این هتل 
 در قلب طبیعت شهر گراوبوندن سوییس و در کنار کوه های آلپ 

قرار دارد. 
مســافران این هتل، در میانه فصل بهار تا پاییــز میهمان این 
هتل می شوند. روزها شــاهد چشــم اندازهای زیبای طبیعت 
 و شــب ها نظاره گر ســتارگان چشمک زن هســتند. این هتل
 هیچ گونه امکانات رفاهی دیگری ندارد. حتی مســافران برای 
حمام کردن باید 10 دقیقه پیاده روی کنند. یک خدمتکار در این 
هتل به میهمانان سرویس دهی می کند و با قهوه و ساندویچ  از آنها 

پذیرایی می کند.

عجیب ترین هتل دنیا در کوه های آلپ 
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امام علی)علیه السالم(: 
با مداومت بر ياد خداست كه غفلت، زدوده مى شود.
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