
سال هاســت که اصفهان درحوزه کشــت زعفران ورودپیدا کرده؛ 
اما هنوز یک کارخانه بسته بندی زعفران در اصفهان وجود ندارد؛ 
موضوعی که برای مســئوالن مربوطه، چندان هــم جای دغدغه 

نداشته است.
خبرگزاری مهر، گروه اســتان ها-عاطفه قلع ریز: در سطح جهانی، 
زعفران تنها با دو برند ایران و اسپانیا عرضه می شود و این در حالی 
است که بیشــتر زعفران هایی که با عنوان اسپانیا به دیگر کشورها 
صادر می شود، زعفران ایران و از جمله اصفهان است؛ چرا که اسپانیا 

در طول سال، تنها یک تن زعفران تولید می کند.
مسئول کمیته تولیدات کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی 
اصفهان، درخصوص وضعیت زعفران در اصفهان، به خبرنگار مهر 
گفت: زعفران ایران از جمله اســتان اصفهان، بــه قیمت هر کیلو 
دوهزار دالر به اسپانیا صادر می شود و آن کشور پس از بسته بندی و 
برندسازی زعفران ایران به نام خود، این محصول را چهار هزار دالر 

به فروش می رساند.
 مجتبی معقــول بیان داشــت: اصفهــان با داشــتن ۶۱۲ هکتار

زعفران کاری در مناطق خشک، از جمله نطنز، نجف آباد، تیران و 
کرون– اردستان ، نایین و کاشان، خوروبیابانک، فریدن و چادگان، 
با عملکرد ۶/4کیلوگرم در هکتار، حدود سه هزار و ۲۷۰ کیلوگرم 
زعفران تولید می کند.وی با اشاره به اینکه تنها در نطنز یک هزار و 
4۵۰ کیلو زعفران با  عملکرد ۸/۸ کیلوگرم در هکتار تولید می شود، 
افزود: در عرصه تولید زعفران در اصفهان،  سه هزار و ۶۰۰ بهره بردار 

در قالب پنج تعاونی، محصوالت خود را به فروش می رسانند.
فروش زعفران ایران به اسپانیا، ۴۰ برابر تولید داخلی 

این کشور است
وی بیان داشــت: اســپانیا حدود 4۰ هزار کیلو زعفــران از ایران 

خریداری و پس از بســته بندی، برندســازی و تبلیغات به ســایر 
کشــورها صادر می کند و این در حالی است که تولید زعفران خود 

اسپانیا، تنها یک تن در سال است.
معقول ادامه داد: زعفران تولید شده در اصفهان، ضمن تامین بخشی 
از نیاز بازار و صنایع غذایی استان، مازاد آن به خراسان منتقل و در 

قالب بسته بندی یا فله ای در داخل مصرف یا صادر می شود.
وی با اشــاره به اینکه زعفران ایران عالوه بر اسپانیا به 4۶ کشور از 
جمله امارات، ایتالیا، عربســتان، هند، چین و... فروخته می شود، 
اضافه کرد: مشکالت عمده سر راه صادرات مستقیم زعفران اصفهان 
به دیگر کشورها، در حوزه بسته بندی، برند سازی، تبلیغات، نوسان 

قیمت و همچنین قاچاق این محصول است.
مسئول کمیته تولیدات کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی 
اصفهان بیان داشت: قابل ذکر اســت که طی سال های اخیر، پیاز 
زعفران به کشورهای همســایه از جمله افغانستان منتقل و مورد 

کشت و کار قرار گرفته است.
وی گفت: تحقیقات کشــت گلخانه ای این گیــاه در ایران و چین 
درحال بررسی اســت که در صورت موفقیت، هزینه تولید پایین 
خواهد آمد؛ البته این سخن وی در حالی است که عضو شورای ملی 
زعفران نسبت به توسعه کشت گلخانه ای هشدار داده است؛ چرا که 

با کشت گلخانه ای این گیاه، کیفیت آن پایین می آید.
معقول در حالی خبر از بررسی پیشنهاد کشت زعفران در زمین های 
کشــاورزی شــرق اصفهان داد و کاشــت این محصول را با توجه 
 به بحران و خشکســالی، مقرون به صرفه دانســت که اســفندیار 
امینی، رییس انجمــن حمایت از کشــاورزان و مدیر عامل کانون 
خبرگان کشــاورزی اصفهان، این پیشــنهاد را معقول و منطقی 

ندانست.

مسئول کمیته تولیدات کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی 
اصفهان اظهار داشت: مصرف پایین آب این محصول در هکتار، سبب 
می شود حدود سه هزار مترمکعب در هکتار آب مصرف شده و تولید 
حدود شش کیلوگرم در هکتار و قیمت حدود هفت میلیون تومان 
به ازای هر کیلو برآورد شود؛ بنابراین تولید این محصول در مناطق 
 خشــک اصفهان، از جمله شرق شهرســتان، قابل تامل و بررسی 

است.
وی گفت: در صورت باالرفتن سطح کشت در استان و تولید کافی 
کاشت این گیاه در شرایط خشکسالی وکمبود آب، تولید زعفران در 

اصفهان مقرون به صرفه است و اشتغال زا خواهد بود.
معقول اعالم کرد: تولید زعفران ایران در طول سال، ۳۰۰ تن است 
که ۲۵۰ تن آن مربوط به اســتان خراســان بوده و ارزش صادرات 

زعفران در سال برابر ۱4۳ میلیون دالر است.
برندسازی زعفران در اصفهان صرفه اقتصادی ندارد

مسئول کمیته تولیدات کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی 
اصفهان گفت: برندســازی زعفران در اصفهــان صرفه اقتصادی 
 نداشــته و ایجاد کارخانه ای برای برندســازی زعفــران اصفهان 

توجیه ندارد.
معقول در پاســخ به اینکه چرا زعفران اصفهان به نام کشــورهای 
اروپایی از جمله اسپانیا به فروش می رســد، ادامه داد: در اصفهان 
تنها سه تن زعفران تولید می شود که بخشی در اصفهان و بخشی 
به شکل فله ای در خراسان به فروش می رسد و این در حالی است 
 که اسپانیا تنها یک تن زعفران تولیدی دارد؛ اما به دلیل ضعف در

برند ســازی و عدم حمایت دولت از زعفــران کاران، زعفران های 
صادراتی از ایران، به نام اسپانیا به فروش می رسد.

مسئول کمیته تولیدات کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی 
اصفهان اعالم کرد: تولید زعفران در اصفهان به اندازه ای نیست که 
صرفه اقتصادی داشته باشــد که کارخانه برند سازی در این زمینه 

ساخته شود.
وی در پاسخ به این سوال که زعفران را مشروط بر اینکه به نام ایران 
فروخته شود، چرا به کشورهای اروپایی صادر نمی کنید، ادامه داد: 

این اقدام باید از سوی دولت انجام می شد.
معقول با این پیشنهاد که به دنبال کاشــت زعفران در زمین های 
کشــاورزی شــرق اصفهان هســتیم، اعالم کرد: با توجه به اینکه 
امروز با بحران آب مواجهیم و کاشــت زعفران به آبیاری زیاد نیاز 
ندارد، توصیه می کنیم که کشــاورزان با کاشت زعفران هم، زمینه 
درآمدزایی فراهم کنند که با این کار، دیگر نیاز به اختصاص آب به 

کشاورزان در فروردین ماه هر سال نیست.
وی در این ارتباط که آیا بسترسازی برای فروش زعفران و صادرات 
آن فراهم شده است که اتاق بازرگانی چنین پیشنهادی به جامعه 
کشاورزان می کند یا قرار است مثل کاشت سیب زمینی در غرب، 
بسیاری از محصوالت روی دست کشاورز بماند، با توجه به اینکه هم 
اکنون در حوزه  برندسازی و صادرات زعفران نیز بسیار ضعیف عمل 
کردیم، ادامه داد: تاکنون اقدامی در این خصوص نشده است و الزم 
است که مسئوالن مربوطه با همکاری و هماهنگی، در حوزه تولید و 

بازار فروش زعفران وارد شوند.

مخالف کشــت زعفران در زمین های شرق اصفهان 
هستیم

مدیرعامل کانون خبرگان کشــاورزی اصفهان، پیشــنهاد کشت 
زعفران در زمین های شــرق اصفهــان را یک ســخن نامعقول و 
نســنجیده دانســت و گفت: پیشــنهادهای مختلفی مثل کاشت 
زعفران، گیاهان دارویی و نیشکر که به منظور اصالح الگوی کشت 
از سوی ارگان های مختلف از جمله اتاق بازرگانی و جهاد کشاورزی 
و... به کشاورزان پیشنهاد داده می شود، سنجیده نیست و هیچ کس 
مانند یک کشاورز که خود نسل اندر نسل کشاورز بوده، نمی تواند با 
در نظر گرفتن تمام شرایط و علم به کشاورزی، کشت ساالنه خود را 

شناسایی کرده و تغییر دهد.
امینی با اشاره به اینکه اصالح الگوی کشت این نیست که با کاهش 
آب، کشاورز را تشویق به کشت محصولی کنیم که کمترین آب را 
بخواهد، ادامه داد: با این تفکر که کشــاورز سواد دانشگاهی ندارد، 
به دنبال ارائه الگوی کشت به آنها هستند؛ غافل از اینکه کشاورزان 
تاکنون نشان داده اند که طی سال های بحران آب، بهترین بهره وری 
راداشته اند و هیچ زمین زراعی نبوده که طی این سال ها غیر فعال 
باشد؛ به طوری که در زمان بحران آب توانستیم ۲۲۰هزار تن گندم 
را به جهاد کشاورزی درحالی تحویل دهیم که ۱۵۰هزار تن آن، تنها 
در زمین های کشاورزی شرق اصفهان به عمل آمد؛ با وجود اینکه 

کمتر از 4۰ درصد آب در اختیار بوده است.
وی با اظهار اینکه اصالح الگوی کشــت یعنی اینکه با وضعیت آبی 
موجود، بیشترین بهره وری را داشته باشیم، گفت: مردم تاکنون، چه 
در حوزه صنعت و چه در عرصه کشــاورزی، جلوتر از دستگاه های 
دولتی عمل کردند؛ به طوری که در ۱۵ سال گذشته با وجود کاهش 
۶۰ درصدی منابع آبی و بحران آب، تنها ۱۰ تا ۱۵درصد محصوالت 

کشاورزی کمتر تولید شده و این، دانش باالی کشاورزی کشاورزان 
ما را نشان می دهد.

امینی با اظهار اینکه نمی شــود با کاهش آب از کشاورزان خواست 
محصوالتی بکارند که آب کمتری بخواهــد؛ بلکه باید تمام میزان 
 آبی را که بــا مجوز و غیــر مجــوز از حقابه کشــاورزان اصفهان

گرفته اند، به آنها برگرداننــد، افزود: نمی تــوان تمام زمین های 
کشاورزی شرق اصفهان را زعفران کاشت؛ چراکه محصوالتی که در 

حال حاضر کشت می شود، با سنجیدن تمام شرایط موجود است.
با وجودی که به گفته خود مســئوالن، تنهــا دلیل فروش زعفران 
اصفهان با برند اســپانیا، ضعف بازاریابی و تبلیغات است؛ اما اینکه 
چرا تاکنون مسئوالن در این حوزه وارد نشدند و ترجیح می دهند 
که دست روی دســت گذاشــته و نظاره گر غارت زعفران اصفهان 
با بسته بندی اسپانیا باشــند، خود حکایت دیگری است که جای 
تامل و بررسی دارد.نبود توجیه اقتصادی برای راه اندازی کارخانه 
بســته بندی زعفران در ایران و از جمله اصفهان، در حالی از سوی 
صاحب نظران این عرصه مطرح می شــود که به گفته مسئوالن، 
فروش زعفران تولیدی ایران به اسپانیا، در سال 4۰ برابر تولیدات 
اسپانیاست و آیا این حجم از فروش، جای کار را برای فعاالن عرصه 

بسته بندی تاکنون باز نکرده است؟!
میزان فروش زعفران به اســپانیا خود گواه این حقیقت اســت که 
قطعا برخالف گفته مسئوالن مربوطه، کارخانه بسته بندی در این 
زمینه نه تنها توجیه اقتصادی بلکه توجیــه عقالنی نیز دارد و اگر 
اراده ای دال بر کاهش فروش این محصول از مبادی غیررســمی و 
 قاچاق وجود داشته باشــد، به یقین مطالبه از دولت برای کمک به 
 ســرمایه گذاری در ایــن زمینه هم از ســوی بخــش خصوصی 

مطرح خواهد شد.

گزارشی از یک پارادوکس اقتصادی:

مسئوالنی که از صادرات زعفران اصفهان با برند اسپانیا دلخور نیستند

12

5
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قربانی اسید پاشی اصفهان
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ممنوعیت دسترسی نهادهای غیر 
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آمریکا، خوب زیرآب
تعهدات را می زند!

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی و ورزشی 
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شهرداری اصفهان در راستای تجلیل از فرهیختگان و 
هنرمندان شهر، اولین آیین تجلیل از معلمان برجسته 
فرهنگ، علم، اندیشــه وقلم را با عنوان یادمهر  برگزار 
کرد. شــهردار اصفهان در این نشســت  که با حضور 
استاندار اصفهان و اعضای شورای شــهر برگزار شد، 

اظهارکرد: جایگاه فرهنگی امروز شهر اصفهان تنها در 
حوزه بناها، آثار تاریخی و کالبدی آن خالصه نمی شود 
و میراث غنی و اصیل معنوی ما به همراه خالقان آنها 
نیز مطرح است. مهدی جمالی نژاد افزود: اگر اصفهان 

را نصف جهان می نامند، تنها به خاطر...

شهردار اصفهان در اولین آیین یادمهر:
معلمان معمار

نسل های آینده ایران اسالمی هستند

مدیرکل فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان 
گفت: ایــن فرودگاه بــه دلیل غیرعملیاتی شــدن 
فرودگاه مهرآباد، پذیرای ۱۱پرواز تغییر مسیر یافته 
بود و این اتفاق نشــان داد که پارکینــگ فرودگاه 
اصفهان نیازمند توســعه اســت. حســن امجدی 
افزود: فرودگاه اصفهان از ســاعت ۲۳ شنبه شب تا 
۲ بامداد یکشــنبه، در پی بسته شــدن باند پروازی 
فرودگاه مهرآباد، عالوه بر ارائه ســرویس فرودگاهی 
و هوانوردی بــه پروازهای برنامــه ای خود، پذیرای 
پروازهایی بود که به مقصد مهرآباد در حرکت بودند.
 وی با اشــاره به اینکه ظرفیت پارکینــگ فرودگاه

بین المللی شهید بهشتی...

تجربه اصفهان برای پیاده راه ســازی میــدان امام و 
موفقیت نسبی آن طی ســال های اخیر سبب شد تا 
مســئوالن اصفهانی بعد از پیاده راه رفتــن در میدان 
 نقش جهان، حاال هوس پیاده روی در چهارباغ کنند!
 پیــاده راه ســازی چهاربــاغ که بــا پیــش زمینه

سه شــنبه های بدون خودرو در اصفهان کلید خورد،  
در دل خود هزاران اما و اگر را بــرای مردم ایجاد کرده 
است. همان طور که پیاده راه سازی میدان نقش جهان 
با وجود موفقیت نسبی، توانست رضایت برخی مردم 
و البته گردشــگران را به خود جلب کنــد، اما طوالنی 
 شدن مسیرهای دسترسی به مرکز شهر به ویژه خیابان

دروازه دولت، همچنان نارضایتی برخی از مردم را...

مدیرکل فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان:

پارکینگ فرودگاه اصفهان 
نیازمند توسعه است

  درس هایی که باید از 
نقش جهان گرفت!

احتمال تحقیق و تفحص ازفعالیت های اتاق بازرگانی
3

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس عنوان کرد:

پیاده راه سازی چهارباغ؛

زنگ خطر فرونشست برای 
دشت های چهارمحال و بختیاری

7
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ارتش ترکیه طــی تصمیمــی ممنوعیت حجاب برای همســران 
نظامیان این کشور در هنگام ورود به تاسیسات متعلق به ارتش نظیر 
شهرک های مسکونی، باشگاه ها و رســتوران های داخل پایگاه های 
نظامی را لغو کرد.به گزارش بولتــن نیوز؛تصمیم ارتش ترکیه برای 
برداشتن ممنوعیت حجاب همسران نظامیان تحولی برای این ارتش 
که رویکرد سکوالر داشته و همواره افســران محافظه کار و مذهبی 
به همراه خانواده هایشــان را اخراج کرده و یا در لیســت سیاه قرار 
می داد، محسوب می شــود؛ گرچه ممنوعیت پوشش حجاب برای 
افســران زن ارتش ترکیه همچنان پابرجاست.این قوانین جدید راه 
را برای آنکه همســران نظامیان بتوانند تصاویر شناسایی باحجاب 
را به کارت شناسایی صادر شده از ســوی ارتش الصاق کنند هموار 
می کند.این اتفاق پس از آن رخ داد که یک افسر تازه کار ارتش ترکیه 
اخیرا توانست در یک پرونده حقوقی درباره حق همسرش برای ورود 
به تاسیســات ارتش بدون اجبار برای نمایان کردن موی سرش در 
عکس های شناســایی پیروز شــود. در قوانین جدید تصریح شده: 
عکس های محجبه همســران کارکنان ارتش ترکیه در صورتی که 
اعضای صورت از پیشــانی تا چانه در عکس مشخص باشد پذیرفته 

می شود.

وزیر مشاور امورخارجه دولت امارات، از سیاست های شبکه الجزیره 
قطر به شدت انتقاد کرد.

»انور قرقاش« در توئیتر خود نوشــت: الجزیره که قبال یک شــبکه 
عربی موثر بود، پس از آنکه خودش را به شــبکه اخوان تبدیل کرد، 
به حاشیه کشــیده شــد. قرقاش در پیامی دیگر، با ابراز تاسف از این 
سرنوشت شبکه الجزیره قطر، نوشت: سیاست اشتباه و حزب گرایی، 
سطح این شــبکه را تا اندازه یک رســانه حزبی کاهش داد که فقط 
افراد منتســب به آن حزب، آن را می بینند.»انور قرقاش« در توئیتر 
خود نوشت: الجزیره که قبال یک شــبکه عربی موثر بود، پس از آنکه 
خودش را به شبکه اخوان تبدیل کرد، به حاشیه کشیده شد.قرقاش 
 تاکید کرد، با مشاهده »الجزیره مباشر« که در حال پیگیری مسائل 
اخوان المسلمین است، به این نتیجه رسیده؛ قرقاش در پیامی دیگر، 
با ابراز تاسف از این سرنوشت شــبکه الجزیره قطر، نوشت: سیاست 
اشتباه و حزب گرایی، سطح این شــبکه را تا اندازه یک رسانه حزبی 

کاهش داد که فقط افراد منتسب به آن حزب، آن را می بینند.

یک منبع آگاه از صدور حکم قضایی برای بازداشت فنر خالد العبیدی، 
فرزند وزیر دفاع عراق و دو تن از افســران عالی رتبه این وزارتخانه خبر 
داده است.به گزارش بولتن نیوز؛به گفته این منبع پارلمانی که نامش 
فاش نشد، دستور قضایی بازداشــت فرزند وزیر دفاع پس از اعترافات 
شاهدی صادر شــد که خالد العبیدی، وزیر دفاع عراق، برای استفاده 
علیه ســلیم الجبوری، رییس پارلمان عراق، معرفــی کرد. در همین 
راستا یک منبع دیگر از شــکایت قضایی الجبوری از العبیدی به دلیل 
انتشــار ویدئویی از رییس پارلمان عراق و متهم کردن وی خبر داد.از 
 طرف دیگر پارلمان عراق اعالم کرده بود دوشنبه )روز گذشته( میزبان 
حیدر العبادی، نخست وزیر عراق، خواهد بود تا موضوع استیضاح وزیر 
دفاع را ادامه دهد.العبیدی در جلسه قبلی استیضاح خود در پارلمان، 
الجبوری و دســت کم 5 تن از نمایندگان کنونی و پیشین را به فساد 
مالی و دست داشتن در پرونده های فساد مربوط به قراردادهای خرید 

تسلیحات نظامی متهم کرده بود.
وی به پارلمان احضار شــده بود تا به برخی اتهام هــا درباره اختالس 
در وزارت دفاع پاســخ دهد؛ اختالسی که گفته می شــود میلیاردها 
دالر از هزینه هــای عمومی را در بر گرفته و موجب فروپاشــی ارتش، 
هنگام تهاجــم گروه تروریســتی داعش بــه عراق در ســال 2014 
شده اســت. یک هفته پس از این جلســه اســتیضاح، نهاد قضایی 
عراق بــرای وزیر دفاع این کشــور احضاریــه صــادر کرد.العبیدی 
احضار خود به پارلمان را »توطئه ای از ســوی افراد فاســد« خوانده 
بود. در بیانیه ای که پارلمان عراق یکشــنبه منتشــر کرد اعالم شــد 
که این جلســه همچنین بــرای رأی گیــری در مــورد دو طرح عفو 
 عمومی و اســتیضاح جهت برقــراری عدالــت انجام خواهد شــد.

به گفته حیدر الموال، نماینده پارلمان و عضــو ائتالف ملی عراق، قرار 
است العبادی در جلسه دوشــنبه، 8 کاندیدای وزارتخانه های عراق را 
معرفی کند.وی افزود که این وزرا، جایگزین وزرایی خواهند شــد که 
چندی پیش استعفا داده بودند.الموال ادامه داد که معرفی این وزرا پس 
از رأی گیری در خصوص برکناری یا ابقــای وزیر دفاع صورت خواهد 

گرفت.

 لغو ممنوعیت حجاب
 برای همسران ارتش ترکیه

 حمله وزیر اماراتی 
به شبکه الجزیره قطر

 تشدید اختالفات 
بین دولتمردان عراقی

پیشنهاد سردبیر: 
آمریکا، خوب زیرآب تعهدات را می زند!

مدافع محمود احمدی نژاد رییس جمهور سابق کشورمان 
در واکنــش به اظهارات اخیر اســتاندار ســمنان مبنی بر 
اینکه احمدی نــژاد در ارتباط با پرونده خــود چندبار در 
دادگاه حضور یافته گفت: این موضوع، دروغ محض اســت 
و صحت ندارد.ســید عادل حیدری در گفت وگو با تسنیم 
در واکنــش به گفته هــای محمدرضا خباز کــه گفته بود 
احمدی نژاد چندین بــار در دادگاه حضور یافت اظهار کرد: 
این هم از جملــه حرف های کذب محض اســت و معلوم 
نیســت آقای خباز چگونه چنین دروغــی را مطرح کرده 
اســت.وی با بیان اینکه احمدی نژاد یک بــار هم به دادگاه 
نرفته افزود: به استاندار سمنان توصیه می کنم در ماه های 
پایانی دولت، پاسخگوی مشکالت مردم سمنان باشد و به 
جای نشــراکاذیب و دروغ پردازی به مردم خدمت کنید و 
پاسخگوی تجمعات مقابل استانداری باشید؛ زیرا خدمت 
به مردم، واجب و دروغ پردازی حرام است.استاندار سمنان 
اخیرا طی مصاحبه ای در پاســخ به این سوال که »مجلس 
هشــتم پرونده های تخلف احمدی نژاد را بــه قوه قضاییه 
ارجــاع داد؛ امــا او در دادگاه حضور نیافت« گفته اســت: 
»احمدی نژاد تنها در برخی از جلســات دادگاه حضور پیدا 
نکرد. اولین احضار او بــه دادگاه در مجتمع قضایی تهران 

صورت  گرفت.«

شهرام جزایری در پاسخ به این سوال که چرا بازداشت 
شــده و در حال حاضر با چه قراری آزاد شــده است، 
گفت: عذر من را بپذیرید چرا که فعال امکان مصاحبه 

وجود ندارد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا برای عدم مصاحبه منع 
قضایی وجود دارد یا اینکه خودش به این نتیجه رسیده 
اســت که درباره این پرونده نباید مصاحبه ای داشته 
باشد، گفت: دستگاه قضایی بزرگوارتر از این است که 

بخواهد کسی را ممنوع المصاحبه کند.
جزایری ادامه داد: من فعال با توجه به مســائلی صالح 
نمی دانم کــه در مورد این پرونــده صحبت کنم البته 

خوشبختانه مشکلی وجود ندارد.
جزایری در پاسخ به این سوال که آیا وعده رسیدگی به 
شکل خاصی به پرونده به شما داده شده که می گویید 
مشکلی وجود ندارد، اظهار داشت: همین قدر بنویسید 

که امکان مصاحبه وجود ندارد و مشکلی نیست.
این در حالی است که شــهرام جزایری دو هفته پیش 
در حالی که قرار بود برای تعدادی از سهامداران پروژه 

پدیده شاندیز سخنرانی کند در مشهد بازداشت شد.
البته یکشنبه شب هم براساس اطالعات موجود، وی با 

تبدیل قرار وثیقه به قرار کفالت آزاد شد.

واکنش وکیل رییس جمهور سابق به اظهارات خباز؛

تکذیب حضور احمدی نژاد
در دادگاه

شهرام جزایری: 

فعال نمی خواهم 
مصــاحبه کنـم

درحاشیهبین المللواکنش
ادعای الشرق االوسط: 

ایران به دنبال توسعه نظامی 
در پاکستان

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خبر داد:

ممنوعیت دسترسی نهادهای 
غیر به اطالعات مشترکان 

به گزارش نامه نیوز به نقل از الشــرق االوسط، یک نماینده 
پارلمــان پاکســتان در اظهاراتی عجیب نســبت به تالش 
ایران برای گســترش قدرتش در این کشــور هشــدار داد.

عبدالکریم بخیش، نماینده پارلمان پاکســتان در گفت وگو 
 با روزنامه الشرق االوســط گفت که تهران از طریق میزبانی 
چهره های برجسته سیاسی و مذهبی و تامین مالی موسسات 
شــیعه به دنبال نفود در حوزه سیاســی در پاکستان است.

این نماینده در ادامه ادعا کرد که ایران ســال گذشته کمک 
هزینه تحصیلی بیش از 4 هزار دانشجوی پاکستانی را تامین 
 کرده است. تعداد دانشــجویان بلوچ در ایران به 22 هزار نفر

 می رســد که اغلب آنها اهل تسنن هســتند.به ادعای این 
نماینده پارلمان پاکستان، ایران متودهایی را با هدف گمراه 
کردن جامعه پاکستان اجرا می کند، به نحوی که احزاب این 
کشــور را که هیچ ارتباطی با ایران ندارند را تامین مالی می 
کند.به نوشته الشرق االوسط و به نقل از منابع آگاه، ایران اتاق 
عملیات ویژه ای را در زاهدان در 500 کیلومتری پاکســتان 
ایجاد کرده اســت.این منابــع افزودند که ایــران یک دفتر 
فرهنگی را در کویته مرکز ایالت بلوچســتان پاکستان به راه 

انداخته است.

وزیــر ارتباطات گفــت: پــس از موضوع انتشــار اطالعات 
مشترکان یکی از اپراتورهای تلفن همراه، به تمامی اپراتورها 
ابالغ کردیم که حق ندارند به نهادهای غیر از آنچه که قانون 
مشخص کرده دسترسی دهند. محمود واعظی در گفت  وگو 
با فارس در پاسخ به این سوال که شورای عالی فضای مجازی 
وزارت ارتباطــات را مکلــف به حفظ اطالعات مشــترکان 
کرده که این مهم چگونه تحقق خواهــد یافت گفت: قانون 
اساسی حفظ اطالعات شخصی مشــترکان را الزامی کرده و 
اخیرا نیز شــورای عالی فضای مجازی بر این موضوع تاکید 
کرده است. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات افزود: در عمل 
تاکنون تمام تالش خود را بــرای حفظ محرمانگی اطالعات 
مشترکان انجام دادیم و از این پس نیز این موضوع با جدیت 
دنبال خواهد شد.وی ادامه داد: موضوع انتشار اخیر اطالعات 
مشــترکان یکی از اپراتورهای تلفن همراه نیز مربوط به این 
دولت و در زمان ایــن دولت نبوده و در ســال های 92 و 91 
اتفاق افتاده است.واعظی گفت: علت انتشار اطالعات یکی از 
مشــترکان تلفن همراه طبق آنچه که در مجلس بیان شده 
دسترســی به یکی از نهادها بوده اســت و اطالعات توسط 

کارمند متخلف آن نهاد به بیرون درز کرده است.

خبر

خبریادداشت

بین الملل

حشمت ا... فالحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس با اشاره به مشــکالت متعدد در الیحه برنامه ششم از جمله ماده 
30 این الیحه، اظهار کرد: این ماده نیروهای مســلح را مکلف کرده است 
تا تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امور 
 خارجه انجام دهند که اقدامی کامال نادرســت اســت.وی افزود: اشکال 
ماده 30 این اســت که نیروهای مســلح طبق قانون اساســی در کنار 
 ماموریت هــای داخلی، در حــوزه  برون مــرزی و روابــط خارجی نیز 
مســئولیت های مهمی بر دوش دارند که البته با هماهنگی شورای عالی 
امنیت ملی اینگونه اقدامات انجام می شــود.عضو کمیسیون امنیت ملی 
مجلس با بیان اینکه طبق قانون نیروهای مسلح نمی توانند با هماهنگی 
وزارت امورخارجه ماموریت هــای خود را پیش ببرنــد، گفت: در هیچ 
کجای دنیا اینگونه نیســت که نیروهای مسلح آنها با دستگاه دیپلماسی  
در انجام ماموریت های ذاتی هماهنگ باشــند. به عنوان مثال در آمریکا 
رییس جمهور و کنگــره یک تصمیم می گیرنــد و در موضوعات نظامی، 
پنتاگون تصمیم گیرنــده اقدامات خودش است.فالحت پیشــه تاکید 
کرد: البته نکته مهم اینجاست که در بعضی موضوعات که نظام تصمیم 
 گیرنده اســت و جا دارد اقدامــات روابط خارجی بــا هماهنگی تمامی

 دستگاه ها باشــد، در این زمان ارتباط متقابل همه نهادهای نظام الزم و 
ضروری است؛ اما اینکه عنوان شــود حتما نیروهای مسلح باید با وزارت 

امور خارجه اقدامات خود را پیش ببرند، قابل قبول نیست.

انتقاد فالحت پیشه از ماده ۳۰ الیحه برنامه توسعه؛

ماموریت نیروهای مسلح نیاز به 
هماهنگی با وزارت خارجه ندارد

بیش از یک ســال از حصول توافق هســته ای برجام میان ایران و 
1+5 در وین می گذرد و بیش از 6 ماه اســت که ایــن توافق نامه 
عمال در مسیر اجرا قرار گرفته اســت. فارغ از موافقت یا مخالفت 
 با برجام، مهــم ترین مســئله این روزها آن اســت که فــارغ از

 ارزش گذاری مثبت یا منفی درباره این اتفاق مهم، چه »تجربه « ای 
می توان از آن آموخت؟ محمدجواد الریجانی از جمله افرادی است 
که در هر دو حوزه تخصص دارد و تراز علمی و تجربه های عملی او 
می تواند مخاطب را به این نتیجه برساند که نظرات وی کامال قابل 
اعتناســت. گزیده ای از گفت و گوی الریجانی با »تسنیم« را در 

ادامه می خوانید؛ 
گروهی صرفا دنبال آن هستند که جایی از برجام خراب شود 
تا آن را َعلَم کنند. دوســتانی که با آقای احمدی نژاد و سایت های 
نزدیک به آنها کار می کنند از این دسته هستند. اینها حرف هایی 
می زنند که بنده تعجب می کنم؛ زیرا خود ایشان در سال های آخر 

ریاست جمهوری اش بدتر از این برجام را پیشنهاد می کرد. 
 احمدی نژاد پیشــنهاد داشــت همه مواد غنی شــده هسته ای را 
یک جا بدهیم و خودش هم با اوباما مذاکره و مســئله را حل کند! 
مشــخص اســت که این نوع نقد نیز نقد به درد بخور و کارسازی 

نیست.
  ســومین نقد غیرقابل قبول هم مربوط به آنهایی اســت که 
می خواهند به گونه ای صحبت کنند که »نه ســیخ بســوزد و نه 

کباب«  اینها هیچ وقت نگفتند که برجام چرا بد است و یا چرا خوب 
است. معموال می گویند مذاکراتی انجام شد و برجام یک چیز خوب 
دارد و یک چیز بد)!( حاال اگر جو منفــی باالتر بود می گویند کفه 
بدی اش ســنگین تر اســت ولی اگر این جو پایین بود می گویند 

چیزهای خوبش بیشتر است! 
اولین اشکال من به مذاکرات این بود که آن »تئوری پایه« و 
ســنگ زیربنای مذاکرات؛ یعنی این شــعار که »هــم چرخ های 
سانتریفیوژ بچرخد و هم چرخ های کارخانه ها«، به چند معنا، یک 
پایه کامال غلط اســت. دلیل اول اینکه اگــر چرخ های صنعت ما 
نمی گردد دلیل اصلی اش این نیست که سانتریفیوژها می چرخند؛ 
دلیل دوم اینکه آمریکایی ها اصال می خواهند هردو چرخ نچرخد، 

نه اینکه مثال یکی شل بزند و یکی سفت شود. 

مــا نباید بــه آمریکا اعتمــاد می کردیــم؛ ایــن موضوع را
  مقام معظم رهبری در طــول مذاکرات همواره هشــدار دادند و 

به شکل کارشناسانه فرمودند.
 آمریکایی ها کال زیرآب همه تعهدات را خیلی خوب می زنند.

تجربه ای که آمریکایی ها از این قضیه پیدا کردند بسیار تجربه 
خطرناکی است و آنها ساختار تحریم را به همین دلیل نگه داشتند 

و می گویند ما حاال حاالها با ایران کار داریم.
 روح برجام خیلی کثیف است. روح کثیف برجام اینهاست که 
توانمندی هسته ای ما را از بین ببرند، ما را در منطقه از پشتیبانی 
فلســطین و جبهه مقاومت بازدارند، نظام اقتصادی ما را در داخل 
کشــور در حد انفجار ببرند و نهایتا نظام اسالمی ما را دچار چالش 

جدی کنند. 

این اولین دیدار رســمی این دو دیپلمات آشــنا به مسائل 
خاورمیانه اســت. ســفر  باگدانف به تهران در حالی انجام 
شــدکه وزیر امور خارجه کشــورمان روز پنجشنبه؛ یعنی 
یک روز قبل از ســفر به ترکیــه با ســرگئی الوروف وزیر 
خارجه روســیه در مورد آخرین  تحوالت منطقه از جمله 
بحران  ســوریه رایزنی و گفت وگــو کرد.ظریف روز جمعه 
هفته گذشــته به عنوان اولیــن مقام دولتی ایــران، بعد از 
وقوع کودتای نافرجام در ترکیه به آنکارا سفر کرد و در سفر 
یک روزه خود به این کشــور با تعدادی از مقامات ترکیه از 
جمله مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه  و رجب طیب 
اردوغان رییس جمهور این کشــور در مورد روابط  دو جانبه 
و  مسائل منطقه ای طی ســاعات متوالی رایزنی و گفت وگو 

کرد.
شاو در راستای حمایت از مردم و دولت ترکیه عالوه بر اینکه 
به همراه اردوغان و نخست وزیر این کشــور در نماز جمعه 
آنکارا در مسجد »ملت« این شهر حضور پیدا کرد، به همراه 
همتای خود از مجلس ملی این کشــور نیــز که در جریان 
کودتا مورد بمباران کودتاچیان قرار گرفته بود، بازدید کرد. 

محمد جواد ظریف صبح یکشنبه نیز در صفحه توئیتر خود 
با انتشــار عکســی از بازدید روز جمعه اش از مجلس  ملی 
ترکیه نوشت: به ایستادن در کنار خواهران و برادران شجاع 
در ترکیه در حمایت از دموکراسی افتخار می کنم. همکاری 

بیشتر برای صلح، در پیش است.
ســفر ظریف به ترکیه در روز جمعه در حالی صورت گرفت 
که در اواســط همان هفته اردوغان رییس جمهور ترکیه به 
سن پترزبورگ سفر کرد و با پوتین رییس جمهور این کشور 
در مورد روابط دو جانبه و تحــوالت میدانی منطقه  رایزنی 
و گفت وگو نمود.این اولین دیــدار اردوغان با این دیپلمات 
برجسته روس پس از سرنگونی جنگنده سوخو 24 نیروی 
هوایی روسیه در نوامبر سال گذشــته توسط ترکیه در مرز 
ســوریه بود.ترکیه و روســیه، تاکنون در ارتباط با بحران 
سوریه در دو قطب متضاد با یکدیگر قرار داشته اند؛ چنانکه 
از ترکیه می توان در کنار کشورهایی چون قطر و عربستان 
یاد کرد و این در حالی اســت که روســیه در ائتالف ایران، 
عراق و حزب ا... لبنان قرار دارد که بر حمایت از بشــار اسد 
رییس جمهور قانونی سوریه تاکید دارد.در جریان سفر این 

مقام عالی رتبه ترک به روســیه، ســلطان )اردوغان ( و تزار 
)پوتین( با فشردن دســتان یکدیگر مذاکرات رسمیشان را 

آغاز کردند.
والدیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه در این دیدار تاکید 
کرد: »اولین کسی که بعد از کودتا با اردوغان گفت وگو کرد، 
من بودم. ما اقداماتی را که خالف قانون اساســی در ترکیه 
صورت گرفت، محکوم می کنیم و امیدواریم که مردم ترکیه 
بتوانند اوضاع را در این کشور سر و سامان دهند. ما همواره 
مخالف اقداماتی نظیر کودتا بوده ایــم و بر این موضع خود 
اصرار می ورزیم«. وی افزود: »خواســتار از سر گیری روابط 
با ترکیه هســتیم، از جمله در زمینه اقتصادی و همچنین 
مبارزه با تروریسم. از اینکه این فرصت پیش آمده خوشحال 

هستم. بهبود روابط، به نفع دو کشور است.«
رییس جمهوری ترکیه نیز در ادامــه از اینکه همتای روس 
وی این دیدار را پذیرفتــه و همچنین به دلیل حمایت های 
وی در دوره پــس از کودتا در ترکیــه، از رییس جمهوری 
روسیه تشکر کرد. اردوغان تاکید کرد: »موارد زیادی هست 
که باید در مورد آنها با هم گفت وگــو کنیم. در حال حاضر 

ترکیه و روســیه وارد مرحله روابط مثبت شده اند. منطقه 
انتظار زیادی از ما دارد و ما با هم می توانیم مســائل را حل 
 کنیم. من اطمینان دارم که روابط دو کشــور به ســرعت 
به حالــت قبل باز می گردد و همکاری با روســیه مســائل 

منطقه را حل خواهد کرد.«
بعد از اینکه اردوغان به روسیه سفر کرد و با توجه به گله های 
متعددی که وی از مواضع غربی ها از  جریان وقوع کودتا در 
این کشور  داشت  و همچنین تضعیف شدن ارتش ترکیه در 
پی تصفیه هایی که سلطان  در ارتش ترکیه انجام داد، برخی 
از تحلیلگــران در اظهارنظرهایی اعــالم کردند که ترکیه 
رویکرد گرایش به شــرق و دوری از ناتو  را در پیش گرفته 
و برای گرفتن زهر چشــم از غرب و گرفتن امتیازهایی به 

سمت روسیه تمایل پیدا کرده است.
در همین بین برخی از کارشناسان مســائل خاورمیانه نیز 
معتقدند: »این ســفر نشــانه ای از تعدیل مواضع ترکیه در 
ارتباط با بحران سوریه است و نباید  ایجاد ائتالف بین ایران، 
ترکیه و روسیه در ارتباط با حل بحران سوریه را دور از ذهن  
دانست«؛ ائتالفی که شــاید تصور ایجاد آن در حال حاضر 

خیلی خوش بینانه باشد.
البته گفت وگــوی تلفنی ظریــف با همتای روســش در 
بعدازظهر پنجشنبه پیش از سفر به ترکیه این گمانه زنی ها 
و تحلیل ها را تقویت کرد. اکنون نیز با توجه به سفر باگدانف 
به تهران پیش بینی می شود که حسین جابری انصاری که 
در جریان سفر ظریف به ترکیه وی را همراهی کرده است، 

گزارشی از این سفر به همتای روس خود ارائه دهد.
یک روز بعد از بازگشت ظریف از ترکیه برخی از رسانه های 
منطقه بــه خصوص رســانه های عربــی خبــر دادند که 
احتماال اردوغان به زودی عازم تهران خواهد شــد؛ چرا که 
محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران در جریان سفر به آنکارا 
ابراز عالقه کرده است که نشست سه جانبه رؤسای جمهور 
ایران، روســیه و ترکیه  برگزار شــود؛ خبــری که تاکنون 
 مورد تایید وزارت خارجه ایران قرار نگرفته و از دیگر ســو 
به نظر می رسد که با توجه به وضعیت ترکیه و اعالم وضعیت 
فوق العاده در این کشــور بعید اســت که اردوغــان جز در 

شرایط اضطراری قصد خروج از کشورش را داشته باشد.
با همه این اوصاف، بیشتر آنچه که اکنون در مورد نزدیکی 
ایران، روســیه  و ترکیه در ارتباط با بحران ســوریه مطرح 
می شــود نوعی گمانه زنی رســانه ای اســت و باید دید در 
صحنه میدانی چــه تحوالتی پیش رو خواهــد بود؛ گرچه 
شــاید بتوان از اظهــارات اخیر اردوغان اینگونه برداشــت 
کرد که مواضع وی در مورد اســد نســبت به گذشته کمی 
متعادل تر شده است. او بعد از وقوع کودتای نافرجام در این 
کشور چندین بار اعالم کرد که اســد از روند دموکراسی و 
دولت قانونی ترکیــه در جریان وقوع کودتــای نافرجام در 
این کشــور حمایت کرده در حالی که غربی هــا به ادعای 
مقامات آنکارا در برابر حوادث اخیر در این کشــور  سیاست 
 دو پهلوی »یکی به نعل زدن و یکی به میخ زدن« را در پیش 

گرفته اند.

میخاییل باگدانف - نماینده ویژه پوتین در امور خاورمیانه - در حالی به دعوت حســین جابری انصاری معاون وزیر خارجه وارد تهران شد که بر اساس اعالم منابع 
مطلع، محور اصلی گفت وگوی این  دیپلمات روس با مقامات برجسته وزارت خارجه ایران، تحوالت جدید در بحران پنج ساله سوریه خواهد بود.

یک روز بعد از 
بازگشت ظریف 

از ترکیه برخی از 
 رسانه های منطقه

 به خصوص رسانه های 
عربی خبر دادند که 

 احتماال اردوغان
 به زودی عازم تهران 

خواهد شد

سفر نماینده ویژه پوتین به تهران؛ 

تشکیل مثلث ایران، روسیه و ترکیه در پی کودتا؟

الریجانی:

آمریکا، خوب زیرآب تعهدات را می زند!
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بازار

يادداشت ويژه

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس عنوان کرد:

 احتمال تحقیق و تفحص
از فعالیت های اتاق بازرگانی

قیمت انواع
کارت شبکه بیسیم در بازار

پیشنهاد سردبیر: 
احتمال تحقیق و تفحص از فعالیت های اتاق بازرگانی

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاســبات مجلس شورای اسالمی، از 
احتمال تحقیق و تفحص از فعالیت های اتاق بازرگانی خبرداد.

حســینعلی حاجــی دلیگانــی درخصــوص پرداخت حقــوق های 
ده ها میلیــون تومانــی در اتــاق بازرگانی گفــت: براســاس قانون، 
 ســه هــزارم از درآمد فعــاالن اقتصــادی حقیقــی و حقوقــی که از 
فعالیــت  بازرگانــی  کارت  تعــاون،  و  بازرگانــی  هــای   اتــاق 
دریافــت مــی کننــد، مشــمول مالیات مــی شــود و ایــن درآمد 
 بایــد در راســتای تامیــن هزینــه های ضــروری، بــه ایــن دو اتاق 

اختصاص یابد.
نماینده مــردم شاهین  شــهر، میمــه و برخــوار در مجلس شــورای 
اســالمی ادامه داد: براســاس ماده 77 برنامه پنجم توســعه کشــور، 
یک درصد فــروش اتاق هــای بازرگانی و تعــاون نیز باید به حســاب 
این صنــدوق هــا واریــز شــود کــه در ســال 94 میــزان آن بیش 
از 294میلیــارد تومــان بــوده؛ بنابرایــن در برنامه ششــم توســعه 
 کشــور باید به میــزان واقعی منابــع مالی اختصــاص یابد تــا مانع از

هزینــه های بی مــورد شــد. ایــن نماینده مــردم در مجلــس دهم 
افــزود: اینکــه حقــوق هــای ده هــا میلیونــی در اتــاق بازرگانی 
 پرداخــت شــود یــا اســراف در انجــام هزینــه هــا صــورت گیرد،

قابل قبول نیست.
حاجی دلیگانی افزود: در صــورت اثبات تخلف در زمینــه های مالی و 
پرداخت حقوق های ده ها میلیون تومانــی در اتاق بازرگانی، باید به این 
موضوع به صورت جدی رسیدگی شود و مجلس نیز در این زمینه، نقش 

نظارتی خود را ایفا خواهد کرد.
وی ادامه داد: در صــورت لزوم، از فعالیت های اتــاق بازرگانی تحقیق و 

تفحص صورت خواهد گرفت.
عضو کمیســیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شــورای اسالمی 
یادآور شد: ســفرها و مذاکرات اقتصادی اعضای اتاق بازرگانی، نتایجی 
داشته است؛ البته انتظار بیشتری در این زمینه وجود دارد و باید پذیرفت 

تاکنون کارهای سازمان یافته دراین رابطه صورت نگرفته است.

آب شیرین کن شــهر »فرخی« در اســتان اصفهان به ظرفیت 
500 مترمکعــب در روز، در آســتانه هفته دولــت و با حضور 

استاندار اصفهان و شماری از مقام های استانی، افتتاح شد.
 مدیرعامل شرکت آبفای اســتان اصفهان در آیین بهره برداری 
از آب شیرین کن شهر فرخی گفت: از دیرباز تاکنون، آب شرب 
شهر فرخی با انتقال تانکر از شــهر خور به 17 آب انبار موجود 
در این شهر تامین می شــد؛ اما امروز دیگر در شهر فرخی آب 

شیرین وجود داشته و مردم آب شیرین برای شرب دارند.
هاشــم امینی افزود: منابع آبی موجود در شهر فرخی، به دلیل 
باال بودن EC که حدود 6 هزار بوده، برای شــرب قابل استفاده 
نیســت؛ از ســویی تامین آب شــرب مردم فرخی با تانکر هم 
چالش هایی دربر داشــته اســت و با توجه به اینکه تامین آب 

شرب با کیفیت برای مردم در هر شــرایطی که هستند، برای 
ما بسیار مهم اســت، راه اندازی تاسیسات آب شیرین کن را در 

دستور کار قرار دادیم.
وی با بیان اینکه راه اندازی تاسیسات آب شیرین کن به همراه 
تاسیســات جانبی، با ســرمایه گذاری بخش خصوصی انجام 
گرفت، تصریح کرد: این پروژه با اســتفاده از ســرمایه گذاری 
بخــش خصوصــی و بــه روش BOO، بــا هزینــه ای بالغ بر 
15میلیــارد ریال و با بهره برداری 15ســاله احداث شــده که 
شامل یک دستگاه آب شــیرین کن به ظرفیت 500مترمکعب 

در روز و یک باب مخزن هزار مترمکعبی بتنی است.
مدیرعامل شرکت آبفای اســتان اصفهان، به اجرای 8کیلومتر 
لوله گذاری شــبکه دوم آب شرب در شــهر فرخی اشاره کرد 

و اظهار داشــت: به منظور راه اندازی آب شــیرین کن در شهر 
فرخی، عملیــات لوله گــذاری 8کیلومتر شــبکه آب اجرایی 
شد. جمعیت تحت پوشش این آب شــیرین کن، بالغ بر 3هزار 
 نفر اســت؛ همچنین در حال حاضر قیمت هــر مترمکعب آب

تولید شــده به وســیله دســتگاه آب شــیرین کن، 28هزار 
 ریال برآورد شــده اســت؛ این درحالی اســت که هزینه های
 بهره بــرداری 15 ســاله، 160میلیــارد ریــال تخمین زده

شده است. 
وی افزود: هم اکنون 130فقره انشــعاب آب، به متقاضیان در 
شهر فرخی واگذار شــده اســت و با راه اندازی این پروژه، آب 
شــرب جمعیتی بالغ بر 3هزار نفر کویر مرکزی ایران، به طور 

شبانه روزی، از آب سالم و بهداشتی تامین می شود.

با ظرفیت 500 مترمکعب در روز؛

بهره برداری از  آب 
شیرين کن »فرخی«

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان گفت: از وزارت صنعت و معدن، 
در جهت کنترل ورود کاالهای ساخت داخل و کاالهای غیرضروری، انتظار بیشتری 

داریم.
محمدرضا برکتین با اشــاره به اینکه می دانیم دولت در شــرایط تنــش بین المللی 
 بــه روی کار آمد و اکنــون هم از نظــر بودجه و توان مالی محدودتر شــده اســت، 
اظهار داشــت: با این وجود، در این مدت در جهت بهبود روابط بین الملل حرکت کرد 

که این اقدامات، قابل قدردانی است.
وی ادامه داد: با وجود اشــکاالتی که در سیاســت وزارت اقتصاد مــی بینیم اما، این 
وزارتخانه نشــان داده با انضباط مالی به پیش می رود. وی با بیان اینکه پایین آوردن 
نرخ بهره از نظر ما قابل قدردانی است، اظهار داشــت: اما ما از وزارت صنعت و معدن، 
در جهت کنترل ورود کاالهای ساخت داخل و کاالهای غیرضروری، انتظار بیشتری 

داریم.
وی با تاکید بر اینکه باید به تولید داخل اعتماد کنیم، گفت: در بعضی زمینه ها مانند 
صنعت فوالد، به دلیل واردات، فرصت ایجاد حجم عظیمی از فرصت های شــغلی، از 

ما گرفته شده است.
وی با بیان اینکــه تاکنون در اســتان، حدود 4هــزار واحد تولیدی بــرای دریافت 
تسهیالت ثبت نام کرده اند، گفت: 520 واحد صنعتی از این تعداد را مورد بررسی قرار 
دادیم که خوشبختانه نشان داد کاهش اشتغال چندانی در سال 94 نسبت به سال 93 
اتفاق نیفتاده است. برکتین ادامه داد: اکنون که صنعتگران اینگونه پای حفظ اشتغال 

ایستاده اند، نباید اجازه دهیم فضای ناامیدی در بخش تولید حاکم شود.

 ســخنگوی کمیســیون برنامه و بودجه مجلس، از بررســی عملکرد هدفمندی
یارانه ها در چهارماه اول ســال جاری در جلسه این کمیســیون خبر داد و گفت 
 که بر اســاس گزارش ارائه شــده، 7/13 هزار میلیــارد تومان یارانــه نقدی در
 چهار ماهه اول ســال جاری، به حســاب سرپرســت خانوار واریز شــده است.

محمد مهدی مفتح اظهار کرد: بررســی عملکرد هدفمندی یارانه در چهار ماهه 
اول سال 95، در دستور کار جلســه امروز کمیسیون برنامه و بودجه قرار داشت و 
بر اساس درخواســت کمیسیون از دولت، ســازمان هدفمندی یارانه ها و وزارت 
کار، گزارشــی در این زمینه ارائه دادند. وی افزود:  به موجب این گزارش، میزان 
وصولی از افزایش قیمت ها، کمتــر از پیش بینی ها بــوده  و در حالی که در آمد 
هدفمندی از محل افزایش قیمت ها در چهار ماهه اول ســال، 6/14هزار میلیارد 
تومان پیش بینی شــده بود، تنها 3/10هزار میلیارد تومان از این محل به دست 
آمده اســت.مفتح ادامه داد: همچنین 75میلیون و 225هزار نفر در پایان تیرماه 
یارانه دریافت کردنــد و یارانه چهار میلیون نفر از افراد پردرآمد حذف شــده که 

البته 800 هزار تای آن برگشته است.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه با اشــاره به تاکید اعضای کمیسیون برنامه 
و بودجه برای تصویب ارتباط با سازمان هدفمندی خاطرنشان کرد: البته عنوان 
شــد که در حال حاضر و با وجود امــکان  پلیس +10 این شــرایط وجود دارد و 
البته تاکید شد که باید در این زمینه اطالع رســانی الزم صورت گیرد. مفتح در 
پایان گفت که طبق گزارش های ارائه شده طی 4 ماهه اول سال 95، 7/13هزار 

میلیاردتومان یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است.

ريیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان:

وزارت صنعت و معدن، از واردات 
غیرضروری جلوگیری کند

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

واريز ٧/۱3 هزار میلیارد 
تومان يارانه،  از ابتدای سال

پارلماناتاق بازرگانیخانه صنعت و معدن
عضو کمیته برند اتاق بازرگانی اصفهان:

بهترين صادرات،
خدمات است

مدیرعامل شرکت ســرمایه  گذاری الماس هشت بهشــت گفت: زیباترین و 
بهترین صادرات، صادرات خدمات اســت که می تواند قلک جوانان کشــور 
را ســرریز کند. علی کرباسی زاده اظهار کرد: امروز کشــور و استان اصفهان 
درگیر گردشگری هســتند و خروجی مطالعات آمایش سرزمین نیز پس از 
چندین سال بررسی، گردشگری را مهم ترین محور توسعه کشور و بخصوص 
استان اصفهان نشان می دهد. وی افزود: امروز فکر و برنامه ریزی اساسی در 
کالن کشور و استان اصفهان، گردشــگری را مبحث اصلی می داند. این عضو 
کمیته برند اتاق بازرگانی اصفهان ادامه داد: امروز اگر می خواهیم کشــور به 
سازمان جهانی تولید و صنعت بپیوندد، باید تولیدات رقابتی داشته باشد که 
این تولیدات عموما با دســتگاه های خودکار انجام می شود و نیروی انسانی 
در حداقل اهمیت قرار دارد؛ اما در این میان صنعت خدمات که گردشــگری 
ازجمله مهم ترین آن محسوب می شــود، برای رقابت نیازمند نیروی انسانی 
قوی و منسجم اســت. این عضو کمیته برند اتاق بازرگانی اصفهان، با تاکید 
بر این موضوع که زیباترین و بهترین صادرات، صادرات خدمات اســت و این 
صادرات می تواند قلک جوانان کشــور را ســرریز کند، تصریح کرد: تجهیز 
مقصد گردشگری، برای ماندگاری بیشتر گردشگر، کاهش اختالف طبقاتی، 
کم شــدن فاصله دهک های جامعه و افزایش میزان توســعه اتفاقاتی است 
که با توسعه گردشــگری رخ می دهد و این موضوع از قدرت گرفتن اقتصاد 

گردشگری خبر می دهد.

مدیرعامل نمایشــگاه بیــن المللی اصفهــان گفت: بعد 
از بیست ســال انتظار، فاز نخســت پروژه نمایشگاه بزرگ 

اصفهان، اوایل سال 96 به بهره برداری خواهد رسید.
به گزارش خبرنگار ایمنا، رسول محققیان با اشاره به اینکه 
سال گذشته، 47 نمایشــگاه با 2971 مشارکت کننده در 
فضایی به مساحت 114هزار و 819متر مربع فضای مفید 
و حضور 430هزار بازدید کننده، در اصفهان برگزار شــد، 
اظهار داشــت: با وجود رکود حاکم بر کشور، سال گذشته 
نمایشــگاه های خوبی بخصوص در زمینه های فرهنگی از 
جمله دهه فجر، قرآن و عترت، پژوهش و کتاب در اصفهان 
برگزار شد.  به گفته وی، شــرکت نمایشگاه های اصفهان، 
ســال گذشــته میزبان 19 هیئت خارجی بازدیدکننده از 
کشــورهای چین، ایتالیا، آلمان، قزاقستان، سوئیس، هند، 

عراق، هلند، ترکیه، فرانسه، اتریش و تاجیکستان بود.
مدیرعامل نمایشــگاه بیــن المللــی اصفهان، با اشــاره 
 به برگــزاری 10پاویــون بین المللی از ســوی شــرکت

نمایشــگاه های بین المللــی اصفهان در نمایشــگاه های 
مختلف در کشورهای امارات متحده عربی، مالزی، عمان، 
هند، اندونزی و ترکمنســتان، بیان داشــت: عالوه بر این، 
دو هیئت تجاری اقتصادی در زمینه های نســاجی و طال 
و جواهر نیز از سوی این شــرکت به ایتالیا اعزام شدند.وی 
تاکید کرد: نگاه شرکت نمایشــگاه ها، به روابط بین المللی 

بهره برداری از فضای نمایشــگاهی و شــروع ارتباط های 
گسترده تجاری و اقتصادی اســت. محققیان همچنین با 
بیان اینکه طی سال های گذشــته، مبلغی به عنوان یارانه 
از سوی سازمان توســعه تجارت، برای حضور شرکت های 
ایرانی در نمایشــگاه های خارجی پرداخت می شد، گفت: 
متاســفانه این یارانه در چهار سال گذشــته تحقق نیافت؛ 
با این حال در ســال جاری با وجود کمبود بودجه دولتی، 
مبلغی در بودجه 95، برای تخصیص یارانه نمایشگاهی به 

سازمان توسعه تجارت تعیین و ابالغ شده است.
وی در ادامه ســخنان خــود، درخصوص روند پیشــرفت 
کاری پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان، بیان داشت: مجموع 
پیشرفت مرحله نخست نمایشگاه جدید اصفهان40درصد 
اســت که 17هکتار این مرحله، نیازمند بــه 150میلیارد 
تومان اعتبار بوده و 75میلیارد تومان بــرای بهره برداری 
 اولیه آن مورد نیاز اســت. به گفته مدیرعامل نمایشــگاه 
بین المللی اصفهان، تاکنون 30میلیارد تومان برای پروژه 

بزرگ نمایشگاه اصفهان هزینه شده است.
وی با بیان اینکه سه سالن اصلی )منطقه( در مکان جدید 
نمایشــگاه بین المللی اصفهان در نظر گرفته شــده است، 
گفت: ســاختمان رجیسترین این ســه منطقه،70درصد 
 پیشــرفت فیزیکــی دارد و بــه مرحلــه نــازک کاری 

رسیده است.  

مدیرکل فرودگاه بین المللی شــهید بهشــتی اصفهان 
گفت: این فرودگاه به دلیل غیرعملیاتی شــدن فرودگاه 
مهرآباد، پذیــرای 11پرواز تغییر مســیر یافته بود و این 
اتفاق نشــان داد که پارکینگ فرودگاه اصفهان نیازمند 

توسعه است.
حسن امجدی افزود: فرودگاه اصفهان از ساعت 23 شنبه 
شب تا دو بامداد یکشنبه، در پی بسته شدن باند پروازی 
فــرودگاه مهرآباد، عالوه بــر ارائه ســرویس فرودگاهی 
و هوانــوردی بــه پروازهــای برنامه ای خــود، پذیرای 

پروازهایی بود که به مقصد مهرآباد در حرکت بودند.
 وی با اشــاره به اینکــه ظرفیــت پارکینگ فــرودگاه

بیــن المللــی شــهید بهشــتی،10فروند هواپیمــای 
مسافربری اســت، تصریح کرد: مجبور شدیم هواپیماها 
را نزدیک به یکدیگر، البته با در نظر گرفتن نکات ایمنی، 

در پارکینگ این فرودگاه مستقر کنیم.
مدیرکل فرودگاه بین المللی شــهید بهشــتی اصفهان 
افزود: سال هاست طرح توســعه پارکینگ این فرودگاه 
تهیه شــده؛ اما بــه دلیل پــاره ای مشــکالت از جمله 

دراختیار نداشتن زمین کافی، عملیاتی نشده است.
وی با اشــاره به اینکه فرودگاه اصفهان به دلیل موقعیت 
جغرافیایی خاص و قرار گرفتن در مرکز کشور، به عنوان 
فرودگاه کمکی ســایر فــرودگاه های کشــور در برنامه 

پروازها قرار می گیرد، تاکید کرد: نیاز است طرح توسعه 
این فرودگاه هرچه سریع تر عملیاتی و مشکالت موجود 

برطرف شود.
امجدی اظهارکــرد: زمین های اطراف فرودگاه شــهید 
بهشــتی اصفهان، در اختیار ارگان های نظامی اســت 
و برای اجرای طرح توســعه ایــن فرودگاه، نیاز اســت 
 بخشــی از این زمین ها به شــرکت فرودگاه های کشور

واگذار شود.
وی افزود: طی سه ماه گذشته تالش هایی برای واگذاری 
این زمین ها و اجرای طرح توســعه فــرودگاه اصفهان 
 انجام شده اســت و ما امیدواریم با به نتیجه رسیدن این 

تالش ها، طرح توسعه فرودگاه اصفهان عملیاتی شود.
باند فــرودگاه مهرآباد تهران، از ســاعت 23 شــنبه تا 
45بامداد یکشــنبه، غیرعملیاتی شــد و به همین دلیل 
پروازهایی که به مقصد این فــرودگاه در حرکت بودند، 
با تغییر مســیر در فرودگاه شــهید بهشــتی اصفهان به 
زمین نشستند. پس از بازگشــایی باند فرودگاه مهر آباد 
تهران در 45دقیقه بامــداد امروز، پروازهــا به تدریج از 
فرودگاه بین المللی شهید بهشــتی اصفهان به فرودگاه 
 مهرآباد اعزام شدند و ساعت دو بامداد روال کار فرودگاه

بین المللی شــهید بهشــتی اصفهان، بــه حالت عادی 
بازگشت.

مديرعامل نمايشگاه بین المللی اصفهان تاکید کرد:

بهره برداری فاز نخست نمایشگاه 
بزرگ اصفهان در اوایل سال 96

مديرکل فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان:

پارکینگ فرودگاه اصفهان نیازمند 
توسعه است

زمین های اطراف 
فرودگاه شهید 
بهشتی اصفهان، در 
اختیار ارگان های 
نظامی است و برای 
اجرای طرح توسعه 
اين فرودگاه، نیاز 
است بخشی از اين 
زمین ها به شرکت 
فرودگاه های کشور 
واگذار شود

مجموع پیشرفت 
مرحله نخست 
نمايشگاه جديد 
اصفهان 40 درصد 
است که ۱٧ هکتار 
اين مرحله نیازمند 
به ۱50 میلیارد 
تومان اعتبار بوده و 
٧5 میلیارد تومان 
 برای 
بهره برداری اولیه  
آن مورد نیاز است

D-Link DWA-125 دی لینک

35،800
تومان

45،000
تومان

TP-LINK Archer T4U D تی پی لینک

121،000
تومان

140،400
تومان

D-Link DWA-131 دی لینک

40،200
تومان

41،500
تومان
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يادداشت

يادداشت

قاب روز

اخبار

 رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب 
)مرکز شیراز( از ادامه خودسوزی زمین در روستای دوبنه مهارلو 
خبر داد. طهمورث یوسفی پیرامون خودسوزی زمین در منطقه 
دوبنه مهارلو بیان کرد: متاســفانه از چندی قبل خودســوزی 

زمین در این منطقه آغاز شده و همچنان ادامه دارد. 
وی ادامه داد: در این مدت محیط زیست استان فارس برای مهار 
و جلوگیری از گسترش آن نسبت به ایجاد یک خندق در اطراف 
این خودسوزی اقدام کرده است. رییس سازمان زمین شناسی 
و اکتشــافات معدنی منطقه جنوب )مرکز شیراز( تاکید کرد: با 
ایجاد این خندق از گســترش این پدیده و ســرایت آن به دیگر 
نقاط جلوگیری شده؛ اما در همان منطقه همچنان خودسوزی 

ادامه دارد. 
وی افزود: با توجه به اینکه این منطقه چشمه بوده، پوشش های 
گیاهی نسبت به دیگر مناطق، متفاوت است زیرا در این منطقه 
 ریشــه گیاهان آبرفتی که مربوط به آب شــیرین اســت دیده 
می شــود. یوســفی اظهار داشــت: یکی از عوامــل مهم این 
خودســوزی وجود گاز متان در مناطق باتالقی اســت از این رو 
تا زمانی که ریشــه آن گیاهان در منطقه وجود داشــته باشــد 
خودســوزی ادامــه دارد. رییس ســازمان زمین شناســی و 
اکتشــافات معدنی منطقه جنوب )مرکز شــیراز( تاکید کرد: با 
تانکر آب نمی توان جلوی گسترش این پدیده را گرفت از این رو 
می توان از ایجاد خندق در دور آن به عنوان تنها راه حل یاد کرد. 
یوســفی گفت: با توجه به آبدار بودن دریاچه طی مدت اخیر با 
انجام مطالعات دقیق باید به سرنخ هایی از وقوع این خودسوزی 
دســت یافت البته موضوع قابل تامل این اســت که این منطقه 
روی گسل واقع شده و فعال شدن گسل نیز می تواند بر تحریک 

آن و ایجاد خودسوزی تاثیرگذار باشد. 
مدیر مرکز زمین شناســی و اکتشــافات معدنی جنوب کشور 
تصریح کرد: پس از بررســی دقیق و مطالعات الزم در خصوص 
 علت وقوع این حادثه از ســوی کارشناســان زمین شناســی

 اطالع رسانی دقیقی صورت می گیرد.

کارشناســان محیط زیســت اظهار داشــتند: ســوء مصرف و 
بهره برداری افراطی بشــر از منابع طبیعی، تهدیدی جدی برای 
گونه های در معرض خطر اســت. در حال حاضر بقای نزدیک به 
۹۰۰۰ گونه در وضعیت نامعلوم اســت؛ چرا که بشــر همچنان 
به ســوء اســتفاده و بهره برداری افراطی از منابع طبیعی ادامه 
می دهد. در حالی که تا به امروز بیشتر بحث های زیست محیطی 
بر تغییــرات اقلیمی متمرکز بــوده، اما نتایــج مطالعات جدید 
حاکی از آن است که تهدیدات ناشــی از سالح، تله و بولدوزرها، 

خطر اصلی برای گونه های جانوری به حساب می آید.
یکی از کارشناسان دانشگاه کوئینزلند در این باره گفت: در نظر 
گرفتن این دشمنان قدیمی شامل سوء استفاده از منابع طبیعی 
و همچنین فعالیت های کشــاورزی، نکته کلیدی در بررســی 
تشدید بحران انقراض تنوع زیستی اســت. در این بررسی آمده 
است حدود 8/688گونه در سراسر جهان هستند که در معرض 
خطر انقراض قرار دارند. همچنیــن مطالعه عوامل تهدیدکننده 
این گونه ها حاکی از آن اســت که سوء استفاده بشــر از منابع 
 طبیعی،  عامل مهــم در انقراض آنهاســت. به گزارش نشــریه 
»نیچر ورلــد نیــوز«، از دیگــر تهدیدهای اصلی کــه متوجه 
گونه های جانوری اســت می توان به توسعه شــهری، آلودگی، 

بیماری و حتی وجود گونه های مهاجم اشاره کرد.

مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان 
اظهار کرد: سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان در 
نظر دارد با هدف افزایش مشارکت شهروندان در توسعه فضای 
سبز و دستیابی به توسعه پایدار شــهر اصفهان مسابقه انتخاب 

برترین فضای سبز خانگی را برگزار کند. 
وی با بیان اینکه فضای ســبز حیاط منزل و دیوار سبز، بام سبز، 
بالکن ســبز از محورهای این مســابقه اســت، افزود: همچنین 
فضای سبز درون ســاختمان، مدیریت آب در نگهداری فضای 
سبز و استفاده از گونه های مقاوم کم آبی از دیگر محورهای این 

مسابقه است. 
مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان 
 با اشــاره به اینکه در این مســابقه به برنــدگان جوایز نقدی و

 غیر نقدی اهدا می شود، عنوان کرد: عالقه مندان برای ثبت نام 
می توانند با شماره تلفن 326518۰۰ تماس حاصل نمایند و یا 
به صورت حضوری به خیابان 22 بهمن مجتمع اداری امیرکبیر 
واحد روابط عمومی ســازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 

اصفهان مراجعه کنند.
ســلیمانی پور با تاکیــد بر اینکه شــهروندان بــرای اطالعات 
بیشــتر می توانند بــه ســایت isfahan.ir/parkha مراجعه 
نمایند،خاطرنشــان کرد: عالقه مندان تا 25 شهریور ماه مهلت 

دارند برای حضور در این مسابقه ثبت نام کنند.

خودسوزی زمین
 در »دوبنه« ادامه دارد

 »اسلحه، تله و بولدوزر«
 دشمنان اصلی گونه های جانوری!

مسابقه انتخاب 
برترين فضای سبز خانگی

علوفه پراکنی در پارک ملی کاله قاضی
 برای مقابله با خشکسالی

پیشنهاد  سردبیر: 
تغییر اقلیم و تنش های آبی را جدی بگیريم

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان البــرز 
اعــالم کــرد: بــر اســاس تحقیقــات و بررســی های 
انجــام شــده 15 قــالده پلنــگ در منطقــه شــکار 
 ممنــوع و زیســتگاه هــای اســتان البــرز شناســایی 

شده است. 
حســین محمدی با تاکید بر لزوم محافظــت از گونه های 
نادر و کمیاب جانوری توســط تمامی اقشار جامعه، اظهار 
کرد: ۷5 هزار هکتار از مســاحت کل اســتان البرز، جزو 
منطقه شــکار ممنوع به شــمار می آید که بدون شک از 

اهمیت باالیی برخوردار است.

وی بــا بیان اینکه بیــش از ۴ هزار رأس کل و بز وحشــی 
در منطقه شــکار ممنوع اســتان البرز شناســایی شــده 
اســت، افــزود: منطقه شــکار ممنــوع اســتان یکی از 
زیســتگاه هــای خوب و ارزشــمند کشــور محســوب 
می شــود که گونــه های نــادر جانــوری نظیــر پلنگ، 
 خرس، گرگ، کفتار و ســایر گربــه هــا را در خود جای 

داده است. 
مدیــرکل محیط زیســت اســتان البــرز خاطرنشــان 
 کرد: بــر اســاس تحقیقات و بررســی های انجام شــده 
 1۰ الــی 15 قالده پلنــگ در منطقــه شــکار ممنوع و 

زیســتگاه های اســتان البرز وجود دارد. وی با اشــاره به 
اینکه زیســتگاه پلنگ ایرانی در گذشته قفقاز، آذربایجان، 
ارمنستان، روســیه و ترکیه نیز بوده اســت، تصریح کرد: 
متاســفانه جمعیت این گونه نادر ایرانی در مناطق مذکور 

منقرض شده است.
 محمدی بــا تاکید بر اینکــه جمیعت های خوبــی از این 
گونه های کمیاب در کشــور جمهوری اسالمی ایران و به 
تبع استان البرز وجود دارد که باید نسبت به حفاظت از آن 
اهتمام ویژه ای داشته باشــیم، تصریح کرد: برای حفاظت 
 از گونه جانــوری نادری همچــون پلنگ بایــد حفاظت

 گونه های دیگر نظیر جمعیت هــای کل، بز و گراز را مورد 
توجه ویژه قرار دهیم.

 مدیرکل محیط زیســت اســتان البــرز بیان کــرد: باید 
زیستگاه های امنی برای حفاظت از این گونه های کمیاب 
جانوری ایجاد شود که خوشبختانه این مهم در حال انجام 
است.  وی با بیان اینکه منطقه شــکار ممنوع با حضور 1۰ 
محیط بان و پاسگاه های محیط بانی به موجب حفاظت از 
این ســرمایه های عظیم تشکیل داده شــده است، افزود: 
مشــارکت جوامع محلی در این بخــش از اهمیت ویژه و 

باالیی برخوردار است. 

یکی از پرندگانی که می تــوان آن را در پناهگاه هــای حیات وحش 
اصفهان مشاهده کرد، سارگپه است. 

سارگپه معمولی پرنده اي است شــکاري و اندکي کم جنب و جوش 
 که تنوع رنگــي زیادي دارد و معمــوال از روي عادت هــاي رفتاري، 
شکل هاي نشستن و گردن کوتاهش قابل شناسایي است. طرح کلي 
بدنش قهوه اي رنگ با خال هاي ســفید، قهوه اي تیره و ســیاه روي 
ســطح پشــتي،کمر و بال و خال هاي متراکم تر روي سطح شکم و 

سینه هایش است.
 این پرنده، از پســتانداران کوچک، جونــدگان، پرنده هاي کوچک و 
حشرات تغذیه مي کند. سارگپه در نواحي جنگلي با درختان پراکنده 
و کشت زارها دیده مي شــود و روي صخره هاي ساحلي، درختان و 

اراضي ناهموار آشیانه سازي مي کند.

درمنه درختچه ای اســت با شاخه های گســترده که پر از برگ های 
خطی می باشد. برگ های کرکدار آن به رنگ سفید نقره ای است و در 

انتهای شاخه های آن گل های زردی می روید.
 این گیاه که بوته ای بســیار معطر دارد، در نواحی خشــک اســتان 
اصفهان رشــد می کند. درمنه در حقیقت گیاهی از خانواده کاسنی 
اســت و تمام بخش های گیاه از ســاقه و برگ ها گرفته تا میوه و بذر 
آن دارای عطر تندی هستند. درمنه یکی از گیاهان مورد استفاده در 

طب سنتی ایرانی است. 
برای مصارف دارویی، از سرشاخه های برگدار آن استفاده می گردد. از 
این گیاه مرهمی ساخته می شود که خاصیت ضد عفونی کننده دارد 
و برای دفع حشرات هم از آن استفاده می شود. درمان سر درد، نفخ و 

رفع سرفه از دیگر خواص دارویی درمنه است.

درمنهسارگپه

شناسايی ۱۵ قالده پلنگ در منطقه شکار ممنوع استان البرز

خبر

 معــاون وزارت نیرو در امور آب و آبفــا گفت: بحران 
مزمن آب در کشــور باید درمان شود و هنوز هم دیر 

نیست. 
رحیم میداني ادامه داد: شــرایط ناپایدار در مدیریت 
آب کشــور باید به ســمت شــرایط پایدار برود. وي 
گفت: اگر به دنبال پایداري سرزمین هستیم باید به 
اندازه ظرفیت اکولوژیک به منابع آبي فشــار آوریم و 
اگر این فشار بیش از اندازه شود، گرفتار ناپایداري در 

کیفیت و کمیت منابع آبي خواهیم شد.
میداني بــا بیــان اینکــه باید هــر چه ســریع تر 
تصمیمات بزرگي گرفتــه و آنها را اجــرا کنیم تا به 
وضعیت متعادل برســیم افزود:جمعیت کشــور ما 
 8۰ میلیون نفر شده و متوســط بارندگي دراز مدت
  2۴3میلي متر اســت، اما در هشت ســال اخیر به

 2۰3 میلــي متر کاهــش یافتــه؛ همچنین دماي 
هوا یک درجه ســانتیگراد افزایش یافته که موجب 

افزایش تبخیر مي شود.
میداني گفــت: ۹2درصد از تولیــدات زراعي و باغي 
 از زمین هاي آبي اســت که وابســتگي ما را نشــان

 مي دهد. کشــاورزي مصرف کننده بزرگي است که 
بیش از نود درصد آب را مصرف مــي کند. وی بیان 
 کرد: راندمان آبیاري ۴6 و شــش دهم درصد اســت

 و ما 86 درصــد از منابــع آب تجدیدپذیر را مصرف 
 مي کنیم. در حالي که ســازمان ملــل گفته باالتر از

 ۴۰ درصــد، حتما عواقب و عوارضــي در پي خواهد 
داشت و باید مصرف خود را کاهش دهیم.

میداني با اشــاره بــه راهکارهاي رفــع ناپایداري و 
رسیدن به توســعه پایدار توضیح داد: در حالت کلي 
راه حل، »مدیریت به هم پیوســته منابع آبي« است؛ 
یعني باید از بخش نگري، دوري کــرده و کار تیمي 
و جمعي انجام دهیم؛ البته بدون تعصبات بخشــي 
 و با دید مصلحت ملي و منافــع دراز مدت مردم کار

 کنیم.
او با اشــاره به اقدامات انجام شده توضیح داد: یکي از 
اقداماتمان این بود که در دولت فعلي شــوراي عالي 

آب را فعال کنیم.
 همچنین تالش در اســتقرار مدیریت به هم پیوسته 
که براي نخســتین بار در دولت یازدهم انجام شــد 
و شــوراي هماهنگي حوضه هاي آبریز را در کشــور 

تشکیل دادیم.

معاون وزارت  نیرو در امور آب و آبفا: 

براي درمان بحران آب
 در کشور دير نشده است

عکس روز

دانستنی

خبر

در این رابطه میزگردی در خبرآنالین با حضور محســن 
ناصری، مدیر طرح ملــی تغییرات آب  و هوای ســازمان 
حفاظــت محیط زیســت و دکتر هومــان لیاقتی رییس 
صندوق ملی محیط زیســت برگزار شــد کــه مهم ترین 
مباحث مطرح شده در این میزگرد را در ادامه می خوانید:

آيا تغییر اقلیم واقعی اســت؟ چه تاثیراتی روی 
محیط زيست ايران داشته است؟

ناصری: وقتی از تغییر اقلیم صحبت می کنیم مشــخصا 
منظور ما یک فرآیند طبیعی تفکیک شده است. تفکیک 
شــده به نســبت چیزی که در طبیعت در حال رخ دادن 
است، چیزی که اگر انقالب صنعتی رخ نمی داد به وجود 
نمی آمد. پس وقتــی صحبت از تغییر اقلیــم می کنیم؛ 
یعنی نوسانات اقلیمی را از آن جدا می کنیم. دقیقا منظور 
ما ســهمی از تغییرات است که به شــکل مستقیم نتیجه 

جاه طلبی بشر است.
جنگ هايی که هم اکنون در خاورمیانه در حال رخ 

دادن است چه ربطی با گرمايش جهانی دارد؟

لیاقتــی: من فکر مــی کنم گســترش افــراد رادیکال و 
نارضایتی در خاورمیانه که منجر به نفوذ داعش شــد به از 
بین رفتن بافت روستا باز می گشت؛ یعنی مردم روستایی 
شهرنشــین شــدند و نارضایتی به وجود آمد نه تنها اینها 
افرادی که در بافت روســتاها بودند در اثــر فقر و بیکاری 
به استخدام سازمان های تروریســتی در آمدند، تروریسم 
بســتر خود را در فقر جســت وجو می کند. درست است 
که ایده داعش فریبنده اســت، اما فقر هــم می تواند یک 
عامل باشد، اگر ترکیه سد های عظیم را نبسته بود، آیا به 
 این راحتی گروه های تروریســتی در سوریه و عراق ایجاد 
می شــدند ؟ اینها سواالتی اســت که برای من هم مطرح 

است که پاسخ آن را نمی دانم.
ناصــری: در خصوص اینکه گرمایــش جهانی، مهم ترین 
 عامل جنگ اســت یا نه من نظری ندارم؛ اما من تصدیق

 می کنم که گرمایش جهانی عاملــی در کنار باقی عوامل 
مهم در زمینه جنگ اســت. در پدیده های اجتماعی شما 
نمــی توانید ۹۰ درصد یــک اثر را به علــت یک حقیقت 

مشــخص بدانید. چند مورد کنار هم عمــل می کنند و 
شرایط اجتماعی را به نقطه لبریز می رسانند.

می توانیم پیش بینی کنیم که اگر در ايران اقدامی 
برای مقابله خشکسالی نشود، تنش آبی به وجود 

می آيد؟
لیاقتی: مــن چند روز پیــش در اصفهان بــودم، مطلبی 
شنیدم از اختالفات داخلی بین مردم اصفهان، یزد، کرمان 
و کهگیلویه بر سر انتقال آب. اگر این تنش ها بیشتر شود، 
اختالفاتی به وجود خواهد آمد. ما باید این مشــکالت را 

حل کنیم.
برنامه ايران درمورد آب چه چیزی است ؟

 ناصری: ما هنوز تکلیفمان در خصوص اســتفاده از منابع 
آب دریایی روشن نیست و از یک سو می دانیم استفاده از 
آب دریایی مشــکالت جدی دارد در عین حال نیازهایی 
در کشور داریم که اگر آن را تامین نکنیم جوامع محلی ما 
با مشکل مواجه می شوند. در کنار این هیچ اقدام روشنی 
برای به حداقل رســاندن مصرف در مناطق شکل نگرفته 
است. اگر در یک جایی مصرف به صفر رسیده چون دیگر 
آبی وجود نداشته؛ یعنی کشاورز یا صنعت گر با یک فضای 
خشک روبه رو شــده و رفته اســت؛ برنامه مدونی ایجاد 

نکردیم. 
علت مسئله ريزگردها چه بود؟

لیاقتی: نمی توانیم بگوییم مسئله خشک شدن تاالب ها 
تاثیری در گرد و غبار نداشــته اســت. ببینید به فرمایش 
اســتاد ما دکتر مخدوم مسئله بلند شــدن ریزگرد ها از 
صحرای عربســتان و از مناطق شــمال آفریقــا به روی 
ایران بوده اســت اما جنگل های زاگــرس هم حداقل دو 
 سوم بیشــتر بودند، جنگل های زاگرس این گرد و غبار را 
می گرفتند، درست است این مطلب وجود دارد اما خشک 
شدن عظیم تاالب ها توســط صدام حسین و عالوه بر آن 
کارهایی که ما انجــام دادیم مثل تــاالب هورالعظیم و ... 

تاثیر داشته اند.
و ســوال آخر اينکه ما چقدر بايد اين تغییرات را 

جدی بگیريم ؟
ناصری: مسئله خیلی جدی اســت. واقعیت این است که 
اگر شرایط بحرانی تر شود کشــورهای صادر کننده نفت 
مجبور می شوند در ســناریوی انتشار گازهای گلخانه ای 
بازبینی های جدی انجــام دهند و ایــن بازبینی ها تاثیر 
جدی روی رفاه عمومی می گذارند. مشــکلی که در ایران 
وجود دارد، توهم فراوانی است؛ عادت کردیم بگوییم آب 
زیاد داریم و... ولی اینگونه نیست، کشور ما از لحاظ منابع 

آبی در دنیا کشور متوسطی است.

تابستان امسال رکوردهای دمايی متفاوتی در خاورمیانه شکسته شد. تحقیقات مختلف از جمله تحقیق دانشگاه 
»ام آی تی« و موسسه »ماکس پالنک« درباره آينده مسئله آب و تاثیر آن بر ساکنان خاورمیانه اعالم خطر کرده اند.

 وقتی صحبت 
از تغییر اقلیم 

می کنیم؛ يعنی 
نوسانات اقلیمی را 

از آن جدا می کنیم، 
دقیقا منظور ما 

سهمی از تغییرات 
است که به شکل 

مستقیم نتیجه 
جاه طلبی بشر 

است

غزال تک شاخ- کنیالک لک ها- برزیلتوله خرس ها- فنالند

زنگ خطر دگرگونی اقلیم؛

تغییر اقلـیم و تنش های آبـی را جـدی بگیریم
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پیشنهاد سردبیر: 
درخواست کمک سهیال جورکش، قربانی اسید پاشی اصفهان

يادداشت يادداشتيادداشت

انسان نیازهای طبیعی متعددی دارد که در یک هرم شش طبقه 
قابل ترسیم است. در قاعده هرم نیازهای فیزیولوژیک درجه یک 
قرار دارد که با بقای بشــر مالزمه دارد. از جمله نیاز به هوا، آب، 
غذا، اســتراحت. در پله دوم، نیازهــای فیزیولوژیک درجه دوم 
جای دارد که گرچه ممکن اســت با بقای فــرد به صورت فوری 
مرتبط نباشد، اما زمینه زندگی او را تشــکیل می دهد و با بقای 
نوع انسان مربوط اســت مانند نیاز به کنجکاوی، نیاز جنسی و 
نیاز به بازی و رفع مــالل. پله های بعدی هم به امنیت، عشــق 
 و پیوستگی، احترام و عزت نفس و ســرانجام به خودشکوفایی 

اختصاص دارد.
گرچه نیازهای باالتر امور واالتری را هم شــامل می شــود، اما 
برآوردن آنها منــوط به ارضــای حداقلی از نیازهــای طبقات 
پایین تر اســت. بنابراین نیاز به بازی جزو نیازهای مهم انسان و 
نیز جانوران متکامل پستاندار اســت. برای نمونه، یک بچه گربه 
که شیر نوشیده و استراحت هم کرده است تمایل به جست و خیز 
و کنجکاوی دارد. باالی درخت یا دیوار مــی رود تا ببیند پایین 

چه خبر است.
 به دنبال اشــیا و موجودات متحرک می رود. با بقیه بچه گربه ها 
جنگ و گریز و تعقیب انجام می دهد. او در واقع مشغول تقویت  
توان جسمی و شناختی خود است تا برای زندگی آینده و بقای 
خود آماده شــود و نیز نحوه ارتباط با دیگر گربه ها و موجودات 

دیگر را بیاموزد.
در مورد کودک انسان هم این امر صادق است. بازی های کودک 
پیش از مدرســه در درجه اول برای تقویت حــواس و عضالت 
اوســت. برای نمونه از پله ها باال و پایین می رود. ســعی می کند 
توپی را به هدف مشــخص پرتــاب کند، در بازی قایم باشــک 
می کوشــد با تقویت حواس خود، فردی را که پنهان شده است 
پیدا کند. با افزایش ســن بازی های کودک جنبه اجتماعی هم 

به خود می گیرد.
 به صــورت گروهی بــازی می کنند، یــا بازی هایــی را تمرین 
می کنند که به آنها برای ایفای نقش هــای آینده یاری می دهد. 
برای نمونه مدرســه بازی، دکتر بازی، تظاهر به میهمانی رفتن. 
با این بازی ها، با مفاهیم هماهنگی، هدف مشترک و تعاون آشنا 

می شوند.
 وجه دیگــر بازی ها، ارضای تمایل کودک به کنجکاوی اســت؛ 
نکته جالب آن اســت که ورزش های بزرگســاالن هم در اصل 
تداوم بازی های کودکانه به دوران بزرگسالی است که در خدمت 
همان مفاهیم اســت که قبالذکر شــد؛ یعنی تقویت جســمی 
و ایجاد همــکاری و هماهنگی بیــن انســان های دیگر که در 

رقابت های المپیک هم می بینیم.
ابزارهای بازی هم می تواند به این روند رشدی در کودکان کمک 
کند. وســایلی که به تقویــت قوای عضالنــی و حرکتی کودک 
بپردازد و وســایلی که به تقویت شــناخت او کمک کند از این 
جمله است. در عین حال باید دانست کودکان با اسباب بازی ها، 
هویت خود را از نظر جنسی نیز شکل می دهند. برای نمونه برای 
دختربچه ها عروسک بازی و برای پسربچه ها توپ یا ماشین های 
اسباب بازی خریداری می شود تا آنان را در نقش های جنسیتی 

که از پسرها و دخترها انتظار می رود تثبیت کند.

اسباب بازی ها
 ذهن را پرورش می دهند

جورکش در حالی کــه وضعیت روحی خوبی نداشــت 
و چندین بار بــه گریه افتاد، به تشــریح آخرین وضعیت 
درمان چشــم خود پرداخت و گفــت: در آخرین عملی 
که انجام دادم بخشــی از پوســت دهانم را برداشــتند 
 و روی چشــمم گذاشــتند؛ اما متاســفانه این پوســت 

جذب شد.
این عمل موفقیت آمیز نبود و عمــل دیگری انجام دادم. 
که باز هــم موفق نبود و بعد از آن دکتــر تمپرانو تصمیم 

گرفت که قرنیه ای در چشمم بگذارد. 
قرنیه فرد مســنی را روی چشمم گذاشــتند، اما آن هم 
جذب شد و نگرفت. یک بار از خواب که بیدار شدم، دیدم 

دوربین از چشمم افتاده و چیزی نمی بینم.
وی ادامه داد: نمی دانم اشتباه بود یا مشکل دیگری وجود 
داشت اما به هر حال جذب شد و نگرفت. شرایط سختی 

را می گذرانم. هر روز من به اندازه هزار روز می گذرد.
در تاریکی مطلق هستم و نمی دانم به چه گناهی در سن 

28 سالگی باید نابینا باشم و نتوانم چیزی ببینم.
این قربانی اسیدپاشــی افــزود: نمی توانم نابینا باشــم. 
می خواهم زیبایی ها را ببینم و می دانم که موفق می شوم. 
با امید به خــدا و ایمانی که دارم دوباره موفق می شــوم 

چون خدا امیدم را ناامید نکرده است. 
 شانســی که آوردم، عصب چشــمم هنوز ســالم است و 
به طور معجزه آسایی نور و حرکت دســت ها را می بینم. 
دکتر تمپرانو، قرنیه ای روی چشمم قرار داده که چشمم 
را حفظ کند و با تشــخیص خودش می تواند این عمل را 
تکرار کند؛ امــا نمی دانیم چه کار کنیــم و در دیار غربت 

خیلی سردرگم هستیم.
جورکش اظهــار کرد: نمی دانــم همین عمــل را تکرار 
 کنم یا نه؛ چون چشــم من به خاطــر جراحی های زیاد،

 آســیب دیده و نمی دانم می تواند قرنیــه را حفظ کند یا 
نه. ســه چهار عمل ناموفق داشــته ام ولی جلوی چشمم 
فقط تاریکی اســت که این مســئله مــن را خیلی اذیت 

 می کند. نمی توانم بگویم من و پدر و مادرم چه می کشیم.
 این یــک اتفاق غیر منتظــره برای ما بود؛ چــرا که قرار 
 بود یک عمل ســاده انجام دهیم، اما ایــن اتفاقات افتاد. 
در غربــت هیچ کــس دادرس ما نیســت. در اســپانیا، 
تعطیالت است و بســیاری از ایرانی ها و حتی مترجم ها 

رفته اند.
 دکتر هم به درستی به ما نمی گوید چه کاری می خواهد 
انجام دهــد. فقط می گوید تا چشــمت تثبیت نشــود، 

نمی توانم کاری انجام دهم.
وی افــزود: نمی دانم جای دیگری بروم یا باز چشــمم را 
به دست همین دکتر بســپارم. خیلی سردرگم هستیم. 
بــا تمــام نامهربانی هایی که بــه من شــده، خیلی ها از 
 من خواســتند مصاحبــه کنم ولــی ایــن کار را انجام 

ندادم. 
دوست داشتم دوســتان و نزدیکانم از حالم باخبر شوند 
چون هیچ کس از حــال ما در غربت خبر ندارد. کســی 
نمی داند ما چه می کشیم. از مردم التماس دعا دارم چون 
عصب چشمم هنوز سالم است و امیدوارم با دعای مردم، 
خدا امیدم را ناامیــد نکند. می خواهــم روی پای خودم 

بایستم و در سن 28 سالگی نابینا نباشم. 
کاری به هیچ چیــز دیگر ندارم. هر کســی هر نامهربانی 
کرده، خودش جــواب پس خواهد داد. هیــچ چیز برایم 
 مهم تر از این نیســت که دوباره ســالمتی و بینایی ام را 

به دست بیاورم.
این قربانی اسیدپاشی خاطرنشان کرد: سهیال جورکش 
از همــه مردم دنیــا التمــاس دعــا دارد و می گوید من 
نمی توانم نابینا باشــم. هر چقدر ســختی های اســید را 
تحمل کردم و در این دو ســال در تمام بیمارســتان ها 
 زجرکشــیدم ولی نمی توانــم نابینایــی را تحمل کنم.

 هر کســی که می خواهد بداند من چه می کشم 5 دقیقه 
چشــم هایش را ببندد. فقط »چرا« و یک عالمت سوال 

برای من می ماند.
وی افزود: هنوز امیدی هســت. از دکتر هاشــمی وزیر 
بهداشــت و رییس جمهــور عزیزمان تشــکر می کنم. 

درخواست دیدن ایشان را دارم. 
جزو آرزوهای من اســت که بتوانم بینایی ام را به دســت 
بیاورم و رییس جمهور عزیزمان را زیــارت کنم. به امید 
اینکــه روزی به جای ایــن نامهربانی و ظلم، انســانیت، 

صداقت و محبت حرف اول را بزند.
 ایــن قربانــی اسیدپاشــی در پایــان، ضمــن تقدیر از
  وزیر بهداشــت و رییس جمهور از آنان درخواست کمک

 کرد.

فقدان سند مالکیت
5/384 شــماره صادره: 1395/43/259896 نظر به اینکه محسن خیام نکویی 
فرزند رضا بــا وکالت نامه شــماره 124225-1390/02/07 از طرف رســول 
خیام نکویی فرزند رضا )مالک(  با تســلیم یک برگ استشــهاد شهود شماره: 
139521702025010255-95/05/20 دفترخانــه 288 اصفهان، مدعی مفقود 
شدن سند مالکیت 16 حبه از 72 حبه ششدانگ پالک شماره: 3/295 واقع در بخش 
14 ثبت اصفهان که در ذیل ثبت 164484 صفحه 120 دفتر 896 امالک صادر و 
تسلیم گردیده و به موجب حصر وراثت شماره 967-72/8/22 به نامبرده انتقال 
موروثی یافته و اظهار داشته که ســند مالکیت مرقوم در اثر جابه جایی مفقود 
گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا دفترچه سند مالکیت 
مذکور از درجه اعتبار ساقط و مقتضی است چنانچه سند مالکیت مفقودی جهت 
انجام هر گونه معامله به آن دفترخانــه ارائه گردید از انجام معامله خودداری و 
آن را جهت اعمال مقررات به این اداره ارسال نمائید. انجام هر نوع معامله با سند 
مالکیت المثنی موکول به اســتعالم  از این اداره می باشــد. لذا مراتب به استناد 
 تبصره یک اصالحی ذیل مــاده 120 آیین نامه قانون ثبــت در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و 
رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 15281 اداره ثبت اسناد و امالک غرب 

استان اصفهان  )280 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

5/382 شماره: 1395/94/25820 چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین 
تحت پالک 26/1670 واقع در بخش 4 ثبت خوانسار که طبق پرونده ثبتی به نام  
حســن عادلی فرزند محمد در جریان ثبت بوده و به علت عدم حضور متقاضی 
ثبت به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر 
طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 95/6/16 
رای ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این  آگهی 
به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل 
حضور یابند و اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 
86 آئین نامه قانون ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی مبادرت نماید و در غیر 
این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و 
گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت محل تسلیم نماید و اداره ثبت 
بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتــی را با رعایت مقررات انجام می دهد. تاریخ 

انتشار:1395/05/26 
 م الف:147 شیخ سلیمانی کفیل اداره ثبت اســناد و امالک خوانسار)215 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

5/381  خانم نیره علی احمدی دارای شــماره شناسنامه 3  به شرح دادخواست 
به کالسه 438/95 از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان سید مسعود سید صالحی فرزند سید احمد به شماره 
شناســنامه 43 در تاریخ 95/01/26 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- عطیه سادات سید صالحی فرزند مسعود، 
ش.ش 1230072303 صادره از خوانســار 2- هانیه الســادات سید صالحی 
فرزند مسعود، ش.ش 1230096598 صادره از خوانسار 3- نیره علی احمدی 
فرزند صفدر، ش.ش 3 صادره از خوانسار، متوفی ورثه دیگری ندارد.  اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد ظرف یک ماه 
از تاریخ نشر آگهی به شــورا تحویل دارد بدیهی اســت با انقضای مهلت مقرر 
گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شــد. م الف: 149 شعبه 2 حقوقی شورای 

حل اختالف خوانسار) 157 کلمه، 2 کادر(  

موضوع تبصره 1 ماده 105 اصالحی آئین نامه قانون ثبت
5/383  شــماره صادره: 1395/43/260076  نظر به اینکه بر اســاس تقاضای 
آقای  عباس دیانی فرزند محمد علی مبنی بر تعیین بهاء ثمنیه اعیانی ششــدانگ 
پالک 9/75 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق ســوابق متعلق است به خانم 
ماه سلطان یادگاری بهارانچی عیال سید علی حســینی بهارانچی که در اجرای 
تبصره یک مــاده 105 اصالحــی آئین نامه قانون ثبت، کارشناســی رســمی 
دادگســتری میزان بهاء ثمنیه اعیانی پالک فوق الذکر را بــه مبلغ 50000 ریال 
برآورد و اعالم نموده است و متقاضی آن را به حساب سپرده طبق فیش شماره 
9510427581707881 مورخ 95/05/17 بــه مبلغ 50000 ریال واریز نموده و 
چون ذی نفع فاقد نشانی است لذا با توجه به مفاد تبصره یک آئین نامه فوق الذکر 
مراتب فقط یک مرتبه در روزنامه کثیراالنتشــار  آگهی می شود تا ذینفع جهت 
دریافت بهاء تعیین شده به منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان مراجعه و در 
صورتی که تضییع حقی شده باشد می تواند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 
یک ماه به مراجع صالحه قضائی مراجعه و گواهی طــرح دعوی را به این اداره 
تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم مراجعه ذینفع به مراجع قضائی در مدت 
تعیین شده و عدم ارائه گواهی طرح دعوی سند مالکیت متقاضی بدون استثناء 

بهاء ثمنیه اعیانی صادر و تسلیم خواهد شد. 
م الف:15280 حیدری رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه غرب اصفهان)219 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ رای

5  شــماره دادنامــه: 9509976825300716 شــماره پرونــده:  /385
9509986825300006 شماره بایگانی شعبه: 950006 خواهان: خانم زهرا نصر 
فرزند جواد با وکالت آقای احمدرضا جهان اندیش فرزند سهراب به نشانی استان 
فارس – شهرستان شیراز خیابان قصرالدشت باالتر از عفیف آباد جنب سازمان 
انتقال خون ساختمان ارســالن طبقه ششم واحد 3 کدپســتی 7193734811، 
خواندگان:  1- خانم شمس السادات میرلوحی سید احمدیان فرزند سید مهدی 
2- آقای سید محمد علی میر لوحی سید احمدیان فرزند سید مهدی 3- آقای سید 
محسن میرلوحی سید احمدیان فرزند سید مهدی 4- آقای حسین میرلوحی سید 
احمدیان فرزند سید مهدی 5- آقای احمد میرلوحی فرزند سید مهدی همگی به 
نشانی مجهول المکان، خواسته ها: 1- تنفیذ قرارداد 2- مطالبه خسارت دادرسی 
3- الزام به  تنظیم سند رســمی ملک، گردشــکار: دادگاه با عنایت به محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه: در خصــوص دعوی خانم زهرا نصر فرزند جــواد با وکالت آقای 
احمد رضا جهان اندیش به طرفیت آقایان سید محمد علی و احمد و حسین و سید 
محسن و خانم شمس السادات شــهرت همگی میرلوحی سید احمدیان فرزندان 
سید مهدی مبنی بر تنفیذ صلح نامه عادی و الزام خواندگان به تنظیم صلح نامه 
رسمی در خصوص صلح نامه عادی بدون تاریخ که حسب آن مرحوم سید مهدی 
میرلوحی ســید احمدیان مقدار 315 متر زمین واقع در خیابان شریف رهنان را 
به قیمت یک کیلوگرم نبات به مرحوم رقیه پور جلیل مورث خواهان صلح نموده 
با توجه به مفاد دادخواست خواهان و صلح نامه مســتند دعوی و نظر به اینکه 
امضای منســوب به مصالح ذیل صلح نامه عادی مــورد تردید خواندگان واقع 
نشده  وارکان شرعی و قانونی عقد صلح در آن رعایت شده و نظر به اینکه عقد 
صلح عقدی است الزم و مصالح و قائم مقام قانونی وی ملزم به آن می باشند و با 
توجه به اینکه حسب مقررات ثبتی عقد صلح یکی از عقودی است که طرفین ملزم 
به ثبت رسمی آن می باشند و اداره ثبت اسناد و امالک اصفهان طی نامه شماره 
13944357928 مورخ 94/4/3 مالکیت رســمی مصالح را بر مورد صلح تایید 
نموده و خواندگان با وصف ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نشده اند و 
در برابر دعوی خواهان ایراد یا دفاعی به عمل نیاورده اند و دلیلی بر بی اعتباری 
یا بطالن صلح نامه مســتند دعوی ارائه نکرده اند لذا دعوی خواهان ثابت است 
و دادگاه با اســتناد به مواد 42 و 46 و 47 قانون ثبت اسناد و امالک و مواد 752 
و 754 و 760 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی 
ضمن تنفیذ صلح نامه عادی و حکم به الزام خواندگان به تنظیم صلح نامه رسمی 
طبق شــرایط و بر مبنای صلح نامه عادی با مشخصات فوق و پرداخت مبلغ دو 
میلیون و پانصد و نود و هفت هزار و شــصت ریال بابت هزینه های دادرسی و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صــادر و اعالم می نماید. این رای 

 غیابی و ظرف مهلت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و 
پس از آن تا بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های تجدید نظر استان 
اصفهان اســت. م الف:14652 شــعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان)521 

کلمه، 6 کادر(
ابالغ رای

5  شــماره دادنامــه: 9509976825300240 شــماره پرونــده:  /386
9409986825300715 شماره بایگانی شعبه: 940805  خواهان:آقای مصطفی 
فالحتی فرزند حســن با وکالت آقای محمد رضا صادقی فرزند جلیل به نشانی 
اصفهان خیابان نیکبخت ســاختمان مــاکان 5 وکال طبقه 3 واحــد 36، خوانده: 
آقای جعفر دژنه بند فرزند حســین به نشــانی اصفهان- خیابان زینبیه- محله 
ارزنان- کوچه سپهر- پالک 2، خواسته: اعسار از پرداخت محکوم به، گردشکار: 
دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای مصطفی فالحتی فرزند حســن با 
وکالت آقای محمدرضا صادقی به طرفیت آقای جعفر دژنه بند فرزند حســین 
مبنی بر صدور حکم به اعســار خواهان از پرداخت محکوم به دادنامه شــماره 
9409976825300560 که متضمن محکومیت خواهان به پرداخت 128357599 
ریال به انضمام متفرعات دعوی می باشــد دادگاه نظر به دادخواســت تقدیمی 
خواهان و استشهادیه پیوســت دادخواســت و گواهی گواهان که همگی مبین 
ناتوانی خواهــان در پرداخت یکجای محکوم به می باشــد و بــا توجه به اینکه 
خوانده دلیلی بر توانایــی خواهان در پرداخت یکجای مــورد حکم ابراز نکرده 
و خواهان توان پرداخت به نحو اقســاط را به لحاظ داشتن درآمد دارا می باشد 
بنابراین با پذیرش اعسار با استناد به مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
های مالی حکم به تقســیط محکوم به مقرر در دادنامه فوق به صورت ماهیانه 
برای هر ماه مبلغ هفت میلیون ریال صادر و اعالم می نماید تاریخ پرداخت اولین 
قسط 95/2/31 می باشد. این رای غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن تا بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی 
در دادگاه های تجدید نظر استان اصفهان است. م الف:14651 شعبه 31 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان)275 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

5  شــماره دادنامــه: 9509970351200816 شــماره پرونــده:  /388
9209980351201282 شماره بایگانی شعبه: 921318  خواهان: موسسه مالی 
اعتباری عسگریه به مدیریت عاملی سید امین جوادی با وکالت آقای جالل ضیائی 
فرزند محمد حسن به نشانی خراسان رضوی- مشهد- مشهد معلم 57 صدف 
 30/3 پ 47 ط اول و آقای یاسر شیروانی زاده آرانی فرزند علی محمد به نشانی 
خ شــیخ صدوق شــمالی روبروی ســه راه مفید موسســه اعتباری عسگریه، 
خواندگان: 1- آقای امیر حســین ودادی به نشــانی اصفهان خ میرفندرســکی 
ســاختمان 99 ط زیرزمین 2- شرکت خرد سازان ســپاهان به مدیریت عاملی 
محمدرضا مصری نژاد به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی ساختمان 157 
واحد 4، 3- آقای رضا خورشیدی به نشــانی اصفهان خ پروین خ شیخ طوسی 
شرقی خ میثم جنب کتابخانه استاد همایی ک شــکوفه مجهول المکان 4- آقای 
حســین علی هنرمند به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق شــمالی ساختمان 157 
ط 4 مجهول المکان 5- آقای سید امیر مقدس به نشــانی اصفهان خ میر پ 65، 
خواسته: مطالبه طلب، رای تصحیحی: نظر به اینکه در دادنامه شماره 94-1835 
مورخ 94/10/26 بر اثر اشتباه در تایپ اشــتباه رخ داده لذا در اجرای ماده 308 
قانون آئین دادرسی مدنی سطر پنجم به شرح زیر اصالح می گردد مبلغ محکوم 
 به 300/067/249 ریــال صحیح می باشــد ارائه رونوشــت رای اصلی بدون 
 دادنامه تصحیحــی ممنوع می باشــد رای صــادره به تبــع رای اصلی غیابی 
و ظرف بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن دادگاه و ظرف 
 بیســت روز پس از آن قابل تجدید نظــر در دادگاه تجدید نظر اســتان اصفهان 
می باشد. م الف:14646 شــعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان)257 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ رای

5  شــماره دادنامــه: 9509970350200027 شــماره پرونــده:  /389
9409980350200881 شــماره بایگانی شــعبه: 941008  خواهان: موسسه 
مالی اعتباری عسکریه به مدیریت عاملی سید امین جوادی با وکالت آقای یاسر 

شــیروانی زاده آرانی فرزند علی محمد به نشانی اصفهان خیابان شیخ صدوق 
شمالی روبه روی ســه راه مفید ســاختمان مالی و اعتباری عســکریه طبقه 4 
کدپستی 8166800000 همراه 09132604569 خواندگان: 1- آقای مهدی شایان 
فرزند منصور 2- آقای حمیدرضا کرمی فرزند محمود 3- خانم الهام شالل زاده 
فرزند عبدالحمید 4- آقای محسن شایان فرزند منصور همگی به نشانی مجهول 
المکان، خواسته ها: 1- مطالبه وجه بابت قرارداد 2- مطالبه خسارت 3- مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه 4- مطالبه خسارت دادرسی،گردشکار: دادگاه با توجه به 
محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی موسســه مالی اعتباری عسگریه با 
وکالت آقای یاسر شیروانی زاده آرانی به طرفیت خواندگان 1- مهدی شایان و 
2- محسن شایان و 3- الهام شالل زاده و 4- حمیدرضا کرمی به خواسته مطالبه 
مبلغ یکصد و پنجاه و هفت میلیون ریال به انضمام خســارت قراردادی از قرار 
روزانه 162713 ریال از مورخه 94/4/1 تا تاریخ تقدیم دادخواست به مبلغ بیست 
و شش میلیون ریال و مطالبه خسارت قرارداد از تاریخ تقدیم دادخواست به بعد 
تا وصول از قرار روزانه 162713 ریال به انضمام خسارت دادرسی با توجه به 
محتویات پرونده و با توجه به تصویر مصدق قرارداد اخذ تسهیالت و با توجه 
به اظهارات وکیل خواهان مبنی بر اینکه خوانده اول مبادرت به اخذ تســهیالت 
به موجب قرارداد مشارکت مدنی نموده و ســایر خواندگان نیز تعهد تضامنی 
مبنی بر پرداخت آنرا نموده اند ولی تاکنون نسبت به پرداخت بدهی خود اقدامی 
ننموده اند و با توجه به تعیین وقت رسیدگی و ابالغ آن از طریق نشر آگهی و عدم 
حضورشان و عدم ارسال الیحه دفاعیه در جلسه دادرسی و بال تعرض گذاشتن 
ادعای خواهان دعوی وی را محمول بر صحت دانســته و مستنداً به ماده 198 
و 515 و 519 آئین دادرســی مدنی و 403 و 404 قانون تجارت خواندگان را به 
پرداخت تضامنی مبلغ یکصد و پنجاه و هفت میلیون ریال بابت اصل بدهی و مبلغ 
بیست و شش میلیون ریال بابت خسارت تاخیر تادیه بر حسب قرارداد مذکور از 
مورخه 94/4/1 تا تاریخ تقدیم دادخواست و از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان 
اجرای حکم از قرار هر روز مبلغ 162713 ریال و همچنین مبلغ شــش میلیون و 
ســیصد و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرسی و شصت درصد حق الوکاله در 
مرحله بدوی در حق خواهان محکوم می نماید و در خصوص خواســته مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه با توجه به تعیین تکلیف آن بر حسب قرارداد استنادی دیگر 
موجبی برای تعیین خسارت مجدد نبوده و رد آن اعالم می گردد. رای صادره 
غیابی بوده و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ دادنامه قابل واخواهی در محکمه 
صادرکننده رای بوده و پس از 20 روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 
تجدید نظر مرکز استان اصفهان می باشد. م الف:14641 شعبه 2 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان)488 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

5  شــماره دادنامــه: 9509976837001080 شــماره پرونــده:  /394
9509986837000317 شماره بایگانی شــعبه: 950339  خواهان: خانم نگین 
میالنی فرزند مهــدی با والیت خانــم فرزانه طاهری فرزند محمود به نشــانی 
اصفهان- خانه اصفهــان- فلکه اطلس )نوبهار(- جنب تاکســی تلفنی الوند- بن 
بست امام حسین- سمت چپ درب ســبز رنگ- شماره همراه 09130823828 
ک. پ 8199935143، خواندگان: 1- ریاســت محترم دادسرای استان اصفهان 
به نشانی اصفهان- خیابان نیکبخت- دادگستری مرکزی استان اصفهان اداره 
سرپرســتی 2- آقای مهدی میالنی فرزند عباس به نشــانی مجهــول المکان ، 
خواسته: درخواست صدور حکم رشــد، رای دادگاه: در خصوص دادخواست 
خانم نگین میالنی فرزند مهدی متولد 1380/06/12 به طرفیت آقای مهدی میالنی 
فرزند عباس به خواسته صدور حکم رشــد دادگاه با توجه به وضعیت ظاهری 
خواهان و تاریخ تولد وی و نحوه پاسخگویی وی به سواالت دادگاه که حکایت 
از رشــد عقالنی و توانایی خواهان جهت اداره امورات خود دارد و با عنایت به 
نظر مشاور محترم قضایی دادگاه نامبرده را رشیده تشخیص داده و مستنداً به 
تبصره 2 ماده 1210 ق مدنی حکم به رشیده بودن خواهان صادر می نماید. رای 
صادره غیابی و ظرف بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و 
ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان 
اصفهان می باشد. م الف:14624 شــعبه 10 دادگاه خانواده اصفهان)211 کلمه، 

2 کادر(

در غربت هیچ کس دادرس ما نیست؛

درخواست کمک سهیال جورکش، قربانی اسید پاشی اصفهان
مدیرکل ازدواج و تعالی خانــواده وزارت ورزش و جوانان 
گفت: 13 تا 19 شــهریور ماه، جشــنواره ملی ازدواج و 

خانواده را در هفت محور برگزار می کنیم.
ناصر صبحی قــره ملکی، اظهار کرد: پنــج محور از هفت 
محور جشنواره ملی ازدواج و خانواده مربوط به موضوعات 
هنری، ادبی، اجتماعی، رســانه ای، دستگاه های فعال در 
حوزه ازدواج و خانواده اســت. دو محور دیگر نیز شــامل 
مواردی مانند مقاله، کتاب، دســت نامه و پایان نامه ها و 

طرح های پژوهشی می شود.
وی با بیان اینکه دریافت آثــار را از حدود دو هفته پیش 
 آغاز کرده ایم گفــت: هر پنج محور شــاخص هایی دارد؛

 به عنوان نمونه محور هنری دارای هفت شــاخص، محور 
ادبی سه شاخص، محور اجتماعی 9 شاخص، محور رسانه 
چهار و محور دستگاه ها و سازمان ها دارای شش شاخص 
است. قرار است هر دســتگاه در هر شــاخص، سه نفر را 

معرفی کند.
مدیر کل ازدواج و تعالی خانــواده وزارت ورزش و جوانان 
در ادامــه اظهارکــرد: موضوعــات علمی-پژوهشــی، 
علمی- ترویجــی، علمی- تخصصی مربــوط به ازدواج و 
 خانواده در جشنواره امســال دارای اهمیت زیادی است. 
عالوه بر آن به کتاب ها و طرح های پژوهشــی اســتانی و 
ملی و پایان نامه های دوره های کارشناسی ارشد و دکتری 
می پردازیم و از نفرات اول تا سوم هر کدام از این محورها 
تجلیل می کنیم.وی درباره ثبت نام در جشنواره ازدواج و 
خانواده گفت: فراخوان شرکت در این جشنواره از طریق 
سایت وزارت ورزش و جوانان ارائه شــده و فرصت اولیه 

برای ارسال آثار اواخر مرداد است.
صبحی قــره ملکی درباره عناوین روزهــای هفته ازدواج 
کــه از 13 تا 19 شــهریور ماه برگزار می شــود گفت: در 
 ابتدای عناویــن همه روزهــا، ازدواج و توانمندســازی

 مد نظر قرار گرفته است که در 13 شهریور ماه در زمینه 
مهارت اقتصادی، 14 شــهریورماه در حوزه مهارت های 
 زندگــی، 15 شــهریورماه در زمینه مدیریــت خانواده،

 16 شهریورماه با محوریت فرزندپروری، 17 شهریورماه 
درباره سواد رســانه ای و اطالعاتی، 18 شهریورماه درباره 
ســمن های فعال در زمینه ازدواج و در 19 شهریورماه با 

محوریت مسائل معنوی و دینی است.
مدیر کل ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان با 
بیان اینکه قصد برگــزاری دو همایش ملی دیگر را نیز در 
ســال جاری داریم، اظهارکرد: اواخر آبان ماه سال جاری 
همایش ملی ازدواج موفــق و تحکیم خانواده را با رویکرد 

اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل برگزار می کنیم. 

برگزاری جشنواره ملی ازدواج 
و خانواده در شهريور

خبر

 هر چقدر 
سختی های اسید 

را تحمل کردم و 
در اين دو سال در 

تمام بیمارستان ها 
زجرکشیدم ولی 

نمی توانم نابینايی را 
 تحمل کنم.

 هر کسی که 
می خواهد بداند من 

چه می کشم 5 دقیقه 
چشم هايش را ببندد

سهیال جورکش قربانی اسیدپاشی اصفهان با اشاره به ناموفق بودن جراحی های اخیر چشم خود که در کشور 
اسپانیا انجام داده، از ريیس جمهور و وزير بهداشت درخواست کمک کرد تا بتواند بینايی خود را مجددا به 

دست آورد.
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يادداشت

گروه موسیقی آواز باران، طی دو شــب متوالی در هنرسرای خورشید به 
اجرای برنامه می پردازد.

سرپرست و آهنگساز همنوازی موســیقی این اجرا را ابراهیم صادقی به 
عهده دارد و پیمان طباطبایی خواننده گروه است؛ همچنین محمدرضا 
قومی نژاد به عنوان نوازنده پیانو و کیبــورد، جاوید ابراهیم پور به عنوان 
نوازنده نی، علیرضا عبداللهی به عنوان نوازنده ویولن ســل، اســماعیل 
باغســتانی به عنوان نوازنده ویولن، ابراهیم صادقی به عنوان نوازنده تار، 
میالد ارشادی به عنوان نوازنده دف و سازهای کوبه ای، امیر امیرحسینی 
 به عنوان نوازنده تبال، امیر قضایی به عنوان نوازنــده عود، حامد آذریان

به عنوان نوازنده ویولن، پیمان برومند به عنوان نوازنده دف و ســازهای 
کوبه ای و افراز سهیلیان به عنوان نوازنده ویولن فعالیت دارند.

همنوازی موســیقی گروه آواز باران 28 و 29 مردادماه ســاعت 19 در 
هنرســرای خورشــید واقع در خیابان کاوه، پل شــهید چمران، جنب 

شهرداری منطقه هفت برگزار می شود.
 عالقه منــدان مــی توانند بــرای تهیــه بلیت، بــه نشــانی اینترنتی

ESFAHANFARHANG.IR مراجعه نمایند.

28و29مردادماهبرگزارمیشود:

همنوازیموسیقیگروهآوازباران
درهنرسرایخورشید

پیشنهادسردبیر:
دبیرخانهجشنوارهفیلمهایکودکانبهاصفهانمنتقلمیشود

 ســی و چهارمین برنامــه کافه نقد بــا موضوع جــم زدگی،
به منظور تحلیل برنامه ها و رویکردهای شبکه های ماهواره ای 
جــم، باحضور رییس مرکز پژوهش و ســنجش افــکار صدا و 
 ســیما و مدیرگروه ماهواره و رســانه های جدید صدا و سیما، 

برگزار شد.
به گزارش ایمنــا، برنامه کافه نقــد با موضوع جــم زدگی با 
پخش کلیپی درباره برنامه ها و رویکردهای شــبکه جم آغاز 
شــد؛ ســپس رییس مرکز پژوهش و ســنجش افکار صدا و 
 سیما به ارائه ســخن پرداخت. جعفر عبدالملکی با قدردانی از 
دست اندرکاران برنامه کافه نقد به عنوان محمل علمی بسیار 
خوب برای دانشــگاهیان و اصحاب رســانه که مــی توانند به 
صورت علمی و کاربردی، ابعاد و زوایای رسانه ها را مورد بحث 
قرار دهند، اظهار داشت: رســانه به تعبیر اندیشمندان جامعه 
شــناس و علمای مطالعات ارتباطی و فرهنگی، در زندگی ما 
سایه انداخته است. هاله رسانه در زندگی ما وجود دارد و جزو 
جدایی ناپذیر از زندگی همه ماســت و در سبک زندگی آحاد 

همه ما جایگاه و پایگاه ویژه ای دارد.
رییس مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سیما، ضمن اشاره 
به موضوع جلســه کافه نقد با عنوان جم زدگــی، گفت: ما در 
مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سیما، گروهی مطالعاتی 
با عنوان ماهواره و رسانه های جدید داریم که فضای جدیدی 
است و در سپهر رسانه ای و آرایش جدید رسانه ای مطرح است 
که هم فرصتی مناســب و هم تهدیدی جدی است؛ به شرطی 
 که بدانیم در مباحث سیاســت گزاری چه نقشــی برای این

رسانه ها قائل باشیم و رویکردهای ســلیقه ای ما چگونه باید 
باشد.

دکتــر جعفرعبدالملکــی افزود: جــم زدگــی در بطن خود، 
تاحدودی احساس ترس دارد؛ ولی خیلی جای واهمه نیست؛ 
زیرا اگر نگاه ما، نگاهی درســت و متکی بر یک سیاستگذاری 
جامع در ابعــاد کالن و خرد متکی به تعمیق ابعاد رســانه ای 
باشــد، جای ترس از عرض اندام شــبکه های مختلف وجود 
ندارد. وی تصریح نمود: این شــبکه از ســال 85 مطرح شد و 
اولین شبکه جم ازسال 1386 با نام جم اصلی ظهور پیدا کرد. 
در نظرسنجی های سازمان نشان داده شد که مجموعه شبکه 
های جم در یک مقطــع زمانی، با اقبال بســیاری مواجه بوده 

است. 
بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری در مهرماه 1394خطاب 

به مدیران ارشد صدا و ســیما درباره این موضوع که بحث نفوذ 
را جدی بگیرید، بحث شناســایی ابعاد نفوذ دشمن مخصوصا 
ابعاد رسانه ای آن مورد توجه قرار گرفت و ما آمدیم نقشه نفوذ 
و آن عملیاتی را که در نقشــه دشــمن قابل تصور شده بود، با 
زبان رســانه ای و آکادمیک و به صورت روشــمند، به مدیران 
ارشــد، مدیران برنامه ســاز، مدیران سیاســت گذار، مدیران 
رسانه ای و فراتر از رسانه، به مدیران مختلف فرهنگی ازجمله 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی، ائمه جمعه سطح کشور و 
اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی و ســایر مسئول مرتبط 
با موضوعــات فرهنگی، ارائه کردیم و نشــان دادیم که یکی از 

مدخل های نفوذ دشمن در حوزه رسانه ای، شبکه جم است.
پژوهشگر رســانه و دکترای جامعه شناســی با اشاره به کتاب 
»نقشه نفوذ، بررسی و تحلیل گروه رســانه ای« اظهار داشت: 
 ما چندین شــماره از کتاب »نقشــه نفوذ« را که بر شبکه جم 
تمرکز داشــته، برای حوزه های مختلف کشور ارسال نمودیم 

که من خالصه ای از این کتاب را برای حاضران ارائه می کنم.
وی ادامه داد: ما باید نشــان دهیم که دشــمن از چه راه ها و با 
چه ابعادی می خواهد در عرصه های مختلف کشور نفوذ کند. 
اولین باری که آرایش رسانه ای مورد تاکید قرار گرفته، توسط 
مقام معظم رهبری بوده اســت. دو موضوع آرایش رسانه ای و 
چاالکی رسانه از مباحثی اســت که در دهه هشتاد در بیانات 

ایشان مورد تاکید قرار گرفت. 
چاالکی رسانه مهم تر از چابکی رسانه اســت. چاالکی رسانه 
یعنی یک رســانه می تواند در کمترین زمان و با ســرعت و با 
بهره گیــری از بهترین منابع انســانی به اهدف خود برســد و 
این دو بحث آرایش رســانه ای و ســازمان های چاالک، جزو 
 ابداعات مطرح رســانه ای مقــام معظم رهبری اســت و اگر 
رســانه ها در معنای عام، رســانه های دیداری  و شنیداری یا 
مکتوب بتواننــد با آرایش رســانه ای  و چاالکی با محیط خود 

ارتباط برقرار کنند، حتما می توانند به اهداف خود نائل شوند.

رییس مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سیما تاکید نمود: 
شــبکه جم دقیقا با یک هدف گذاری آمده و با رســانه ملی ما 
شــطرنج بازی می کند و هرجایی که ما اقــدام می کنیم، این 
شــبکه نیز مهره خود را می گذارد تا بتواند رویکرد مقابله ای 
خود را ایفا کند و هرجایی که ما دچار نقص هستیم، جم اصرار 
می کند که آنجا نفوذ داشته باشــد. بعد از شبکه مادر، تصمیم 
گرفتند شــبکه های متعددی ایجاد کنند تا بیشتر به اهداف 
خود برســند؛ به همین دلیل شــبکه جم با موضوعات متنوع 

ایجاد شد.
 وی با اشــاره بــه جایــگاه ویــژه فیلم و ســریال بــر ذائقه 
 ایرانی ها گفت: دســت اندرکاران این شــبکه براساس عالقه 
 ایرانی ها شبکه فیلم و سریال را توسعه دادند و هر کدام به ارائه

فیلم ها و ســریال ها با موضوعات خاص و متنوع پرداختند و 
سنین مختلف و احوال روحی جنســیت زن و مرد و نیازهای 
ســنین مختلف و حتی اقوام مختلف ایرانــی را مورد توجه و 
در آرایش رسانه ای خود مورد اســتفاده قرار دادند و براساس 
آنها، شــبکه هــای مختلــف جــم در زمینه فیلم و ســریال 
 ظهور یافــت و به این ترتیب بر نقشــه ایران متمرکز شــده و 

کار می کنند.
عبدالملکــی، اهداف گروه رســانه ای جم را یکــی از مباحث 
مــورد مطالعــه در مرکــز پژوهش و ســنجش افــکار صدا 
 و ســیما برشــمرد و گفت: شــبکه جم بــر فیلم و ســریال، 
بخش های خبری، مســتند، حوزه سالمت، آشپزی، موسیقی 
و زیبایی متمرکز است که در این تقســیم بندی، بخش فیلم 
و ســریال موردتوجه جدی اســت که با نشــانه گیری گروه 
بزرگســال و هدفگذاری روی نوجوانــان و جوانان تمرکز دارد 
و عمده ترین هدفی که شــبکه جم در گروه بزرگســال بر آن 
تمرکز دارد، موضوعــات خانوادگی و بحــث خیانت، بارداری 
قبل از ازدواج، عشــق مثلثــی، روابــط آزاد زن و مرد، تجمل 
و موارد بســیار دیگر اســت که با هدف قبح زدایی از آنها، در 

 صــدر موضوعــات فیلم و ســریال هــای گروه 
شــبکه های جــم قــرار گرفته اســت. در 
حــوزه فیلــم و ســریال هــای کودک 
و نوجــوان نیــز ترویــج مدگرایــی، 
 زیــر پــا گذاشــتن اخــالق، ترویــج

همجنس بــازی، ترویج خشــونت و 
تقابل بــا والدین، خوشــگذرانی 
 و رابطــه آزاد پســر و دختــر،

مهم ترین اهداف این شبکه در 
این گروه سنی بوده است.

عبدالملکــی گفــت: یکی از 
نیازهــای همــه شــهروندان 
بحث خبر اســت. شما یک نیاز 
 آنی بــه خبر و متعاقــب آن نیاز

لحظــه ای، به تحلیل نیــاز دارید؛ 
بنابراین بحث نیاز به خبر، جزو نیازهای 

همه شهروندان و به ویژه ایرانیان است.
شــبکه جم نیز در نقشــه جامع خــود به ایــن نتیجه 
رســیده اســت که ایرانیان بــه خبر عالقــه دارند؛ بــا این 
وجــود، خبــر را به صــورت خشــک و رســمی ارائــه نمی 
دهــد؛ بلکــه در راســتای اهــداف پشــت پــرده خودش 
 کــه مــن آن را تغییــر ســبک زندگــی ایرانــی اســالمی

می نامم، به عنــوان یکی از مراحــل اســتراتژیک براندازی 
 یک نظام یا کشــور اســتفاده می کند و کامال خطوط قرمز را

ردکرده و الگوســازی می کند و به هیچ عنــوان اخبار منفی 
 را ارائه نمی دهــد و عمدتا بر گویندگان خبر و چهره ســازی

تاکید دارد.
عبدالملکی اظهار داشــت: بــر اســاس کار مطالعاتی که در 
مرکز پژوهش و ســنجش افکار صدا و ســیما، بــر مدیریت 
 کنداکتور شبکه های ماهواره ای اعم از شــبکه جم، من و تو، 
بی بی سی، پی ام سی و سایر شــبکه های مدنظر انجام شده، 
کامال محرز است که یک اتاق فکر به عنوان اتاق سیاستگذاری 
این شبکه ها وجود دارد که تقســیم کار کرده که هر کدام بر 
چه موضوعاتی تمرکز کنند. در این بین وظیفه ما چیســت؟ 
ما باید آرایش رسانه ای را در کشــور جدی بگیریم و در رسانه 
ملی با یک آرایش درســت و جامع، به ایــن موضوع بپردازیم 
 که بــه نیازهای مردم پاســخ دهد و باید به ســمت همگرایی 

رسانه ای حرکت کنیم. 
هرچند که میزان استفاده از شــبکه های ماهواره ای کاهش 
یافتــه و خانواده هــا پی برده اند که این شــبکه ها قداســت 
 خانواده را از بین می برد، اما متاســفانه این کم شدن مخاطب

شــبکه های ماهواره ای، چیزی به ســبد مصرفی شبکه های 
داخلی اضافه نکرده و به ســمت شــبکه های اجتماعی رفته 
است و این شــبکه های اجتماعی وجه جدیدی از شبکه هایی 
 اســت که هم می تواند برای ما تهدید باشد و هم مثبت. زمانی

می تواند مثبت باشد که ما با رویکرد همگرایی و بهره گیری از 
 این شبکه ها، بتوانیم به تعمیق پیام های شبکه های خودمان 

کمک کنیم.

دربرنامهکافهقند،باموضوع
تحلیلاستفادهازشبکههایماهوارهایبررسیشد:

ِجـم زدگـی!

»رادیو جمعــه« برنامه پرطرفداری خواهد شــد؛ چرا که 
مردم نشان دادند از برنامه های رادیو استقبال می کنند.

شوکت الســادات حجت، دوبلور، صداپیشه و مدیر دوبالژ 
گفــت: با صحبت هایــی که بــا قدوســیان، تهیه کننده 
 رادیو جمعه، داشــتیم، قرار شــد بخش هایی از برنامه را 

اجرا کنم. 
وی ادامــه داد: فعالیت اصلی من دوبله اســت؛ به همین 
دلیل، اگر بخواهم یک روز از وقتــم را به طور کامل برای 
حضور در یک برنامه رادیویی بگذارم، با مشکالتی مواجه 

می شــوم. این مشــکل را در برنامه »جمعه ایرانی« هم 
داشتم. 

وی تصریح کــرد: »رادیــو جمعه« برنامــه پرطرفداری 
خواهــد شــد؛ چرا کــه مــردم، »جمعــه ایرانــی« را 
 دوســت داشــتند و نشــان دادند از برنامه هــای رادیو

استقبال می کنند. 
البته برنامه »جمعه ایرانی« در بین مــردم جا افتاده بود 
و به همین دلیل باید به »رادیو جمعــه« فرصت داد؛ اما 

هدف هر دو برنامه، شاد کردن مردم است. 

گروه آذربایجان در چهارمین شــب جشنواره موســیقی ایران در 
 نصف جهان، در باغ غدیر و هنرســرای خورشــید به اجرای برنامه

می پردازد. سلسله کنسرت های موســیقی مقامی اقوام مختلف 
ایران در اصفهــان با عنوان »ایران در نصف جهان« در هنرســرای 
خورشــید و باغ غدیر در حال برگزاری اســت و این جشنواره در 
چهارمین شب اجرا، امشــب میزبان گروه آذربایجان است که در 
این برنامه، استادعلی اکبر شکارچی به سخنرانی می پردازد. برنامه 
موســیقی محلی)مقامی( با حضور گروه های آذری، خراســانی، 
بختیاری، مازندرانی و ُکردی از ســوی هنرسرای خورشید وابسته 

به ســازمان فرهنگی تفریحی شــهرداری اصفهــان برنامه ریزی 
شده اســت. اجرای برنامه »ایران در نصف جهان« در دو مکان باغ 
غدیر و هنرسرای خورشید برنامه ریزی شده است که به ترتیب از 
23تا27 مرداد گروه های موسیقی از شهرهای مازندران، خراسان، 
کردستان، آذربایجان و بختیاری از ساعت19 در باغ غدیر و ساعت 

21:15 در هنرسرای خورشید به اجرای برنامه می پردازند.
 عالقــه منــدان مــی تواننــد جــدول برنامــه را از ســایت

esfahanfarhang.ir دریافت کرده یا با شــماره34593560 
تماس گرفته و با هماهنگی قبلی دراین برنامه شرکت کنند.

نوایگروهآذریدرجشنوارهموسیقی»راديوجمعه«برنامهپرطرفداریمیشود

عبدا... روا را بارها در برنامه های ورزشی به عنوان مجری دیده 
بودیم. او رمضان امســال، اجرای برنامه اجتماعی »شیدایی« 
را در شــبکه دو به عهده داشــت. این برنامه در ابتدا چندان 
دیده نشد؛ ولی به تدریج و با موضوعاتی که مطرح کرد، میان 
خانواده های ایرانــی راه یافت و چهره هایی هــم که از میان 
هنرمندان، بازیگــران، نخبگان و ورزشــکاران تیم های ملی 
در برنامه حاضر شــدند، بر جذابیت آن افزودند. به مناسبت 
 پخش دومین سری شیدایی ویژه دهه کرامت از شبکه دو، با 

عبدا... روا به گفت وگو نشستیم.
مجــریبرنامههایورزشــیچگونــهواردجمع

شیدايیهاشد؟
مدت کوتاهی پیش از مــاه رمضان، پیشــنهاد همکاری در 
این برنامه به من داده شــد. اوایل کمی نگران کمبود وقت و 
پیش تولید بودم؛ ولی با تالشــی که همه دســت اندرکاران 
شیدایی داشــتند، تجربه موفقی برایم شــد و توانستم تا حد 
زیادی از عهده کار برآیم. در این برنامــه، با زوج های جوان و 
حتی میانســال صحبت کردم و به دنبــال چالش هایی رفتم 
که دغدغه من به عنوان یک جوان مجرد و شــاید بسیاری از 
کسانی بود که به تازگی ازدواج کرده بودند و مخاطبان برنامه 

محسوب می شدند.
یکی دیگــر از ویژگی های شــیدایی این بود که مــردم را با 
جنبه های خصوصی تر زندگی کســانی آشــنا می کرد که تا 
آن موقع فقط ظاهرشــان را دیده و بازی هایشان را در فیلم ها 
شاهد بودند. در واقع من هر شــب در برنامه شیدایی، با یک 
قصه نو و تازه و با آدم ها و شخصیت های جدید روبه رو می شدم 
و همیشــه چیزی برای کنجکاوی های شــخصی ام به عنوان 
نماینده مردمی که با مهمانان گفت وگو می کند، وجود داشت.
اجرایيــکبرنامهاجتماعــیوخانوادگیبااجرای

برنامههایورزشیچهتناسبیدارد؟
یکی از دالیلی کــه ترجیح می دهم در حــوزه اجتماعی کار 
کنم، امکان بروز خالقیت هایی در اجراست و اینکه به مسائلی 
بپردازم که سال ها برایشان زحمت کشیده ام. شیدایی تجربه 
جذابی برای من بود؛ می توانســتم آنچه را که دغدغه خودم 

بود، با مردم و میهمان ها در میان بگذارم و چیزهای جدید یاد 
بگیرم. به عنوان یک مجــری تلویزیونی، برنامه های پربیننده 
فوتبالی را هم تجربه کرده ام؛ برنامه هایــی که به خاطر ذات 
جذاب فوتبال، از همان ابتدا بیننده زیــادی دارند و با آگاهی 
از این موضوع که برنامه های اجتماعی این اقبال و اســتقبال 
را ندارند و سختی کارشان هم بیشتر اســت، این تغییر را در 
زندگی حرفــه ای ام به وجــود آوردم و برای اجــرا در عرصه 

برنامه های اجتماعی، وارد میدان شدم.
این یک حقیقت است که سبک کار اجتماعی، همان ابتدای 
راه بیننده زیادی نــدارد و در مجموع آدم های کمتری اجرای 
یک مجری تلویزیونی را می بینند؛ با این حال مصمم بودم این 
راه سخت را شروع کنم تا بتوانم خالقیت های فردی خودم را 
محک بزنم و به منصه ظهور برســانم؛ چراکه برای رسیدن به 

این نقطه، وقت زیادی گذاشته و مطالعات گسترده ای داشتم.
ازتجربهحضوردوبارهتاندرشیدايیبگويید.

واقعیت این اســت که اصال احســاس نمی کنم به یک برنامه 
تلویزیونی می روم. حضور در شــیدایی برایم دوست داشتنی 
اســت و تجربه آن، با کارهای قبلی ام متفاوت است. می توانم 
بگویم انگار از یک اتاق در خانه خودم، به اتاق دیگری می روم و 
میهمان های برنامه، همان کسانی هستند که در خانه خودم از 

آنها میزبانی می کنم و اگر قرار بود آنها همین امشب میهمان 
من باشند، همین سوال ها را می پرسیدم. ترکیب میهمانان در 
سری دوم برنامه شــیدایی تغییر کرد. در ماه رمضان میزبان 
زوج هایی بودیم که برخی هنرمند، بعضی ورزشکار و تعدادی 
از آنها هم افراد معمولی بودند؛ ولی به مناسبت دهه کرامت و 
سالروز میالد حضرت معصومه)س( و امام رضا)ع(، خانواده در 

جلوه خواهر و برادر بروز پیدا کرد.
به نظرم رابطــه میان خواهــران و برادران به ویــژه میان ما 
ایرانی ها، یکــی از عجیب ترین، جذاب تریــن و خاص ترین 
نوع ارتباط  هاســت؛ البته در تمام تاریخ و در بسیاری جوامع 
همین گونه است؛ ولی ایرانی ها به خاطر نوع روابط خانوادگی، 

در این زمینه هم خاص هستند.
اجرایشمادربرنامهشیدايیطنازانهاست؛چطوربه

اينسبکازاجرارسیديد؟
من از همان ابتدا یعنی از ماه رمضان و بعد به صورت جدی تر 
در سری دوم شیدایی، تصمیم گرفتم اجرایی متفاوت داشته 
باشم و طناز بودن را به کار اضافه کنم که ویژگی ایرانی هاست. 
احساس می کنم در این ســبک، راحت تر می شود با مخاطب 

حرف زد، با او شوخی کرد و نگاهی صمیمانه تر داشت.
طی اجرا به این نتیجه رســیدم که مخاطب فهیم شیدایی از 
این شوخی ها ناراحت نمی شود؛ بلکه احساس راحتی بیشتری 
می کند و ترغیب می شود تصاویر بیشتری برای برنامه ارسال 
کند. این روزها بعضی هــا به من می گوینــد جدی تر باش و 
برخی هم از کارم راضی هستند؛ در مجموع احساس می کنم 
اســتودیوی شــیدایی، یکی از 

اتاق های خانه ام است.

کافه سوال

 برنامه عملیاتــی راهبــردی مجموعه تاریخــی، فرهنگــی و مذهبی
تخت فوالد، بــا برگزاری بیش از 600 ســاعت اتاق فکر کارشناســی و 
مشورت با بیش از 82 نفر از علما، صاحبنظران، اساتید دانشگاه و مدیران 

ارشد شهرداری و شهر اصفهان، تدوین شد. 
مدیر مجموعه تاریخی، فرهنگی و مذهبی تخت فــوالد، با بیان مطلب 
فوق افزود: این برنامه، با توجه به برنامه پنج ســاله شهرداری اصفهان که 
با عنوان »اصفهان 1400« و ذیل اهداف خــرد و راهبرد های این برنامه 
تدوین شده و پس از دو جلسه بررســی و ارائه در کمیته عالی مجموعه 
تخت فوالد، مصوب گردید. ســید علی معرک نــژاد، خروجی و حاصل 
نهایی این برنامه را برای ســال جاری، 23ویــژه برنامه فرهنگی هنری و 
16پروژه عمرانی و زیرســاختی عنوان کرد و افزود: تا پایان سال جاری 
 با همت مســئوالن، گام های بزرگی در جهت توســعه و ســامان دهی

 تخت فوالد به عنــوان گنجینه تاریخ، اندیشــه، فرهنــگ، ادب و هنر 
برداشته می شود.

خانه مستند اصفهان، در برنامه اکران مســتندهای خود، این هفته را به 
اکران مستند تحسین شده »شاهزاده سبز« اختصاص داده است.

خانه مستند اصفهان، در ادامه نمایش آثار مستند برتر، در این سه شنبه 
مستند »شاهزاده سبز« را به اکران در می آورد.

این فیلم مســتند، بــه کارگردانی نداف شــیرمن و محصول کشــور 
آمریکاست.

الزم به ذکر است خانه مستند اصفهان پس از اکران هر یک از مستندها، 
اقدام به برگزاری نشست نقد و بررســی آن با حضور یکی از منتقدین و 
کارشناســان برجســته اصفهان می کند که در این هفته، پس از اکران 
مستند »شاهزاده ســبز«، مرتضی نیک پایان به بررســی و تحلیل این 

مستند خواهد پرداخت.
عالقه منــدان می توانند عصر امروز ســاعت 17:30 به نگارســتان امام 

خمینی)ره( واقع در میدان فیض مراجعه نمایند.

 دبیرخانه ســی امین جشــنواره فیلم های کودکان، به استان اصفهان 
منتقل می شود؛ ولی هنوز زمان برپایی آن مشخص نیست.

قرار بود بعد از تفکیک »جشــنواره فیلم های کــودکان و نوجوانان« به 
»جشــنواره فیلم های نوجوانان« و »جشــنواره فیلم هــای کودکان«، 
جشنواره فیلم های کودکان در نیمه دوم ســال 95 برگزار شود؛ اما هنوز 

خبری از انتشار فراخوان این جشنواره به گوش نمی رسد.
و اما پیگیری های خبرنگار مهر حاکی از آن اســت که بعد از تفکیک این 
دو جشنواره، تصمیم بر این شد تا جشنواره فیلم های کودکان، همچنان 
در شهر اصفهان برگزار شود و این در حالی است که جشنواره فیلم های 

نوجوانان، در استان همدان برگزار شد.
هنوز خبری از چگونگی برگزاری جشــنواره فیلم های کودکان منتشــر 
 نشده اســت؛ اما شــنیده ها حاکی از آن اســت که دبیرخانه جشنواره

فیلم های کودکان، به اصفهان منتقل می شود تا این استان، با همکاری 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی، جشــنواره فیلم های کــودکان را 
برگزار کند؛ این در حالی اســت که تا پیش از این، اســتان اصفهان فقط 
برگزارکننده جشنواره بود و دبیرخانه این جشنواره در تهران قرار داشت 
و به نظر می رسد دایره اختیارات اصفهان در برگزاری جشنواره فیلم های 
کودکان گســترده تر شده اســت. از ســوی دیگر برخی خبرهای تایید 
نشده حاکی از آن اســت که قرار است بار دیگر دو جشــنواره کودکان و 
نوجوانان در همدیگر ادغام شده و مانند سال های قبل، در قالب جشنواره 
 فیلم های کودکان و نوجوانان برگزار شوند. البته با توجه به تاکیدات اخیر

مقام معظم رهبری مبنــی بر لزوم توجه به گروه ســنی نوجوان و تولید 
محتوای فرهنگی برای این بازه ســنی، به نظر می رســد طرح تفکیک 

جشنواره به دو بخش کودکان و نوجوانان، می تواند ادامه پیدا کند.

برایاولینبار:

برنامهعملیاتیراهبردیتختفوالد
تدوينشد

امروز:

»شاهزادهسبز«بهخانهمستند
اصفهانمیآيد

دبیرخانهجشنوارهفیلمهایکودکان
بهاصفهانمنتقلمیشود

گفتوگوباعبدا...روا؛مجریبرنامه»شیدايی«:

استوديويکیازاتاقهایخانهاماست

معرفیکتابيادداشت

نخستین جلد از مجموعه چهار جلدی »خانم س« به نویسندگی سمانه 
ســروش نیا، منتشر شد. سمانه ســروش نیا، نویســنده »خانم س«، از 
انتشار کتاب خود خبر داد و گفت: این کتاب اولین جلد از یک مجموعه 
چهارجلدی است که در انتشــارات نگارخانه و به همت علیرضا جنت به 
چاپ رسیده است. سروش نیا تصریح کرد: داستان این کتاب حول محور 
زنی است که کودک درون او در ســنین مختلف، احساس های متفاوتی 
را برای او به وجود می آورد و او را به چالش می کشــد و این زن که همان 
خانم س اســت، درســت زمانی به وجود کودک درونش پی می برد که 
افسرده و غمگین اســت و نای تکان دادن دهانش را هم ندارد؛ بنابراین 
تصمیم می گیرد با خریدن یک آدامس، خودش را از کرختی نجات دهد 

و همین آدامس باعث می شود خانم س، بار دیگر متولد شود...

نويسندهاصفهانیبا»خانمس«
بهبازارآمد

پرسهدرشهر

گیشهبینالمللیزيرپای
»جوخهخودکشی«

اکشــن ابرقهرمانانــه »جوخــه خودکشــی«، هنوز 
 موردتوجــه تماشــاگران بیــن المللی سینماســت؛ 
به طوری کــه در هفته دوم نمایــش، 59 میلیون دالر 

فروش کرد.
این فیلم کمیک اســتریپی، طی 10روز اول نمایش در 
ســطح بین المللی، نزدیک به 245میلیون دالر فروش 

کرده است.
تحلیل گــران اقتصادی ســینما، با توجه بــه این رقم 
فــروش، از آن به عنوان بهترین فــروش افتتاحیه یک 

فیلم سینمایی در ماه آگوست نام می برند.
62 کشــوردر نقاط مختلــف دنیا، فیلــم را به نمایش 
عمومی گذاشــته اند و رقابت ســختی با سینماهای 

آمریکای شمالی در زمینه فروش به راه انداخته اند.
منتقدان سینمایی از قبل پیش بینی می کردند اکران 
عمومی »جوخه خودکشــی« در آمریکای شــمالی و 
بقیه کشورهای دنیا با موفقیت باالی مالی همراه باشد.

این محصــول تازه کمپانی بــرادران وارنر، براســاس 
داســتان مصور یک مجموعه داستان کمیک استریپی 
ابرقهرمانانه شرکت دی سی کامیکز ساخته شده است.
 کاراکترهــای ابرقهرمان داســتان فیلم کــه هر یک

قابلیت های منحصر به فــردی دارند، با کمک یکدیگر 
به مقابله با موجودات شرور داستان می پردازند.

به نوشته اســکرین اینترنشــنال، ویل اسمیت، نقش 
اصلی فیلم را بازی می کند و جــی کارتنی، جراد لتو و 

اسکات ایستوود، دیگر ابرقهرمانان داستان آن هستند.
برای تولید این فیلم، هزینه باالی 175میلیون دالری 
صرف شده و تحلیل گران اقتصادی سینما می گفتند 
باید بیــش از 250میلیــون دالر فروش کنــد تا لقب 
یک کار پرفروش را بگیرد. فــروش جهانی این فیلم در 
آمریکا و بقیه کشــورهای دنیا طی ده روز اول نمایش، 
به466میلیون دالر رســیده و حاال می شــود از آن به 

عنوان یک کار بسیارپرفروش نام برد.

گیشه

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 1934 | August 16 ,2016  |  16Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER E-MAILpedriyan.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



7
روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره  1934 | سه شنبه 26 مرداد 1395 | 13 ذی القعده 1437

پیشنهاد سردبیر: 
زنگ خطر فرونشست برای دشت های چهارمحال و بختیاری

اخبار کوتاه

مدیــرکل کمیته امــداد امام خمینــی)ره( اســتان چهارمحال و 
بختیاری، از ایجاد یک هزار و 300  فرصت شغلی تا پایان سال جاری 
توســط کمیته امداد امام خمینی برای مددجویــان خبر داد. علی 
ملک پور با اشاره به اینکه سال گذشته تعداد دو هزار و 414 فرصت 
 شــغلی برای مددجویان فراهم شــد، اظهار کرد: ایجاد یک هزار و

300  فرصت شغلی تا پایان ســال جاری پیش بینی شده است. وی 
با اشاره به اینکه در سال گذشــته، تعداد 372 طرح  اشتغال زا ایجاد 
شد، افزود: از این تعداد، 80طرح به مبلغ 13میلیارد و 135میلیون 
ریال از منابع کمیتــه امــداد و 292 طرح به مبلــغ 34میلیارد و 
590میلیون ریــال از منابع بانکی، به طرح ها اختصاص داده شــد. 
ملک پور با بیان اینکه برای پرداخت تسهیالت، بهترین تعامل بانکی 
را بانک های ملی، ملت و صادرات با این نهاد داشــتند، گفت: مبلغ  
47میلیارد و 725میلیون ریال تسهیالت اشتغالزایی، به مددجویان 
پرداخت می شــود. وی با بیان اینکه سال گذشــته تعداد 44مورد 
فرصت شــغلی از طریق کاریابی و 60 مورد تعامل با کارفرما ایجاد 
شــد، تصریح کرد: از ابتدای ســال جاری تاکنون، 15مورد فرصت 
شــغلی از طریق کاریابی و پنج مورد از طریق تعامل با کارفرمایان، 
برای مددجویان فراهم شــده اســت.مدیرکل کمیته امداد استان 
خاطرنشــان کرد: آموزش و ارائــه مدرک با همکاری ســازمان ها 
و پرداخت تســهیالت توســط کمیته امداد در قالــب طرح های 
کشاورزی، دامپروری، شیالت، صنایع دستی، فعالیت های صنفی و 
خدماتی و تفاهم نامه و قرارداد با شــرکت های صنعتی، خدماتی و 
اداری و معرفی مددجویان برای اشــتغال، از برنامه های پیش بینی 

شده این اداره کل در سال جاری است.

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندســی ســازمان جهادکشــاورزی 
 چهارمحال و بختیــاری، از الیروبی 30 رشــته قنات در این اســتان 

خبر داد.
سید طاهر نوربخش اظهار کرد: در راســتای مرمت و بهسازی قنوات، 
30رشته قنات در چهارمحال و بختیاری الیروبی شده است. مدیر آب و 
خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال 
و بختیاری ادامه داد: در راستای الیروبی و مرمت این 30رشته قنات در 
چهارمحال و بختیاری، 50 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته اســت. 
وی با اشــاره به اهمیت الیروبی قنوات در چهارمحال و بختیاری ادامه 
داد: الیروبی، احیا و مرمت قنوات، از اهمیت زیادی برخوردار اســت و 

باید مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که قنات ها شاهرگ های حیاتی هستند.
نوربخش افزود: اعتبارات الزم برای الیروبی، احیــا و مرمت  قنوات، از 

محل اعتبارات دولتی و خودیاری تامین شده است.
وی گفت: در حال حاضر 840رشــته قنات در چهارمحال و بختیاری 
وجود دارد که 17درصد از اراضی کشــاورزی این استان، از این قنوات 
تغذیه می شــوند.  مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندســی ســازمان 
جهادکشــاورزی چهارمحال و بختیاری بیان داشت: بیشترین میزان 
قنات در شهرستان ســامان اســت که یکی از قطب های کشاورزی در 

چهارمحال و بختیاری محسوب می شود.

 ایجاد 1300 فرصت شغلی
برای مددجویان کمیته امداد

الیروبی 30 رشته قنات
 در چهارمحال و بختیاری

رییــس جهــاد دانشــگاهی چهارمحــال و بختیــاری 
اســتان، در صــورت  پزشــکی  گفــت: مرکــز دورا 
 فراهم شــدن امکانــات و شــرایط، در آینــده نزدیک 

راه اندازی می شود.
وحیــد خلیلی اردلی افــزود: جهاد دانشــگاهی درصدد 
 راه انــدازی مرکــز دورا پزشــکی بــه صــورت ارتباط 
ویدیو کنفرانســی پزشــک و بیمار در اســتان اســت. 
پزشــکی از راه دور، به اســتفاده از فنــاوری اطالعات و 
تکنولوژی های ارتباطــی برای فراهــم آوردن مراقبت 
ســالمت و ارائــه خدمــات و حمایــت از بیمــاران در 
زمانی اطــالق می شــود که بیــن خدمــات گیرنده و 
 دهنده، فاصلــه وجود داشــته باشــد. وی بیــان کرد:

جهاد دانشگاهی، در حال نیازسنجی، انجام مقدمات اولیه 
و مذاکره با دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی 
درمانی برای معرفی پزشــک اســت. خلیلی افزود: این 
مرکز به صورت تخصصی برای درمان ناباروری راه اندازی 
خواهد شــد. وی زمان راه اندازی این مرکز را مشروط به 

فراهم شدن امکانات و شرایط الزم دانست.

رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریــزی چهارمحال 
و بختیاری، از رشــد 27درصدی درآمدهای عمومی 
در این اســتان خبر داد. حبیب ا... وفایی اظهار کرد: از 
مجموع کل درآمدهای مصوب سال 1395، به میزان 
دو هزار و 422 میلیارد ریال، طی چهار ماهه اول سال 
جاری، مبلغ 715 میلیارد ریال وصول شده که نسبت 
به مدت مشابه سال قبل، از رشد 27درصدی برخوردار 
بوده اســت. رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
چهارمحال و بختیاری گفت: طرح پژوهشی به منظور 
شناسایی راهکارهای موثر افزایش درآمدهای عمومی 
اســتان چهارمحال و بختیاری، طی سال های برنامه 
ششم توسعه که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
اســتان چهارمحال و بختیاری تهیه شده، به تصویب 
اعضای ستاد رســید. وی اظهار کرد: در سال »اقتصاد 
مقاومتی، اقدام و عمــل«، توجه به راهکارهای وصول 
درآمد در استان، می بایست بر پایه مطالعه و پژوهش 
باشد. وفایی خاطرنشان کرد: برنامه ریزی برای اجرای 
فعالیت ها در راســتای توســعه پایدار این  اســتان، 
پشــتوانه علمی و پژوهشــی دارد و پژوهش، بنیان 

توسعه پایدار است.

راه اندازی مرکز دورا پزشکی 
در چهارمحال و بختیاری 

رشد 27 درصدی درآمدهای 
عمومی در چهارمحال و بختیاری

اتفاقات روز

بحران کم آبی، امروزه به معضل بزرگی در جهان و به ویژه برای 
ایران تبدیل شده اســت که در منطقه خشــک و نیمه خشک 
جهان قرار دارد. این معضل با تشــدید خشکســالی و برداشت 
بی رویه از آب هــای زیرزمینی، منجر به شــکل گیری پدیده 

فرونشست زمین شده است.
 در صــورت ادامه ایــن رونــد و محدود نشــدن برداشــت از

آب های زیرزمینی، با کاهش ســطح ایســتابی دشت ها، عمق 
این فرونشســت ها به حدی می رســد که عواقب ناگواری برای 

طبیعت و جمعیت انسانی به دنبال خواهد داشت.
به طورکلی پدیده فرونشست، فرورفتگی در سطح زمین قلمداد 
می شود؛ به نحوی که سطح زمین بدون محدودیت در سرعت، 

بزرگی یا ناحیه وقوع پدیده، به سمت پایین فرو می رود.
براســاس آمارهای موجود، عمده رخدادهای فرونشست زمین، 
در اثر افت شدید سطح ایستابی ناشــی از برداشت بیش از حد 
مجاز از منابع آب زیرزمینی اســت. این نشست، از چند میلیمتر 
تا حــدود 10 متــر و وســعت آن در نواحی گوناگــون، از چند 

تا10هزار کیلومتر مربع گزارش شده است.

این پدیده که از ســال های گذشــته در چهارمحال و بختیاری 
 شــکل گرفته، امــروزه به ســرعت درحال پیشــروی اســت.

 درحالی که نســبت به گســترش ایــن پدیده، هشــدارهای 
پی در پی را به همراه داشته اســت؛ اما به نظر می رسد اهمیت 

این موضوع هنوز به یک دغدغه عمومی تبدیل نشده است.
 کارشــناس حفاظت و بهــره بــرداری از امور آب شــرکت آب

منطقــه ای چهارمحــال و بختیــاری، در همیــن خصوص به 
خبرنگار ایرنا گفت: دشــت های استان به ســبب تغییر اقلیم و 
تبدیل بــارش ها از برف به باران طی 9 ســال گذشــته، نه تنها 
 تغذیه نشــده اند، بلکه با برداشــت هــای بی رویــه آب از این

دشت ها، روز به روز سطح ایستابی آنها کاهش داشته است.
سید هاشم فاطمی، تعداد دشــت های استان را 11مورد اعالم و 
اظهار کرد: هم اکنون تمام دشت های استان با پدیده فرونشست 
زمین مواجه اســت و این روند، روز به روز درحال تشدید است 
 که بــی توجهی به ایــن موضــوع، پیامدهای ناگــواری در پی 

خواهد داشت.
وی باالترین فرونشســت دشــت های چهارمحال و بختیاری را 

مربوط به دشت خانمیرزا دانســت و افزود: این دشت هم اکنون 
با 60 سانتی متر فرونشست حاصل از برداشــت بی رویه آب، با 

75میلیون مترمکعب کسری مخزن آب مواجه است.
این کارشــناس مســائل آب تصریح کرد: فرونشست زمین در 
دشت خانمیرزا، از سال 64 آغاز شــده و تاکنون سطح ایستابی 

آن 22 متر کاهش داشته است.
فاطمــی همچنیــن فرونشســت زمین در دشــت شــهرکرد 
را20ســانتی متر اعالم کرد و گفت: این فرونشســت که از سال 
65 شکل گرفته، این دشت را با 170میلیون مترمکعب کسری 

مخزن و کاهش 16متری سطح ایستابی آب مواجه کرده است.
وی خاطرنشــان کــرد: دشــت سفیددشــت نیز بــا کاهش 
 23متری آب و سایر دشــت ها از جمله کیار، بروجن- فرادنبه،

گندمان- بلداجی، لــردگان و مالخلیفه، با کســری چند متری 
 مخــزن آب رو به روســت و فرونشســت در این دشــت ها نیز 

آغاز شده و در حال پیشروی است.
رییس دانشــکده منابــع طبیعــی و علــوم زمین دانشــگاه 
 شــهرکرد نیز برداشــت بــی رویــه از آب هــای زیرزمینی و

بحرانی شــدن وضعیت دشــت های اســتان را از مهــم ترین 
مخاطرات زیســت محیطی اســتان دانســت و افزود: مدیریت 
منابــع آب و جلوگیری از برداشــت هــای بی رویــه از منابع 
 زیرزمینــی، امری مهــم و ضروری اســت و در ایــن خصوص 

مسئوالن باید همت بیشتری داشته باشند.
علیرضــا داودیان تصریــح کرد: کاهــش کیفیــت آب، از بین 
 رفتن پوشــش گیاهی منطقه، تبدیل شدن دشــت ها به کانون

گرد و خاک و آســیب رســاندن به زیرســاخت هــا، از جمله 
پیامدهای فرونشست زمین به شمار می رود.

وی خاطرنشــان کرد: محدود کردن آب برداشتی از دشت ها و 
صرفه جویی در مصرف آب شرب، کشاورزی و صنعت، می تواند 

تا حد زیادی از تشدید فرونشست ها جلوگیری کند.
ای  منطقــه  آب  شــرکت  سرپرســت  آمارهــای   طبــق 
چهارمحال و بختیاری، هم اکنون بیش از 90درصد آب مصرفی 
در این استان، از آب های زیرزمینی تامین می شود که اگر بتوان 
این میزان برداشــت را با صرفه جویی و اصالح الگوی مصرف در 
بخش های شرب، صنعت و کشــاورزی مدیریت کرد، می توان 

مانع از تشدید این پدیده شد.
 درواقع رهایــی از این بحران امــکان پذیر نخواهد بــود؛ مگر با

برنامــه ریــزی صحیــح و اعمــال روش هــای مدیریتی در 
 بهره بــرداری صحیــح از منابع آب موجــود که در ایــن راه، 
 نه تنها مســئوالن، بلکه همه اقشار باید بکوشــند تا بتوان افت 
آب های زیرزمینی را کنترل و این هدیه الهی را برای نسل های 

آینده حفظ کرد.

ابالغ رای
5  شــماره ابالغیــه: 9510106836203685 شــماره پرونــده:  /390
9409980351700154 شماره بایگانی شــعبه: 940590  خواهان: خانم فتانه 
رنجبر مهیاری فرزنــد احمد با وکالت خانم فرزانه طباطبائی فخار فرزند ســید 
محمد جواد به نشانی استان اصفهان- شهرستان اصفهان- سه راه سیمین جنب 
پمپ بنزین مجتمع آرش طبقه چهارم واحد 402، خوانده: آقای محسن محمدی 
فرزند مرتضی به نشانی اصفهان مجهول المکان، خواسته: طالق به درخواست 
زوجه، گردشکار: دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده و با اعالم ختم 
رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص 
دادخواســت تقدیمی خانم فتانه رنجبــر مهیاری فرزند احمد بــا وکالت فرزانه 
طباطبائی به طرفیت محســن محمدی فرزند مرتضی به خواســته صدور حکم 
طالق به لحاظ تحقق شــروط ضمن عقد نکاح ضمن احراز رابطه زوجیت دائمی 
نامبردگان حسب سند رسمی شماره 11417 دفتر ازدواج 148 اصفهان به تاریخ 
90/6/8 نظر به اینکه وکیل خواهان اظهار داشته به دلیل عدم پرداخت نفقه بیش 
از 6 ماه و ترک زندگی مشترک خواهان جدایی از خوانده می باشد و در راستای 
ادعای خویش به شــهادت شــهود و همچنین دادنامه 2219-93/10/25 شعبه 
دوم شورای حل اختالف مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت نفقه از 90/6/28 
لغایت 93/8/30 استناد نموده است شهادت شــهود موید اظهارات خواهان می 
باشد با توجه به مراتب فوق و عدم توفیق دادگاه و مرکز مشاوره در اصالح ذات 
البین به علت عدم حضور زوج دعوی خواهان ثابت تشــخیص مستنداً به ماده 
1119 قانون مدنی و رعایت مواد 26 و 29 قانون حمایت خانواده مصوب ســال 
1391 حکم به احراز شــرایط اعمال وکالت در طالق را صادر و اعالم می نماید. 
خواهان می تواند پس از قطعیت دادنامه به احد از دفاتر رســمی طالق مراجعه 
و طبق بند یک از شروط ضمن عقد نکاح با تعیین نوع طالق خود را مطلقه نماید. 
خواهان در این پرونده مطالبه حقوق مالی خویش را ننموده است علی هذا دادگاه 
در این خصوص با تکلیفی مواجه نمی باشد. زوجه غیر مدخوله و دوشیزه می 
باشد. زوجین در دوران عقد به ســر می برند و جهیزیه ای به منزل شوهر برده 
نشده است رای صادره ظرف شش ماه از تاریخ ابالغ دادنامه قطعی قابل اجرا و 
رعایت ترتیب شرعی اجرا صیغه طالق به عهده سر دفتر مجری طالق است. رای 
صادره غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و 
سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدید نظر اصفهان می باشد. 

م الف:14639 شعبه 2 دادگاه خانواده اصفهان)396 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

5  شــماره دادنامــه: 9509970354600568 شــماره پرونــده:  /391
9409983761802172 شــماره بایگانی شــعبه: 950232  شاکی: آقای محمد 
کالنتری فرزند سیف اله به نشانی اصفهان خ امام خ ورودی خانه اصفهان بعد 
از تقاطع سوم دست چپ بیمه آســیا جنب خرازی طاهر، متهم: آقای محمدرضا 
قاسمی فرزند رجبعلی به نشانی مجهول المکان، اتهام: جعل، گردشکار: دادگاه 
ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
دادگاه: در خصوص اتهامات آقای محمدرضا قاســمی فرزند رجبعلی دائر بر 
جعل در سند رسمی ) جعل در بیمه نامه شخص ثالث شرکت بیمه دی به شماره 
31/296280 ( استفاده از سند مجعول مذکور و تحصیل مال از طریق نامشروع 
به مبلغ دوازده میلیون و پانصد و پنجاه هزار ریال موضوع شکایت آ قای محمد 
کالنتری فرزند ســیف ا...، با توجه به محتویات پرونده، شــکایت شاکی،پاسخ 
اســتعالم از شــرکت بیمه دی که حاکی از مجعول بودن بیمه نامه ارائه شده از 
سوی متهم می باشد. عدم حضور متهم در دادســرا و در جلسه دادگاه علیرغم 
ابالغ قانونی که از طریق انتشار آگهی صورت گرفته، بزهکاری متهم فوق الذکر 
محرز و مســلم بوده و به اســتناد مادتین 533 و 535 قانون مجازات اســالمی 
مصوب 1375/3/2 و نیز ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس 
و کالهبرداری و با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392/2/1 
و به لحاظ تعدد جرایم ارتکابی به پرداخــت هیجده میلیون ریال جزای نقدی در 
حق صندوق دولت به خاطر جعل در سند رسمی و به پرداخت مبلغ هیجده میلیون 
ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت به خاطر استفاده از سند رسمی مجعول 
و همچنین به پرداخت مبلغ بیســت و پنج میلیون و یکصد هزار ریال ) معادل دو 
برابر مالی که تحصیل نموده( جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می گردد 
که از بین مجازاتهای مذکور فقط مجازات اشــد یعنی پرداخت مبلغ بیست و پنج 
میلیون و یکصد هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت قابل اجراســت و 

در خصوص اتهام آقای محمدرضا قاسمی فرزند رجبعلی دائر بر کالهبرداری 
به مبلغ دوازده میلیون و پانصد و پنجاه هزار ریــال، نظر به اینکه عمل ارتکابی 
مصداقی از بزه تحصیل مال از طریق نامشروع می باشد و تحقق ارکان مادی و 
قانونی بزه کالهبرداری احراز نمی گردد لذا به استناد حاکمیت اصل برائت، اصل 
37 قانون اساسی و ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری رای بر برائت متهم مذکور 
صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی، ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در 
دادگاه های تجدید نظر استان اصفهان می باشد. م الف:14636 شعبه 120 دادگاه 

کیفری دو شهر اصفهان ) 120 جزایی سابق( )431 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

5  شــماره دادنامــه: 9509970354600584 شــماره پرونــده:  /392
9409980365900784 شماره بایگانی شــعبه: 950246  شاکی: خانم خدیجه 
علی بندری زاده فرزند عبداله به نشانی شهرستان اصفهان زینبیه شمالی چهار 
راه عاشق آباداصفهانی خ 16 متری طالقانی انتهای ک رسالت پ 37 ط 4، متهم: 
 خانم مریم صالحی ابری فرزند سید مصطفی به نشانی مجهول المکان، اتهام ها:

 1- ضرب و حــرج عمدی 2- تخریب 3- توهین به اشــخاص عــادی 4- ورود 
به مسکن یا منزل دیگری به عنف و تهدید، گردشــکار: دادگاه ضمن اعالم ختم 
رسیدگی با استعانت از خدای سبحان به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهامات خانم ســیده مریم صالحی ابری فرزند 
ســید مصطفی فعاًل مجهول المکان که از طریق انتشــار آگهــی احضار قانونی 
شده اســت دایر بر ایراد صدمه عمدی بدنی و فحاشــی موضوع شکایت خانم 
خدیجه علی بندری زاده فرزنــد عبداله، با توجه به محتویات پرونده، شــکایت 
شاکیه، گواهی پزشکی قانونی، اظهارات گواهان در مرجع انتظامی و در دادسرا، 
دفاعیات غیر موجه متهمه در دادســرا و عدم حضور ایشــان در جلسه دادگاه 
علیرغم ابالغ قانونی وقت جلسه دادگاه علیرغم ابالغ قانونی وقت جلسه دادگاه 
به متهمه بزهکاری متهمه فوق الذکر محرز و مســلم بوده و به اســتناد مادتین 
608 قانون مجازات اسالمی مصوب 1375/3/2 و 709 قانون مجازات اسالمی 
مصوب 1392/2/1 به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق 
 دولت به خاطر فحاشــی و نیز به پرداخت دو درصد دیه کامل در حق شــاکیه

) مصدومه( بابت دیه یک عدد جراحت دامیه در ناحیه قدام سر محکوم می گردد و 
در خصوص اتهامات دیگر متهمه فوق الذکر دایر به تخریب عمدی کمد و ورود به 
عنف به منزل، نظر به عدم کفایت ادله اثباتی مفید علم و یقین و به استناد حاکمیت 
اصل برائت، اصل 37 قانون اساســی و ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری رای 
برائت متهمه فوق الذکر صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی ظرف بیست 
روز پس از ابــالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و ســپس ظرف بیســت روز 
قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های تجدید نظر اســتان اصفهان می باشــد.  
م الف:14634 شعبه 120 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان ) 120 جزایی سابق( 

)349 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

5  شــماره دادنامــه: 9509976837100668 شــماره پرونــده:  /393
9409980352300351 شماره بایگانی شــعبه: 940133  خواهان: خانم آزیتا 
اســالمی فرزند خدامراد با وکالت آقای فرزین فدائی آشــیانی فرزند مجتبی به 
نشــانی اصفهان خ نیکبخت روبه روی دادگستری ساختمان ماکان 5 ط 4 واحد 
45، خوانده: آقــای علی اکبر خدا مــردای فرزند علی اصغر به نشــانی مجهول 
المکان) استان کرمانشاه- شهرستان قصر شیرین- میدان شهدا- ابتدای خیابان 
شهدا- روبه روی بانک ملی فروشگاه نخل(، خواسته ها: 1- طالق به درخواست 
زوجه 2- مطالبه خسارت دادرسی، گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: 
خانم آزیتا اسالمی با وکالت آقایان وحید سمیعی و آقای سلمان محمدی آگاه به 
طرفیت آقای علی اکبر خدامرادی که حسب سند ازدواج شماره 1463 دفتر ازدواج 
74 قصر شــیرین رابطه زوجیت دائمی نامبردگان احــراز گردیده اقامه دعوی 
نموده و مدعی شده است در سال 1379 به پیشنهاد خوانده به همراه فرزند ذکور 
به کشور هلند رفته است تا در آنجا زندگی نمایند خوانده شخصًا به خروج وی 
از کشور اعالم رضایت نموده و گفته است به همراه دخترش به آنها می پیوندد 
لکن دخترش را به همراه جد مادری به کشور هلند فرستاد و خود به کشور هلند 
مراجعت نکرده است و در ایران اقدام به ازدواج مجدد نموده و زندگی زناشوئی 
با وی را ترک کرده است شروط ضمن عقد نکاح محقق و تقاضای صدور حکم 

طالق را کرده است. گواهان خواهان در دادگاه حاضر و ادعای خواهان را تایید و 
گواهی نموده اند. خوانده نیز از طریق درج آگهی در روزنامه کثیراالنتشار دعوت 
در دادگاه حاضر نگردیده و نسبت به خواســته خواهان ایراد و دفاعی معمول 
نداشته است. علی هذا دادگاه به شرح اظهارات خواهان و گواهان وی و مالحظه 
مفاد دادنامه شــماره 881095 مورخ 1388/6/16 صادره از شــعبه 23 محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان که سابقًا نسبت به درخواست خواهان گواهی عدم امکان 
ســازش صادر و به لحاظ عدم رعایت مهلت اعتبار دادنامه جهت اجرای صیغه 
طالق حکم اجرا نشده است تحقق بند 11 از شــروط ضمن عقد نکاح زوجین را 
احراز دعوی خواهان را ثابت تشخیص و به لحاظ عدم توفیق داوران انتخابی در 
امر سازش بین زوجین و با نظر موافق مشاور محترم قضائی و مستنداً به ماده 
1119 قانون مدنی و رعایت مواد 26 و 29 قانون حمایت خانواده حکم به احراز 
شرایط اعمال وکالت در طالق را صادر و اعالم می نماید خواهان می تواند پس 
از قطعیت دادنامه به یکی از دفاتر رسمی طالق مراجعه و نوع طالق را مشخص و 
خود را مطلقه نماید. خواهان در این پرونده مطالبه حقوق مالی خویش را ننموده 
اســت لهذا دادگاه در این خصوص با تکلیفی مواجه نمی باشد فرزندان مشترک 
زوجین کبیر و رشید می باشند رای صادره ظرف شش ماه از تاریخ ابالغ دادنامه 
مورد فرجام خواهی یا انقضا مهلت فرجام خواهی قابل اجرا است و رعایت ترتیب 
شرعی اجرای صیغه طالق به عهده سر دفتر محترم مجری طالق می باشد. رای 
صادره غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه 
سپس ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید 
نظر استان اصفهان می باشــد. م الف:14629 شعبه 11 دادگاه خانواده اصفهان 

)520 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

5  شــماره دادنامــه: 9409970351500048 شــماره پرونــده:  /395
 9109980351501048 ،9109980351501082 ،9009980351500592
شــماره بایگانی شــعبه: 900598، 911096، 911062،  خواهــان ها: 1- آقای 
عباســعلی اکبرزاده فرزند غالمعلی به نشــانی دامغان چهار راه امامزاده علی 
نانوائی اکبر زاده، 2- آقای عباســعلی اکبر زاده فرزند غالمعلی با وکالت آقای 
آرش امین زاده فرزند محمود به نشانی دامغان خیابان پرستار مجتمع گنجینه 
طبقه اول واحد 1، 3- آقای پیام اســماعیلی فرزند مرتضی به نشــانی شهرک 
صنعتی اشــترجان خیابان 5 فرعی 1/2 پالک 114 شــرکت نیما فوالد کدپستی 
8491833357، خوانــدگان: 1- آقای آرش امین زاده فرزند محمود به نشــانی 
دامغان خیابان پرستار مجتمع گنجینه طبقه اول واحد 1، 2- آقای پیام اسماعیلی 
به نشانی اصفهان شــهرک صنعتی اشــترجان خیابان 5 فرعی 1/2 پالک 114 
شرکت نیما فوالد، 3- آقای امین اله فخاری فرزند علی به نشانی مجهول المکان 
، 4- آقای عباســعلی اکبر زاده فرزند غالمعلی با وکالت آقــای آرش امین زاده 
فرزند محمود به نشانی دامغان خیابان پرستار مجتمع گنجینه طبقه اول واحد 1، 
5- شرکت تمام کار- علی ایزدی به نشانی اصفهان شهرک صنعتی اشترجان، 
6- شرکت نیما سهند- بهمن ایزدی به نشانی اصفهان شهرک صنعتی اشترجان 
شــرکت نیما ســهند، واخواســته ها: 1- توقیف عملیات اجرایی 2- اعســار از 
پرداخت هزینه دادرســی 3- واخواهی 4- جلب ثالث، گردشــکار: دادگاه ختم 
رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: 
آقای عباسعلی اکبر زاده فرزند غالم علی با وکالت آقای آرش امین زاده نسبت 
به دادنامه شماره 9009970351501216-1390/9/8 این دادگاه که به پرداخت 
مبلغ هشــتصد میلیون ریال وجه 15 فقره سفته )واخواســت نشده( به انضمام 
خسارات دادرســی و تاخیر تادیه در حق آقای پیام اســماعیلی فرزند مرتضی 
محکوم گردیده واخواهی نموده و از طرفی شرکت نیما سهند و تمام کار و آقای 
امین اله فخاری فرزند علی را به دلیلی جلب و مدعی است منشاء صدور سفته ها 
خرید چند دستگاه مربوط به آجرپزی موکل از شرکت تمام کار بوده و چون سه 
دستگاه تحویل موکل نشده و با توجه به توافقات بعدی مقرر می گردد دستگاه 
را آقای علی ایزدی تحویل دهد و عالوه بر چند فقره چک هشتصد میلیون ریال 
سفته بابت تضمین پرداخت ثمن معامله از ناحیه واخواه صادر می گردد ولی نه 
تنها دستگاه ها تحویل نشده نسبت به سفته ها اقدام نموده است با توجه به اینکه 
دلیلی بر صحت ادعا ) صدور سفته بابت تضمین پرداخت( ارائه نشده و دستگاه 
ها نیز تحویل واخواه گردیده و از طرفی دادخواست جلب ثالث بابت تقویت ادله 
بوده مستنداً به مواد 197 و 305 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی ضمن رد ادعاهای خواهان دادنامه معترض عنه را تائید و استوار 

حکم می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در 
دادگاه محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. م الف:14621 شعبه 15 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان457 کلمه، 5 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی و احضار متهم

5/396  شــماره درخواســت: 9510463727100009 شــماره پرونــده: 
9409983728400106 شماره بایگانی شعبه: 951008 نظر به اینکه در پرونده 
کالســه 951008 کیفری آقای احمد منجزی جهانگردی فرزند محمد علی متهم 
است به سرقت یک دستگاه گوشــی تلفن همراه نوکیا حسب شکایت آقای علی 
یگانه فرزند عبدالحســین، لذا با توجه به مجهول المکان بودن نامبرده به استناد 
ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقالب مراتب در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می گردد تا نامبرده در جلسه رسیدگی روز 
یکشــنبه 1395/7/25 ساعت 12 ظهر در شــعبه اول دادگاه عمومی نایین جهت 
رســیدگی حاضر شــود. نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 

م الف:164 شعبه اول دادگاه عمومی نایین)109 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

5/397  خانم صدیقه پیروزمنش به  شناسنامه شماره 22  به شرح دادخواست به 
کالسه 87/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان طوبی رهنما به شماره شناســنامه 24 تاریخ 1394/8/24 در 
اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفــوت آن مرحوم منحصر 
 اســت به: 1- متقاضی صدیقه پیروزمنش )دختر( 2- علی پیروزمنش)پســر(

 3- عباسعلی پیروزمنش)پسر(.  اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 162 شعبه 3 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف نایین) 118 کلمه، 1 کادر(  
ابالغ وقت دادرسی

5/398  شــماره درخواســت: 9510463637100010 شــماره پرونــده: 
9509983637100422 شــماره بایگانی شــعبه: 950634 خواهان آقای علی 
اصغر غریبی فرزند حسین دادخواستی به طرفیت 1- فرهاد 2- فرشاد 3- فرشید 
4- فرزاد فرزندان مرحوم عبداله غریبی و به خواســته صدور دستور فروش 
ملک مشاعی بانضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی تسلیم این دادگاه 
نموده که به کالســه 950638 ع ثبت و برای روز سه شنبه مورخ 1395/08/04 
ساعت 10/30 صبح وقت رســیدگی تعیین شده اســت به علت مجهول المکان 
بودن خواندگان و درخواست خواهان و دستور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون 
 آئین دادرسی مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی درج 
می گردد تا خوانده مذکور از تاریخ انتشــار آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
شود و اال تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف: 150 شعبه اول دادگاه عمومی 

حقوقی خوانسار) 149 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ رای

5  شــماره دادنامــه: 9509970353800121 شــماره پرونــده:  /387
9409980353800059 شماره بایگانی شــعبه: 941223  خواهان: خانم زهره 
السادات رفیعائی فرزند سید ناصر به نشــانی اصفهان- خیابان سعادت آباد- 
خیابان مالصدرا- بن بست بیژن- پالک 104، خوانده: آقای مصطفی گلبان فرزند 
کریم به نشانی مجهول المکان، خواسته: اعسار از پرداخت محکوم به، گردشکار: 
دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
دادگاه: در خصوص دادخواست خانم زهره السادات رفیعانی فرزند سید ناصر 
به طرفیت آقای مصطفی گلبان فرزند کریم به خواســته صدور حکم اعسار از 
پرداخت دیه مذکور در دادنامه شماره 9309970353800738 و تقسیط آن نظر 
به دادخواست تقدیمی و استشهادیه ارائه شده و اظهارات شهود و جواب استعالم 
صورت گرفته از بانک و اینکه خواهان دانشجو می باشد دادگاه دعوی مطروحه 
را ثابت دانسته و مستنداً به مواد 8 و 9 و 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های 
مالی حکم بر اعسار خواهان از پرداخت دفعی و نقدی تمام دیه خوانده صادر و 
اعالم می نماید و خواهان دیه خوانده را به صورت اقساط از قرار هر ماه هشت 
میلیون ریال پرداخت خواهد نمود. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از آن 
ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه می باشــد. م الف:14650 شعبه 112 دادگاه 

کیفری دو شهر اصفهان ) 112 جزایی سابق( )209 کلمه، 2 کادر(

برداشت های بی رویه آب، از آب های زیر زمینی؛

زنگ خطر فرونشست برای دشت های چهارمحال و بختیاری

این پدیده که از 
سال های گذشته 

در چهارمحال و 
 بختیاری 

 شکل گرفته، 
 امروزه

به سرعت درحال 
پیشروی است

برداشت های بی رویه آب از آب های زیرزمینی چهارمحال و بختیاری، سبب فرونشست های عمیق در دشت های 
این استان شده که تداوم این روند، مخاطرات زیست محیطی را در پی خواهد داشت.
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اخباريادداشت

معرفی همان طور کــه می دانید، شــرکت های مختلفی در زمینه ســاخت 
ماشین های خودران فعال هستند و باید بدانید که پروژه های مختلفی 
نیز در حوزه خودروهای پرنده در دســت اجراست. با این حال، هر دو 
فناوری فوق به چندین سال زمان نیاز دارند تا امکان عرضه به بازار را 
پیدا کنند. هر چند اینکه برخی از شرکت ها مانند تسال همین االن هم 
محصوالتی را به بازار ارائه کرده اند. دیجیاتو نوشت؛ به تازگی شرکت 
»Terrafugia« که حدود 10 سال از تاســیس آن می گذرد، اعالم 
کرده  است که قصد دارد دو ایده فوق را با یکدیگر ترکیب نماید، یعنی 
یک ماشــین پرنده خودران تولید کند. این شرکت که طی سال های 
گذشته در زمینه ساخت خودروهای پرنده فعالیت داشته، تحقیقات 
در حــوزه فناوری های ناوبری خــودکار را نیز آغاز کرده اســت. آنها 
امیدوارند محصول ترکیبی خود را تا سال 2025 به بازار عرضه کنند 
و البته این تاریخ آن قدر دور به نظر می رســد که به احتمال زیاد تا آن 
زمان، هیچ کس قول های Terrafugia را به خاطر نخواهد داشــت. 
الزم به ذکر اســت برای دســتیابی به این مهم، چالش های بســیار 
گسترده ای پیش روی شرکت فوق قرار دارد که از آن جمله می توان به 
مشکالت در ساخت پرنده های عمود پرواز، مسائل مربوط به رانندگی 
و پرواز خودکار و مســتقل و همچنین قوانین و مقرراتی که از ســوی 

سازمان های رگوالتوری همچون FAA اعمال می شود، اشاره کرد.

همان طور که می دانیــد، یکی از دالیل محبوبیت ســاعت هوشــمند 
Gear S2 روش تعامــل جدید با آن اســت. در این گجت پوشــیدنی، 
می تــوان از حلقــه دور صفحه نمایش بــرای پیمایش منوهــا و اجرای 
برخی عملیات اســتفاده نمود، کاری که در اپل واچ بــر عهده چرخنده 
دیجیتال کنــار صفحه اســت. به عقیــده بســیاری از کارشناســان 
و کاربــران، ایــن روش را در حــال حاضر می تــوان یکــی از بهترین 
راهکارهای ارائه شــده برای اســتفاده از ســاعت هوشــمند دانســت 
 اما خالقیــت به اتمام نرســیده اســت! به تازگــی محققان دانشــگاه 
»سنت اندروز« در بریتانیا توانسته اند شیوه ای جدید و حتی قدرتمندتر 
ارائه کنند که می تواند بدون اســتفاده از ســخت افزار اضافــه، امکانات 
 تعاملی زیادی را در ســاعت های هوشــمند ایجاد کند. این فناوری که

 WatchMI نــام دارد، توســط دانشــمندان علوم کامپیوتر دانشــگاه 
ســنت اندروز ابداع شــده و نرم افزار آن از حســگرهای شتاب ســنج، 
 ژیروســکوپ و مغناطیس ســنج برای تعیین فشــار و حرکات مختلف

 بهره می گیرد. نتیجه این روش بسیار حیرت انگیز است، بخصوص با توجه 
به اینکه نیازی به سخت افزار جدید مانند چرخنده دیجیتال اپل یا تغییر 
ساختار ساعت هوشمند ندارد. گفتنی اســت؛ گروه تحقیقاتی یاد شده، 
نتایج به دست آمده از این پروژه را در کنفرانس MobileHCI 2016 که 

در شهریورماه برگزار می شود، ارائه خواهد کرد.

ماه گذشته، شــرکت های تسالموتورز و سوالرســیتی قراردادی به 
ارزش 2/6 میلیارد دالر مبنی بر خرید سرویس پنل های  خورشیدی 
توسط شرکت ســازنده خودروهای الکتریکی تســال، امضا کردند. 
ایالن ماسک، مدیر شرکت تسال و سوالرسیتی در این باره می گوید: 
»پنل ها و سقف های خورشــیدی با یکدیگر ترکیب خواهند شد که 
ایده ای بزرگ به شــمار می آید  و با در نظر گرفتن جزئیات کوچک، 
کامل خواهد شد«. ماســک در تماس کنفرانســی سوالرسیتی در 
سه شــنبه هفته گذشــته، در مورد طرح مفهومی سقف خورشیدی 
به جای اســتفاده از ماژول پنل های خورشــیدی صحبت کرد. وی 
گفت: »با در نظر گرفتن تعداد 5 میلیون ســقف منزلی که ساالنه در 
کشور ایاالت متحده به دلیل فرسودگی اضافه یا جایگزین می شود، 
فرصت بزرگی برای شرکت سوالرســیتی فراهم می آید تا خود را در 
 بازار تعویض سقف ها معرفی کند و به فعالیت در این عرصه بپردازد.«

وی در ادامه گفت: اگر عمر سقف شــما به پایان رسیده است، بدون 
شک نمی خواهید که از پنل های خورشیدی روی آن استفاده کنید 
چرا که در این صورت کال سقف را تعویض خواهید کرد. تاکنون این 
بازار بزرگ، در دسترس شرکت سوالرســیتی نبوده است اما اکنون 
مردم از امکان تعویض ســقف آگاهــی دارند. دیگر نیازی نیســت 
که پنل های خورشــیدی را روی ســقف بگذارند بلکه آن سقف را به 
طور کامل تعویض می کنند. ماســک، عالقه زیادی به رشد شرکت 
سوالرســیتی دارد. همین موضوع موجب شد تســال، هفته گذشته 
تمام سهام این شرکت را خریداری کند. این موضوع برای تحلیلگران 
غیرقابل باور بود زیرا تسال در حال حاضر نیاز به کسب درآمد بیشتری 
دارد تا هزینه های هنگفت خود را پوشــش دهد و سوالر سیتی نیز از 
زمان تاسیس خود در سال 2012 همواره گردش مالی منفی داشته 
و توانایی کسب سود قابل توجهی را برای ســهامداران خود نداشته 
اســت. درآمد سوالرسیتی در سال 2015 با شــیب صعودی زیادی 
)۳6 درصد( تا 255 میلیــون دالر افزایش یافت که البته این موضوع 
به معنی ضــرر۳75/2 میلیون دالری اســت. در نهایت، تســال و به 
صورت خاص ایالن ماســک، بر این باورند که دارندگان خودروهای 
تسال خواهند توانســت خودروهای خود را در خانه توسط پنل ها یا 

سقف های خورشیدی شرکت سوالرسیتی شارژ کنند.

شاید تصور کنید اگر سیستم دسکتاپی شما به اینترنت متصل نباشد 
و اجازه اتصال هیچ حافظه جانبی را نیز بــه آن ندهید، دیگر امنیت 
اطالعاتتان تضمین شــده است، در حالی که ســخت در اشتباهید. 
تحقیقات جدید گروهی از متخصصان امنیت اطالعات، نشان می دهد 
که می توان با شــنود و تحلیل صدای تولیدی از طرف دیسک سخت 
)Hard Drive( رایانه های رومیزی، به اطالعات آنها دسترسی یافت. 
همان طور که در تصاویر منتشر شده مشخص است با استفاده از متد 
هک »DiskFiltration« می تــوان از روی صدای حرکت و فعالیت 
هدهایی که در هارددیسک های مکانیکی مسئول خواندن و نوشتن 
اطالعات هســتند، به محتوای اطالعات ورودی و خروجی دسترسی 
پیدا کرد، چرا که هر تغییر مکان و درج یا خواندن اطالعات توســط 
این هدها صدای منحصر به فردی ایجاد می کند. برای شنود درست 
این اطالعات نیاز به ابزار پیچیده ای نیســت. با در اختیار داشتن یک 
تلفن هوشمند نســبتا جدید و نرم افزار مناســب، اطالعات بسیاری 
را می توان در نزدیکی کیس رایانه های رومیزی به دســت آورد. اگر 
سرعت خواندن یا نوشتن اطالعات بیش از 180 بیت در دقیقه نباشد، 
می توان از فاصله1/8 متری به راحتــی تمام توالی باینری )0 و 1( آن 
رشته از داده را شنید. بنابراین برای شــنود یک رمز 4096 بیتی که 
توسط الگوریتم RSA ایجاد شده باشــد، تنها به 25 دقیقه زمان نیاز 
داریم. در هر حال اگر رایانه شــما مجهز به حافظه SSD باشد، دیگر 
الزم نیست از بابت شــنود صدای آن به هیچ وجه نگران باشید، چون 

اطالعات شما در سکوت مطلق رد و بدل خواهد شد.

ترافوجیاخودروهایجنگستارگانرابهآسمانهامیآورد؛

خودرانهاپرندهمیشوند

تعاملجديدباساعتهایهوشمند؛

خالقیت،بهاتمامنرسیدهاست

ايالنماسکازمنازلهمنگذشت؛

سقفخانهخودراتعويضکنید

دادههايیکهشنیدهمیشوند؛

هاردديسکهایمکانیکینشتکردند

شــرکت نه چندان مطرح الفــون )Elephone( را 
بیشتر با تلفن های هوشمندش در ایران می  شناسیم 
اما مدیران ایــن شــرکت تصمیم گرفته انــد وارد 
عرصه تولید دیگــر ابزارهای الکترونیــک، از جمله 

حافظه های فلش شوند.
در همین راستا این شرکت به تازگی از اولین حافظه 
فلش خــود با عنــوان U-Disk پرده بــرداری کرد؛ 
یک فلش USB با بدنــه ای فلزی که بــرای ارتقای 
 امنیت، به سنســور اندازه کامل اثر انگشــت مجهز

شده است.
البتــه این گجت کوچــک از دو بخــش »عمومی« 
و »خصوصــی« تشــکیل شــده کــه همــه افراد 
می تواننــد از فضای بخــش عمومی آن اســتفاده 
کنند امــا بــرای دسترســی به بخــش خصوصی 
 باید هویــت شــما از طریق حســگر اثر انگشــت

احراز گردد.
شرکت الفون وعده داده اســت که فلش جدید خود 
را با حداکثر ســرعت خواندن و نوشــتن اطالعات و 
همچنین دقت و سرعت باال در شناسایی اثر انگشت 
 ،USB روانه بازار نماید، اما فعال حرفی از نسخه پورت
ظرفیت های ذخیره ســازی در دسترس و قیمت این 

محصول به میان نیامده است.
البته افــزوده شــدن گزینه های امنیتی همیشــه 
به معنــی افزایش ضریــب ایمنی نیســت، چرا که 
 در این صــورت روش های هک شــدن نیز بیشــتر

خواهد شد.
اینکه اســکنر اثر انگشــت محصول یاد شده تا چه 
حد امــن اســت و در مقابــل روش هــای دور زدن 
معمول تا چه میــزان مقاوم خواهد بود، ســواالتی 
 هســتند کــه هنــوز نمی توان پاســخی روشــن

به آنها داد.
ضمن اینکه تاکنون شــیوه رمزنگاری اطالعات روی 
این ابزار نیز اعالم نشــده که این امر 
می توانــد نگرانی هایــی را در مورد 

امنیت آن ایجاد نماید.
به هر حال باید تا عرضه عمومی 
اولین حافظه فلش 
دنیا با اسکنر اثر 
انگشت منتظر ماند 
تا دید شرکت 
الفون چگونه به 
 چالش های فوق

پاسخ خواهد 
داد.

الفونمحصولجديدخودرارونمايیکرد؛

باانگشتخود،روی
دادههايتاناثربگذاريد

پیشنهادسردبیر:
باانگشتخود،رویدادههايتاناثربگذاريد

محققانی از دانشگاه صنعتی شریف پوشش نانوکامپوزیتی 
را سنتز کرده اند که می تواند به عنوان پانسمان زخم مورد 

استفاده قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ســتاد ویژه توســعه 
فناوری نانــو، یکی از علــل اصلی مرگ و میر انســان ها، 
خونریزی های شــدید در تصادفات و جراحی های داخلی 
است. برای بند آوردن خونریزی از روش های گوناگونی از 
جمله بخیه استفاده می شود. در این روش ها سرعت عمل 
حرف اول را می زند. بدین جهت در پزشکی نیاز مبرمی به 
تولید نوار زخم بندهای از پیش آماده و ســازگار با بدن که 
بتواند در اتاق اورژانس به سرعت به کار گرفته شود و جان 

مجروحان را نجات دهد، دیده می شود.
در دهه های اخیر تالش های فراوانی برای توسعه  نانوالیاف 
بیوکامپوزیتی با هدف تولید داربست های مهندسی بافت، 
زخم بندی و دارو رسانی انجام گرفته است. عبدالرضا سیم 

چی، مجری طرح گفت: تخلخل، ساختار، خواص مکانیکی 
و نرخ تخریب شیمیایی در محیط غشاهای نانولیفی بدن 
باید مورد توجه قرار گیرد. هــدف از انجام این طرح، تولید 
زخم بندهای پیشــرفته با خواص مطلوب و تولید پوست 
مصنوعی جایگزین پوست طبیعی بدن انسان بوده است. 
وی افزود: اســتفاده از این پوشش نانوکامپوزیتی به عنوان 
پانســمان زخم ها، ســرعت بهبود زخم را در مقایســه با 
پانســمان های متداول ســنتی افزایش می دهد. به گفته  
ســیم چی، با کاهش قطر الیاف در حد نانومتری، خواص 
مکانیکی و زیســتی آنها بهبود پیدا می کند، به طوری که 
خواص مکانیکــی کامپوزیت با افزایش اســتحکام همراه 

می شود.
حضور اکســید گرافن نیز بــه افزایش اســتحکام، کمک 
شــایانی می کنــد، همچنین به علــت بهبــود تراوایی و 
آب دوســتی نمونه ها و ایجاد تخلخل های ریزتر در نمونه، 

خواص زیســتی آن نیز بهبود می یابد. وی افزود: در طرح 
حاضر ابتدا محلول پلیمری کیتوسان/ســلولز باکتریایی با 
استفاده از یک دستگاه الکتروریســی، به نانوالیاف تبدیل 
شد؛ ســپس پارامترهای فرآیند الکتروریسی بهینه سازی 
 گردید. ســیم چی ادامه داد: همچنیــن محلول پلیمری 
کیتوسان/ســلولز باکتریایــی حاوی مقادیــر مختلفی از 
اکسید گرافن نیز الکتروریســی شد و در نهایت نمونه های 
تولیدی مشخصه یابی شــده و از منظر مقاومت مکانیکی 
و تراوایی مورد ارزیابی قرار گرفتند. وی عنوان کرد: نتایج 
آزمون های مکانیکی تنش کششــی، مدول االســتیک و 
قابلیت تغییر طــول را به ترتیب 25 تا ۳5 مگا پاســکال، 

70 تا 100 مگاپاسکال و 20تا ۳0 درصد نشان می دهند.
عضو هیئت علمی دانشــگاه صنعتی شریف اظهار داشت: 
این نانوکامپوزیت که در مقیاس آزمایشگاهی سنتز شده 
و قابلیت ضد میکروبی دارد، فرآیند بهبود زخم را تســریع 
می کند. کاربرد دیگر این نانوکامپوزیت در مهندسی بافت 
پوست، دارو رسانی کنترل شــده از طریق پوست انسان و 

در نهایت پوست مصنوعی است.
 ایــن تحقیقــات حاصــل تالش هــای دکتــر عبدالرضا

 سیم چی- عضو هیئت علمی دانشــگاه صنعتی شریف- 
مهندس امیر آذرنیا- دانشــجوی مقطع کارشناسی ارشد 
دانشگاه صنعتی شــریف- مهندس نفیســه محمودی- 
دانشــجوی مقطع دکترای دانشــگاه صنعتی شریف- و 
نیلوفر صالحی- عضو هیئت علمی دانشــگاه آزاد اسالمی 

واحد علوم و تحقیقات تهران- است.
 Composites: Part A  نتایج این تحقیقات در مجلــه
)جلد 85، ســال 2016، صفحات 11۳ تــا 122( به چاپ 

رسیده است.

توسطمحققاندانشگاهشريف؛

نانوپانسمانیبرایبهبودزخمتولیدشد

نانو فناوری

معرفی بازی

تاکنون شــنیده اید بگویند بازی های ویدیویــی بهتر از هر 
کسی می توانند زبان انگلیســی را به دانش آموزان بیاموزند؟ 
شاید این جمله بیشتر جنبه شوخی داشته باشد ولی با کمی 
دقت می فهمیم خیلی هم بیراه نگفته اند. به واســطه رشــد 
فناوری، امروزه بازی های ویدیویی تنها یک سرگرمی نبوده 
و موضوعات بیشــتری را هدف قرار می دهند؛ بازیکن نه تنها 
سرگرم می شــود بلکه از جهان پیرامون خود هم اطالعاتی 
به دست می آورد. بنابراین هســتند کسانی که از این صنعت 

Euclidea 3: Geomet-  استفاده های آموزشی نیز بکنند.
ric Constructions یکی از همین بازی هاست که توانسته 
با ترکیب عجیب دنیای ریاضیات و سبک پازل، طعم شیرین 
 این علم را به مخاطب بچشــاند. اگر از کلیشــه های موجود

 خسته شده و هوس تجربه ای متفاوت کرده اید، معرفی امروز 
را از دست ندهید. یافتن وسط یک خط، اماکن کشیدن دایره 
و نقطه گذاری بین خطوط از چیزهایی هســتند که از همان 
ابتدا در اختیار دارید. با پیشــروی بیشــتر در بازی، ابزارهای 
گوناگونی به دســت می آورید. حتی اگر دروس ریاضی خود 
را با موفقیت پشــت سر نگذاشته باشــید باز هم می توانید از 
Euclidea ۳ لذت ببرید. قرار نیســت تنها »اقلیدوس های 
امروزی« با چالش های موجود ســرگرم شوند. چون ماهیت 

بازی همین بــوده و مرحله ها به گونه ای طراحی شــده اند تا 
بازیکن های آماتور هم ســاعت ها وقت خود را پای این عنوان 
بگذارند. در هر مرحله از Euclidea 3  شکلی به بازیکن نشان 
داده شده و او باید با اســتفاده از ابزارهای موجود آن را ترسیم 
کند. به بیان ساده تر، پازل ها بر پایه علوم هندسی بوده و بیشتر 
پیرامون اثبات بعضی قضیه ها می چرخنــد. به عنوان نمونه 
تصور کنید بازی به شما می گوید تا مثلثی متساوی االضالع 
بسازید. تنها چیزی هم که در تصویر می بینید یک خط راست 
است. اکنون باید با رسم دو دایره مشــابه، نقاط برخورد آنها 
را به گوشــه های خط موجود متصل کنید. اگر فکر می کنید 
شکلی  را که بازی می خواسته  درست کشیده  ولی همچنان 
به مرحله بعــد نرفته اید، کافی اســت روی این آیکن کلیک 

کنید تا به اشــتباه خود پی ببرید، همچنین امکان رفتن به 
 حرکت های قبلی خود را هم دارید. مثالی که باالتر گفتیم تنها 
نمونه ای ســاده از مراحل گوناگون Euclidea 3 به شــمار 
می رود. خوشبختانه بخش های آموزشی به خوبی نکات را به 
بازیکن گفته و از همان ابتدا با همه چیز آشنا می شوید. نکته 
جالب این جاست که پازل ها به گونه ای هستند که حتی اگر 
ندانید یک فرضیه چگونه به اثبات می رسد، با استفاده از قدرت 
 Euclidea 3 .شــهودی می توانید باز از چالش ها عبور کنید
یکی از متفاوت ترین بازی های موبایل اســت. شاید این بازی  
بیشتر به دانش آموزهای ریاضی پیشنهاد شود ولی به واسطه 
مکانیزم های جــذاب گیم پلی خــود و ترکیب عجیب علوم 

ریاضی با سبک پازل، می تواند هر فردی را سرگرم کند.

اگرازرياضیمتنفريد،بخوانید؛

بازیهمیشهسرگرمکنندهنیست

نوآوری آئــودی سیســتم تعلیــق الکترومکانیکی دوار 
اســت که به طور اختصــار)eROT( نامیده می شــود و 
طوری طراحی شده اســت تا ضمن اینکه کیفیت سواری 
بی همتایی را ارائه دهد، بتواند همزمان و در حین حرکت 

خودرو انرژی جنبشی سیستم تعلیق را ذخیره کند.
سیســتم های تعلیــق هیدرولیکــی با اینکه نســبت به 
سیســتم های غیر فعال )passive( بســیار پیچیده تر 
هســتند، اما همچنــان بــا محدودیت هایــی در زمینه 

تنظیمات ضرایب سختی روبه رو هستند.
دلیل این محدودیت ها مواردی مانند میزان تراکم پذیری 
و بازگشــت پذیری دمپرها )کمک فنر( است. این دمپرها 

باید ســواری نرمــی را ارائــه دهند که این مورد ســبب 
 کاهش کنترل روی بدنه می شود. به بیان دیگر هر میزان 
کمک فنرها در خودرو نرم تر باشند،  بیشترسبب کاهش 

فرمان پذیری خودرو می شوند.
بنابراین اگر راننده خواهــان خودرویی با توانایی حرکتی 
باالیی باشــد باید برعکس این حالت اتفاق بیفتد و دمپر و 

فنربندی خودرو سفت و خشک باشد.
آئودی در این سامانه جدید موفق شده است که با استفاده 
از کنتــرل الکترونیکــی کورس متراکم شــدن و کورس 
پس زدن )بازگشــت به مکان اولیه( کمــک فنر را کامال 
از یکدیگر جدا کند، به طوری کــه کمک فنرها در هنگام 

متراکم شــدن عملکرد نرمی دارند و در هنگام پس زدن 
عملکرد سفتی را از خود نشان می دهند. با استفاده از این 
روش، آئودی موفق شده که کمک فنرهای عمودی را در 
خودرو حذف کند که سبب آزاد شــدن فضای زیادی در 

اتومبیل نیز گردیده است.
یکی از بهترین ویژگی های سیســتم تعلیق eROT این 
اســت که این سیســتم می تواند از انرژی جنبشی که در 
هنگام فشرده شدن ضربه گیرها تولید می شود برای تولید 

جریان برق استفاده کند.
به گزارش زومیت، بازوهای اهرمی که به سیســتم تعلیق 
متصل هســتند اقدام به جذب نیروی ناشــی از حرکت 
چرخ ها می کنند و ســپس این نیرو را به یک الکتروموتور 
و مجموعه ای از چرخ  دنده هـا انتقـــال می دهنـد که در 
انتها منجر به چرخش ژنراتور کوچک تعبیه شــده در این 

سیستم و تولید برق می شود.
این سامانه تعلیق جدید، بر اساس سیستم برق 48 ولتی 
جدید آئودی کار می کند که بــه یک باتری0/5 کیلوواتی 
از نوع لیتیوم-یون و یک مبدل بــرق DC برای اتصال به 
سیستم اولیه 12 ولتی متکی اســت. آئودی می گوید که 
در شرایط عادی، این سیستم می تواند 100 تا 150 وات 
برق تولید کند؛ البته میزان تولید برق این سیستم کامال 

به شرایط جاده بستگی دارد.
در جاده هایی که بســیار صاف باشــند این سیستم تنها 
می توانـــد تا ۳ وات بـرق تولیـد کنـــد اما در مسیرهای 
پر دست انـــداز، ایـن میزان می توانـــد تا 61۳ وات نیـز 

افزایش پیدا کند.
در شرایط متوســط، میزان انرژی ذخیره شده توسط این 
سامانه می تواند سبب کاهش انتشــار دی اکسیدکربن به 

میزان ۳ گرم در هر کیلومتر شود.
دکتر اســتفان کنریش عضو هیئت مدیره بخش توسعه 
فنــاوری آئودی در مــورد این ســامانه می گویــد: »هر 
دست انداز، حفره و برآمدگی در ســطح جاده، به معنای 
وارد شدن انرژی جنبشــی به خودرو است. سیستم های 
امــروزی، این ضربــات را از طریق تبدیل آنهــا به انرژی 
حرارتی جــذب می کنند امــا در سیســتم تعلیق جدید 
آئودی، با استفاده از سیستم برق 48 ولتی موفق شده ایم 
که این انرژی را به شکل قابل اســتفاده ای تبدیل کنیم. 
این سامانه همچنین به ما و مشتریانمان سطح جدیدی از 

توانایی تنظیم شوندگی را ارائه می دهد«.
اگرچه این ســامانه هنوز در حال گذراندن آزمایش های 
اولیه است اما آئودی از این سیســتم به عنوان یک امکان 

کامال قطعی نام می برد.
البته آئودی پیش از آنکه بتواند این سیســتم را به مرحله 
عملی برساند باید سیستم برق 48 ولتی خود را به مرحله 
مناســبی از عملکرد برساند؛ سیســتمی که قرار است از 
ســال 2017 به عنوان سیســتم برق اولیــه خودروهای 

هیبریدی عرضه شود.

هرقدرکهپیشمیرويمسیســتمهایالکترونیکخودروهاپیچیدهتروقوانینمربوطبهآاليندگینیز
سختگیرانهترمیشوند؛اينموارد،خودروســازانرامجبورمیکنندتاازهرراهیبهدنبالبهینهسازی
مصرفوذخیرهانرژیباشند.حاالآئودیباارائهسیســتمیجديد،اينتحقیقاتراواردعرصهجديدی

کردهاست.

آئودیسیستمتعلیقجديدیرامعرفیکرد؛

کوچک ترین انرژی ها هم اهمیت دارند

هردستانداز،
حفرهوبرآمدگی
درسطحجاده،به
معنایواردشدن
انرژیجنبشی
بهخودرواست.
سیستمهای

امروزی،اينضربات
راازطريقتبديل

آنهابهانرژی
حرارتیجذب

میکنند

دانشمندان مدت هاســت آرزوی استفاده 
از امــواج صوتی برای بلند کردن اجســام 
و معلق نگه داشــتن آنها را در هوا، در سر 
دارند، اما یک مشــکل بزرگ وجود دارد، 
این که نمی توان بدون انتخاب گزینشــی 
شیء مورد نظر، جســمی بزرگ تر از طول 
موج به کار گرفته شــده را به حالت معلق 
درآورد. با این وجود، شاید بتوان در آینده 

این مشکل را حل کرد.
محققان برزیلی و بریتانیایی توانســته اند 
با موفقیت، توپی از جنس پلی اســتایرن 
 با انــدازه ای ۳/6 برابر طول مــوج به کار 

گرفته شــده را بلند کنند و در هوا معلق 
نگه دارند. ترفند به کار گرفته شــده برای 
این کار، خلق موج ســاکن در فاصله بین 
تراگــذار )منبع امواج فراصوت( و شــیء 
مورد نظر بوده است. به این ترتیب می توان 
زاویه و تعــداد تراگذارهای امواج فراصوت 
را بدون تحت تاثیر قرار دادن نتیجه تغییر 
داد؛ امری که در نهایت موجب ایجاد انرژی 
افقی و عمــودی الزم بــرای بلند کردن 
جسم می شــود. با این تکنیک دیگر برای 
جلوگیری از حرکت شیء به سمت بیرون، 
به نگهدارنده هــای فیزیکــی احتیاجی 

نخواهد بود. این فنــاوری در حال حاضر 
فقط روی اجســام ثابت و بی تحرک قابل 
استفاده است؛ بنابراین نباید انتظار داشت 
به این زودی ها شاهد اتومبیل های پرنده 

مجهز به امواج فراصوت باشیم.
اما بلند کردن اجســام بزرگ تر با اندازه ها 
و اَشــکال مختلف دور از دسترس نخواهد 
بود، شــاید در نهایت بتوان از این فناوری 
برای نگه داشتن مایعات در فضا یا بررسی 
اجسام داغ که در حالت عادی بدون تماس 
نمی توان آنهــا را مورد مطالعــه قرار داد، 

استفاده کرد.

محققانبرزيلیوبريتانیايیموفقشدند؛

وقتیصوت،قلدرمیشود!
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پیشنهاد سردبیر: 
شهرضا رتبه نخست تولید نشاء را در استان اصفهان دارد

اخباريادداشت

شــهردار نطنز، خواســتار توجه ویژه مسئوالن کشــوری و استانی 
به جشــنواره تئاتر کوثر این شــهر شد. سید محســن تجویدی در 
اختتامیه دومین جشــنواره تئاتر اســتانی کوثر اظهار کرد: دومین 
جشنواره تئاتر اســتانی کوثر، با موفقیت به ایستگاه آخر خود رسید 
و امروز جشــنواره اول برای همگان تجدید خاطره شد و امیدواریم 
امســال هم خاطره اش در ذهن شــما مانــدگار شــود. وی افزود: 
از بین 105اثر رســیده به جشــنواره، 24 اثر انتخاب و 47 اجرا در 
3روز در شش نقطه شــهر نطنز اجرا شد و با اســتقبال چشمگیر و 
بسیار درخشــان مردم مواجه و مایه دلگرمی مسئوالن جشنواره و 

همچنین گروه های هنری شد.
شــهردار نطنز تصریح کــرد: باید همواره به پیشــرفت جشــنواره 
فکر کنیم و افق هــای دورتر را ببینیم. تالش می کنیم ســال آینده 
جشــنواره را در ســطح باالتر و در صورت امکان به  صورت کشوری 
برگزار کنیم. وی بیان کرد: کار ســختی اســت؛ اما با اراده ای که در 
جوانان می بینم، شدنی است. در این جشنواره، خبری از هزینه های 
چند ده میلیونی و چند صدمیلیونی نبــوده و همه، مهر و صفا و اراده 
بوده است. تجویدی اضافه کرد: در این سه روز شاهد استقبال، شور و 
شعف مردم و همراهی مردم با مسئوالن امر بودیم که وظیفه  دارم از 

همه مسئوالن تشکر ویژه داشته باشم.
وی ضمن قدردانی از هیئت داوران، از آنان درخواست کرد پیام این 
جشــنواره را به گوش مسئوالن کشور برســانند تا مسئوالن، توجه 

ویژه ای به این جشنواره داشته باشند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرضا گفت: شهرستان شهرضا با تولید 
15میلیون نشاء، رتبه نخست را در استان اصفهان دارد.

عبدالرضا تاکی، با اشاره به برداشــت آلبالو، اظهار داشت: آلبالو 
از جمله محصوالت باغی دهستان اســفرجان با سطحی معادل 
90هکتار اســت که از نظر کیفیت و بازار پسندی، حائز اهمیت 

ویژه ای است.
وی افزود: امسال با وجود حوادث غیرمترقبه سرمازدگی، وزش 
باد شــدید، بارش تگرگ و بــرف بهاره و مهم تــر از همه، ادامه 
خشکســالی، بیش از 35تن آلبالو از باغات دهستان اسفرجان 

برداشت شد.
مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرضا گفت: در حال حاضر با توجه 
به وجود 550هکتار باغ در دهستان اسفرجان و شرایط اقلیمی 
مناســب و اســتعداد منطقه برای تولید محصوالت با کیفیت و 
دارای بازار فروش آلبالو، گیالس، گردو و ســیب، ســعی شده با 
برگزاری کالس های آموزشی و ترویجی، نســبت به راهنمایی 
باغداران برای تبدیل باغ های قدیمی و افزایش ســطح باغ ها با 

روش های نوین آبیاری و ارقام مناسب اقدام شود.
وی بیان کرد: در دهستان اسفرجان، سطح زیر کشت محصول 
گندم و جو، به ترتیب500 و300هکتار اســت که با وجود ادامه 
خشکسالی، امسال بخشی از این سطوح، رها و بخشی نیز نسبت 

به سال های قبل، از عملکرد پائین تری برخوردار بوده است.
تاکــی تصریح کرد: با وجود اســتمرار شــرایط خشکســالی و 
مشکالت عدیده در این زمینه، کشاورزان برای به دست آوردن 
حداکثر تولید در مــزارع خود اهتمام کرده و بــا راهنمایی های 
کارشناســان جهاد کشــاورزی و مدیریت بهینه آب، نســبت 
به کشت در ســطح محدودی شــامل محصوالت لوبیا، سبزی 
 و صیفــی از قبیــل هندوانــه، کــدو و گوجــه فرنگــی اقدام 

کرده اند.
وی افزود: در راستای اجرای مدیریت تلفیقی مبارزه با آفت کرم 
گلوگاه انار، رهاسازی زنبور براکون به صورت آزمایشی در سطح 

6هکتار از باغ های انار شهرستان انجام شد.
مدیر جهاد کشــاورزی شــهرضا گفت: هدف اصلی این طرح، 
افزایش جمعیت حشرات مفید به منظور کنترل کرم گلوگاه انار 
است که رهاسازی طی 10مرحله به فاصله هر 15روز یکبار و با 

تراکم یکصد هزار زنبور در هکتار انجام می شود.
وی افزود: این زنبور پارازیتوئیــد الرو، آفت کرم گلوگاه انار بوده 
و سبب کاهش جمعیت آفت می شود که در صورت کسب نتایج 
 مثبت، با توجه به خســارات شــدیدی که آفت کرم گلوگاه به

تولید کنندگان انار وارد می کند، می توان از آن به عنوان یکی از 
راه های کنترل موثر این آفت ترویج کرد.

تاکی اظهار داشت: با توجه به تولید سالیانه بیش از 150میلیون 
انواع نشاء ســبزی و صیفی درگلخانه های شهرستان شهرضا و 
احراز رتبه اول استانی، این شهرســتان یکی از مراکز مهم تولید 

نشاء در کشور به شمار می رود.
وی با تاکید بر تشکیل شرکت تعاونی نشــاء کاران شهرستان، 
بیان کرد: در ایــن ارتباط برای هدفمند نمودن تولید نشــاء، به 
دنبال هماهنگی و پیگیری های به عمل آمده، جلســه ای تحت 
عنوان نخســتین نشســت نشــاءکاران عمده شهرستان های 

شهرضا و دهاقان، برگزار شد.
مدیر جهاد کشــاورزی شــهرضا گفت: مقرر شــد که جلسات 
آتی با فاصلــه زمانی نزدیــک، در محل مدیریت شهرســتان 
شــهرضا تشــکیل شــده و کلیه تولیدکنندگان نشــاء استان، 
 به منظور انتخــاب هیئت موســس و پیگیــری مراحل بعدی 

حضور داشته باشند.

شهردار نطنز خواستار شد:

ضرورت توجه ويژه مسئوالن کشوری 
و استانی به جشنواره تئاتر کوثر

مدير جهاد کشاورزی شهرضا:

شهرضا رتبه نخست تولید نشاء را 
در استان اصفهان دارد

امام  جمعه نطنز گفت: هنر باید در خدمت ارزش های الهی باشد.
حجت االســالم روح ا... امینی در اختتامیه دومین جشنواره تئاتر 
اســتانی کوثر اظهار کرد: از همه کســانی که هنرمند هستند و 
هنرمندان را موردتوجه قرار می دهند، تشکر می کنم و از شهردار 
نطنز که با وجود آنکه مشکالت زیادی از لحاظ مالی وجود دارد، 

مسائل فرهنگی را پشتیبانی کرده و می کنند.
وی در ادامــه درخصوص بحث هنــر گفت: بیانــی منصوب به 

امیرالمومنین وجود دارد که بر اساس آن بحث هنر از موهبت های 
الهی است و در همه اشکال و محورها انسان حقیقتا آینه جمال و 

جالل الهی است و هنر نیز پله الهی ست.
امام  جمعه نطنز تصریــح کرد: هنر بایــد در خدمت آرمان های 
انســانی قرار بگیرد و اگر درســت و در راه صحیح از آن استفاده 
نشود، انسان مغلوب می شود و اگر مغلوب شود، در دنیا و آخرت 
خسارت می بیند. امینی تبیین کرد: در جامعه اسالمی و آرمانی 
زندگی می کنیم و معتقدیم که آینده آن در اختیار انســان های 
صالح بــوده و مهدویت بر اســاس پاکی و طهارت اســت و ما در 
طریق جامعه اسالمی و آرمانی تالش می کنیم و هنر در خدمت 

آرمان های انسانی ارزشمند است.
وی تاکید کرد: جامعه اسالمی با بی بند و باری و بی عفتی و... هیچ 
نسبتی ندارد و اگر هنر در خدمت  ارزش الهی باشد، کبریت احمر 
یعنی طالی ســرخ اســت و اگر در مصارف دیگر مصروف شود، 

صرف هزینه و اتالف وقت است.

فرمانده انتظامی شهرســتان دهاقان گفت: در چهار ماه گذشته 
 50درصــد از تصادفات جــاده ای منجــر به فــوت در دهاقان 

کاهش یافت.
سرهنگ احمد مقامی با بیان این مطلب اظهار داشت: تصادفات 
جرحی نیز 21درصد کاهش داشــته و در آینــده مانیتورینگ 
کنترل ترافیک شهری دهاقان نیز در مرفوک فرماندهی انتظامی 
شهرستان راه اندازی می شود که این طرح در کاهش تصادفات 

نیز تاثیر دارد.
وی با اشــاره به کاهش 14درصدی مجموع ســرقت ها افزود: از 
ابتدای سال جاری تاکنون، شاهد افزایش 21درصدی کشفیات 
بودیم. فرمانده انتظامی شهرستان دهاقان، مبارزه با مواد مخدر و 
قاچاق کاال را از مهم ترین دغدغه های پلیس و مردم عنوان کرد و 
اذعان داشت: برپایی نمایشگاه مواد مخدر، برگزاری کالس های 
پیشگیری با حضور کارشناسان آگاهی و آماده سازی خانواده ها 
به منظور مبارزه با مواد مخدر، از برنامــه های پلیس در دهاقان 
بوده و آموزش هــای همگانی در مســاجد و مدارس،اصناف و... 
انجام شده است. سرهنگ مقامی گفت: 2محموله قاچاق کاال به 
ارزش 5میلیارد ریال در مدت چهار ماه در دهاقان توقیف شد که 

حاوی قاشق و چنگال و بلوریجات بوده است.
وی باتوجه به عملکرد ســامانه تلفنی 110 در شهرستان، اذعان 
داشــت: از ابتدای ســال تاکنون، یک هزار و 200پیام و تماس 

تلفنی داشته ایم.

امام  جمعه نطنز:

هنر بايد در خدمت ارزش های الهی باشد
فرمانده انتظامی شهرستان دهاقان خبرداد:

کاهش 50درصدی تصادفات منجر به فوت در دهاقان

کوتاه از شهرستان ها

دیدگاه

شهردار کاشــان گفت: هم افزایی و تقویت هماهنگی میان سازمان ها 
و مجموعه های شــهرداری در حوزه فرهنگ، می تواند دستاورد ایجاد 

کمیته فرهنگ شهروندی باشد.
سید محمد ناظم رضوی در نخستین جلسه کمیته فرهنگ شهروندی 
شهرداری کاشان اظهار داشت: کلیت تشــکیل این کمیته ضروری و 
اجتناب ناپذیر است؛ اما نکته مهم در این خصوص آن است که این ساز 
و کار، نباید موجب محدودیت در سایر فعالیت  های فرهنگی مدیریت 

شهری شود.

وی افزود: کمیته فرهنگ شهروندی می  تواند با ایجاد هماهنگی بیشتر 
بین مجموعه  ها، در اجرایی کردن تصمیمات و فرآیندها و تقویت تعامل 
فکری، موجب اثربخشی بیشتر برنامه های فرهنگی شود. رییس کمیته 
فرهنگ شهروندی با تشریح نقطه نظرات و پیشنهادات خود در مورد 
اهداف و دســتورالعمل های این کمیته، از اســتمرار روند برنامه های 
فرهنگی و اجتماعی حوزه مدیریت شــهری تا زمــان تثبیت جایگاه 
کمیته فرهنگ شهروندی خبر داد. رییس شورای اسالمی شهر کاشان 
هم در این جلسه با ضروری خواندن تشکیل کمیته فرهنگ شهروندی 

بیان کرد: باید توجه داشــت که واژه های شهرنشین و شهروند از نظر 
معنایی و مفهومی با یکدیگر متفاوت هستند و لزوما افرادی که در یک 
شهر زندگی می کنند، شهروند محسوب نمی شوند.حسین حیدریان 
آموزش را عامل اساســی رشد در جامعه شــهری دانست و گفت: اگر 
تنها به توســعه فیزیکی و عمرانی شــهر توجه صرف داشــته باشیم 
و از بحث آموزش غافل بمانیم، بدون شــک نمی توانیم به آن توسعه 
مورد نظر برسیم. علی هاشــمی طاهری، رییس کمیسیون فرهنگی 
شورای اسالمی شــهر کاشــان، با تقدیر از اقدامات سازمان فرهنگی 
ورزشی شهرداری کاشان عنوان کرد: همانگونه که با انتخاب شهردار 
جهادی، شــاهد تحول در عرصه مدیریت شــهری بودیم، با استقرار 
نگاه مدیریتی جدید در ســازمان فرهنگی ورزشی، تحول مشهودی 
را در اجرای برنامه های فرهنگی در ســطح شهر نظاره گر هستیم. وی 

کمیته فرهنگ شــهروندی را نه یک اتاق فکر صرف، بلکه مجموعه ای 
با قابلیت اجرایی برنامه  های فرهنگی دانســت و گفت: این کمیته باید 
بتواند مصوبات و برنامه  های خود را از مرحله ایده به عرصه اجرا برساند 
که در این صورت، اثربخشــی آن به صورت عینی و عملی احســاس 
می شــود.مجتبی رضازاده، مدیرعامل ســازمان فرهنگی ورزشــی 
شــهرداری کاشــان نیز در این جلســه با تاکید بر لزوم ایجاد کمیته 
فرهنگ شهروندی تصریح کرد: وجود مجموعه ای مستقل برای تبیین 
اســتراتژی ها و تعیین اولویت ها با کارگروه  های تخصصی، می تواند با 
انسجام ظرفیت های مختلف و بعضا پراکنده، موجب اثربخشی بیشتر 

برنامه های فرهنگی و اجتماعی در حوزه شهروندی شود.
وی در خصوص ســاز و کار تصمیم گیری در این کمیته اذعان داشت: 
پس از ارائــه اولویت های فرهنــگ شــهروندی، کارگروه  ها با حضور 

کارشناســان داخلی و حتی خارج از مجموعه شهرداری، به پیگیری و 
بررسی موضوعات تعیین شده  اهتمام می ورزند.

شهردار کاشان مطرح کرد:

هم افزايی فرهنگی، می تواند دستاورد کمیته فرهنگ شهروندی باشد

فرماندار شهرستان لنجان گفت: شهیدان رجایی و باهنر از عناصر 
فراموش نشدنی تاریخ ایران اسالمی هستند.

سید محسن ســجاد در  نشست ستاد بزرگداشــت هفته دولت، 
با گرامیداشت یاد و خاطره شــهیدان رجایی و باهنر اظهار کرد: 
در دنیــای متالطم امــروز ، نظام مقدس جمهوری اســالمی به 
عنوان یک جزیره امن در خاورمیانه، بر تــارک نظام بین المللی 
در ابعاد مختلف به خوبی می درخشــد ؛ چرا که آرامش حاکم در 
ایران اســالمی، ریشــه در فرهنگ، باورهای اعتقادی ، مذهبی و 

آموزه های دینی ما مسلمانان دارند.
وی افزود: دولت تدبیر و امید زیر چتر والیت ارتباط تنگاتنگی با 
همه مردم و گروه ها و احزاب مختلــف دارد ؛ چرا که مدار حرکت 
دولت یازدهم بر تعقل و انجام کار کارشناســی و فنی قرار گرفته 

که این امر خود، باعث ایجاد نشاط و شادابی در جامعه شده است.
فرماندار شهرســتان لنجان تصریح کرد: نظام مقدس جمهوری 
اسالمی به عنوان یک نظام مترقی، همیشه به دنبال پاسخگویی 
به نیازهای مردم کشــور بوده و در این میان، دولت با ســرلوحه 
قرار دادن منویات معظم له در تمام عرصه ها گام برداشــته؛ چرا 
که دولت به دنبال آن است تا به بهترین شــکل ممکن به مردم 

خدمت گزاری شود.
وی عنوان کرد: دو اتفاق بسیار بزرگ و تعیین کننده در سال 94 
رخ داد؛ اتفاق اول، به ثمر نشســتن مذاکرات هسته ای و اجرایی 
شــدن برجام بود که در پرتو آن، تحریم های ظالمانه از سر مردم 

برداشته و راه توسعه کشور نیز هموار شد.

سجاد ادامه داد: ما موظفیم در شهرستان لنجان تمام تالش خود 
را در این راســتا به کار گرفته تا تمهیداتی را برای ایجاد امنیت و 

آرامش، همراه با نشاط و شادابی برای مردم فراهم کنیم.
ســجاد، رجایی و باهنر را از عناصر فراموش نشدنی تاریخ ایران 
اسالمی دانســت و اضافه کرد: هفته دولت، فرصت مناسبی برای 
تعمیق رابطه دولت و ملت به شــمار می آید و باید با تالش بیشتر 
دســتگاه های اجرایی و خدمت رســان، برای اجرای هر چه بهتر 

برنامه های هفته دولت گام برداریم.
وی عنوان کــرد: در نظام مردم ســاالری دینی ایران اســالمی، 
مردم مبنای حرکت به شمار می آیند؛ چرا که به خوبی می توانند 
مســئوالن را هدایت کنند؛ همانطــور که در بحــث مذاکرات 
هسته ای نیز به دلیل اســتقامت مردم، تیم مذاکره کننده، دنیا 
را مبهوت خود ساخت. فرماندار شهرســتان لنجان بیان کرد: به 
برکت نظام مقدس جمهوری اســالمی، همواره تالش شده تا به 
بهترین شــکل ممکن به مردم خدمت گزاری شود و دولت تدبیر 
و امید نیز تمام ســعی خود را به کار گرفته تــا تمهیداتی جهت 

امنیت، آسایش و آرامش کامل زندگی مردم فراهم شود.
فرماندار شهرســتان لنجان با اشــاره به اینکه اجرای طرح های 
اولویت دار و اساسی مردم، در راس برنامه های کاری در شهرستان 
لنجان قرار دارد، تاکید کرد: رفع نیازهای ضروری مردم در کنار 
کار و تالش برای آسایش جامعه بسیار لذت بخش است ؛ بنابراین 
باید به نقش فعال و خالق و اثربخش مــردم توجه کنیم؛ چراکه 

ثمرات ارزشمند خدمت صادقانه را خواهیم چشید.

وی در ادامه، با اشــاره به جایگاه شهرســتان لنجان در اســتان 
اصفهان، عنوان کرد: شهرســتان لنجان از نظر جایگاه صنعتی و 
کشــاورزی و همچنین موقعیت جغرافیایی و فرهنگی در استان 
اصفهان از جایگاه خاصی برخوردار است و باید در حوزه سالمت 
نیز در قالب یک سیاست کلی، شاهد پیشــرفت روز افزون طرح 

تحول سالمت در این شهرستان باشیم.
فرماندار شهرستان لنجان خاطرنشان کرد: مسئوالن شهرستان 
لنجان با در نظر گرفتن اهداف نظام جمهوری اسالمی و منویات 
مقام معظم رهبری و با گســترش بیمه سالمت در سطح کشور، 
به دنبال ارتقای سطح رضایتمندی، پویایی و نشاط در سطح این 

شهرستان هستند.
وی اذعان کرد: تمایــز رویکرد این دولت بــا برخی رویکردهای 
گذشــته، تاکید بر نظر کارشناســی و پرهیز از تصمیمات آنی 
در بررســی و حل مشــکالت بوده؛ چراکه چاره اندیشــی و نگاه 
کارشناسانه، گذری آرام را به سوی توســعه پایدار رقم می زند و 

محرومیت ها را از میان بر می دارد.
سجاد با بیان اینکه نامگذاری ســال جاری از سوی مقام معظم 
رهبری با عنــوان اقتصاد مقاومتی، اقــدام و عمل، اهمیت نقش 
مشارکت  همه جانبه مردم و دســتگاه های اجرایی را برای تحقق 
اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسالمی نشان می دهد، افزود: 
رفع نیازهای ضروری مردم در کنار کار و تالش، برای آســایش 
جامعه بســیار لذت بخش اســت؛ بنابراین باید به نقش فعال و 
اثربخش مردم توجه ویژه ای داشــت. از ایــن جهت باید با تالش 
روزافزون و تامین نیازهای زیرساختی توســعه، زمینه استفاده 
هر چه بیشــتر از فرصت های به وجود آمــده را فراهم کنیم و با 
بهره گیری از ظرفیت نخبگان و ظرفیت های موجود شهرستان، 
به منظور ارتقای ســطح علمی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی 

شهرستان لنجان گام های موثری برداریم.
وی در پایان تاکید کرد: مردم ما در طــول دوران انقالب، حامی 
اصلی نظام و رهبری بوده اند و در این مسیر دستاوردهای واالیی را 
به دست آورده اند که اگر حضور آنها در تمامی صحنه های انقالب 
نبود، این ارزش ها تداوم نداشــت؛ بر همین اساس دولت یازدهم 
در راستای تکریم و ایجاد نشاط و شادابی در سطح جامعه و برای 
عموم مردم گام برداشته است و باید گفت خدمت به این مردم با 
این همه ایثار و ایستادگی، عبادت و افتخار بزرگی است که نصیب 

مسئوالن شده و باید در این راستا ثابت قدم باشند.
در ادامه این نشست، حاجعلی  محمدی، بخشدار باغبادران گفت: 
هفته دولت فرصت مناســبی برای نشــان دادن خدمات دولت 
و رابطه دولت و ملت به شــمار می آید؛ چراکه شــهیدان رجایی 
و باهنر، با جان و دل در راســتای خدمت رســانی بــه مردم گام 
برداشــتند و دولتمردان ما با الگوبرداری از این عزیزان، به دنبال 

ایجاد رفاه و نشاط در جامعه هستند.

فرماندار شهرستان لنجان عنوان کرد:

رجایی و باهنر؛ عناصر فراموش نشدنی تاریخ ایران اسالمی
شهردار خمینی شــهر گفت: در جلسه ای مشترک با حضور 
مسئوالن شهرســتان و مدیرعامل شرکت متروی اصفهان، 
مقرر شــد در آینده نزدیک عملیات احداث اولین ایستگاه 

مترو در خمینی شهر آغاز شود.
علی اصغر حاج حیدری، در مراســم راه اندازی فاز اول پایانه 
مسافربری خمینی شهر، اظهار کرد: با تکمیل پروژه میدان 
اســتقالل، شــرایط برای احداث رفت  و برگشــت ارتباط 
بین خمینی شهر با شــهر اصفهان فراهم خواهد شد. وی با 
بیان اینکه پایانه مســافربری »همسفر گشت«، اولین طرح 
مشارکتی مردمی با شهرداری اســت، گفت: راه اندازی این 
پایانه مسافربری، به  عنوان یک حرکت ماندگار و منابع تولید 

پایدار برای ارتقای شهر و رفاه حال شهروندان کلید خورد.
حاج حیدری تصریح کــرد: از این پس به همت مدیرعامل و 
هیئت مدیره شرکت اســپادانا همسفرگشت، کلیه خدمات 
حمل  و نقل مســافرین داخلی و زائرین عتبــات عالیات در 
این مکان انجام می شود. شهردار خمینی شهر بیان داشت: 
با انتقال شرکت های اتوبوس رانی بین شهری و مسافربری به 
محل جدید، باعث کاهش ترافیک ســطح شهر و رفاه حال 
مسافرین خواهد شد. وی ادامه داد: در سه سال گذشته همه 
تالش و توان خود را به کار بســتیم  و موفق بــه راه اندازی و 
احداث 150طــرح جدید عمرانی، فرهنگــی و خدماتی در 

خمینی شهر شدیم.
حاج حیدری بــا بیان اینکه خمینی شــهر نیــاز به همتی 
مضاعف برای کار و تالش مسئوالن با همکاری مردم دارد و تا 
سال های آینده باید جبران کمبودهای گذشته شود، گفت: 
درگذشته حق مردم خمینی شهر به معنای واقعی ادا نشده 
است. وی با اعالم اینکه در آینده نزدیک مجموعه فرهنگی 
نیلفــروش زاده راه اندازی خواهد شــد، گفت: ســاماندهی 
ورودی های خمینی شــهر در دســتور کار قرار گرفته و در 
 مرحله اجراســت و با احــداث پایانه مســافربری، یکی از 
ورودی های اصلی شــهر به جاده کمربندی خمینی شــهر 

ساماندهی شد.
شــهردار خمینی شــهر اعالم کرد: تا دو مــاه دیگر ورودی 
دانشــگاه آزاد ساماندهی می شــود و در حال حاضر بخشی 
از عملیات زیرســازی و جدول گذاری انجام  شده و در آینده 
آسفالت این طرح انجام خواهد شــد.حاج حیدری با اشاره 
به اینکه شــهرداری خمینی شــهر به  عنــوان بزرگ ترین 
شــریک مالی پایانه شــرکت تعاونی مســافربری اسپادانا 
همسفرگشت محسوب می شود، گفت: تالش خواهیم کرد 
تا نهایت همکاری را برای تکمیل نهایی این طرح مشارکتی 

با هیئت مدیره شرکت اسپادانا همسفر گشت داشته باشیم.

شهردار خمینی شهر:

آغاز عملیات احداث اولین 
ايستگاه مترو در خمینی شهر

خبر ويژه

هفته دولت 
فرصت مناسبی 

برای نشان دادن 
خدمات دولت 
و رابطه دولت 

و ملت به شمار 
می آيد؛ چراکه 

شهیدان رجايی 
و باهنر با جان و 
دل در راستای 
خدمت رسانی 

به مردم گام 
برداشتند

فرمانده انتظامی شهرســتان گلپایگان گفت: 2 محموله ســیگار خارجی به 
ارزش 115میلیون و 560هزار ریال در گلپایگان کشــف و ضبط شد.حسین 
بســاطی اظهار کرد: ماموران یگان امداد شهرســتان گلپایگان حین گشت 
زنی در حوزه استحفاظی، به یک دستگاه سواری ســمند که در حال تخلیه 
چندین کارتن درب منزلش بود، مشــکوک شــدند. وی با بیان اینکه پس از 
هماهنگی با دادســتان گلپایگان، ماموران جهت بررســی موضوع وارد عمل 
شدند، افزود: طی بازرسی از خودرو و منزل این فرد، تعداد 20 بکس 80تایی 
آدامس خارجی و 73هزار و 840 نخ سیگار قاچاق فاقد هرگونه مدارک مثبته 
گمرکی را کشف کردند. بســاطی گفت: ارزش ریالی سیگارها 110میلیون 
و 760هزار ریال و آدامس ها 4میلیون و 800هزار ریال برآورد شــده اســت.

فرماندهی انتظامی گلپایگان اظهارداشت: در این عملیات یک نفر دستگیر و 
پس از تشکیل پرونده  به مراجع قضایی تحویل داده شد.

مسئول باغبانی جهادکشاورزی شهرستان مبارکه گفت: پیش بینی می شود 
امســال بالغ بر 11هزار و 500تن محصول هلو و شــلیل از باغات شهرستان 
مبارکه برداشــت و روانه بازارهای میوه و تره بار مرکز اســتان و اســتان های 

همجوار شود.
همایون حاتمی گفت: کار برداشت هلو و شلیل از اوایل مردادماه جاری از سطح 

باغات شهرستان مبارکه آغاز شده و تا اواخر شهریورماه ادامه خواهد داشت.
حاتمی به سطح باغات هلو و شلیل شهرستان اشــاره کرد و گفت:  شهرستان 
مبارکه دارای 572هکتار باغ هلو و شلیل است که از اوایل مردادماه امسال کار 
برداشــت محصول در آنها آغاز شده و برداشــت ارقام دیررس هلو نیز تا اواخر 

شهریورماه ادامه دارد.
وی گفت: پیش رس، مخملی، زعفرانــی و  آلبرتا، از ارقام هلو در شهرســتان 

مبارکه محسوب می شود.

 کشف محموله سیگار و
آدامس های قاچاق در گلپايگان

 برداشت 11هزار و 500تن هلو
و شلیل از باغات مبارکه
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اخباريادداشت

زيبايی

 دبیر سابق هیئت مدیره انجمن بیماران کلیوی کشور گفت: حدود ۱۰ 
درصد از بودجه بهداشت و درمان هر کشور صرف دارو و درمان بیماران 

کلیوی می شود.
داریــوش آرمان با اشــاره به پیــش بینــی وزارت بهداشــت مبنی بر 
 ۲ برابر شــدن تعــداد بیمــاران کلیوی طی ۱۰ ســال آینــده، گفت: 
 بی تردید تحقق این آمارها بســیارنگران کننده اســت. به همین خاطر 
 دســت انــدرکاران مربوطــه در بخــش هــای دولتــی و غیردولتی 
مــی بایســت بــرای ارتقای ســامت مــردم و نیــز آگاهی بخشــی 
 به عموم افــراد جامعــه برای پیشــگیری از ایــن بیمــاری خاموش 
برنامه ریزی های جدی ، هدفمنــد و در عین حال میــان مدت و بلند 
مدت داشــته باشــند. وی تاکید کرد: بنابراین باید حرکت های جدی 
در کاهش روند رو به رشــد این بیماری ها و همچنیــن تامین خدمات 
مختلف مورد نیازبرای این گونه بیماران صورت گیرد. عضو سابق هیئت 
مدیره انجمن بیماران کلیوی کشور خاطرنشــان کرد:با توجه به اینکه 
 برنامه های پیشگیری جدی ومنســجمی در کشور به چشم نمی خورد، 
به نظر می آید با توجه به پیش بینی های وزارت بهداشــت، تا ۱۰ سال 
آینده شاهد سیر افزایشی بیماری های کلیوی نسبت به وضعیت موجود 

باشیم.
وی هشدار داد: به نظر می رسد تا ۱۰ سال آینده تعداد بیماران مبتا به 
نارسایی پیشــرفته)نیازمند دیالیز و پیوند( که در حال حاضر حدود ۸۰ 

هزار نفر هستند، به۱۵۰ هزار نفر برسد.
 آرمــان خاطرنشــان کــرد: در شــرایط کنونی بــرای پیشــگیری از

بیماری های حــاد کلیوی درکشــورنیازمند برنامه ریــزی های کان 
مدیریتی وکارشناســی ازسوی مســئوالن ودســت اندرکاران وزارت 
بهداشت و حتی کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس هستیم تا انشاا... 
درآینده شــاهد رشــد حداقلی تعداد بیماران مبتا به نارسایی کلیوی 

باشیم.

 قائم مقام معاون بهداشــتی وزارت بهداشــت، به تاکیــد مقام معظم 
رهبری بر ســطح بندی و نظام ارجاع در اجرای برنامه پزشک خانواده 
اشــاره کرد و گفت: پزشــک خانواده در فارس به مفهــوم جهانی آن 

نزدیک شده است.
دکتر ناصر کانتری گفت: برنامه پزشــک خانواده بــه ویژه در فارس، 
 بر اســاس مدل جهانی و به شــکل تطبیــق یافته با مســائل بومی و 
توانمندی های کشــوری، به صورت کامل در مسیر درست بوده است 
و به عنوان قائم مقام معاونت بهداشــتی وزارت بهداشت می گویم که 
پزشــک خانواده در فارس، به مفهوم جهانی آن نزدیک شــده است. 
وی از اصاح روش کار پزشــکان خانواده، با کمک طــرح تحول نظام 
بهداشــت خبر داد و افزود: اکنون تشــکیل پرونده الکترونیک خانوار 
تحت پوشش، خدمات ارتقایی، پیشــگیری، غربالگری و نیز تشخیص 
و درمان که پیش از این هم اجرا می شد، در حال ارائه است. کانتری با 
تاکید بر پذیرش عمومی در خصوص این برنامه، اضافه کرد: باید جامعه 
و حاکمیت آماده پذیرش این برنامه باشند و ظرفیت ها در راستای آن، 
به کار بسته شــود، از طرفی الزم است یک مدل پرداخت داشته باشیم 
و الزم اســت منابعی که به برنامه اختصاص داده می شــود، جوابگوی 

کشور باشد.
کانتری با اشاره به برگزاری نشســت های متوالی برای رفع مشکات 
این برنامه و کســب عزم دولت برای اجرای آن، ادامه داد: هم اکنون در 
حال پیش بینی دقیق منابع هســتیم تا چنانچــه حاکمیت عزم کند، 
برای اجرا آماده باشیم. وی یادآور شد: در حال حاضر روستاهای کشور، 
به صورت کامل تحت پوشــش پزشک خانواده هســتند و آرام آرام در 
حال گسترش آن به شهرها هستیم که بر همین اساس، شهرهای ۲۰ 

تا ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، در اولویت اجرای این برنامه هستند.

 نتایج یک تحقیق نشان می دهد مادرانی که در طول دوره بارداری 
مبتا به دیابت می شوند کودکشان در معرض ریسک باالی ابتا به 

چاقی در سنین قبل از نوجوانی قرارمی گیرد.
مطالعات مرکــز تحقیقــات پنینگتون بیومدیــکال لس آنجلس 
آمریکا نشان می دهد؛ عوامل محیطی پیش از تولد، دوره جنینی 
و بعد از تولد بر چاقی دوره کودکی تاثیر داشته و قرارگیری جنین 
درون رحــم در مقابل دیابــت دوره بارداری مادر، کــودک را در 

معرض ریسک باالی پیامدهای بلندمدت منفی قرار می دهد.
این مطالعه مبتنی بر تحقیق مقطعی چندملیتی اســت که در ۱۲ 

کشور انجام شده و شامل ۴۷۴۰ کودک بوده است.
در ایــن تحقیق، محققــان فاکتورهای گوناگون نظیر ســن مادر 
به هنگام زایمان، ســطح تحصیات، وضعیت تغذیه نوزاد، ســن 
جنینی، تعــداد خواهر و برادرهــای بزرگ تــر، فعالیت فیزیکی 
متوسط تا شدید، زمان خواب، جنسیت و وزن نوزاد به هنگام تولد 

را در نظر گرفتند.
درحالی که شــیوع دیابت بارداری مادر ۴/3 درصد بود، کل میزان 
شــیوع چاقی کودک، چاقی مرکزی و چربی باالی بدن به ترتیب 

۱۲/3، ۹/۹ و ۸/۱ درصد تعیین گردید.
افزایش ریســک برای کودکان متعلق به مــادران مبتا به دیابت 
دوره بارداری در مقایســه با مادران فاقد ایــن بیماری، ۵3 درصد 
برای چاقی، ۷3 درصد برای چاقی مرکزی و ۴۲ درصد برای چربی 

باالی بدن بود.
گانگ هو، محقق این پژوهش، در این باره می گوید: »مکانیسمی 
که به واسطه آن، قرارگیری جنین در مقابل دیابت موجب افزایش 
ریســک چاقی می شود به طورکامل مشــخص نیست. قرارگیری 
در معرض دیابت مادر، با افزایش رشــد بیش از انــدازه جنین در 
رحم مرتبط اســت که به احتمال زیاد ناشی از افزایش بافت چربی 

جنینی و تغییر در سطح هورمون جنینی است.«
از این رو قرارگیری در معرض دیابت مادر منجر به باال رفتن سطح 

قند خون، انسولین و لپتین در نوزاد می شود.
همچنین ابتای مــادر به دیابت بارداری ممکن اســت بر ژنتیک 
نوزاد تاثیر بگذارد و تجلی ژن ها به گونه ای شود که به سوی تجمع 

چربی بدن یا متابولیسم مرتبط سوق پیدا کند.
وی در ادامه عنوان می کند: »ما دریافتیــم دیابت بارداری مادر با 
افزایش ریســک چاقی دوره کودکی در بین کودکان ۹ تا ۱۱ سال 
در ۱۲ کشور مرتبط است و این موضوع کاما بی ارتباط با شاخص 

توده بدنی مادر نیست.«

 یافته های تــازه محققان و متخصصان دســتگاه گوارشــی بدن،
 نشان می دهد که پوشــیدن گن ها و جوراب شلواری های تنگ به 

اندام های زنان بخصوص اندام ناحیه شکم صدمه می زند.
بر اســاس آنچه روزنامه هافینگتون پســت نقل کرده، پزشــکان 

 متخصص گــوارش بــا بیان نظرشــان دربــاره پوشــیدن گن 
و جوراب شلواری های تنگ گفته اند: گن هایی که به منظور الغر تر 
نشان دادن و خوش فرم نشان دادن شکم و باسن خانم ها استفاده 
می شود، و همچنین جوراب شــلواری های تنگ، به معده، روده و 
روده بزرگ فشار آورده و سبب بد قواره شــدن اندام های تحتانی 

می شوند.
دکتر سوزان اســکات، استاد مدرسه پزشــکی دانشگاه منچستر 
گفت: »فشرده سازی معده و روده ریفاکس اسید و سوزش معده 
را تشدید می کند و مشکل بی اختیاری ادرار را که در میان خانم ها 
شایع است تشــدید می کند.« او افزود: »وجود الیه های الستیکی 
ضخیم در جوراب ها ســبب لخته شــدن خون در ران ها و ایجاد 

عفونت های باکتریایی در واژن می شود.«

یک متخصص تغذیه گفت: جویدن آدامس بر کاهش وزن و الغری 
افراد تاثیرگذار اســت.  دکتر یحیی پاســدار با بیان اینکه آدامس 
جویدن در الغری موثر اســت، گفت: مهم تریــن تاثیر آدامس در 
الغر شدن افراد این است که آدامس از ریزه خواری افراد جلوگیری 
می کند. وی تصریح کرد: به طور معمول افراد زمانی که مشــغول 
جویدن آدامس هستند، نمی توانند چیز دیگری بخورند و به همین 
علت جویدن آدامس از زیــاد خوردن و ریزه خواری پیشــگیری 

می کند و از این طریق به الغر شدن افراد کمک می کند.
پاســدار با بیان اینکه برخــی آدامس ها شــیرین و برخی دیگر 
فاقد شکر  هستند، گفت: شــکر موجود در یک آدامس یک یا دو 
 گرمی آن قدر زیاد نیســت که بتواند تاثیری در افزایش وزن افراد 
داشته باشد، اما توصیه ما این است که افراد ترجیحا از آدامس های 

بدون شکر و فاقد مواد انرژی زا استفاده کنند.
وی تصریح کرد: در نفخ آور بــودن آدامس، تنــد جویدن، مقدار 
 هوای بلعیده شده و مقدار بزاق موثر است و چنانچه آدامس خوب 

جویده شود نفخ آور بودن آن تا حد زیادی کاهش می یابد.

حتما شــما هم افراد زیادی را می شناســید که هنگام خوردن 
انگور هســته آن را خارج می کننــد چون جویــدن آن حالت 
ناخوشایندی برای اکثر افراد دارد. اما شاید باورتان نشود همین 
هسته های کوچک، ســفت و اعصاب خرد کن به حفظ جوانی، 
سامت، زیبایی و حتی تناسب اندام شما کمک می کنند! البته 
خواص هســته انگور به همین جا ختم نمی شود. در این مطلب 
شما را با گوشه ای از خواص این هســته های به ظاهر بی ارزش 

آشنا می کنیم.
هسته انگور برای مقابله با آلودگی

 شــاید کمــی عجیب بــه نظر برســد امــا نتایــج پژوهش ها 
نشــان می دهد که هســته انگور نه تنها ما را در برابر آلودگی ها 
حفظ می کند بلکه تاثیــر منفی دخانیات را نیــز تا حد زیادی 
کاهش می دهــد. اگر در شــهرهای بزرگ و در میــان آلودگی 
هوا زندگی می کنید و یا جــزو ســیگاری های غیرفعال )افراد 
غیرســیگاری که در معرض دود ســیگار قرار دارند( یا  از افراد 
پراسترس هســتید حتما انگور میل کنید و هســته های آن را 

درنیاورید.
هسته انگور گنجینه آنتی اکسیدان

هسته انگور سرشــار از آنتی اکســیدان از جمله اسید فنول ها، 
توکوفرول و پروانتوسیانیدین است که برای سامتی بدن غوغا 
می کنند. این آنتی اکسیدان ها بدن را در برابر رادیکال های آزاد 

محافظت کرده و باعــث تقویت بافت  ها و ارگان ها می شــوند. 
خواص آنتی اکسیدانی، ویتامین ها ی C و E و بتاکاروتن موجود 
در هسته انگور به مدت 3 روز در بدن فعال می شوند و با عناصر 

مضر و آسیب رسان مقابله می کنند.
هسته انگور برای تحريک و تصفیه خون

هسته انگور باعث تحریک جریان خون می شود. این کار مانع از 
ایجاد ترومبوز )تشکیل لخته خون( شده و فشارخون را کنترل 

می کند. 
فاوونوئیدها که جزو دیگر ترکیبات هســته انگور هستند باعث 
تقویت رگ  های خونی و تصفیه خون از بقایــای داروها و دیگر 
عناصر مضر می شود. این ترکیبات همچنین برای افرادی که از 

مشکات قلبی رنج می برند مفید است.

یکــی از آردهایی که در آشــپزی ایرانی مورد اســتفاده 
قرار می گیــرد، آرد نخودچی اســت. تا به حــال با خود 
فکــر کرده اید که ایــن آرد چه تفاوتی بــا آردهای دیگر 
دارد و خاصیت منحصر به فرد آن چیســت؟ در پاســخ 
به این پرســش باید گفت نخودچی، از مواد غذایی است 
که مصرفش به عنــوان یک ترکیــب پرپروتئین توصیه 

می شود.
در طبقه بندی تغذیــه ای، آرد نخودچی جــزو حبوبات 
محســوب و از نخود تازه یــا نخودچی بدون پوســت و 

بی نمک تهیه می شود.
بیشترین مصرف این آرد در صنعت شیرینی پزی و تفاوت 
عمده آن با ســایر آردها از نظر مواد مغــذی، نوع و اندازه 

نشاسته است. در ترکیب نشاسته آرد غات، مقدار آمیلوز 
و آمیلوپکتین، در سطح یکسانی است درحالی که در آرد 
تهیه شده از حبوبات، میزان آمیلوز نسبت به آمیلوپکتین 
بیشتر اســت و نشاســته موجود در آن وقتی با آب حل 

می شود، حالتی ژله ای پیدا می کند.
جالب است بدانید که طی فرآیند تصفیه، میزان ویتامین 
B موجود در آرد غات کم می شــود و در نتیجه خواص 
تغذیه ای آن کاهش می یابد اما در آرد نخودچی به دلیل 
اینکه عمل فرآینــد تصفیه روی آن صــورت نمی گیرد، 
میزان فیبر )که نوعی فیبر محلــول در آب و برای حفظ 
سامتی مفید است( تغییر نمی کند و مواد مغذی موجود 

در آن حفظ می شود.
جالب اســت بدانیــد ارزش غذایی یک ســوم لیوان آرد 
نخودچی، معادل یک واحــد نان و غات یــا یک واحد 
گوشــت )البته از نوع بســیار کم چرب( است و مصرف 
آن در صورتی که بوداده و شور نباشــد، به افرادی که در 
جویدن حبوبات مشــکل دارند، توصیه می شود. در این 
مــوارد، آرد نخودچی جایگزین مناســبی برای حبوبات 
است و فرد می تواند با مصرف آن مواد مغذی مورد نیازش 
را دریافت کند. البته مقادیــر مصرف، با توجه به نیازهای 

فردی و میزان انرژی دریافتی برای هر نفر متفاوت است.

دبیر سابق هیئت مديره انجمن بیماران کلیوی:

10 درصد بودجه سالمت کشورها 
صرف بیماران کلیوی می شود

قائم مقام معاون بهداشتی وزارت بهداشت:

 پزشک خانواده وارد شهرهای 
۲0 تا 100 هزار نفر می شود

مطالعات نشان می دهد؛

تاثیر ديابت دوره بارداری 
بر چاقی کودک

آشنايی با خواص آرد نخودچی آشنايی با خواص هسته انگور)1(

آدامس جويدن الغر می کند؟

خواص خوراکی ها

دانستنی ها

گاهی پیش مــی آید که یکــی از محصوالت بهداشــتی 
موردنیازتــان مانند کــرم مرطوب کننده یا پــاک کننده 
را تمام کرده اید؛ بنابراین به فکــر جایگزین آن می افتید، 
 جایگزینی که بــه راحتی بــه آن دسترســی دارید و فکر 
می کنید تاثیر منفی روی صورت نمی گذارد، در حالی که 

خیلی از مواد را نباید روی صورت استفاده کرد.
 موادی که برای پوســت صورت زیان دارد، شامل موارد زیر 

است:
اسپری مو

 ممکن است شــنیده باشید که زدن اســپری مو به صورت 
می تواند به فیکــس کردن آرایش کمک کنــد، ولی نباید 
هرگز آن را به صورت بزنید، زیرا حاوی الک و الکل اســت 
 که منجر به خشکی پوست خواهد شد و چهره پیرتر به نظر 
می رسد. عاوه بر این در اســپری مو موادی وجود دارد که 
می تواند ســبب  خارش، پوسته پوسته شــدن، سوزش و 

حساسیت پوست و ایجاد جوش های ریز در صورت شود.
رنگ مو

اگر به طور مداوم موهایتان را رنگ می کنید و می خواهید 
رنگ ابرو را با موهایتان هماهنگ کنید، از یک رنگ گیاهی 
و یا ریمل ابرو استفاده کنید، چرا که فرموالسیون آن مایم 

تر است.
رنگ موها همچنین می تواند موجب حساســیت پوســت 

اطراف چشم و حتی سوزش و اشک ریزش چشم شوند.
سرم مو

تنها درج بودن نام »ســرم«  روی هر محصول به این معنی 
نیست که می تواند برای پوست نیز مناسب باشد.

در ســرم مو موادی وجود دارد کــه به طور نرمــال برای 
 درمان چین و چروک و دیگر مقوله های پوســتی استفاده 

نمی شود.
عاوه براین اکثر آنها حاوی عطر هستند که می تواند بسیار 

برای پوست صورت حساسیت ایجاد کند.
کرم پا

کرم پا را هرگز برای پوست صورت استفاده نکنید،زیرا این 
کرم ها برای صورت بسیار قوی، ضخیم و چسبناک هستند.

شامپو
 برخی افراد از شــامپو برای صــورت و بدن نیز اســتفاده 
می کنند. موادی که برای شست و شــوی موها از آلودگی 
و چربی های اضافــی وجود دارد ، با مــوادی که برای پاک 
کردن پوست صورت  مناسبند یکسان نیستند. ماده ای که 
در شامپو استفاده می شود، قوی اســت تا کثیفی و چربی 
مو را از بین ببرد بنابراین باعث خشــکی و ناراحتی پوست 

صورت می شود.

اين 10 ماده را
 به صورتتان نزنید)1(

 پیشنهاد  سردبیر: 
آدامس جويدن الغر می کند؟

آيا مصرف قرص 
زينک يا روی کار 
درستی است؟

دکتر اردشــیر ارضی- دکتــرای فارماکولــوژی تاکید کرد: 
به هیچ وجــه نباید قبل از انجــام آزمایش خــون و اطاع از 
 کمبــود روی در بدن به مصــرف قرص زینک یــا روی اقدام 

کرد.
دکتر اردشــیر ارضی، با بیان اینکه مصرف روی از زمان های 
قدیم در یونان باســتان برای درمان سوختگی پوست و ترمیم 
زخم های حاصل از جراحی رواج داشــته اســت، اظهار کرد: 

گاهی میزان روی در بدن کم می شود، این کم شدن می تواند 
به دلیل دفع زیاد روی از بدن انســان یا کاهش جذب آن یا به 

طور کلی نیاز بدن فرد به روی باشد.
این عضو هیئت علمی دانشــگاه جندی شــاپور اهواز گفت: 
عوارضی مانند تاخیر در بلوغ جنســی، آســیب به سیســتم 
ایمنی بدن، توقف رشــد و نمو در جوانان، ریزش مو، اختال 
در آگاهی، کاهش اشتها و ایجاد اسهال از آثار کمبود روی در 

بدن است.
وی افزود: روی یکی از عناصر مهم برای سامت انسان است و 
در بسیاری از موارد درمانی مانند درمان بی اشتهایی عصبی، 
هپاتیت مزمن، سندروم داون، کم کاری غده تیروئید، درمان 
زگیل، در موارد عقیم شــدگی و حتی ایدز کاربــرد دارد اما 
مصرف خودســرانه این عنصر می تواند عــوارض جانبی گاه 

خطرناکی را برای فرد به وجود آورد.

گن و جوراب شلواری چه صدماتی به اندام خانم ها وارد می کند؟

اگر فرد خندانی باشــید، امکان بروز اضطراب و ترس در 
شما دشوارتر خواهد شــد، چون شوخ طبعی و لبخند یک 

ابزار مفید برای مبارزه با افسردگی است.
 شــوخ طبعی یــک عامــل التیام بخش قدرتمنــد برای 
افسردگی و اضطراب اســت. به طورکلی، خندیدنـ  حتی 
خنده نخودی یا تبســم - مزیت های ســامتی فراوانی 
دارد که در این مقاله به ۵ مــورد از مهم ترین مزیت های 

سامتی خنده اشاره می کنیم.
خنده درد را کاهــش می دهد. تیمی از کارشــناس های 
سوئدی متخصص درزمینه درد، در سال ۲۰۱3 تحقیقی 
را درزمینه چگونگی تاثیر شــوخ طبعی در تســکین درد 
مزمن بیمــاران انجام دادنــد. یکی از نویســندگان این 
تحقیق به نــام آقای تومــاس بنز می گوید: »از ســویی 
شوخ طبعی یک راهکار مناســب برای کاهش تحمل درد 
است و از ســوی دیگر شــوخ طبعی کیفیت زندگی افراد 
مبتابه دردهــای مزمن را بهبود می بخشــد.« این تاثیر 
مثبت شــوخ طبعی به این دلیل اســت که شــوخ طبعی 
ترشــح اندورفین ها را فعال می ســازد و باعث تســکین 
تنش عضانی می شود. پروفســور ویلیبالد روچ، از اساتید 

دانشگاه زوریخ سوییس می گوید: »از شوخ طبعی می توان 
به عنوان یک تکنیک شناختی موثر برای کنترل و کاهش 

درد استفاده کرد.« 
شــوخ طبعی می تواند در مقابله بــا بیماری ها به ما کمک 
کند. عاوه بر ایــن، خنده و شــوخ طبعی می تواند باعث 
تقویت سیستم ایمنی بدن ما شود. وقتی که می خندیم، با 
دیافراگم خود نفس می کشیم که این امر باعث تمیز شدن 
سیستم لنفاوی می شود. افزایش جریان مایع لنفاوی که 
از گره های لنفاوی عبور می کند باعث از بین رفتن سم ها 
می شــود و افزایش تعداد لنفوسیت های جریان داشته در 
خون می تواند مــا را از بیماری ها محافظت می کند. عاوه 

بر این، خنده التهاب را کاهش می دهد.
در دهه ۱۹۸۰نیز محققان دانشــگاه لومــا لیندا درایالت 
کالیفرنیا تحقیقی را درزمینه تاثیر خنده روی سیســتم 
ایمنی بدن انجــام دادند. در این تحقیــق دکتر لی برک 
و همکارانــش دریافتند کــه وقتی شــرکت کننده های 
تحقیق یک فیلــم خنده دار می دیدند، ســطوح هورمون 
بتا اندورفین ها )کــه باعث بهبود خلق وخو می شــود( و 
هورمون های رشد انسانی )که باعث بهبود سیستم ایمنی 

می شــوند(  در بدن آنها به ترتیب ۲۷ درصد و ۸۷ درصد 
افزایش می یافت.

خنده، اســترس را کاهش می دهد. محققان  این دانشگاه 
در ســال ۲۰۰۱ تحقیــق دیگــری را درزمینــه مزیت 
ســامتی خنده انجــام دادند و ایــن بار ایــن موضوع را 
موردبررســی قرار دادند که انتظار خنده چطور می تواند 
 ســطوح ســه هورمون اســترس به نام های کورتیزول،

 اپی نفرین )آدرنالین( و دوپاک )یک ماده شــیمیایی در 
مغز که به تولید آدرنالین کمک می کند( را کاهش دهد. 

خنده به پیشــگیری از بیماری قلبی کمــک می کند. در 
ســال ۲۰۰۰ محققان مرکز پزشــکی دانشــگاه مریلند 
در شــهر بالتیمور تحقیقی را در نشســت ســاالنه کالج 
متخصصان قلب آمریــکا ارائه دادند که بر اســاس نتایج 
آن، خنده می تواند از وقوع حمله قلبی در افراد جلوگیری 
کند. محققان این تحقیق دریافتنــد که در موقعیت های 
مختلف، افــراد مبتابــه بیمــاری قلبی در مقایســه با 
دیگر افراد سالم هم سن و ســال خود چهل درصد کمتر 
می خندنــد. به عبارت دیگر، افراد مبتابــه بیماری قلبی 

کمتر می خندیدند.
دکتر میشــل میلر، مدیر مرکز کاردیولوژی پیشــگیرانه 
در مرکز پزشــکی دانشــگاه مریلند می گوید: »ما هنوز 
نمی دانیم که چرا خندیــدن از قلب محافظت می کند، اما 
می دانیم که اســترس ذهنی با تضعیف اندوتلیوم، جداره 
محافظتی رگ هــای خونی ما، در ارتباط اســت. تضعیف 
اندوتلیوم، سبب ایجاد یک ســری از واکنش های التهابی 
می شود که تجمع چربی و کلسترول در عروق کرونری را 
به بار می آورد و درنهایت منجر به حمله قلبی می شــود.« 
خندیدن فشــارخون را تنظیم می کند و جریان خون پر 
از اکسیژن را در سرتاسر بدن افزایش می دهد که هردوی 
این موارد برای ســامتی قلب ضروری است. دکتر میلر 
می گوید: توانایی خندیدن، حتی اگر خندیدن یک رفتار 
اکتســابی باشــد، می تواند یکی از عوامل مهم در کاهش 
میزان مرگ ومیر در کشورهایی باشــد که بیماری قلبی 
به عنوان عامل اصلی مرگ ومیر در آن کشــورها محسوب 

می شود.
خنده باعث سوزاندن کالری ها می شود. حقیقت این است 
که برای خندیــدن نیز باید کالری مصــرف کنید. یکی از 
محققان دانشکده پزشکی دانشگاه وندربیلت به نام دکتر 
ماسیج بوچوسکی در ســال ۲۰۰۵ تحقیقی را در کنگره 
چاقی اروپا ارائه داد که بر اساس نتایج آن خندیدن انرژی 
را افزایش می دهد و میــزان ضربان قلــب را از ۱۰ تا ۲۰ 

درصد باال می برد.
دکتر بوچوســکی و یکی دیگر از همکارانــش ۴۵ زوج را 
موردبررســی قراردادند. محققان این تحقیق، ابتدا به این 
افراد فیلم های خنده داری را نشــان دادند و سپس میزان 
سوخت وساز بدن آنها را اندازه گرفتند. نتایج این تحقیق 
نشــان داد که خنده ۵ تــا ۱۵ دقیقــه ای می تواند باعث 

سوزاندن ۱۰ تا ۴۵ کالری در هرروز شود.

خنديدن فشارخون 
را تنظیم می کند و 
جريان خون پر از 

اکسیژن را در سرتاسر 
بدن افزايش می دهد 
که هردوی اين موارد 

برای سالمتی قلب 
ضروری است.

چرا خنده بر هر درد بی درمان دوا ست؟

يکی از کمدين های معروف آمريکا به نام استیون کولبرت در سال ۲00۷ در مورد رويداد غم انگیز دوران کودکی خود 
)وقتی  که 10 ساله بود، پدر و دو برادرش را در سانحه هوايی از دست داد( با مجله پرادا مصاحبه ای انجام داد. در اين 
مصاحبه او گفته بود که  پس ازاين رويداد غم انگیز غرق در ترس و اندوه شده بود و يک شب که در يک گروه نمايش 
کمدی مشغول شاگردی بود ناگهان خنده به لب هايش آمد و شروع به خنديدن کرد. او می گويد: »آن شب چیزی از 

درون من فوران کرد و درنهايت ديگر نمی خواستم که مثل يک آدم افسرده باشم.«
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يادداشت
پیشنهاد سردبیر: 

کدام هتل ها  واقعا پر می شوند؟

به گزارش روابط عمومی پژوهشــگاه میراث فرهنگی و گردشگری  
حامد وحدتی نسب، سرپرســت هیئت باستان شناسی گفت:پیش 
ازایــن، تنهــا دربخش هــای کوهســتانی جنوب شــرق دریای 
مازندران،درمحوطه کیارام دراســتان گلســتان، مــواد فرهنگی 
منتسب به انسان نئاندرتال شناسایی شــده بودکه این امر مربوط 
به بیش از شــش دهه پیش اســت که توســط باســتان شناسان 
 انگلیســی انجام گرفته بــود.وی افزود:درخردادماه ســال جاری،
  فاطمه شــجاعی فــر، یکی از دانشــجویان کارشناســی ارشــد

 باستان شناسی موسسه آموزشی مارلیک نوشهر به طور تصادفی به 
تجمعی از دست افزارهای ســنگی روی سطح در کوهستان مشرف 
به منطقه بَنِدپی در شهرستان نوشهر برخورد کرد.  به نظر می رسد 
که این منطقه نخســتین و بزرگ ترین محوطه انسان نئاندرتال در 
نوشهر باشد و محوطه تازه کشف شــده بندپی نوشهر از منظر ابعاد 
و همچنین از نظر تعداد دست افزارهای سنگی ازجمله بزرگ ترین 
محوطه های گزارش شده و نخســتین مدرک از حضور انسان عصر 
پارینه ســنگی میانی )نئاندرتال( در این بخش از جغرافیای ایران 
است. وی افزود:مطالعات ابتدایی درباره ریخت شناسی و فن آوری 
دست افزارهای سنگی نشان داده که بیشــتر آنها منتسب به دوره 
پارینه ســنگی میانی )بازه زمانی بین 250 تا400هزار سال پیش ( 
اســت، یعنی دوره ای که از آن به نام عصر انســان نئاندرتال نیز یاد 
می شــود. همچنین،  بخش خاص و مجزایی از محوطه، دارای مواد 
 فرهنگی منتســب به انسان هوشــمند و دوره پارینه سنگی جدید 

)بازه زمانی 40 تا 18 هزار سال پیش( است.

اخبار

دانستنی های سفردیدنی ها

 به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی ســازمان میــراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری، در پی بازدید هیئت 5 نفره بازرگانان 
هلندی از ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
پیشنهاد تشــکیل کمیته ای از طراحان اروپایی و ایرانی به منظور 
ارتقای طراحی محصوالت صنایع دســتی و حضور پررنگ تر آن در 
 بازارهای بین المللی مورد توافــق طرفین قرار گرفت. بازدید هیئت 
5 نفره  متشــکل از طراحان داخلی و بازرگانــان هلندی در زمینه 
مبلمان صنایع دستی و چراغ های روشنایی با همراهی صادرکننده و 
سرمایه گذار در راستای راه اندازی مرکز فروش دائمی صنایع دستی 

در کشور هلند در شهریور ماه 95 به ایران انجام شد. 
این هیئت که مرکب از صادرکنندگان و ســرمایه گذاران در هلند 
است به دعوت رییس انجمن صادر کنندگان صنایع دستی به ایران 
سفر کرده بودند، در ادامه سفرخود به دعوت دفتر صادرات معاونت 
صنایع دستی در سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری 
حضور پیدا کردند و از شــوروم های صنایع دستی مستقر در محل 
سازمان بازدید کردند. گفتنی است؛ در نشستی که به همین منظور 
در محل معاونت صنایع دستی برگزار شد، این هیئت نظرات خود را 
در مورد صنایع دستی ایران و نحوه بهتر عرضه شدن صنایع دستی 
وحضور پررنگ تر در بازارهای بین المللی را ابراز کردند.همچنین در 
این نشســت رنگ، کیفیت و قیمت محصوالت صنایع دستی مورد 
بحث و بررسی قرار گرفت. الزم به ذکر است، در این نشست پیشنهاد 
تشــکیل کمیته ای از طراحان اروپایی و ایرانی بــه منظور ارتقای 
طراحی محصوالت صنایع دستی و حضور پررنگ تر آن در بازارهای 
بین المللی و نیز معرفی همکاری ها و پروژه های مشــترک در این 

کمیته نیز  مورد موافقت طرفین قرار گرفت.

به گزارش ایرنا،  مشاور رییس ســازمان میراث فرهنگي، صنایع دستي 
و گردشــگري گفت: یک هزار و ۳50 اثر ناملموس معنوي در فهرســت 
آثار ملي و 10 اثر ناملموس ایرانی در فهرســت آثار جهاني ثبت شــده 
اســت. زهرا ســادات احمدزاده در همین باره افزود: آداب و رسوم عید 
نوروز، قالي بافي مناطق مختلف کشور، قالي شویان و ادبیات شفاهي از 
 جمله آثار ثبت جهاني است که زنان در آن نقش بسیار مهمي دارند. وي 
ادامه داد: همچنین در حوزه آثار ملموس کشور شامل بناهاي تاریخي و 
آثار طبیعي ، ۳1 هزار و 580 اثر در فهرست آثار ملي و 12 اثر در فهرست 

جهاني ثبت شده است.
احمدزاده با بیان اینکه روند ثبت جهاني و ملي آثار ملموس و ناملموس 
کشــور در دولت یازدهم شتاب بیشــتري گرفته اســت ، تصریح کرد: 
پرونده هاي ثبت آثــار هم از نظر کیفیت محتوایــي و موضوعي و هم از 
نظر ســرعت ارســال در دولت یازدهم وضعیت مطلوب تري نسبت به 
گذشته داشته است. مشاور امور بانوان و خانواده سازمان میراث فرهنگي، 
صنایع دستي و گردشگري با تاکید بر نقش زنان در حفظ آثار ناملموس 
معنوي خاطرنشان کرد: امید اســت با توجه به نگاه ویژه دولت یازدهم 
به حوزه زنان، بتوان آثار معنوي بیشــتري در سراســر کشور براي ثبت 
ملي و جهاني شناسایي کرد. شــرکت در آیین گشایش دبیرخانه ثبت 
آثار معنوي چهارمحال وبختیاري، دیدار با بانوان حوزه میراث فرهنگي، 
صنایع دستي و گردشگري و بررسي شاخص ها و اقدام هاي حوزه زنان از 

مهم ترین برنامه هاي سفر احمدزاده به شهرکرد است.

به گزارش ایسنا، گردشگران متمول چینی در سال گذشته میالدی بیش 
از دو میلیارد دالر در کشور روسیه صرف خرید و سایر هزینه ها کردند. بر 
اساس اعالم آژانس فدرال گردشگری روسیه، گردشگران چینی که در 
سال 2015 میالدی دو میلیارد دالر در مقاصد گردشگری روسیه هزینه 
کردند، 5 تا 20 درصد از درآمدهای مراکز خرید اصلی در شهرهای مسکو 
و ســن پطرزبورگ را تامین می کنند. گردشگران چینی عالقه زیادی به 
خرید کاالهای لوکس، ســاعت، لوازم آرایش و جواهرات روسی دارند و 
شمار گردشگرانی که ترجیح می دهند در هتل های لوکس اقامت کنند 
نیز رو به افزایش است. در سال گذشــته میالدی، روسیه از بیش از 1/2 
میلیون گردشگر چینی میزبانی کرد که در مقایسه با آمار سال گذشته  

آن، شاهد رشد چشمگیر 87 درصدی بوده است.
گزارشات جدید نشان می دهد تعداد مسافران چینی که طی پنج ماه اول 
سال 2016 میالدی از روسیه دیدن کرده اند، به طور چشمگیری تا 65 

درصد افزایش پیدا کرده است. 
روسیه قصد دارد برای ادامه این روند رو به رشــد در حوزه گردشگری، 
زمینه آسان سازی شرایط کسب ویزا را برای گردشگران دیگر کشورها 
فراهم کند. روسیه و چین در مورد تبادل گردشگر، مذاکرات بسیاری با 
هم داشته و قصد دارند شرایطی را به وجود آورند که گروه های پنج نفر به 

باالی گردشگران دو کشور، برای سفر خود نیازی به ویزا نداشته باشند.

کشف  محوطه باستانی
400 هزار ساله در نوشهر

تشکیل کمیته طراحان اروپايی و 
ايرانی در حوزه صنايع دستی

10 اثر ناملموس معنوي ايران، ثبت 
جهاني شده است

ولخرجی دو میلیارد دالری چینی ها 
در روسیه

 حمــام تاریخــی ســلطان امیراحمــد نمونــه ای از منحصر 
به فرد تریــن حمام هــای ایران از نظــر معمــاری و تزئینات 
با وســعت یک هزار و 102 متر مربع در شــهر کاشــان اســت 
 که در محلــه ســلطان امیراحمــد در خیابان علوی کاشــان

 واقع شده است. حمام سلطان امیر احمد در سال 1۳55 توسط 
وزارت فرهنگ و هنر با شماره 1۳51 در فهرست آثار ملی ایران 

به ثبت رسید.
با توجه به شواهد و آثار مکشــوفه قدمت حمام تاریخی سلطان 
امیراحمد را که وجه تســمیه آن به  دلیل مجــاورت با امامزاده 
 ســلطان امیر احمد می باشــد به دوران ســلجوقیان نســبت 

می دهنــد و لیکن بنــای فعلی ســربینه آن بازمانــده دوران 
قاجار می باشــد. در واقع از آثار به جا مانده دوران قبل از زلزله 
معــروف 1192 هـ . ق کاشــان، قدمت این حمــام را به دوران 
سلجوقیان نسبت می دهند و بنای فعلی ســربینه آن بازمانده 
دوران قاجاراســت. این بنا شــامل دو حمام کوچــک و بزرگ 
 بوده که در ایام خاص هفته، مورد اســتفاده اهالــی محل قرار 
 می گرفته اســت. یکی از مــوارد مهــم این بنا، آهــک بری و 
گچ بری هایی اســت کــه تعداد 17 الیــه مرمتــی آن، بیانگر 
 قدمــت بناســت. از دیگر شــاهکارهای بنــا، بــام زیبای آن

 می باشــد. بام این حمام، یکــی از زیباتریــن بام های گنبدی 
شــکل ایران بوده که روی هر گنبد، شیشه های عدسی محدب 
قرار گرفته تا ضمن تامین نور کافی برای قســمت  های مختلف 
حمام، مانع دید بــه داخل شــود. حمام در قدیــم فقط محل 
اســتحمام نبوده، بلکه مکانی بــرای گذراندن اوقــات فراغت، 
گفت وگو و تبــادل نظر، رفع خســتگی و حتی عبــادت، گرد 
آمدن دوســتان و حل و فصل مســائل زندگی بوده اســت، در 
واقع وسعت زیاد ســربینه حمام ســلطان امیراحمد، خود گواه 
این موضوع می باشــد. ســربینه حمام ســلطان امیراحمد، به 
 شکل هشــت ضلعی با گچبری های زیبا و سقف رسمی بندی و 
جاکفشــی های سنگی اســت که ســتون ها و دیوارهای آن با 
 کاشی معرق تزئین شده است. در سقف سربینه، عبارت شریفه
  ال اله اال ا...)جهــت قبله( قرار گرفتــه و در مقابل، تاریخ 1192
هـ ق نشان از مرمت مکان پس از زلزله معروف دوره زندیه  دارد.

شاید این پرســش برای شــما بارها پیش آمده که اصطالحات 
آژانس های مسافرتی درباره هتل ها به چه معناست؟ این مطلب 

سعی دارد تا به این پرسش ها، پاسخ دهد.
متل: متل تلفیقی اســت از دو واژه موتور و هتل؛ یک اقامتگاه 
بین راهی است و معموال خارج از شــهرها قراردارد . در تعریف 
متل می توان گفت که هتلی است که در آن مسافران می توانند 
با خودروی شخصی وارد شده و حتی خودرو را مقابل درب اتاق 
خود پارک نمایند . یکی از مشــخصه هــای اصلی متل ها عدم 
وجود البی در آنهاســت چرا که میهمانان به مجرد وارد شدن 
به متل بدون نیاز به پیاده شــدن کلید اتاق خــود را از پذیرش 

دریافت و مستقیما به سمت اتاق خود رانندگی می کنند.
هتل پانســیون: درشــهرواقع شــده و تعدادی اتاق ، سالن 
غذاخوریـ  به اندازه ای کــه بتواند غذای ســاکنان اتاق ها را 
تامین نمایدـ  کتابخانه، ســالن مطالعه و اتــاق تلویزیون درآن 
پیش بینی وآماده شــده اســت. پانســیون معموال اتاق را به 
صورت ماهانه و یا ســاالنه اجاره داده و مشــتریان دیگری را از 
خارج هتل برای صرف غذا نمی پذیرد . بر همین اساس معموال 
ســالن غذاخوری پانســیون فقط به اندازه احتیاج اتاق ها در 
نظرگرفته می شود . درپانســیون ها مقرارت خاصی وجود دارد 
و مسافران باید در ســاعات معینی برای صرف صبحانه ، ناهار و 
شام سرمیزحاضرشوند وتا ساعت مشــخصی نیز درب ورودی 

پانسیون باز است.
ريزورت هتــل: به هتل هایــی اطالق می شــود که معموال 

نزدیک چشمه های مواد معدنی و یا ساحل قرار دارند. 
هتل آپارتمان: هتل مکانی اســت برای اقامــت تا در آن از 
مسافر پذیرایی شود. حال اگر امکان پذیرایی در هتل کاهش 
یابد ، هتل آپارتمان شــکل می گیرد . در هتــل آپارتمان ها 
 وســایل آشــپزی وجود دارد و نیازی به رســتوران احساس 
نمی شــود . اقامت در هتل آپارتمان بســیار شــبیه به اجاره 
آپارتمان است با این تفاوت که قرارداد اجاره ای وجود ندارد و 
مسافر هر وقت بخواهد می تواند با هتل تسویه حساب نموده 

و آنجا را ترک نماید.

حمام های تاريخی؛

حمام تاريخی سلطان امیراحمد کاشان
اقامتگاه های مسافرتی؛

انواع هتل

باغ شــاهزاده ماهان در نزدیکی زیارتگاه شاه نعمت ا...
ولی به همت عبدالحمید میرزا ناصر الدوله فرمانفرما، 
در طول یازده سال ساخته شــد و با فوت وی بنای باغ 
نیمه کاره رها شد. گفته می شود وقتی خبر درگذشت 
ناگهانی حاکم را به ماهان می برند، بنایی که مشغول 
تکمیل ســردر ســاختمان بوده اســت، تغار گچی را 
که در دســت داشــته، محکم به دیوار کوبیده و کار را 
 رها و فرار کرده اســت. به همین علــت جاهای خالی 
کاشی ها را می توان بر ســردر ورودی باغ دید. این باغ 
در 42 کیلومتری جنوب شــرقی کرمان و در فاصله 6 
کیلومتری شهر ماهان قرار دارد. عمارت باغ، اقامتگاه 
تابستانی پادشاهان قاجار بوده است که درعصر حاضر 
بازسازی شده و به رســتوران مجللی تبدیل گردیده 

است.
طول باغ شــاهزاده کرمان 407 متر و عرض آن 122 
متر اســت و بزرگ ترین و زیباترین باغ تاریخی ایرانی 
محســوب می شــود. این باغ همه ســاله و به ویژه در 
فصل بهار و تابستان شــاهد بازدید تعداد بی شماری 
از گردشــگران از نقاط مختلف کشور است که این باغ 
دیدنی و دلفریب را برای تماشــا انتخاب کرده اند.باغ 
شــاهزاده ماهان در تمام ویژگی های خود نظام ها و 
ضوابط باغ ایرانی را دنبال می کند مثال نمایش آب در 
سطوح عمودی و افقی در آبشارهای مکرر به تبعیت از 
شیب زمین یکی از مشخصه های بارز باغ ایرانی است 

که در این باغ نیز به کار برده شده است.
نهری که در باغ جریان دارد، از بــرف های قله جوپار 
ســرازیر شــده و به باالترین نقطه باغ می رســد و در 
انتهای باغ، نمای ســفید و دل انگیز بنای »باال خانه«، 
محل پذیرایی و سکونت صاحب اصلی باغ، با ظرافتی 

هرچه تمام تر خود نمایی می کند. 
این باغ یکی از 9 باغ ایرانی است که در سال 1۳90 در 
فهرست آثار جهانی یونسکو به ثبت رسید و اطالعات 
آن از طرف یونسکو به ۳5 زبان ترجمه شده و در نقشه 

گردشگری یونسکو قرار گرفته است.

کرمان
باغ شازده ماهان

ايرانگردی

ريیس ســازمان میراث و برخی از گروه های هتلی در حالی از رزرو ۷0 درصدی اتاق ها در ۲01۶ خبر می دهند که 
روسای جامعه هتل داران ايران و اتحاديه مشهد از ظرفیت زير ۵0 درصدی اشغال اتاق ها گاليه مند  هستند!

به گزارش مهر، رییس سازمان میراث فرهنگی در گزارش 
وضعیت صنعت گردشگری ایران به رســانه ها، همواره از 
درصد باالی ظرفیت اشغال هتل ها خبر می دهد؛ مسعود 
سلطانی فر سال گذشــته نیز اعالم کرد: »در جلسه ای که 
با اعضای تشــکل بخش خصوصی داشــتیم، مدیر یکی 
 از گروه هــای هتل داری ایــران به نام هما در جلســه ای 
عنوان کرد؛ 70 درصد ظرفیت گروه های هما برای ســال 
2016 رزرو شــده اســت، که البته خبر خوبی بود.طبق 
بررسی های انجام شــده از گروه های هتل داری مختلف، 
گروه هتل های الله در ادامه سال 2015 و 2016 هفتاد و 
پنج درصد اعالم رزرو داشته است، گروه هتل های پارس 
تا پایان ســال، 65 الی 70 درصد رزرو داشته  و برای سال 

2016 هنوز برآورد نشــده اســت و مجموعــه هتل های 
پارسیان که هتل های 5 ستاره دارند، آمار 65 تا 70 درصد 
را اعالم کرده اند، این در حالی اســت که اســتاندارد رزرو 

جهانی بین 55 تا 60 درصد است.«
 ســلطانی فر این آمــار را به نقــل از مدیــران گروه های 
هتل داری و فعاالن تورهای ورودی به کشــور اعالم  کرد 
و این درحالی اســت که این تصویر مثبت تنها ویژه چند 
هتل محدود در چند استان کشور آن هم در مدت محدود 
زمانی است نه در همه سال و نه در همه هتل های کشور. 
اما جمله ای که رییس سازمان میراث فرهنگی آن را تکرار 
می کند این تصویر را به ذهن مــی آورد که همه هتل های 
خوب کشور در همه روزهای ســال از اشغال 70 درصدی 

برخوردارنــد. در حالی کــه او در ادامــه صحبت هایش 
اعالم کرده اســت؛ »ایران از بیــن 1100 هتل تنها 140 
هتل 4 و 5 ســتاره خوب دارد«، بنابراین آمار ارائه شــده 
را باید محدود به این تعداد هتل در 5 شــهر توریســتی 
ایران دانست که  تنها هتل های 5 ســتاره آنها و برخی از 

هتل های 4 ستاره شان میزبان گردشگران خارجی است.
نکته این اســت که معموال گروه های هتل داری ظرفیت 
آمار خود را به درستی اعالم نمی کنند یا از حدس و گمان 
استفاده می کنند و یا آن را مســتلزم کار کارشناسی شده 
می داننــد درصورتی که مدیــر یک گروه هتــل داری از 
اولین آماری که مطلع می شــود ظرفیت اشغال هتل های 
تحت مدیریتش است. علی رحیم پور که اکنون در بخش 
خصوصی فعالیت می کند صحبت های خود را بعد از یک 
سال اصالح می کند و به خبرنگار مهر می گوید: منظورم از 
اشغال هتل ها در زمان های ســیزن بود یعنی سه ماه اول 

سال و سه ماه پاییز.
یکی دیگر از گروه های هتل داری کــه اعالم کرد بیش از 
70 درصد از هتل هایش تا 2016 رزرو شــده است گروه  
هتل های الله بود. این گروه هتل داری متعلق به شــرکت 
توسعه گردشــگری زیر مجموعه سازمان میراث فرهنگی 
است. غالمحسین حسینی رییس این شرکت به خبرنگار 
مهر می گویــد: در ســال 2015 حــدود 70 درصد رزرو 
داشــتیم. اما اعالم رزرو هتل صرفا به معنای قطعی شدن 
نیست. با این وجود، وضعیت هتل های الله در سال 2016 
بهتر از سال قبل است. ممکن است برخی از رزروها کنسل 

شود ولی ما میانگین اشغال را اعالم می کنیم.
او به عنوان مدیر یکی از زیرمجموعه های سازمان میراث 
فرهنگی می گوید: این افزایش ضریب اشــغال، ناشــی از 
حضور گردشگران خارجی اســت اما در حوزه گردشگری 
داخلــی دلیل خاصــی بــرای افزایش ظرفیت اشــغال 
نمی بینیــم. نوع مســافران هتل های ما متفاوت اســت؛ 
در هتل الله معمــوال هیئت های تجاری و شــرکت های 
خارجی اقامت دارند و با این وجــود ما میانگین آمار گروه 
هتلی را ارائه می کنیم. نکته قابل تامل اینجاســت که در 
میانه اعالم این آمارها، هتل داران مشهد از ظرفیت اشغال 
هتل هایشــان ابراز نگرانی می کنند تــا جایی که محمد 
قانعی رییس اتحادیه هتل داران مشــهد گفته اســت که 
ضریب اشــغال هتل های این شــهر زیر 50 درصد است. 
این درحالی است که مشــهد یکی از مهم ترین شهرهای 
گردشــگری ایران از لحاظ جــذب گردشــگر داخلی و 

خارجی است.
به این ترتیــب می توان گفــت آمارهای دقیقــی درباره 
ظرفیت اشــغال هتل ها، به عنوان یکی از شــاخص های 
گردشگری، مطرح می شود. آنچه مسلم است آمارها از پر 
بودن هتل های 5 ستاره در شهرهای توریستی )اصفهان، 
شــیراز و یزد( حکایت دارد اما ارائه ایــن آمارها به منزله 

رونق همه هتل ها در  تمام شهرها نیست.

ابهام آماری در زمینه نرخ اشغال هتل ها؛

کدامهتلهاواقعاپرمیشوند؟

آمارها از پر بودن 
هتل های ۵ ستاره 

در شهرهای 
توريستی 

)اصفهان، شیراز و 
يزد( حکايت دارد 
اما ارائه اين آمارها 
به منزله رونق همه 

هتل ها  در تمام 
شهرها نیست

عکس خبر )پل های تاریخی اصفهان(

پل چوبیپل خواجوپل جیپل مارنان
از قدیمی ترین پل های اصفهان  اســت و نام خود را از واژه  

ساسانی مهربین گرفته است.
قدمت این پل به عصر ساسانی بر می گردد و یک پل نظامی 

بوده است.
این پل بر روی خرابه های پل حســن بیک متعلق به دوره 

تیموریان ساخته شده است.
متعلق به دوره شــاه عباس دوم اســت و به پل دریاچه هم 

معروف است.
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اخباريادداشت

فرماندار اصفهان در کارگروه سالمت و امنیت غذایی شهرستان 
اصفهان با اشــاره بــه وضعیت تاالرهــا و باغ تاالرهای ســطح 
شهرستان اصفهان اظهار داشت: در رابطه با تاالرها و باغ تاالرها، 
بارها صحبت شــده اســت. در ایــن زمینه، برخــی، اقدامات 
غیرمجازی انجام می دهند که الزم اســت دستگاه های ذی ربط 

با این اقدامات برخورد کنند.
فضل ا... کفیل ادامــه داد: در این زمینه، برخــی مجموعه های 
شخصی هســتند که از آنها استفاده عمومی می شــود و افراد با 
مجموعه شخصی خودشان کســب وکار می کنند؛ نسبت به این 
موارد نیز باید ســختگیری و از همه ظرفیت ها برای مقابله با آن 

استفاده شود.
وی با بیان اینکه نباید اجازه ساخت وسازهای جدید و غیرقانونی 
را در این زمینــه داد، تاکید کرد: یکی از اقدامــات الزم در این 

زمینه، تعریف دقیق تاالر، باغ تاالر و... است.
کفیل با تاکید بــر لزوم مشــارکت همه دســتگاه های مرتبط 
 برای برخورد بــا تاالرهــا و باغ تاالرهای غیرمجاز شهرســتان
 تصریح کــرد: فرایند برخــورد باید توســط همه دســتگاه ها

صورت بگیرد و همگی مشارکت فعال داشته باشند.
فرماندار اصفهان در ادامه با اشــاره به اقدامــات صورت گرفته 
در ســطح شهرســتان در جهت مبارزه با بیماری سالک گفت: 
مسئوالن ذی ربط باید کمیته های مرتبط با این مسئله را فعاالنه 

دنبال کنند.
وی با اشاره به تاکید بیشــتر درباره مبارزه با بیماری سالک در 
پایگاه هشتم شکاری تصریح کرد: دلیل اینکه در رابطه با مبارزه 
با بیماری سالک در پایگاه هشتم شکاری، تاکید بیشتری داریم، 
این است که در این پایگاه ما سربازان میهمانی از سراسر کشور 
داریم؛ نباید یادگاری نامطلوبی از اصفهان همراه خود ببرند که 

اثرش قطعا برای همیشه باقی خواهد ماند.
کفیل با بیان اینکه مســئولیت مبــارزه با بیماری ســالک در 
بخش ها، با بخشداران است، افزود: اقداماتی مانند طعمه گذاری 
و توزیع قلم های دفع حشــرات، اقدامات خوبی است که صورت 
می گیرد؛ اما فکر می کنم مهم تریــن کاری که باید در کمیته ها 
صورت بگیرد، تدوین بســته کاملی برای حذف بیماری سالک 

است که باید به این سمت پیش برویم.
فرماندار اصفهان با اشــاره به اینکه پســماندهای ساختمانی و 
زباله های خانگی، منشــأ تجمع حشــرات ناقل بیماری سالک 
است، خاطرنشــان کرد: جمع آوری پســماندهای ساختمانی 
 و خانگــی در روســتاها یکــی از موضوعات جدی اســت که

انتظار داریم بــه آن توجه شــود؛ به گونه ای که روســتایی که 
پسماندهای ســاختمانی یا خانگی منشــأ برای بیماری سالک 

باشد، نداشته باشیم.
وی بافت های فرسوده در روســتاها را دیگر منشأ بیماری سالک 
عنوان کرد و افزود: بافت های فرســوده تهدیدات مختلفی دارند 
که باید برایش تدبیری اندیشیده و با کمک دستگاه قضایی، این 

بافت ها تخریب شود.
کفیل با تاکید بر لزوم توجه بر امر نظــارت در مبارزه با بیماری 
ســالک بیان داشــت: یک کمیته نظارتی باید توسط دو مرکز 
بهداشتی تشکیل شده و به وســیله چک لیست های تدوین شده، 

ریز اقدامات بررسی شود.
وی با بیان اینکه اواخر امسال طی جلسه ای، اقدامات انجام شده 
در زمینه مبارزه با بیماری سالک در بخش ها و روستاها ارزیابی 
می شــود، تصریح کرد: یکی دیگر از اقدامات مــورد نیاز در این 
زمینه، آسیب شناســی دلیل افزایش این بیمــاری طی برخی 
سال هاست که این موضوع باید بررسی شود تا نقاط غفلت، احصا 

شده و مدنظر قرار گیرد.

رییس کمیســیون فرهنگی شورای شــهر اصفهان، با اشاره به 
گذشت یک ســال از فرآیند تصویب الیحه حمایت ازمطبوعات 
گفت: باگذشــت این زمان مناســب، انتظار می رود گزارشــی 

درخصوص عملکرد دراین حوزه ارائه شود.
اصغر آذربایجانی درجلســه کمیســیون فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان، با اشاره به نقش تاثیرگذار 
رسانه ها در جهت دهی افکار عمومی مردم جامعه اظهار داشت: 
رسانه ها رکن چهارم توسعه هســتند و نقش مهمی در راستای 
توســعه و ارتقای فرهنگ و دانش عمومی دارند. مجموعه ها و 
 نهادها می توانند از ظرفیت رســانه ها در راستای رفع مشکالت

استفاده کنند.
وی در ادامه با بیــان اینکه به دنبال حمایت های شــهرداری از 
رســانه ها، الیحه حمایت از مطبوعات محلی بــا رویکرد حفظ 
استقالل رســانه و حریت آنها، تدوین شــده و با نگاه حمایت از 
مطبوعات محلی مورد تصویب قرار گرفت، ابراز داشــت: الیحه 
حمایــت از مطبوعات محلــی، در دو حوزه اقدامــات فرهنگی 
با سه اقدام عملیاتی و حوزه تســهیالتی و حمایتی با پنچ اقدام 
عملیاتی، تصویب شد؛ اما بر اســاس گزارش ارائه شده، مشخصا 
چندان توجهی به بندهای این الیحه نشــده و شهرداری عزم و 

توجهی برای عملیاتی شدن این مصوبه شورا نداشته است.
رییس کمیســیون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورای اسالمی 
شــهر با تاکید بر اینکه باید نگاه جامع تری به مجموعه رسانه ها 
داشته باشیم، ابراز داشت: با ارتقای سواد رسانه ای، باید بتوان از 
ظرفیت رسانه ها برای توســعه فرهنگی و ارتقای دانش عمومی، 

گام های جدی برداشت.
وی اجــرای الیحه حمایــت از مطبوعــات محلــی را یکی از 
دغدغه های چهارمین دوره شــورای اســالمی شــهر اصفهان 
عنوان کرد و افزود: بر این اســاس در جهت عملیاتی شدن این 
الیحه، شــورای اسالمی شــهر، به عنوان بودجه سال ۹۵، مبلغ 
 ۵۰۰ میلیــون تومان در جهــت حمایــت از مطبوعات محلی 

مورد تصویب قرار داد.
آذربایجانی با اشاره به گذشت یک سال از فرآیند تصویب الیحه 
حمایت از مطبوعات محلی گفت: با گذشــت این زمان مناسب 
 انتظار می رود که گزارشــی درخصوص عملکــرد در این حوزه 

ارائه شود.
وی اضافه کرد: ضروری است که شهرداری تا پایان شهریور ماه 
اقدامات صورت گرفته در حوزه حمایــت از مطبوعات محلی را 
ارائه دهد و همچنین در تدوین و ارائــه آیین نامه ۵۰۰ میلیون 
تومانی، حمایت و مســاعدت از مطبوعات محلی تسریع یافته و 

عملیاتی شود.

فرماندار اصفهان:

با تاالرها و باغ تاالرهای 
غیرمجاز برخوردمی شود

ريیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورای اسالمی شهر:

شهرداری، گزارش عملکرد حمايت 
از مطبوعات محلی را ارائه دهد

پیشنهاد سردبیر:
معلمان، معمار نسل های آینده ایران اسالمی هستند

مدیر منطقه 6 شهرداری اصفهان گفت: احیای بافت فرسوده همت آباد در 
دستور کار قرار گرفته است.

 منصور نجفی اظهار کرد: محله همت آباد 6۰ هزار هکتار وســعت دارد و 
حدود 17 هزار نفر در این محله ساکن هستند.  وی با اشاره به اینکه احیای 
بافت فرسوده همت آباد در دســتور کار قرار گرفته است، ادامه داد: فاز اول 

همت آباد با مساحت 6/1  هکتاری، دارای 1۰3 پالک ریز دانه است.
 مدیرمنطقه 6 شــهرداری اصفهــان با بیــان اینکه 7۰ درصــد از اهالی

همت آباد برای احیای بافت فرســوده عضو تعاونی محلی شده اند، افزود: 
پس از احیای بافت فرسوده همت آباد، بوستان محلی و زمین ورزشی روباز 
که از نیازهای شهروندان است، احداث می شود. نجفی ادامه داد: در آینده 

نزدیک با همکاری ساکنان محله، شاهد شکوفایی همت آباد خواهیم بود.

رییس مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان اظهار کرد: خوشبختانه 
در کنار فعالیت های اجتماعی شهر، فعالیت های فرهنگی هم دیده شده است. 
حجت االسالم سجادی افزود: در زمان گذشــته در شهر به پروژه های مسائل 
عبادی و فرهنگی کمتر توجه می شد؛ اما خوشبختانه با رویکرد جدید شهردار 
اصفهان، شاهد هستیم که در زمینه های فرهنگی هم گام های خوبی برداشته 

می شود.
وی عنوان کرد: خوشــبختانه  ســازمان فرهنگی تفریحی و معاونت فرهنگی 

شهرداری نیز به مسائل فرهنگی توجه ویژه ای نشان داده اند.
ســجادی با اشــاره به اینکه به مســاجد کمک های فرهنگی خوبی از سوی 
 شهرداری شــده اســت، ادامه داد:  احداث مســاجد در فضای نمایشگاهی،

می تواند یادآور خدا باشد.

گام های خوبی در اجرای پروژه های فرهنگی برداشته شده استاحیای بافت فرسوده همت آباد در دستور کار است

يادداشت

تجربه اصفهان برای پیاده راه سازی میدان امام و موفقیت 
نسبی آن طی ســال های اخیر سبب شــد تا مسئوالن 
اصفهانی بعد از پیاده راه رفتن در میدان نقش جهان، حاال 

هوس پیاده روی در چهارباغ کنند!
 پیــاده راه ســازی چهاربــاغ کــه بــا پیــش زمینــه 
سه شــنبه های بدون خودرو در اصفهان کلید خورد؛ در 

دل خود هزاران اما و اگر را برای مردم ایجاد کرده است.
همان طــور که پیاده راه ســازی میدان نقــش جهان با 
وجود موفقیت نســبی، توانســت رضایت برخی مردم و 
البته گردشــگران را به خود جلب کند؛ اما طوالنی شدن 
مسیرهای دسترسی به مرکز شهر به ویژه خیابان دروازه 

دولت، همچنان نارضایتی برخی از مردم را در پی دارد.
شــلوغی خیابان های اطراف میدان نقش جهان به ویژه 
در ساعات پایانی روزها و شب ها، از جمله نارضایتی هایی 
است که هنوز برای رفع آن از ســوی مسئوالن مربوطه 
چاره اساسی اندیشیده نشده و ممکن است همین تجربه 
درخصوص چهارباغ عباســی اصفهان نیز البته با شیبی 

تندتر تکرار شود.
خیابان های مجاور چهارباغ عباســی در شــرایط فعلی، 
تحمل ترافیک بارگذاری شــده را ندارد که این مسئله را 
در سه شنبه های بدون خودرو و زمانی که چهارباغ بسته 
و خیابان های مجاور به بمبی از ترافیک تبدیل می شود، 

به راحتی می توان دید.
طرح پیاده راه ســازی چهارباغ البته به این ســادگی ها 
هم نیســت و باید اســتانداری اصفهان نیز موافقت خود 
را با اجرایی شــدن این طرح اعالم کند تا حاشــیه هایی 
که در زمان پیاده راه شــدن میدان نقش جهان و انتقاد 
اســتانداری از عدم کســب مجوزهای الزم مطرح شد، 

دوباره تکرار نشود.
هرچند در خبرها عنوان شده که آسفالت چهارباغ عباسی 
به سنگفرش تبدیل خواهد شد، اما باید این مسئله را هم 
در نظر داشــت که عبور خودروهای امــدادی که به قول 
معاون نوســازی و بهســازی اصفهان، برقی خواهد شد، 
 چقدر می توانــد در ایفای نقش دســتگاه های امدادی 

خلل وارد کند.
 به هر حال پیــاده راه ســازی چهارباغ عباســی با همه

مزیت هایی کــه برای شــهر دارد و مــی تواند فرهنگ 
استفاده کمتر از خودرو و افزایش جاذبه های گردشگری 
شهر اصفهان را تقویت کند، نیاز به تکرار درس هایی دارد 

که مسئوالن در میدان نقش جهان، آن را پس دادند.

پیاده راه سازی چهارباغ؛ 

  درس هايی که بايد از 
نقش جهان گرفت!

رییس کمیسیون حمایت از سرمایه گذاری اتاق بازرگانی 
اصفهان گفت: ســاالنه بیش از یک میلیارد دالر صادرات 

برای اصفهان ثبت می شود.
 قاســمعلی جباری اظهار داشــت: اســتان اصفهان ظرف 
چهار سال گذشته، در هیچ شرایطی بیشتر از یک میلیارد 
و چهارصد میلیون دالر صادرات نداشــته اســت که این 
رقم در سال گذشــته به  یک میلیارد و یکصد میلیون دالر 

رسیده است.
وی بیان داشــت: از این مقدار حدود 6۸ درصد مربوط به 
نفت و پتروشــیمی و بیش از۲۰ درصد مربــوط به فوالد 
اســت؛ در نتیجه در بخش خصوصی و بنگاه های کوچک و 

متوسط ) SME( فعالیت زیادی وجود نداشته است.
وی با بیان اینکه سرانه استان در صادرات به طور متوسط 
به ازای هر نفر، ۲۰۰ دالر است، تصریح کرد: این در حالی 
است که ســرانه پرداخت مالیات دو برابر این رقم است و 
این امر نشــان می دهد که اقتصاد کشــور و اســتان باید 

توسعه یابد.
رییس کمیسیون حمایت از سرمایه گذاری اتاق بازرگانی 
اصفهان افزود: متاســفانه صنایعی چــون تولیدکنندگان 
لــوازم یدکی، لــوازم خانگی و دارو نتوانســته  بــه اندازه 
قابلیت های خود، بازاری در ســطح منطقه و بین الملل به 

دست بیاورد.

عضو شــورای اســالمی شــهراصفهان با بیــان اینکه 
راهکاربلند مدت بــرای اقتصاد مقاومتــی در اصفهان، 
ارتقای گردشــگری اســت، گفت: اصفهان باید با برند 
»اصفهان؛ شــهر دوستدار گردشــگر« به سمت توسعه 

صنعت توریسم حرکت کند.
ســید کریم داوودی اظهار کرد: برای تحقق بخشیدن 
به اقتصاد مقاومتی هربخشــی، باید متناسب با وظایف 
خودش برنامه ریزی کنند. وی در بخش دیگر ســخنان 
خود با اشــاره به اینکه ایــران در تولید لــوازم خانگی، 
مصالح ساختمانی و لوازم خانگی، تولید بسیار مناسبی 
دارد، افــزود: در ۲۰ ســال گذشــته، بهتریــن مصالح 
ساختمانی در ایران تولید می شــده است؛ اما متاسفانه 
برخــی از مهندســان از مصالح خارجی اســتفاده می 
کنند.عضو شورای اسالمی شــهر اصفهان با بیان اینکه 
انرژی در ۲ بخش آب و برق تقســیم می شــود، عنوان 
 کرد: ســالیانه حدود یک میلیارد متر مکعب آب از سد

زاینده رود به سمت اصفهان و شهرکرد جاری می شود 
و طی 1۵ ســال گذشــته نیز از یک میلیارد متر مکعب 
آب، 1۵۰هزار مترمکعــب آب آشــامیدنی،۲۵۰هزار 
مترمکعب در صنعت، مصرف و مابقی برای کشــاورزی 
استفاده می شده است؛ اما اکنون مصرف آب آشامیدنی 

به 4۰۰هزار مترمکعب رسیده است.

ثبت ساالنه بیش از يک میلیارد 
دالر صادرات برای اصفهان 

ارتقای گردشگری راهکار 
اقتصاد مقاومتی در اصفهان 

شوراحمل و نقلاتاق بازرگانی

 اجرای عملیات ساخت قرارگاه 
پلیس راه استان اصفهان

آغاز به کار جشنواره کاالی 
ايرانی از امروز

مدیــرکل اداره کل حمل و نقــل وپایانه هاي اســتان 
اصفهــان، از ســاخت قــرارگاه پلیــس راه اســتان تا 

اواخرمردادماه سال جاري خبرداد.
داریوش اماني با توجه به پتانسیل باالي اداره کل حمل 
ونقل وپایانه استان اصفهان در به کارگیري سیستم هاي 
نوین کنترل جاده اي گفت: در بخش حمل ونقل با توجه 
به موقعیت وی  ژه جغرافیایي اســتان، این اداره بیشترین 
مشــارکت کشــوري را در زمینه تهیه و تجهیز فناوري 
نوین نظیر دستگاه هاي تردد شمار، دوربین هاي کنترل 

سرعت وثبت تخلفات داشته است.
وي افــزود: عملیات اجرایي پاســگاه هــاي پلیس راه، 
اصفهان-سگزي، اصفهان-شــهرکرد و اصفهان-سمیرم 
تا یک ماه آینده آغاز مي شــود؛ این درحالي اســت که 
4پاسگاه پلیس راه اصفهان-شیراز، نجف آباد، سه راهي 
دامنه و نیــک آباد نیز پس از مشــخص نمودن وضعیت 
زمیــن واعتبارات تخصیصــي، تا پایان ســال جاري به 

مرحله اجرایي خواهند رسید.
امانی درخصوص پاسگاه پلیس راه محور اصفهان-نائین 
 نیز عنوان کــرد: افتتاح این پاســگاه  به دلیل مشــکل

کم آبي به تعویق افتاده بود که این  مسئله  را رفع کردیم 
و ان شاءا... به مرحله اجرایي خواهد رسید.

مدیرعامل ســازمان میادین و ســاماندهی مشاغل شهری 
شهرداری اصفهان گفت: جشنواره کاالی ایرانی، از امروز در 

بازار روز کوثر آغاز به کار می کند.
اصغر کشاورز راد اظهارکرد: جشــنواره بزرگ کاالی ایرانی 
با همکاری بیش از 4۰ تولیدکننده برتر اســتان و کشــور، 
از امروزتا ۲۹ شهریورماه برگزار می شــود. وی افزود: ترویج 
فرهنگ اســتفاده از کاالهای با کیفیــت ایرانی و به حرکت 
در آمدن چرخ اقتصاد، از مهم ترین اهداف جشــنواره بزرگ 
کاالی ایرانی در بازارهای روز کوثر شهرداری اصفهان است. 
مدیرعامل ســازمان میادین و ســاماندهی مشاغل شهری 
شــهرداری اصفهان تصریح کرد: حمایــت از کاالی ایرانی 
و تولید ملی در راســتای تحقق اقتصــاد مقاومتی، حفظ و 
حمایت از محیط زیســت، از اهداف برگزاری این جشنواره 
 اســت. کشــاورز راد بیان کرد: همچنین حمایت از حقوق

مصرف کنندگان و ترویج فرهنگ اســتفاده از وسایل نقلیه 
پاک و افزایش سالمت جامعه، از اهداف جشنواره است.

وی با تاکید بر اینکه در جشــنواره بــزرگ کاالی ایرانی در 
بازارهای روز کوثر، شــهرداری اصفهان جوایز نفیسی برای 
مشــتریان در نظر گرفته اســت، ادامه داد: برای تشــکر و 
قدردانی از مشتریان به دلیل اعتماد آنان به کاالهای داخلی، 

جوایز ارزنده ای به بیش از 111۰ نفر اهدا خواهد شد.

 شهرداری

شــهردار اصفهان در این نشســت  که با حضور اســتاندار 
اصفهان و اعضای شــورای شــهر برگزار شــد، اظهارکرد: 
جایگاه فرهنگی امروز شهر اصفهان تنها در حوزه بناها، آثار 
تاریخی و کالبــدی آن خالصه نمی شــود و میراث غنی و 

اصیل معنوی ما به همراه خالقان آنها نیز مطرح است.
 مهدی جمالی نــژاد افزود: اگــر اصفهــان را نصف جهان 
می نامند، تنها به خاطر جاذبه های تاریخی آن نیست؛ بلکه 
خالقان آنها نیز که شــامل ادبیان، فرهیختگان و نخبگان 

شهر می شوند، سهم مهمی در جایگاه اصفهان دارند.
وی تاکید کرد: ماندگاری نام این ســرزمین گهربار و پاک 
اسطوره ای، مرهون اســتواری علم و دانش این بزرگواران 
بوده و هست؛ کســانی که در دامان این شهر موزه، پرورش 

یافته و برای کشور ما و جهان مایه مباهات شدند.
شــهردار اصفهان ضمن تشــکر از خانــواده مرحوم علی 

 اکبر پــرورش ادامه داد: اســتاد پــرورش از چهــره های
 شــناخته شده شــهر و کشــور هســتند که نماد معلمی

پاک دست، دوست داشتنی و صمیمی است.
جمالی نژاد با بیــان اینکه امیدوارم تجلیــل از این جامعه 
دلسوخته بتواند شهر را به شهر کرامت تبدیل کند، تصریح 
کرد: اصفهان منبع سرشــاری از چهره هایی است که همه 
آنها برای ما ارزشمند هســتند و این آیین شروع یک برنامه 
ادامه دار اســت که شــهرداری اصفهان به صورت هفتگی 
تجلیل از هنرمندان و فرهیختگان را در دســتور کار خود 

قرار داده است.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه تقدیــر از معلمان نیز در این 
پروسه قرار می گیرد، بیان داشت: اهمیت معلمان در مقام 
معماران نسل آینده ما ایجاب می کند تا فضایی ایجاد شود 
که خردمندترین و کاردان ترین افراد جامعه در این شــغل 

شریف احساس رضایت و خوش بینی داشته باشند.
شهردار اصفهان با اشاره به اینکه اســالم، معلم را به عنوان 
پدر روحانی معرفــی می کند، افزود: معلــم یکی از پدران 
ثالثه اســت که علم و دانش می آموزد و باید تمامی حقوق 
پدری در حقش رعایت شود؛ چرا که پیامبر اعظم)ص( نیز 

در همین رابطه فرموند: »انما بعثت معلما«.
وی به بخشــی از بیانــات معمــار کبیر انقالب اســالمی 
پرداخت و بیان داشــت: حضرت امام خمینی)ره( فرمودند 
معلم اول خداوند اســت که مردم را از ظلمات خارج کرده 
و به سمت نور، عشق و محبت و مراتب کمال که مخصوص 
انسان اســت، دعوت می کند و به دنبال آن انبیا هستند که 
شغلشان این است که عالوه بر نشــر معارف الهی، با تربیت 
انســان، او را از مقام حیوانیت باالبرده و به مقام انســانیت 

برسانند.
 جمالی نــژاد بــا تاکید بــر حدیثــی از امام صــادق)ع( 
ادامه داد: دانشــمندان، وارثان پیامبران هستند و در نظام 
مقدس اســالم، معلم، مســئول تمام مقدراتی اســت که 
 برای کشــور پیش می آید و تمام کســانی که زیر دست او

تربیت می شوند.
وی اظهار داشت: نشــان پروش الهام گرفته از معلم عشق و 
ایثار »حضرت ابوالفضل العباس)ع(« است که یاد و خاطره 
اســتاد فرزانه اصفهانی، مرحوم علی اکبر پــرورش را نیز 
گرامی می دارد و به معلمانی که همچون شمعی سوختند 

تا محفل علم و تربیت روشن بماند، اهدا می شود.
شهردار اصفهان در ادامه با اشاره به حدیثی دیگر از پیامبر 
اسالم)ص( افزود: معلمان همچون ســتارگانی در آسمان 
هستند که انسان در تاریکی های خشکی و دریا راه خود را 
با آنها می یابد و هرگاه یکی از آنها خاموش شود، چه بسا که 

راه یافتگان نیز گمراه شوند.
جمالی نژاد در پایان خاطرنشــان کرد: حضــور این افراد 
موجب اعتالی نسل آینده خواهد شد و امید است با برپایی 
چنین مراسم هایی، به گوشه ای از زحمات آنان ارج نهاده 
 و بیش از پیــش فرهنگ پاسداشــت مقام معنــوی معلم 

ترویج شود.
 الزم به ذکر اســت کــه حضرات آیــات مکارم شــیرازی، 
آیت ا... مظاهری  و آیت ا... طباطبایی، هرکدام با فرستادن 
پیامی خطاب به این نشســت، این اقدام شهرداری را که در 
راستای تجلیل از معلمان برجســته فرهنگ، علم ، اندیشه 
وقلم برگزار شد، ستودند و بیان داشــتند که »یاد مهر«، از 
کارهای خدا پسندانه ای است که شهرداری اصفهان سنگ 
بنای آن را گذاشــته و ان شــاء ا... چنین فعالیت هایی در 

سایه ایزد منان مستدام و پایدار باشد.

شهردار اصفهان در اولین آيین يادمهر:

معلمان معمار نسل های آینده ایران اسالمی هستند

معلمان همچون 
ستارگانی در آسمان 
هستند که انسان  در 
تاريکی های خشکی 

و دريا، راه خود را با 
کمک آنها می يابد 

و هرگاه يکی از آنها 
خاموش شود، چه بسا 

که راه يافتگان نیز 
گمراه شوند

شهرداری اصفهان در راســتای تجلیل از فرهیختگان و هنرمندان شهر، اولین آيین تجلیل از معلمان برجسته 
فرهنگ، علم ، انديشه وقلم را با عنوان »يادمهر «  برگزار کرد.
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پیشنهاد سردبیر: 
درخشش عابدینی در ریو فراموش می شود؟

کاپیتان خانواده دوســت ذوب آهن که نشان داده اســت عالقه زیادی 
به ایرانگردی دارد فرصت تعطیالت لیگ را غنیمت شمرده و به همراه 
همسر و فرزندانش راهی همدان شده است. رجب زاده و خانواده در این 

سفر بازدید از غار مشهور علیصدر را دربرنامه های خود قرار دادند.

خانواده رجب زاده در غار علیصدر

ریو2016

پس از کسب مدال طالی ســهراب مرادی این شایعه در دهکده 
بازی های المپیک 2016 به گوش رسید که مافیای وزنه برداری 
دیگر اجازه نمی دهد طالی دســته فوق ســنگین هم به ایران 
برســد! رادنیوز درباره این موضوع نوشته اســت: معموال تجربه 
نشــان داده که طالی مســابقات المپیک را مافیای فدراسیون 
جهانی و اطرافیــان تاماش آیان مجاری تعیین مــی کنند  و بر 
همین اســاس شــنیدن چنین حرف هایی دور از ذهن نیست. 
از آنجایی هم که وزنه برداری ایــران دو مدال طالی المپیک را 
تصاحب کرده است بنابراین سهمیه ایران پر شده و طالی اوزان 

105 و فوق سنگین باید به کشورهای دیگر برسد.
 امیدواریــم ایــن شــایعه صحــت نداشــته باشــد و طــال
  گردن آویز بهداد سلیمی هم بشود اما آنچه این شایعات را قوت

 می بخشد صحبت هایی است که از ســوی وزنه برداران دیگر و 
حتی خود این قهرمان مطرح می شود مبنی بر اینکه همین که 

بهداد توانسته به ریو برود یعنی طال گرفته است.

حســن تفتیان اولین دونده تاریخ ایران در نیمه نهایی المپیک 
از ســاعت 4:30 بامداد دوشــنبه به مصاف حریفان خود رفت و 
در پایان در میان هشــت دونده در جایگاه هشتم گروه خود در 
نیمه نهایی قرار گرفت. او با زمان10/23 از خط پایان گذشت تا 
از رســیدن به فینال این بازی ها بازبماند. جیمی ویکو از فرانسه 
با رکورد9/95 و یوسف میت از ســاحل عاج با حد نصاب9/97 
در این گروه اول و دوم شــدند و صعودشان به فینال قطعی شد. 
جیمی ویکو از فرانسه، نیکل آشمید از جامائیکا، آکانی سیمبین 
از آفریقــای جنوبی، ژی ژنی از چین، یوســف میت از ســاحل 
عاج، ماروین بریســی از آمریکا و علی هاروی از ترکیه حریفان 
 تفتیان در نیمــه نهایی بودنــد. تفتیــان در دور مقدماتی این 
رقابت ها رکورد10/17 را برجای گذاشت تا ایران برای اولین بار 
یک دونده در نیمه نهایی المپیک داشــته باشد. او در نهایت در 

جایگاه بیست و دوم قرار گرفت.

کاروان ورزشــی اســترالیایی شــرکت کننــده در رقابت های 
المپیک ریو 2016 پس از چند ســرقت از ورزشکاران و مربیان 
تیم های این کشور تحت تدابیر محدود کننده برای رفت و آمد 

قرار گرفت.
 ورزشــکاران اســترالیا در المپیک ریو براســاس دستورالعمل 
دست اندرکاران ورزشی این کشــور، برای در امان ماندن مقابل 
ناامنی در ریوی برزیل مجبور به سفر با وسیله نقلیه از ساعت 6 

صبح تا 18 به وقت محلی شدند.
این محدودیت برای ورزشکارانی که حتی چند صد متر از محل 
اســتقرار تا محل بازی ها و یا محل های دیگــر فاصله دارند نیز 

باید اعمال شود.
محدودیت اعمال شــده که تارنمای »اسکای نیوز« استرالیا روز 
دوشــنبه از آن با عنوان »حکومت نظامی« یاد کرد، پس از آن 
اعمال شد که از سه ورزشــکار آمریکایی در رشــته شنا به زور 
اسلحه توسط ســارقان پلیس نما که خود را افسر پلیس معرفی 

کرده بودند، سرقت صورت گرفت.
بنابراین گزارش، ورزشکاران استرالیایی ملزم به پوشیدن لباس 
 تیم در خــارج از محل اقامت نیســتند، اما بایــد در گروه های

 سه نفره سفر کنند.
مقامات تیم المپیک اســترالیا همچنین رفت وآمد ورزشکاران 
این کشــور را به دلیل ناامنی در تاریکی شب در برخی سواحل 
ممنوع کــرد.دزدی و حمالت خیابانی امــری معمول در برخی 
شهرهای برزیل است.کاروان ورزشــکاران استرالیا پیش از آغاز 
المپیک 2016 ریو نخستین رویداد تلخ خود را در این المپیک 
پس از به سرقت رفتن لباس های المپیک و دو رایانه تیم، تجربه 
کرد. دو رایانه و پیراهن یک تیم از کاروان ورزشــی استرالیا در 
طول یک آتش سوزی و تخلیه محل اقامت تیم المپیک استرالیا 

به سرقت رفت.
به رغم افزایش نیروهای امنیتی در ریو، روز یکشنبه گذشته نیز 
از دو مربی روئینگ تیم استرالیا در ساحل »ایپانما« سرقت شد 
و ســارقان، کیف پول و کارت اعتباری این مربیان  را هدف قرار 
دادند. تیم استرالیا به دلیل شرایط ساختمانی که در آن مستقر 

است از بدو ورود به ریو با مشکالت متعددی مواجه شد.

شایعه عجیب در ریو؛

 طال را به بهداد نمی دهند!

سریع ترین مرد ایران 
به فینال المپیک نرسید

حکومت نظامی برای کاروان استرالیا 
در ریو

فضای مجازی

سرمربی اسپانیایی تیم فوتبال منچسترســیتی برای بازی اول تیمش 
در لیگ برتر،  جو هارت،سنگربان شماره یک تیم ملی انگلیس، را روی 
نیمکت نشــاند. این تصمیم گواردیوال برای بســیاری از رسانه ها جالب 
بود و حاال جالب تر هم شــده چرا که خودش اعتراف کــرده که  وی را 
با این کار آزرده خاطر کرده اســت. گواردیوال که برای فهرست 18 نفره 
تیمش در بازی برابر ســاندرلند عالوه بر هــارت بازیکنانی مانند یحیی 
توره، ســمیر نصری، ویلفرد بونی و الیاکیم مانگاال را نیمکت نشین کرد، 
درباره واکنشــی که هارت به نیمکت  نشین شدنش نشان داده است، در 
یک کنفرانس خبری گفت: من کامال مطمئنــم که هارت از وضعیتش 
راضی نیســت. گواردیوال ادامه داد: متاسفم اما مجبورم از بین بازیکنانم 
11 نفر را انتخــاب کنم. آنهایی که هنوز فرصت حضــور در میدان را به 
دست نیاورده اند باید در زمین بازی نظر مرا جلب کنند و این تنها راهی 

است که پیش رویشان قرار دارد.

کاکا، هافبک ســابق میالن و رئال مادرید به تمجید از کریســتیانو 
رونالدو، هم تیمی سابقش پرداخت.

رونالدو در ســال جاری با رئال مادرید و تیم ملی پرتغال موفق شد به 
قهرمانی اروپا برسد و عملکرد خوبی نیز از خود به جای گذاشت. حال 
کاکا که در رئــال مادرید هم تیمی رونالدو بود، به تمجید از ســتاره 

پرتغالی پرداخت.
 او گفت:» او فوق العاده است. هر سال نشــان داده می تواند خودش 
را شکست دهد. هر ســال انگیزه الزم برای پیشــروی را دارد؛ اینکه 
گلزنی کنــد و بهترین بازیکن جهان شــود. گاهــی وقتی چیزهای 
زیادی در فوتبال می برید، باعث کند شدن سرعتتان می شود و افت 
می کنید که انگیزه الزم را  کم می کند. اراده او مثل مسی فوق العاده 
اســت. این دو به همه نشــان داده اند که هنوز هم می خواهند برنده 

باشند و این فوق العاده است.«

گواردیوال :

 هارت از نیمکت نشینی 
ناراضی است 

کاکا :

 رونالدو استثنایی است

کارلوس کی روش ســرمربی تیم ملی ایران به اردوی ایــن تیم در ایتالیا 
پیوســت. کی روش که مدت ها بود در مرخصی به سر می برد در مصاحبه 
با سایت فدراســیون فوتبال گفت:» این کمپ تنها گزینه ای بود که برای 
تیم ملی ایران مهیا بود. وقتی این فرصت برایمان ایجاد شــد تا در مرکز 
تمرینی تیم ملی ایتالیا حضور داشــته باشــیم، واقعا جای خرســندی 
داشــت. مطمئنا برپایی اردو در این مکان برای ما گزینه خوبی به حساب 
می آمد چــرا که این مرکز هم تاریــخ بزرگی دارد و هــم اینکه بازیکنان 
بزرگی در گذشــته در اینجــا حضور داشــته اند. در گذشــته فرصت را 
 برای داشــتن اردوهای آماده سازی خوب از دســت دادیم و اکنون فقط 
می خواهم از فرصــت به وجود آمده به نحو احســن برای آماده ســازی 

بازیکنانم استفاده کنم.«

افسوس کی روش؛

 فرصت را برای آماده سازی از دست دادیم
دو باشگاه لیگ برتری بدون مجوز 

حرفه ای
با حضور شجاعیان و رفیعی؛ 

دژاگه به پست اصلی اش برمی گردد

افســانه ها همیشــه پایانی شــیرین و اساطیری 
دارند امــا این قانــون در ایــن دیــار خریداری 
 ندارد. اینجا افســانه ها با یک تلخــی ازلی در هم 
آمیخته اند و فرجام آنها همیشه با سیاهی و تباهی 
پیوند خــورده، گویی دســت سرنوشــت از ابتدا 
 رج انتهای گلیم اســطوره ها را با ریســمان سیاه 

بافته است.
افسانه رستم و سهراب شــاید بهترین مصداق این 
انگاره باشد. افسانه ای اساطیری که پایانی جانگداز 
و پر سوز دارد و به نظر سرمشــق اصلی این قانون 
نانوشته اســت. اینکه اسطوره ها و ســرداران این 
ســرزمین باید در پایان راه از قله به خاک بیفتند 
و همنشین خاکستر شــوند. فرجام همه ستاره ها 
در این ســرزمین این گونه روایت می شود. گویی 
این قانون نانوشته ای است که اســتثنا ندارد و از 

آن گریزی نیست. این پایان تلخ حتی برای پسرک 
طالیی کشتی ایران نیز تفاوت نداشت. نابغه ای که 
از همان دوران نوجوانی آموخته بود که همیشــه 
بلندپرواز باشــد و به کم قناعت نکنــد. روزگار بی 
رحم تر از آنی بود که حتی برای نابغه تفاوت قائل 
شود. همو که در سال 2005 و بعد از انقالب سفید 
محمد بنا در عنفوان جوانــی دوبنده تیم ملی را بر 
تن کرد تا جانشین ســتاره ای چون حسن رنگرز 

شود. 
روزگاری که چهــره معصوم و کودکانــه قهرمان 
جوانان جهان به اندازه ای غلــط انداز بود که همه 
معمار نوین کشتی فرنگی را بابت کنار زدن ستاره 
بزرگی چون رنگرز و میــدان دادن به چنین بچه 
ای مالمت کنند اما بنا مثل کوه پشــت این پســر 
ایستاد تا نخســتین مدالش را کنار رود دانوب به 

سینه بزند و ثابت کند اعتماد بنا به او بیهوده نبوده 
 اســت و این تازه آغاز قصه بود. یک قصه طالیی و 
هیجان انگیز. ســتاره ای که گویی زاده شــده بود 
تا تنها طــال درو کند؛ از میدانی بــه میدان دیگر و 
تورنمنتی بــه تورنمنت دیگر طالهــا یکی پس از 

دیگری بر سینه او می درخشیدند. 
لندن نقطه اوج این نابغه بود. آنجا که چراغ اول را 
روشن کرد تا بهترین نتیجه تاریخ ادوار المپیک و 

البته کشتی با شاهکار او رقم بخورد. 
شــاهکاری که بعد از چهار ســال پر فراز و نشیب 
امیدوار بودیم که در ریو نیز تکرار شــود تا مرد 7 
ســتاره ایران، نام خود را در ردیف مشاهیر تاریخ 
جاودانه کند و با طال چهارگوشــه تشک را ببوسد 
اما دســت سرنوشت مثل همه اســطوره ها، پایان 
 بندی قصه حمید را با تلخی نوشــته بود؛ به تلخی 
قهوه های ریو. اســطوره ای که روی تشک هر چه 
داشت رو کرد تا شــاید این قصه را جور دیگری به 
پایان رســاند اما دیگر نایی نمانده بود تا بتواند به 

جنگ سرنوشت برود.

خارج از گودقاب روز

یکی از مشــکالت تیم ملی در جام جهانــی و حتی جام ملت های آســیا 
نداشتن بازیکن خالق در پســت پشــت فوروارد بود. هر چند بازی خوب 
 اشــکان دژاگه در این نقش و بازی تدافعــی و توام با ضــد حمله تیم ملی 

سبب شد این نقص خیلی پر رنگ نشود!
کی روش، خیلی راحت با خداحافظــی مجتبی جباری کنار آمد و بعد از آن 
ســعی کرد با بازیکنان موجود به نوعی این مشــکل را برطرف کند اما این 
روزها به نظر می رسد این مشکل در حال حل شــدن است. کی روش بعد 
از پیدا کردن داریوش شــجاعیان )که البته برای حضــور در ترکیب ثابت و 
اجرای خواســته های این مربی نیاز به زمان دارد( با حضور سروش رفیعی 
هم در اردوی تیمش مواجه شــده اســت و با حضور این دو بازیکن اشکان 

دژاگه به پست اصلی اش یعنی بال راست برمی گردد. 

رییس کمیته فنی و توسعه سازمان لیگ فوتبال ایران به باشگاه های لیگ 
برتری برای اقدام سریع تر برای اخذ مجوز حرفه ای از کنفدراسیون فوتبال 

آسیا هشدار داد.
سهیل مهدی اعالم کرد: 10 شهریور ماه آخرین فرصت باشگاه های لیگ 
برتری است تا مدارک خود را  برای دریافت مجوز حرفه ای  به کنفدراسیون 
فوتبال آسیا ارسال کنند. وی تصریح کرد: در حال حاضر برخی باشگاه ها 
در این زمینه کوتاهی می کنند و دو باشــگاه ســیاه جامگان و نفت تهران 
متاســفانه هیچ اقدامی برای دریافت مجوز حرفه ای انجام نداده اند و اگر 
در روزهای آینده اقدامی ســریع برای دریافت مجوز حرفه ای انجام ندهند 
امکان دارد که پروانه حرفه ای این باشگاه ها از سوی کنفدراسیون فوتبال 

آسیا صادر نشود.
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مجتبی عابدینی سابریســت تیم ملی شمشیربازی ایران 
در المپیک 2016 ریــو با وجود اینکه نتوانســت به مدال 
برسد اما شایستگی های خود را نشان داد. نمایش عابدینی 
مســئوالن را مجاب کرد که بیش از این به ورزشکارانی به 
مانند او اهمیت دهند و درمیان هیاهوی دیگر ورزشکاران 
و اعتراض های مکــرر، عابدینی ها را که بدون حاشــیه و 

اعتراض کار می کنند دریابند.
کســی از عابدینی توقع نداشــت که در این بازی ها چنین 
نمایشــی از خود نشــان دهد. او در دور اول برابر قهرمان 
اروپا و نایب قهرمان جهان قــرار گرفت. برابر »یاگودکا« از 

اوکراین با نتیجه 15بر9 به پیروزی رسید تا به 
مانند المپیک لندن بــه جمع 16 نفر برتر راه 

پیدا کند.
درخشــش او در المپیک از دور یک هشــتم 
آغاز شد جایی که برابر »گو« شمشیرباز کره 

جنوبی که قهرمانــی المپیک 2012 لندن 
را در بخش تیمی اســلحه سابر در 

اختیار داشــت بــه برتری 15 
بر 12 رســید. اوحــدود 12 

ســال بود که برابــر هیچ 
آسیا  در  شمشــیربازی 

شکست نخورده بود.
عابدینی از این مسابقه 
به عنوان سخت ترین 
زندگــی اش  بــازی 
ســخن گفت و اینکه 
چگونه از این سختی 
سربلند بیرون آمد. با 

این پیــروزی عابدینی 
برای نخســتین بــار در 

تاریخ شمشــیربازی ایران 
به جمع هشــت نفــر برتر 

المپیک صعود کرد.
حریــف بعدی ورزشــکاری از 

مهد شمشــیربازی جهان بود. 
»وینسنت آنســتت« از فرانسه  
سومین شمشــیربازی بود که 

عابدینی او را از زیر تیغ گذراند. 15 بر 13 نتیجه این بازی 
بود که به نفع عابدینی رقم خورد.

بعد از این پیروزی مــدال در انتظار این شمشــیرباز بود. 
جدال با »داریل هامر« از آمریکا برای فینالیســت شــدن 

خوان سختی بود.
دیدار هامر و عابدینی آغاز شــد. شــاید بــرای اولین بار 
مردم ایــران تا نیمه های شــب برای دیدن یک مســابقه 
شمشــیربازی بیدار ماندند. بازی که نفس گیر پیش رفت 

اما در پایان آن، تنها آه و افسوس برای ایرانی ها باقی ماند.
بعد از باخت نزدیــک 14 به 15 برابر حریــف آمریکایی و 
مبارزه جانانه شمشــیرباز ایران همه به روال معمول 
حرف هایی زدند که شــاید نــه تنها مــردم بلکه 
عابدینی هم با آن نتوانست آرام شود. باخت نزدیک 
در نیمه نهایی با هیچ جمله ای مثل؛ این درخشش 
برابر طال بود و یا هر چیز دیگر نمی توانست ناراحتی 

را از میان ببرد.
زمان کم میان رقابت نیمه نهایــی و رده بندی باعث 
شد عابدینی نتواند روحیه خود را بازیابی کند. 
او در برابر قهرمان المپیک 2012 لندن 
یعنی »کیــم« قرار گرفــت و بازی 
همیشــگی خود را آغــاز کرد و 
در نهایت8 بــه 15 برابر این 
حریف شکســت خورد تا 
در یک قدمــی  مدال 

متوقف شود.
و  ورزش  وزارت 
کــمیته  همچنیـن 
الـــمپیک  ملــــی 
قبــل از اعزام بــه ریو 
صحبت هایشان مبنی براین بود 
که مجتبــی عابدینی 
خوبــی  شــانس 
برای رسیدن به 
باالی  های  رده 
دارد.  المپیــک 
اما هیــچ یک از 
مدال  روی  آنهــا 
عابدینــی حســاب 
هرچند  نمی کردنــد. 
بعــد از  درخشــش او در 
چند مســابقه ابتدایی همه 
از عابدینــی تمجیــد کردند و 
طوری برخــورد کردند که 

گویی منتظر این نتیجه بودند.
عملکرد عابدینی در المپیک تنها یک اتفاق نبود او در یک 
سال گذشــته به همراه علی پاکدامن نتایج خوبی را کسب 

کرده که نشان می دهد با برنامه پیش رفته اند.
 اما مشــکل اینجاســت که عابدینــی به ماننــد برخی از 
ورزشــکاران درمصاحبه و صحبت های خود دائم از مدال 
واهی که هیچ گاه به دست نمی آید سخن نگفت. عابدینی 
و برخی از ورزشــکاران به مانند او ترجیــح دادند به جای 
اینکه با مصاحبه هایشــان مســئوالن ناآگاه را قانع کنند، 

مدال بگیرند و کارشان را در میدان مسابقه انجام  دهند.
عابدینــی در مصاحبه های خــود قبل از المپیــک به این 
موضوع اشــاره کرد که کم کاری نمی کند و بــا اینکه کار 

سخت است اما به مدال هم فکر می کند.
 این مصاحبه ها شــاید برای مســئوالن و کل ورزش ایران 
نا آشنا باشد چرا که ورزشــکاران ما دائم از توقع های خود 
از فدراسیون ، وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک صحبت 
می کنند و می خواهند به آنها رســیدگی بیشــتری شود. 

شیوه ای که به نظر تاثیرگذار و نتیجه بخش بوده است.
مسئوالن ورزش کشــور باید بدانند که ورزشکارانی که به 
مانند عابدینی سخت کار می کنند، شایستگی این را دارند 
که بیشتر مورد توجه قرار گیرند. ورزشــکارانی که به فکر 
انجام وظیفه خود هســتند و به جای اینکــه به کمبود ها 
اشــاره کنند و این موضوع را بهانه ای برای شکست بدانند، 

همواره  بر تالش خود می افزایند.
 همــه متوجــه شــرایط شمشــیربازی ایران هســتند و 
می دانند که این رشته در تهران حتی یک سالن استاندارد  
هم نــدارد، با این شــرایط و بدون اینکه اعتــراض و حتی 
اعتصابی صورت بگیرد عابدینی و ورزشــکارانی به مانند او 

کار خودشان را انجام دادند.
شوالیه، زورو و بســیاری از دیگر واژه ها صفاتی بود که به 
عابدینی نسبت داده شــد اما او هیچ کدام از آنها نیست. او 
مجتبی عابدینی اســت که باید به اندازه شایســتگی اش 

مورد توجه قرار گیرد.
چنــدروزی بیشــتر از درخشــش عابدینــی در المپیک 
نمی گذرد و هنوز صحبت از اوســت اما مشــخص نیست 
بعد از پایان هیاهو در ریو مســئوالن و حتــی مردم او را به 
یاد می آورند یا خیــر! آیا به یاد می آورند ورزشــکاری که 
شــاید خیلی ها برای نخســتین بار نامش را شنیده بودند 
در روزهای ناکامی ایران، مردم را به مــدال امیدوار کرد و 
برابر تمام قهرمانان نامدار شمشــیربازی جهان به تنهایی 
جنگید؟ و یــا اینکه او هــم فراموش می شــود و ورزش 
 ایران بازهــم ثابت می کند کــه مدال و جنجــال تنها راز 

فراموش نشدن است!

ازدواج رمانتیک  روی سکوی قهرمانی!
در حاشیه مراسم توزیع مدال سکوی سه متربانوان اتفاق جالبی افتاد و آن اجرای 
مراسم خواستگاری توســط یک زوج چینی بود .هی زی ، دختر خانم شیرجه رو 
بعد از دریافت مدال نقره ناگهان با پیشــنهاد ازدواج غیرمنتظره ای از سوی  کین 
کای عضو تیم مردان چین روبه رو شد که با جعبه انگشتری روبه رویش ایستاده 

بود ... 

نابغه، نابغه است اما ؛

پایان کار اسطوره ها شیرین نیست

درخششعابدینیدرریوفراموشمیشود؟

فشار برای برگرداندن رضائیان به پرسپولیس با وجود سفر 
این بازیکن به ُرم ادامه دارد؛ در حالی که بازگرداندن وی با 
این شــرایط هم برای بازیکن هم پستی بد است و هم برای 

برانکویی که اقتدارش می شکند.
باز و بسته شــدن پرونده رامین رضائیان از تهران تا رم تنها 
یک عاقبت برای پرسپولیس دارد و آن این است که  اقتدار 
برانکویی را که به عنوان سرمربی تیم اعالم کرده به رامین 

رضائیان نیاز ندارد زیر سوال می برد.
آخرین خبر این است که مهدی طارمی در اردوی تیم ملی 
در ایتالیا به رضائیان گفته برای عقد قرارداد با تیمی غیر از 
پرسپولیس اندکی صبر کند و عجله نکند. طارمی در حالی 
این حرف را گفته که برانکو در مصاحبه های مختلف هفت 
بار اعالم کرد به رضائیان نیازی ندارد و به این ترتیب قاعدتا 
باید این پرونده را بست اما نه طارمی، نه علی اکبر طاهری 
)که با ســازمان لیگ هم درافتاده( و نه حتی هواداران این 

باشگاه قصد چنین کاری را ندارند.
البته قرار نیســت مربی یک تیم هر تصمیمی می خواهد 
بگیرد. باشــگاه های بزرگ دنیا چنین اجــازه ای به  مربی 
خودشــان نمی دهند امــا با این وجــود بایــد تاکید کرد 
زیر ســوال بردن اقتدار سرمربی در رســانه ها و میان عوام 
 هم چنــدان جالب نیســت و عمود خیمه گاه یــک تیم را 

خم می کند.
در مورد طارمــی یک بار برانکو خم شــد، حــاال در مورد 
رضائیان هم او تحت فشار قرار دارد و بدتر از همه اینها آنکه 
حسین ماهینی مدافع راســت پرسپولیس هم اصال تمرکز 
پیدا نمی کند و در هــر دقیقه و هر ســاعت خبر جدیدی 
می شــنود و به این ترتیب نمی تواند مســیر را درست طی 

کند.
اتفاقا یکی از دالیلی کــه برانکو می خواهد ایــن پرونده را 
ببندد همین ماهینی اســت. ایوانکوویچ می داند که اســم 
رضائیان که این روزها  آماده هم نیســت و مدتی اســت با 
تیمی تمرین نکرده، روی شانه های ماهینی سنگینی کرده 

و پرسپولیس را از داشته های فعلی خود دور می کند.
 به هر حال از دیگران اصرار اســت و از برانکو انکار. باید دید 
پایان این ماجرا کجاست و آیا پرسپولیسی ها اجازه آرامش 

منهای رضائیان را به تیم می دهند یا اینکه این 
بار هم برانکــو کوتاه می آید؟  نکته مهم همینجاســت که 
هیچ مربی بزرگــی این همه  نظراتــش را عوض نمی کند 

برانکو هم این را می داند که اگــر این بار هم کوتاه بیاید 
و مثل طارمی جــا برای رضائیان باز کنــد خیلی ها در 
 مورد توانایی های غیر فنی او شــک می کنند هرچند 

توانایی های فنی او قابل انکار نباشد.

ضرری که بازگشت رضاییان 
به پرسپولیس می  زند

در حاشیه
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روان شناسی شخصیت 

داستان  کوتاهحکایت ها

پیشنهاد سردبیر: 
راز خوشبختی و پند سوم گنجشک
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دانستنی ها

آیا می دانید ۳۵۰ هزار نوع کفش دوزک در جهان وجود دارد.
آیا می دانید وال برای شکار از صدای بســیار بلندی که دارد استفاده 

می کند و طعمه را فلج یا می کشد.
آیا می دانید سریع ترین قطار دنیا سرعت ۵۸۱ کلیومتر دارد، این نوع 

قطارها در ژاپن وجود دارند.
آیا می دانید چشم انسان حدود ۱۳۵ میلیون سلول بینایی دارد.

آیا می دانید مراســم مومیایی کردن در مصر باستان ۷۰ روز به طول 
می انجامید.

 آیا می دانیــد صدایی بلندتر از زمانی که ســفینه ای بــه فضا پرتاب 
می شود در جهان وجود ندارد.

آیا می دانید در قدیــم ارزش نمک بیش از طال بــوده و از نمک برای 
نگهداری غذا استفاده می شده است.

 آیا می دانید شکســتگی استخوان ناشی از پوکی اســتخوان در زنان
 دو برابر مردان است.

آیا می دانید در حدود 9۷ درصد از زنان چینی، فاسد می باشند.
آیا می دانید توماس ادیسون از تاریکی وحشت داشت.

روان شناسی

به تو چه!
به مقصد می رسید، از قطار پیاده می شوید و هرگز نخواهید فهمید آیا آنها 
واقعا هیچ نسبتی با هم نداشــتند؟ آیا فامیل نزدیک یا حتی خواهر و برادر 
بودند؟ آیا نامزد یا زن و شوهر بودند؟ کسی نمی داند. باز هم شما می مانید 

و ذهن مکدر از افکار بیهوده! 
حاال این افکار بیهوده اشکال دیگری هم دارند، مثال : 

- کســی با بودجه ای که نمی دانیم به چه شــکل تامین شــده است و در 
شرایطی که هیچ خبری نداریم، در ناحیه ای از تهران خانه ای می خرد یا به 
هر شکل آن را تهیه می کند. تا می شنویم می گوییم: »مبارکه، به سالمتی، 

اما... بهتر نبود تو فالن جا خونه می خریدید؟«
- دو نفــر از هم طالق مــی گیرند. هــزاران حدس می زنیم، بلکه کســی 

تاییدمان کند و بفهمیم ماجرا از چه قرار بوده است؟ 
- فالنی بچه اش را بــرای تحصیل به پاکســتان می فرســتد. می گوییم: 

»پاکستان؟! آخه برای چی؟«
داشــتم در خیابانی خلوت قدم می زدم ودر افکار خودم بودم که ســرم را 
بلند کردم و آشــنایی را در مقابل خودم دیدم که پانزده سال پیش به سوئد 
مهاجرت کرده بود و دیگر نه دیده بودمش و نه خبری از او داشتم. به محض 
 اینکه یکدیگر را دیدیم و چشم در چشم شــدیم، بی اختیار لب باز کردم و

 بی آنکه خوشحالی خودم را از دیدنش ابراز کنم و حالش را بپرسم یا حداقل 
لبخندی بزنم یا با برق نگاهــی حیرت و شــادی ام را از دیدنش ابراز کنم، 

گفتم: »تو اینجا چی کار می کنی؟ چطوری برگشتی؟!«
به ســال های دور گذشــته برگشــتم. زمانی که مرحوم دایی مادرم هنوز 
زنده بود و ما جوان ترها، هم دوستش داشــتیم و هم ازاو حساب می بردیم.

 او جاذبه ای پنهان داشــت که همواره ما را به ســوی گفتــه های خاصش 
می کشــاند. یکی از حرف های معروف و متداول او این بود: »به توچه؟« و 
همواره این سه کلمه کوتاه و مفید را بجا و به موقع به کار می برد. نصیحت و 
توصیه مان می کرد که تمرین کنیم و یادبگیریم در مواقع الزم این جمله را 
خطاب به خودمان بگوییم تا هر سر خودمان و هم سر دیگران سالم بماند. با 
شــرمندگی به خودم گفتم : »به تو چه که اون چطور و چرا برگشته؟ همین 
که خودش بدونه کافیه و نیازی نیســت برای دادن جوابی غیر ضروری که 

شاید مایل به دادنش نباشد، او را آزار بدی.«
ادامه دارد...

حکایت کــرده اند که مردی گنجشــکی شــکار کرد، در 
 راه خانه، گنجشــک به ســخن آمد و مرد را گفت: در من 

فایده ای، برای تو نیست. 
اگر مــرا آزاد کنی، تو را ســه پند می گویم کــه هر یک، 
همچــون گنجی اســت و اگر هر ســه را بــه کار بگیری 
خوشبخت می شوی و هر ســه این پندها راز خوشبختی 
انسان است. دو پند را وقتی در دســت تو اسیرم می گویم 
و پند ســوم را، وقتــی آزادم کردی و بر شــاخ آن درخت 

 نشســتم، می گویم. مرد با خود اندیشــید که سه پند از 
پرنده ای که همه جا را دیده و همه را از باال نگریسته است، 
به خوردن گوشت او می ارزد. پذیرفت و به گنجشک گفت 

که پندهایت را بگو.
گنجشک گفت : پند اول آن است که آنچه از دستت رفت 
بر آن افســوس مخور؛ زیرا اگر آن نعمت، حقیقتا و دائما از 
آن تو بود، هیچ گاه زایل نمی شــد. پند دوم آنکه ســخن 

محال باور مکن و از آن درگذر .

مرد، چون این دو پند و نصیحت را از گنجشــک شــنید 
 طبق وعده، گنجشک را آزاد کرد. پرنده کوچک پرکشید و

 بر درختی نشســت. چون خود را آزاد و رها دید، خنده ای 
کرد.

مرد گفت: پند و نصیحت ســوم را بگو! گنجشک گفت: ای 
مرد نادان، زیان کردی! در شکم من دو گوهر گرانبهاست 
که هر یک بیســت مثقــال وزن دارد. تــو را فریفتم تا از 
دستت رها شوم. اگر می دانســتی که چه گوهرهایی نزد 

من است، به هیچ قیمت، مرا رها نمی کردی.
مرد، از افسوس و حسرت، نمی دانست که چه کند. دست 
بر دست می مالید و خود را ناســزا می گفت. به گنجشک 
گفت: اگر پیش من برگردی تو را عزیز می دارم و دانه و آب 

فراوان به تو می دهم.
گنجشک گفت: من رفتم، منتظر پند سوم مباش!

مرد رو به گنجشــک کرد و گفت : تو وعــده دادی و حاال 
آخرین پندت را بگو.

 گنجشــک گفت: تو دو پنــد قبلی مرا فرامــوش کردی! 
مرد ابلــه !با تو گفتم کــه اگر نعمتی را از کــف دادی، غم 
 مخــور؛ اما اینــک تــو غمگینی که چــرا مرا از دســت

 داده ای. نیز گفتم که ســخن محال و ناممکن را نپذیر؛ اما 
تو هم اینک پذیرفتی که در شکم من گوهرهایی است که 
چهل مثقال وزن دارد. آخر من خود چند مثقالم که چهل 

مثقال، گوهر با خود حمل کنم !؟
 پس تو الیق آن دو نصیحت نبودی و پند ســوم را نیز با تو 
نمی گویم که قدر آن نخواهی دانست. این را گفت و در هوا 

ناپدید شد.

راز خوشبختی و پند سوم گنجشک

ب- یک سوم میانی پیشانی: 
این قسمت پیشانی مربوط به حافظه و یادگیری است. 

۱- بیضی و گرد:
این حالــت بهترین حالت اســت. آنها قدرت زیــادی در یادآوری 
خاطرات دارند. دارای حافظه دقیق و کامل، اخالق متغیر، جاه طلب 

و مقام پرست نیز هستند. 
2- برآمده و پهن )در نیمرخ بهتر مشخص می شود(:

 این افراد جاه طلب، دمدمی مزاج و تابع امیال آنی هستند. 
۳- کوچک و دندانه دار یا حالت پله پله )در نیمرخ بهتر مشــخص 

می شود(:
این افراد به سرعت هیجان زده و احساساتی شده و سریع آشفته و 

پریشان حال می شوند. آنها برای تجارت مناسب نیستند. 

ج- یک سوم پایین پیشانی )نزدیک به ابرو(:
 این قسمت پیشانی مربوط به شعور و آگاهی  است. اگر ابروها باالی 
برآمدگی استخوانی رشــد کرده باشــند، این افراد شعور و آگاهی 

بیشتری نسبت به حالت های دیگر دارند. 
قسمت میانی چهره )از ابرو تا نوک بینی(: 

این قسمت مربوط به سنین ۳۰ تا ۵۰ سالگی می شود. 
۱- دارای چشمان زیبا و بینی خوش ترکیب: 

جزو بهترین حالت هاست. نشان دهنده آن است که صاحب آن در 
پول درآوردن تبحر دارد. همچنین نشانه کنترل احساس و عواطف 

می باشد. 
2- عریض تر از قسمت پیشانی: 

جزو بهترین حالت هاست. آنها به خوبی بر مشکالت و موانع زندگی 

غلبه می کنند. قاطع و یکدنه هســتند و استراحت برایشان معنی 
ندارد. 

۳- برجسته تر از قسمت پیشانی: 
 حالتــی اســت کــه در نــگاه اول جلب توجــه می کند. نشــانه

 دو شخصیتی بودن افراد است. به طوری که گاهی درونگرا و گاهی 
برونگرا، تهاجمی و پرخاشگر  هستند. 

قسمت پایینی چهره )از نوک بینی تا چانه( 
این قسمت خصوصیات افراد را در پیری نشان می دهد. 

۱- آرواره پایین و چانه گرد: این افراد دوران پیری خوبی را ســپری 
می کنند، و از کسانی که چانه عقب رفته دارند متمایز می شوند. 

2- عریض تر یا مساوی پیشانی: این افراد درونگرا هستند. 
۳- عریض تر از دو قسمت دیگر: این افراد برونگرا هستند. 

آرام باشید
اگر شما نگران هستید و اعتماد به نفس کافی ندارید، اولین 
چیزی که باید انجام دهید این اســت که فکر نکنید و آرام 
باشــید. بعضی افراد این آرامش را با ورزش کردن به دست 
 می آورند، افــراد دیگر با انجام دادن کاری خود را مشــغول 
می کنند و آرام می شوند. به هر حال دانستن اینکه چگونه 
خــود را آرام کنید مهارت خوب و جالبی در زندگی اســت. 
زمانی که آرام هســتید ذهن هیجان کمتری دارد و حافظه 

شما بهتر کار می کند. 
به چیزهایی که به دست آورده اید، فکر کنید 

به طور حتم برای شروع ،کار ســختی است؛ اما بعد از مدتی 
آسان می شود و به خود نگویید که تاکنون موفقیتی کسب 

نکرده ام، منظور ما فتح قله اورست نیست!
کارهایی مانند: قبولی در امتحان رانندگی، امتحان مدرسه 
و یا دانشگاه، بازی در یک تیم ورزشی. پس انداز پول، کمک 

به دیگران. 
به خاطر داشته باشید که می توانید اشتباه کنید

 اگر تصور بدی از خودتان داشــته باشــید، افکارتان منفی 
می شــوند و تاثیر بدی بر احســاس و رفتارتان می گذارند. 
زمانی که احساس بدی دارید فقط چیزهای ناخوشایند را به 
خاطر می آورید  و بدبین می شوید. اینجاست که این جمله 

را باید به طور عملی به کار برد: »آرام باشید.«
این موارد را در زندگی خود انجام دهید و آنها را همیشــگی 
ســازید. برای بیشــتر افراد، عزت نفس تصادفــی به وجود 

نمی آید؛ بلکه نتیجه افکار و رفتار هر روز آنهاست. 

- ســعی کن به اعمال خودت افتخار کنی، افتخار اجداد تو 
مال خود آنها بوده است. 

- از طمع در قدرت دیگران است که رقابت به وجود می آید. 
 - زندگی دو نیمه اســت: نیمــه اول در انتظــار نیمه دوم و 

نیمه دوم در حسرت نیمه اول. 
- به نظرم اینکه با خیالی راحت یک ســاندویچ هات داگ را 
روی نیمکت یک پارک گاز بزنیم خیلی بهتر از آن است که 
با روحیه ای خراب یک استیک را در بهترین رستوران جهان 

بخوریم!
 - انســانی که اعتماد به نفــس دارد، قربانــی محیط خود

  نمی شــود. او شــرایط مطلوب را خلق می کند تا شرایط 
بر وفق مراد او باشد. 

- هر چه بخواهید به دســت خواهید آورد، اگــر پایداری و 
اعتماد به نفس سرمایه شما باشد. 

- آن کس که اراده و اعتماد به نفس دارد، روی شکســت را 
نمی بیند. 

اعتماد به نفس

هایالیت

عده ای به اصرار از چرچیل خواستند که سیاست را تعریف کند.
چرچیل به ناچار دایره ای کشید و خروســی در آن انداخت و گفت: 

خروس را بدون آنکه از دایره خارج شود، بگیرید!
 این عده هرچه تالش کردند نتوانســتند و خــروس از دایره بیرون 

می رفت. آخر از چرچیل خواستند که این کار را خود انجام دهد.
چرچیل خروسی دیگر کنار خروس اولی گذاشت و این دو شروع به 

جنگیدن کردند.
آنگاه چرچیل دو خروس را از گردن گرفت و بلند کرد و گفت:

این سیاست است!
حاال مــی توان فهمیــد که چرا هیــچ وقت در جهــان جنگ تمام 

نمی شود…

بعد از نمــاز مالنصرالدین در بلندگو گفــت : می خواهم 
کســی را به شــما معرفی کنم که قبال دزد بوده،مشروب 
و مواد مخدر مصرف می کرده و هــر کثافتکاری می کرده  
ولی اکنــون خدا او را هدایــت کرده و همه چیــز را کنار 

گذاشته است.
بعد گفت: بیا احمد جان بلندگــو را بگیر و خودت تعریف 

کن که چطور توبه کردی!
احمد آمد و گفت:من یک عمــر دزدی می کردم،معصیت 

می کردم خدا آبرویم را نبرد.
اما از وقتی که توبه کردم این مال برای من آبرو نگذاشــته 

است!

در یک مدرسه راهنمایی دخترانه چند سالی مدیر مدرسه 
بودم. 

چند دقیقه قبــل از زنگ تفریــح اول، مردی بــا ظاهری 
آراســته و ســر و وضعی مرتب در دفتر مدرسه حاضر شد و 
به من گفت: »بــا خانم… دبیر کالس دومی هــا کار دارم و 
 مــی خواهم دربــاره درس و انضبــاط فرزندم از او ســوال 

بکنم.«
از او خواستم خودش را معرفی کند. گفت: »من گاو هستم! 
خانم دبیر بنده را می شناسند. بفرمایید گاو، ایشان متوجه 

می شوند.«
تعجب کردم و موضــوع را با خانم دبیر که با نواخته شــدن 

زنگ تفریح، وارد دفتر مدرسه شــده بود، در میان گذاشتم. 
 یکه خــورد و گفــت: »یعنــی چــه گاو؟ من کــه چیزی

 نمی فهمم.«
از او خواســتم پیش او برود و به وی گفتــم: »اصال به نظر 
نمی رسد اختاللی در رفتار این آقا وجود داشته باشد. حتی 

خیلی هم متشخص به نظر می رسد.«
 خانم دبیر بــا اکراه پذیرفــت و نزد پدر دانــش آموز که در 
گوشــه ای از دفتر نشســته بود، رفــت. مرد آراســته، با 
 احترام به خانم دبیر ما ســالم داد و خودش را معرفی کرد:

 »من گاو هســتم! شــما بنده را به خوبی می شناسید، پدر 
گوساله؛ همان دختر ســیزده ساله ای که شــما دیروز در 

کالس، او را به همین نام صدا زدید.«
دبیر به لکنت افتاد و گفت: »آخه، می دونید… «

مرد گفــت: »بله، ممکن اســت واقعــا فرزندم مشــکلی 
داشته باشــد و من هم در این مورد به شــما حق می دهم. 
 ولی بهتر بود مشــکل انضباطــی او را با من نیــز در میان 
می گذاشــتید. قطعا من هم می توانســتم اندکی به شــما 

کمک کنم.«
خانم دبیر و پــدر دانش آموز مدتی با هــم صحبت کردند. 
گفت و شــنود آنها طوالنی، ولی توأم بــا صمیمیت و ادب 
بود. آن پدر، در خاتمه کارتــی را به خانم دبیــر ما داد و با 
خداحافظی از همه، مدرســه را ترک کــرد. وقتی او رفت، 

کارت را با هم خواندیم.
در کنار مشخصاتی همچون نشــانی و تلفن، روی آن نوشته 
شده بود: »دکتر… عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی 

و علوم تربیتی دانشگاه تافتس – ماساچوست«

سالم؛ من گاو هستمخالفکار توبه کارخروس های سیاست

شخصیت شناسی و نوع ابعاد چهره )2(

همه خرها رو به یک چوب نمی رونند.
همه سرو ته یه کرباسند. 
همه قافله پس و پیشیم. 

همه کاره و هیچ کاره. 
همه ماری، مهره نداره. 

همه ماهی خطر داره، بدنامیشو صفر داره. 
هر مرغی انجیر نمی خوره. 

 همیشــه آب در جوی آقا رفیع نمی ره، یــه دفه هم در جوی 
آقا شفیع میره.

همیشه روزگار به انسان رو نمی کنه. 
همیشه شعبان، یک بار هم رمضان.

همیشه ما می دیدیم، یه دفعه هم تو ببین. 
همینو که زاییدی بزرگش کن. 

هنوز آش خوره.
هنوز باد به زخمش نخورده.

هنور دهنش بوی شیر می ده.
هنوز سر از تخم در نیاورده. 

هنوز گرسنگی نکشیدی تاعاشقی یادت بره.
هنوز غوره نشده، مویز شده. 

هنوز دو قورت و نیمش باقی مانده. 
هوو هوو را خوشگل می کنه، جاری جاری را کدبانو. 

هیچ ارزونی بی علت نیست.
هیچ انگوری دوبار غوره نمی شه. 

هیچ بدهی را به هیچ بستان کاری نیست. 
هیچ بدی نرفت که خوب جاش بیاد. 
هیچ بقالی نمی گه ماست من ترشه. 

هیچ تقلبی بهتر از راستی نیست.
هیچ چراغی تا به صبح نمی سوزه. 
هیچ چیز شرط هیچ چیز نیست. 

نان خودت را مي خوري، چرا حرف مردم را مي زني.
نان به نرخ روز مي خورد.

نان ندارد بخورد پیاز مي خورد که اشتهایش باز شود.

ضرب المثل های کوتاه وخواندنی

کاریکاتورشعر طنزضرب المثل

سعید بیابانکی
با من چه کرده است ببین بی ارادگی
افتاده ام به دام تو ای گل به سادگی

جای ترنج،دست و دل از خود بریده ام
این است راز و رمز دل از دست دادگی
ای سرو! ذکر خیر تو را از درخت ها...

افتادگی شنیده ام و ایستادگی
روحی زالل دارم و جانی زالل تر
آموختم از آینه ها صاف و سادگی
با سکه ها بگو غزلم را رها کنند

شاعر کجا و تهمت اشراف زادگی ....
****

خیال می کنم این بغض ناگهان شعر است
همین یقین فروخفته در گمان شعر است
همین که اشک من و تو را درآورده است

همین، همین دو سه تا تکه استخوان شعر است
همین که می رود از دست شهر، دست به دست

همین شقایق بی نام و بی نشان شعر است
چه حکمتی است در این وصف جمع ناشدنی
که همزمان غم نان، شعر و بوی نان، شعر است

تو بی دلیل به دنبال شعر تازه مگرد
همین که می چکد از چشم آسمان شعر است

از اینکه دفتر شعرش هزار برگ شده است
بهار نه، به نظر می رسد خزان شعر است
به گوشه گوشه شهرم نوشته ام بیتی

تو رفته ای و سراپای اصفهان شعر است
خالصه اینکه به فتوای شاعرانه  من

زبان مشترک مردم جهان شعر است...
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حوادث ايرانيادداشت

پیشنهاد سردبیر: 
ربودن کودک خردسال در تهران برای گدايی  

دختر جوان که در آرزوی خواننده شــدن روانه دبی شده بود، با 
خوش شانسی از دام قاچاقچیان انسان، گریخت.

این دختر که »سوســن« نام داشت با وسوســه های زنی به نام 
»افســانه« که خود را همکالســی قدیمی دختر جوان و مقیم 
آمریکا معرفی کرده بود، در ســودای خواننده شدن قید خانواده 
را زد و با فرار از خانه به صورت غیرقانونی روانه دبی شد. سوسن 
 که براســاس هماهنگی هــا در دبی بــا راهنمایی هــای رابط 
خواننده ای معروف تا آماده شدن ویزایش در هتل محبوس شده 
بود، زمانی که خــود را در یک قدمی موفقیــت تصور می کرد، 
مجبور شــد برای دریافت ویــزای آمریکا، به پیشــنهاد ازدواج 
یکی از شیخ نشــین های ثروتمند جواب مثبت دهد؛ اما پیش 
از اینکــه بله را بگوید؛ ســر بزنگاه خطر را حس کــرد و از محل 
متواری شد.سوسن پس از این اتفاق با کمک یک مرد نیکوکار به 
ایران بازگردانده و به خانه پدری اش فرستاده شد. این دختر که 
 پس از این تجربه فراموش نشدنی، قید خوانندگی را زده بود، با 
چهره نگاری رابطان اصلی قاچاقچیان در دبی، سرنخ دستگیری 

گردانندگان این باند تبهکاری را به ماموران داد.

پرونده سقوط مرگبار زن میانسالی در شــرق تهران، با شکایت 
مادرش وارد مرحله جدیدی شد.

 ســاعت 21، شــانزدهم مرداد ماه مســئوالن بیمارستانی در 
تهران پارس در تماس با پلیس از مرگ مشــکوک زن میانسالی 
خبر دادند.با حضور ماموران کالنتری در محل مشخص شد زن 
45 ساله به نام کبری به علت سقوط از ارتفاع جانش را از دست 
داده اســت.در ادامه با اعالم موضوع به قاضــی ایلخانی بازپرس 
ویژه قتل تهران او دســتور تحقیقات بیشــتر از شوهر کبری را 
صادر نمود. مرد 50 ســاله که خود را همسر کبری معرفی کرد 
در بازجویی ها مدعی شد ساعتی قبل پسرم  که به تازگی ازدواج 
کرده با همســرش میهمان ما بودند هنوز دقایقی از حضور آنها 
نگذشته بود که باهم درگیر شدند.در این بین همسرم به یکباره 
از جایش بلند شــد و پس از رفتن به تراس خانه، خود را از طبقه 
پنجم به پایین پرت کرد.در ادامه با مشــخص شدن خودکشی 
زن میانسال جســد او به پزشــکی قانونی منتقل شد. با گذشت 
بیش از یک هفته از مرگ زن میانســال، مادر کبری  با مراجعه 
به دادســرای امور جنایی از دامادش به اتهام قتل، شکایت کرد 
و گفت: کبری خودش را از باال به پایین پرت نکرده و همســرش 
او را به قتل رســانده اســت.همزمان با ثبت ایــن ادعا بازپرس 
 شعبه هشتم دادسرای امور جنایی دســتور تحقیقات بیشتر را

 صادر کرد.

یک خانواده متکدی که با ربودن کودکی خردسال از او به عنوان 
متکدی استفاده می کردند،سرانجام دستگیر و پسر خردسال به 

آغوش خانواده بازگردانده شد.
 20 روز قبل زن و مرد جوانی با مراجعه به دادسرای امور جنایی 
با شکایتی از گم شدن کودک خردسالشان خبر دادند.مرد جوان 
گفت: ســاعتی قبل برای زیارت حرم مطهر امام خمینی)ره( به 
همراه همسر و پسر خردســالم رفتیم؛ اما به علت شلوغی حرم، 

پسر کوچکم به نام باربد را گم کردم.
 هر چه در آن اطراف گشــتم خبری از باربد نبــود. با اعالم این 
شکایت با توجه به حساســیت موضوع محمد مرشدلو بازپرس 
شعبه هفتم دادســرای امور جنایی به تیمی از کارآگاهان اداره 
یازدهم پلیس آگاهی دستور رسیدگی به پرونده را صادر کرد.با 
ارجاع پرونده به پلیس آگاهی ماموران احتمال دادند پسر بچه از 

سوی افرادی برای اخاذی ربوده شده است. 
پس از گذشــت دو هفته درحالی که هیچ ســرنخی از باربد در 
دســت نبود، ماموران پلیس آگاهی از طریق سازمان بهزیستی 
در جریان تحویل گرفتن کودک خردســالی که بســیار مشابه 
کودک گم شــده بود، قرار گرفتند.با حضور تیمی از کارآگاهان 
اداره مبارزه با آدم ربایی پلیس آگاهی در بهزیســتی، مشخص 
شد چند روز قبل، ماموران این سازمان در یکی از چهارراه های 
شهر به یک زن متکدی که پسر خردسالی را روی دوشش بسته 
بود مشکوک شده و آنها را به مرکز نگهداری از متکدیان منتقل 
می کنند.در آنجا مشخص شد کودک خردســال اوراق هویتی 
به همراه ندارد و هیچ شــباهتی به زن جوانی کــه او را به همراه 

داشت، ندارد.
با انتقال زن جــوان به اداره آگاهی او با اعتــراف به ربودن باربد، 
گفت: چنــدی قبل در اطراف حرم مشــغول پرســه زنی بودم 
که متوجه پســر خردســالی شــدم که مشــغول گریه است. 
پس از اینکه با خرید شــکالت او را  آرام کردم، برای اســتفاده 
از کودک خردســال در تکدی گــری او را ربودم.با اعترافات زن 
 متکدی، بازپرس مرشدلو پرونده را برای رسیدگی بیشتر با قرار 

عدم صالحیت به بخش قضایی شهر آفتاب ارسال کرد.

دختر خوش صدای ايرانی
 به جای خوانندگی، به عقد

 شیخ نشین در آمد

معمای سقوط مرگبار زن میانسال پیچیده تر شد؛

 شکايت مادر زن از داماد 
به اتهام قتل

ربودن کودک خردسال
 در تهران برای گدايی  

تصادف اسب با پرايد

این حادثه پنجم تیرماه ســال جــاری رخ داد. در همان روز 
گزارشــی در خصوص ربایش نــوزاد ســه روزه ای از یکی از 
درمانگاه های شــیراز توســط خانواده این نوزاد به ماموران 
پلیس آگاهی گزارش شد. پس از اعالم این موضوع به دستور 
بازپرس اســدی بازپرس شعبه 17 دادســرای جنایی شیراز، 

تحقیقات برای افشای راز این نوزاد ربایی آغاز شد.
پلیــس در تعقیــب نــوزاد رباهــا بــا توجه به حساســیت 
موضوع،کارآگاهــان شــعبه 9 اداره آگاهــی اســتان فارس 
ماموریت یافتند رســیدگی به این پرونده را در دســتور کار 
خود قرار دهند. در تحقیقات اولیه پیرامــون این نوزادربایی 
فاش شــد که نوزاد ســه روزه در یکی از درمانگاه های شیراز 
توســط زنی جوان ربوده شــده اســت. در ابتدا ماموران به 
بررسی دوربین مداربســته بیمارســتان زینبیه که نوزاد در 

آن متولد شــده بود پرداخته و پی بردند که از اردیبهشت ماه 
ســال جاری زنی ناشــناس با مراجعه به بیمارستان مذکور و 
صحبت با خانــواده های نوزادان متولد شــده و جلب رضایت 
آنها قصد ربایش نوزادان را داشــته که هر بــار موفق به انجام 
این اقدام نمی شــود. بررســی هاي بعدی که از تلفن همراه 
ایــن زن صورت گرفــت فاش کرد کــه نامبرده بــا تعدادی 
دیگر از خانــواده ها که نــوزاد دارند در ارتباط بــوده و قصد 
 جلب نظر آنها با وعده های مالی را داشــته؛ امــا هر بار موفق

 نمی شــود.با توجه به ســرنخ هایی که به دســت آمده بود 
ماموران بار دیگر به تحقیق از خانــواده نوزاد دختر پرداختند 
 و پــی بردند کــه مدتی قبــل از ایــن ماجرا زنی جــوان به 
بهانه های مختلف به آنها نزدیک شــده و بــا ترفندی ماهرانه 
توانســته اطمینان این خانواده را جلب کنــد و حتی به خانه 

آنها نیز رفــت و آمد داشــته اســت.تحقیقات پیرامون این 
نوزادربایی مشــخص کرد این زن با ادعای کمک مالی با این 
خانواده طرح دوســتی ریخته و روز حادثه زمانی که مادر این 
نوزاد و مادربزرگش به همراه نوزادربا به یکی از درمانگاه های 
شیراز برای زدن واکسن مراجعه کرده از سهل انگاری خانواده 
 وی سوء اســتفاده کرده و در یک موقعیت با برداشتن آرزوی 
ســه روزه فرار کرده اســت.کارآگاهان شــعبه 9 ،پازل این 
نوزادربایی را کنار هم چیده و با سرنخ هایی که به دست آورده 
بودند توانســتند یک مرد به نام ســعید- پ را شناسایی و با 
اطمینان از اینکه نوزاد ســه روزه در منزل وی نگهداری می 

شود عملیات خود را آغاز کردند.
عملیات دستگیری نوزادربايان و نجات نوزاد

تیمی از کارآگاهان مجرب شــعبه نهم به سرپرستی سروان 
حسین ساجدی با اخذ دســتور قضایی از شعبه 17 بازپرسی 
دادسرای جنایی شــیراز به منزل متهم سعید- پ در شهرک 
گلســتان عزیمت کرده و محــل را محاصــره کردند. در یک 
موقعیت مناسب ماموران وارد عمل شده و عملیات دستگیری 
آغاز شــد.در این میان زن جوان به نام مارال - ک که متوجه 
حضور ماموران شــده بود برای فرار، خود را از ارتفاع به پایین 
پرتاب کرد؛ اما موفق به فرار نشــد و ماموران وی را دســتگیر 
کردنــد. در ادامه ســعید-پ را نیز در منزلــی نزدیک منزل 
خودش پیدا کرده و توانستند نوزادی که روز ربایش سه روزه 
و حاال 48 روزه بود را از دست آنها نجات داده و به خانواده اش 

تحویل دهند.
بازجويی از نوزادرباها

در بازجویی از زن جوان، وی مدعی شــد که تــا کنون دو بار 
ازدواج کــرده، اما بچــه دار نمی شــده تا اینکه ســعید-پ 
همســر صیغه ای که 9 ســال از نامبرده کوچک تر است به او 
پیشــنهاد ربایش نوزاد را داده و این کار را انجام داده اســت.

ســعید - پ نیــز در بازجویی ها بیــان کــرد در ربایش این 
نوزاد دخالتی نداشــته است.با توجه به ســرنخ های به دست 
آمــده اینگونه به نظر می رســد کــه این زن و همدســتش 
 نــوزادان را ربوده و بــا قیمت هــای گزاف به افــراد دیگری 
می فروخته اند.در حال حاضر دستورات الزم از سوی بازپرس 
برای مشخص شدن سرنخ هایی از نوزادربایی های دیگر صادر 

شده است.قرار بازداشت موقت این دو متهم نیز صادر شد.

اعتراض مسالمت آمیز مرد 50ســاله به هنجارشکنی دو 
جوان هنگام رانندگی، موجب درگیری شــدید و زخمی 
شــدن این مرد میانســال مقابــل چشــمان حیرت زده 

همسرش شد.
مرد پنجاه ساله و همسرش سوار خودروی پژو 20۶ خود 
در حال طی مسافت برای رسیدن به مقصدشان، وارد بلوار 
وکیل آباد شدند.در مقابل، سرنشینان یک خودروی پراید 
بدون توجه بــه قوانین و مقررات راهنمایــی، خودروها را 
با الیی کشیدن پشت ســر می گذاشتند و پیش می رفتند.  
این خودرو به سرنشینی دو پســر و دو دختر جوان پس از 
ورود به بلوار وکیل آباد، با الیی کشــیدن و بدون توجه به 
دیگرخودروها، خود را به جلو می کشاندند. خودروی پراید 
با صدای ضبط بلندش در حالی پشت خودروی 20۶مرد 
میانسال و همســرش قرار گرفت که با بوق و چراغ، قصد 
داشــت راه خود را باز کند و در نهایت با یک الیی خالف، 
وارد الین کناری شــد. در این لحظه راننــده پژو 20۶ به 
نشانه اعتراض دستش را از شیشــه خودرو بیرون آورد و 
معترض حرکــت هنجارشــکنانه این افراد شــد. همین 
اعتراض مســالمت آمیز موجب شــد تا خودروی پراید به 

تعقیب پژو 20۶ بپردازد.
 سرنشــینان خودروی پرایــد که تعادل روانی درســتی 
نداشتند با ســرو صدای زیاد و بدوبیراه، از راننده خودروی 
20۶ می خواستند که بایستد؛ اما مرد 50ساله که متوجه 
نداشتن تعادل روانی این افراد شــده بود، بر سرعت خود 
افزود و از آنها فاصله گرفت ولی این جوانان دســت از سر 
 او بر نداشتند و تا بلوار جانباز بعد از تقاطع فرامرز عباسی

 به تعقیب او پرداختند. 
راننده خودروی پراید در بلوار جانباز در چشم برهم زدنی 
با خودرو مقابــل پژو 20۶ پیچید. دو جــوان پس از پیاده 

شــدن با داد و فریاد یقه مرد 50ســاله را گرفتــه و او را 
کشان کشان به فضای ســبز ابتدای بلوار شهید ساجدی 
کشــاندند و با ســوئیچ خودرو ضربات متعددی به ســر 

پیرمرد وارد کردند.
 شــهروندان با دیــدن این هیاهو بــه صحنــه آمدند و با 
میانجی گــری، دو جوان را از پیرمرد که مقابل چشــمان 
حیران همسرش به شدت مجروح شــده و خون زیادی از 

دست داده بود جدا کردند. 
در این میان دختران جوان که در خــودروی پراید بودند 
با دیدن این صحنه متواری شــدند. با گزارش موضوع به 
پلیس و اورژانس، مرد 50ساله به علت شدت جراحات به 
بیمارستان منتقل شد و ســرش حدود 50بخیه خورد و 
بستری گردید. دو جوان مهاجم نیز از سوی عوامل بسیج 
دستگیر و تحویل پلیس داده شــدند که ماموران پس از 

تکمیل پرونده، آنها را راهی دادسرا کردند.

مرد شــرور که نوجوانــان را در شــرق تهران مــی ربود، 
شناســایی و دســتگیر شــد. بازپرس پرونده از شاکیان 
 خواســت برای شــکایت، به دادســرای امــور جنایی یا 

پلیس آگاهی مراجعه کنند.
اواخر هفته گذشــته پســر نوجوانی در تماس با پلیس از 
ربوده شدن دوستش توســط یکی از اراذل و اوباش محله 
خبر داد. با حضور ماموران پلیس در شــرق تهران پســر 
نوجوان مدعی شد دقایقی قبل دوستم مسعود، پیامکی را 
برای من ارسال کرد که در آن ادعا کرده بود توسط محسن 
شرور محله ربوده شده است. پس از اظهارات پسر نوجوان، 
مامور کالنتری برای بررسی وارد خانه محسن شد؛ اما پسر 
صاحبخانه آنها که در طبقه اول زندگی می کرد مدعی شد 
که هیچ خبری در خانه شان نیســت. با توجه به اظهارات 
پســر صاحبخانه، افسر کالنتری با هوشــیاری درخواست 
کرد تمام خانه را بگردد. دقایقی بعد وقتی مامور کالنتری 

قصد داشــت داخل اتاق را ببیند پســر جــوان از این کار 
خودداری کرده و مدعی شــد این اتاق پدرش است که در 
آن قفل بوده و باید تا زمان بازگشت پدر صبر کنند. مامور 
کالنتری که با تناقضات پسر صاحبخانه مطمئن شده بود 
که او موضوعــی را مخفی می کند، ســرانجام  وارد حمام 
شده و توانست نوجوان 17 ســاله به نام مسعود را از داخل 
حمام نجات دهد. دقایقی بعد نیز عامل ربودن پسر نوجوان 
که در طبقه دوم مخفی شده بود شناسایی و دستگیر شد. 
متهم در بازجویی ها منکر هر گونه جرمی شــد و ادعا کرد 
در خیابان حالش بهم خورده است و با کمک پسر نوجوان 
به خانه آمده و او نیز خانه را ترک کرده و حال نمی داند او 

در حمام چه می کرده است. 
در ادامه مســعود بــا رد ادعاهای متهم گفــت: در کوچه 
نشسته بودم که پسر همسایه به سراغم آمد و از من آدرس 
پرسید. وقتی به ســمت او رفتم تا آدرس را برایش بخوانم 
او چاقو را زیر گلویم گذاشــت و به زور مرا به خانه شــان 
برد. هیچ راه فراری نداشــتم به همین دلیــل با پیامک به 
دو دوســتم اطالع دادم که آنها نیز پلیس را در جریان قرار 

دادند.
در ادامه با انتقــال متهم به دادســرای امــور جنایی، در 
بازجویی ها منکــر اتهاماتش شــد؛ اما دو شــاکی دیگر 
که یکی از آنها به زور مــورد آزار و اذیت قــرار گرفته بود 
شناسایی شد. همچنین نوجوان 14 ســاله ای که توسط 
پسر 33 ســاله ربوده شــده اما موفق به فرار از دستان او 
شــد هم شناســایی گردید.با صدور قرار بازداشت موقت 
متهم، قاضی محمد مهدی مرشــدلو بازپرس شعبه هفتم 
دادسرای امور جنایی از نوجوانان و جوانانی که با این شیوه 
مورد ربایش قرار گرفتند خواســت برای طرح شکایت به 

دادسرای امور جنایی یا پلیس آگاهی مراجعه کنند.

حمله وحشیانه دو جوان
 به يک مرد میانسال، مقابل چشمان همسرش

دستگیری شکارچی نوجوانان 
در شرق تهران

به نقل از »روســیا الیوم«؛ یــک زن چینی پــس از آنکه 
 نتوانست شغلی مناســب پیدا کند، از شــدت عصبانیت،

 22 خودپرداز در شهر »سانیان« از توابع استان »جانسی« 
را با استفاده از آجر و چوب دستی شکست.

براساس گزارش پلیس شــهر »سانیان«، بانک های محلی 
این شــهر، به دادگاه شــکایت کرده اند که زنی ناشناس، 
دســتگاه های خودپرداز این بانک ها را شکســته اســت.

پلیس توضیــح داد: »پس از بررســی فیلم هــای گرفته 
 شده به وســیله دوربین های موجود، مشخص شد که این 
دستگاه ها به دست یک زن و به وسیله آجر و چوب دستی 
شکسته شده اســت.« تمام ویدئوها نشان می دهد که این 
زن، به دستگاه ها نزدیک می شود، ســپس در چند ثانیه 

آنها را می شکند و پا به فرار می گذارد.
هنگام انجام تحقیقات، پلیس این زن را بازداشــت کرد و 

مشــخص شــد که این زن، پس از طالق گرفتن از همسر 
خود، با هدف پیدا کردن کار، از یکی از شــهرهای مجاور 
به »سانیان« آمده بود، ولی در حصول این مهم ناکام ماند؛ 
بنابراین تصمیم گرفت، خشــم خود را برسر دستگاه های 
خودپرداز خالی کند. براســاس تخمین های زده شده، این 
زن با این کار، 87/3 هزار دالر بــه بانک ها زیان وارد کرده 

است.

بچه دزدی در یکی از درمانگاه های شیراز

قصه های دادگاه

عامل قتل پسر سرباز، با گذشت 19 ســال از وقوع جنایت 
برای رهایی از قصاص، نیازمند کمک خیران است.

رسیدگی به این پرونده تیر ماه ســال 7۶ همزمان با مرگ 
پسر جوانی در یکی از بیمارســتان های جنوب تهران آغاز 
شد.با حضور ماموران، پسر جوانی که همراه فرد فوت شده 
بود، ادعا کرد: هادی دوست من است که به علت زیاده روی 

در مصرف هرویین جانش را از دست داده است.
 در ادامه با بررســی پزشک جنایی مشــخص شد هادی به 
علت فشار به عناصر گردن و خفگی جانش را از دست داده 
است. با دســتگیری پســر جوان به نام آرمین او مدعی شد 

هیچ نقشی در قتل نداشته و دوســتش مجید مرتکب قتل 
شده است. 

با دســتگیری متهم، او در بازجویی با  اعتراف به قتل گفت: 
من و آرمین در خانــه بودیم که هادی بــرای مصرف مواد 
به آنجا آمد. دقایقــی پس از مصرف هرویین، او شــروع به 
فحاشــی کرد که من با طنابی یک متــری  که در زیرزمین 

بود، دوست سربازم را خفه کردم. 
وقتی او را به بیمارستان رســاندیم جانش را از دست داده 
بود و می خواســتیم با صحنه ســازی علت مرگ هادی را 
مصرف بیش از حد مواد نشــان دهیم. در ادامه با محاکمه 

عامل قتل پسر سرباز در شــعبه 1۶08، به قصاص محکوم 
شــد.با گذشــت 19 ســال از وقوع قتل در حالی که قرار 
است به زودی حکم مجید اجرا شــود، خانواده پسر سرباز 
با مراجعه به شعبه اجرای احکام دادســرای امور جنایی به 
قاضی دشــتبان اعالم کردند حاضرند با دریافت یک سوم 
دیه از قصاص قاتل فرزندشــان گذشــت کننــد. با توجه 
 به اینکه قاتل توان پرداخــت این دیه را نــدارد افراد خیر  
 می توانند بــا مراجعه به شــعبه اجرای احکام دادســرای

 امور جنایی با پرداخت یک ســوم دیه، مجید را از قصاص 
نجات دهند.

دختر دانش آموزی که توســط معلم مدرســه ربوده شده 
بود،  بعد از ۶ ماه بــه آغوش خانواده برگشــت.ماری دختر 
13 ساله ای است که پس از مدرسه توسط معلمش به خانه 
متروکی در اطراف لندن ربوده شــد و ۶ ماه تمام مورد آزار و 
اذیت قرار گرفت.معلم مدرســه به بهانه رساندن ماری او را 
به داخل خودرو می کشاند، در بین راه تغییر مسیر می دهد 
و به ســمت خانه ای متروک در اطراف لنــدن می رود.معلم 
جنایتکار که ویلیام نام دارد، به همراه دوســتش پائوال بارها 
و بارها به ماری تعــرض و او را آلوده به هروئین می کنند.این 
دو جانی از اقدامات خود فیلم می گرفتند و پس از آزار و اذیت 
دختر نوجوان، آن را برای قربانــی پخش می کردند.در تمام 
این ۶ ماه ویلیام مانند روزهای قبل و به طوری که انگار هیچ 
اتفاقی نیفتاده، به مدرســه می رفت و مشغول تحصیل بود. 
در این مدت پائوال نیز اقدام به انتشــار عکس هایی از ماری 
به عنوان همســر خود در شــبکه های اجتماعی  می کرد.

انتشار عکس های ماری که با اکانت های متفاوت و فیک بود، 
 هیچ کمکی به پلیس برای یافتــن قربانی نکرد.پس از ۶ ماه

 جست وجوی پلیس و خانواده ماری، پلیس در نهایت موفق 
شد او را از اسارتگاه شــیطانی نجات دهد.ماری در شرایطی 
به آغوش خانواده برگشته که بسیار افسرده و ناراحت است، 
توانایی راه رفتن ندارد و بســیار ضعیف و الغر شــده است.

ویلیام و پائوال در اعترافات خود گفتند: 137 بار در طول این 
مدت به ماری تعرض کردیم و از آزار و اذیتش فیلم گرفتیم 
تا اگر مشکلی پیش آمد،  همه آنها را در شبکه های اجتماعی 
به نمایش بگذاریم.قربانی در شرایط بسیار بحرانی روحی و 

جسمی به سر می برد.

زن و شــوهر جوان که در خودروی پارک شــده خود مورد 
سوءقصد قرار گرفتند،  جانشان را از دست دادند.زن و شوهر 
جوانی در شرق ایستبورن در کنار خیابان پارک کرده بودند 
که از سوی خودروی دیگری دچار سانحه شدند و جانشان را 
از دست دادند.خودرویی که با سرعت غیر مجاز با خودروی 
این زن و شــوهر برخورد می کند، باعث جمع شدن سمتی 
از خودرو می شــود که همین، عامل مرگ سرنشینان بوده 
است.قربانیان، زنی 48 ساله و مردی 50 ساله بودند.به گفته 
پلیس، شواهد نشان می دهد تصادف کامال عمدی بوده و به 
جان سرنشینان خودرو سوءقصد شده است.پزشکی قانونی 
عامل مرگ هر دو سرنشــین خودرو را برخورد سر به شیشه 

اعالم کرد. 

 آزادی دختر 13 ساله پس از
 6 ماه اسارت در چنگال معلمش 

تصادف مرگبار زن و شوهر جوان

حوادث جهان

زن خشمگینی که 22 خودپرداز را با آجر شکست 

 قتل پسر سرباز با طناب يک متری؛

19 سال انتظار برای رهايی از قصاص

زن جوان که در تیرماه سال جاری نوزاد ســه روزه ای را در يکی از درمانگاه های شیراز دزديده بود، با همدستانش 
دستگیر شد.

در بازجويی از زن 
جوان، وی مدعی 

شد که تا کنون دو 
بار ازدواج کرده، اما 

بچه دار نمی شده 
تا اينکه سعید-پ 

همسر صیغه ای که 
9 سال از نامبرده 

کوچک تر است به 
او پیشنهاد ربايش 

نوزاد را داده

عکس روز
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گوناگون

خواندنی

خانه داریآشپزی

مواد الزم:500 گرم گوشت چرخ كرده، 
یك عدد پیاز كوچك، یك حبه ســیر، 
2 قاشق سوپ خوری رب گوجه فرنگی، 
یــك پیمانــه خمیــر نــان فانتــزی 
خشك شــده، یك عدد تخم مرغ، یك 
قاشق چای خوری پودر آویشن خشك، 
2 قاشق چای خوری جعفری خردشده، 
یك عدد گوجه فرنگی متوسط، نمك و 

فلفل، به میزان الزم، یك دسته كوچك پیازچه،  یك قاشق سوپ خوری روغن مایع گیاهی
طرز تهیه:ابتدا كاسه بلوری بزرگی آماده كنید و گوشت چرخ كرده را در آن بریزید و پیاز را پس 
از پوست كندن در آن رنده كنید.سیر را نیز پوست كنده و ریز خرد كنید. گوجه فرنگی را هم 
با پوست به قطعات خیلی كوچك تقسیم كنید.همه ســبزیجات خردشده را همراه بقیه مواد 
ذكرشده در فهرست مواد الزم، به طور همزمان به گوشــت اضافه كنید و مخلوط گوشتی را 

خوب ورز دهید تا با هم مخلوط شوند.
مقداری از مخلوط را با یك دست برداشته و در كف دست دیگر به شكل گلوله درآورید سپس با 
فشار، آن را به دایره ای كوچك تبدیل كنید. با این مقدار مواد الزم، شما می توانید 7 عدد از این 

كباب های دایره ای شكل درست كنید.
ظرف مخصوص مایكروفر را كه برای این تعداد كباب مناسب باشد، آماده كرده و با روغن چرب 
كنید، ســپس كباب ها را كف ظرف بچینید و ظرف را بدون در، داخل مایكروفر قرار دهید و با 

حداكثر قدرت، آن را روی 10 دقیقه زمان تنظیم كنید.
در پایان در صورت تمایل روی كباب ها مقداری سس گوجه فرنگی و جعفری خردشده بریزید 

و همراه پیازچه سرو كنید.

كتاب »فروغ فقاهت« نگاهی گذرا بر زندگینامه شــیخ الفقها 
والمجتهدین آیت ا... العظمی عالمه شیخ محمد حسین نجفی 
تالیف آیت ا... ضیاء الدین نجفی را انتشارات آثار اهل بیت )ع( 

چاپ كرده است.
 این كتاب كه در بخش های مختلف بــه موضوعاتی همچون  
والدت ، پــدر و مــادر ،شــخصیت خانوادگی ، جبــل عامل و 
ریشــه خانوادگی، جبل و عامل مركز علم و تشــیع، سلسله آبا 
و اجدادی مرحوم آیت ا... و جمعی دیگــر از چهره های علمی 
خانــواده، اعترافــات بزرگان،تحصیالت مقدماتی،اســتفاده 
از مرحوم مــدرس، عزیمت به نجف، ســطوح عالیه در خدمت 
اســاتید ، اســتفاده از مراجع عصر، اســتفاده از مرحوم آقای 
قاضی بــزرگ و...  می پردازد. شــرح حالی از زندگــی آیت ا... 
 العظمی عالمه شــیخ محمد حسین نجفی اســت كه توسط  

آیت ا... ضیاء الدین نجفی تالیف شده است.
 اثر مصور حاضر، دربردارنده شرح زندگی و احوال و آثار»آیت ا... 
عالمه شیخ محمدحســین نجفی عاملی« است. مطالب اثر در 
پنج فصل تدوین شده است. فصل نخست به چگونگی والدت، 
شــخصیت خانوادگی و معرفی چهره های دیگر علمی خانواده 
شیخ اختصاص دارد. در فصل دوم به تحصیالت و اساتید ایشان 
اشاره شــده اســت و پس از ذكر نام اســاتید و شخصیت های 
علمی كه شــیخ با آنها مصاحبت داشــته، در فصــل چهارم، 
 مختصری درباره اخالق و فضایل شــیخ نجفی عاملی ســخن 
گفته شده اســت. چگونگی ارتحال و معرفی آثار نیز، از مطالب 
فصل پایانی این مجموعه است. این اثر با هدف آشنایی بیشتر 
با یكی از علمای معاصر و الگو قرار دادن ســیره و اخالق ایشان 

تدوین شده است.

اگر چــه علم ثابت كرده اســت كه 
گیاه خــواري در حفظ ســالمت 
بســیار تاثیرگــذار اســت و بــه 
 طور چشــمگیري احتمــال بروز

  بیمــاري هــاي قلبــي را كاهش 
مي دهــد، امــا مصــرف مقداري 
گوشــت نیز براي ســالمت انسان 

مفید و ضروري است.
نکاتي براي مصرف گوشت

- با در نظر گرفتن مواد مغذي موجود در گوشت، باید قبول كنیم كه نمي توان گوشت را 
به طور كامل از رژیم غذایي حذف كرد.

- كاري كه مي توان كرد این است كه مواد گوشتي را به میزان الزم به برنامه غذایي خود 
اضافه كنیم.

- پخت طوالني مدت مواد مغذي موجود در گوشت را از بین مي برد.
- از آنجا كه گوشت چربي دارد، به هنگام پخت به افزودن روغن نیازي نیست.
- طبخ گوشت به صورت كبابي یا خورشتي بهترین روش پخت گوشت است.

- از گوشت بره كه هم نرم تر و هم كم چربي است استفاده كنید.
- از آنجا كه چرب ترین قسمت گوشــت قرمز یا ســفید براي تهیه گوشت چرخ كرده 

استفاده مي شود، هنگام خرید به این موضوع توجه كنید.
- از خریدن گوشــت هاي فرآوري شــده پرهیز كنید زیرا این نوع گوشت حاوي ماده 
 شیمیایي سرطان زا به نام سدیم نیتریت اســت كه رنگ تازه قرمز به گوشت مي دهد.

در صورت رعایت نكات ذكر شده، خوردن گوشت مشكل ساز نخواهد بود.

روش صحیح مصرف گوشتروش تهیه کباب تابه ای 

فروغ فقاهت 

محققان آمریكایی، پنجره های هوشمندی را طراحی كرده اند 
كه در مقایسه با نمونه های فعلی خیلی زود مات می شوند.

 محققان دانشــگاه ام آی تــی آمریــكا تكنیك جالبــی را در 
 پنجره ها توســعه داده اند كه بدون اســتفاده از كركره یا پرده

 می توان به سرعت در صورت نیاز شیشه ها را مات كرد.
در این شــیوه از مواد الكتروكرومیك كه برای تغییر فوری رنگ 
شیشه از حالت شــفاف به تقریبا مشكی با اســتفاده از جریان 

الكتریسیته استفاده می شود،بهره گرفته شده است.
البته این برای اولین بار نیست كه چنین روشی برای مات كردن 
پنجره ها به كار گرفته می شــود اما به گفته محققان دانشــگاه 
ام آی تی، دســتاورد جدید آنها در مقایســه با سایر روش های 
فعلی بسیار زودتر و با مصرف انرژی كمتری تغییر وضعیت رنگ 

شیشه پنجره را انجام می دهد.
در سایر شیوه ها تغییر حالت رنگ شــفاف پنجره به مات، چند 
دقیقه زمان می برد و در بعضی از شیوه ها پنجره ها چندان مات 
هم نمی شوند ضمن اینكه در روش های فعلی، جریان ولتاژ برق 
باید برای مات نگه داشتن پنجره به صورت مستمر بر قرار باشد 

كه این روند مصرف انرژی را افزایش می دهد.
 امــا در روش جدید فقط زمانی كه پنجره بــه حالت مات تغییر 

وضعیت پیدا می كند، جریان الكتریسیته مورد نیاز است.  
محققان آمریكایــی در چارچوب پنجره ها از موادی شــبیه به 
اســفنج با نام »متال اورگانیك« اســتفاده می كنند كه موجب 

ایجاد رسانای سریع بین الكترون ها و یون ها می شود.  
 در واقــع از جریان برق برای ایجاد شــارژ منفــی در پنجره و از

 یون های مثبت برای خنثی كردن جریان اســتفاده می شود و 
این فرآیند باعث تغییر رنگ می شــود. به عبارت دیگر دو رنگ 
سبز و قرمز با هم تركیب می شــوند و رنگ تقریبا مشكی برای 

مات كردن پنجره به وجود می آید.

محققان دانشــگاه كالج لندن به یك كامپیوتر آموزش دادند كه 
دست خط افراد را تقلید كند.

محققان، الگوریتمی ابداع كــرده اند كه می تواند با نمونه گیری 
از یك متن نوشته شــده با دســت، كیفیت آن را بررسی كند و 

سپس هر متنی را با همان دست خط بنویسد.
هم اكنون برنامه های واژه پردازی با سبك های مختلف حروف 
وجود دارند كه می توانند متونی را با دست خط نسبتا یكنواخت 
تولید كنند.اما محققان دانشــگاه كالج لندن ادعا می كنند كه 
نرم افزار ابداعی آنها می تواند دســت خط هــر فردی را حتی با 

جزئیات بهم ریخته آن، بار دیگرتولید كند.
آنها این سیستم را »متن من با دســت خط تو« نامیده اند و آن 
را برای تقلید نمونه دســت خط افراد مشــهور و تاریخی مانند 
»آبراهام لینكلن« و یا »ســر آرتور كانن دویل« خالق »شرلوک 

هولمز« آزمایش كرده اند.
»ساده است واتســون عزیز من« عبارتی است كه هیچ گاه كانن 
دویل آن را ننوشته است، اما محققان دانشگاه كالج لندن موفق 

شدند كه این جمله را با دست خط وی بنویسند.

پدر و مادر یك كودک برای شــاد كــردن روحیه دختر كوچك 
خود دست به اقدامی جالب زدند.

پدر و مادر یك كودک 2 ســاله انگلیســی كه دخترشان از 11 
ماهگی مبتال به بیماری مننژیت اســت و تا كنــون تعدادی از 
اعضای بدن از جمله بازو، پا و بینی خود را از دســت داده است، 
برای باال بردن روحیه اعتماد به نفس كودكشان سفارش ساخت 

عروسك هایی خاص را دادند. 
این عروسك ها اندام هایی درست شبیه كودک معلولشان دارند 
به طوری كه دخترک با دیدن آنها حس خوبی پیدا می كند. مادر 
كودک می گوید:» از دادن این ایده بســیار خوشــحال هستم، 
دخترم بعد از دیدن این عروسك ها خندید و گفت  مامان اینها 

شبیه من هستند.« 
گفتنی است ؛ پزشكان 10 درصد شــانس زنده ماندن برای این 

كودک پیش بینی كرده اند.

 آفریقای جنوبی را در دنیا به نام ســرزمین فستیوال ها
 می شناسند و ساالنه هزاران فستیوال كوچك و بزرگ 
در گوشــه و كنار آن برگزار می شــود و جشنواره های 
غذایی هم بخش مهمی از زندگی مردمان این سرزمین 
اســت. ســنت های متفاوت بومی، یازده زبان رسمی 
مختلــف و طبیعتی متنوع، همگی نشــان می دهد كه 
غذاها و شیوه آشپزی هم در آفریقای جنوبی ویژه است 
و چقدر تنوع دارد.اســتفاده از مواد اولیــه كه در دوران 
 بسیار قدیم در آفریقای جنوبی برای پخت و پز استفاده 

می شد هنوز هم مرسوم است.
در ادامه با معروف ترین غذاها در این كشــور آفریقایی 

آشنا می شوید:
چاكاالكا، غذای ســنتی در آفریقای جنوبی است 
كه بسیار آسان تهیه می شود. گوجه فرنگی، پیاز، هویج، 

لوبیا، شیر و كلم مواد اصلی آن هستند.

پوتجكاس، غذای ســنتی آفریقایی هاســت كه 
شبیه خورشت است اما خورشت به حساب نمی آید و از 
گوشت و ســبزیجات تهیه می شــود. این غذا در یك 

قابلمه آهنی سه پایه پخته می شود.
بورُورز، سوســیس محبــوب مردمــان آفریقای 

جنوبی است.
 فریكادل، توپ های گوشــتی سرخ شــده كه با 

پیاز،تخم مرغ ،سركه و ادویه ها مزه دار می شود.

بیلتانگ، برش های ورقه ای گوشت گاو است كه 
ادویه دار و خشك می شوند.

میلیه، نوعی پوره اســت كه از ذرت آسیاب شده و 
غالت تهیه می شــود و به صورت ســرد یا گــرم برای 
صبحانه یا با اضافه كردن گوشــت و رب گوجه به عنوان 

غذای اصلی میل می شود.
پودینگ مالوا با اینكه ریشــه ای هلندی دارد اما   
دسر محبوبی در رســتوران های آفریقای جنوبی است. 
 این كیك اســفنجی كاراملی با مربای زردآلو درســت

 می شود و هنگامی كه داغ اســت سس كرمی مانندی 
روی آن ریخته و با بستنی خورده می شود.

 غذاهای خوشمزه 
در سرزمین فستیوال ها

پنجره های هوشمندی که 
به سرعت مات می شوند

کامپیوتری که دست خط انسان 
را کپی می کند

ساخت عروسک هایی 
از جنس بیماری یک دختر! 

کودک

چشمان کودک شما 
در خطر است)1(

چشم، یكی از اعضای بدن است كه مهم ترین كاركرد 
را در شناسایی و كشــف دنیای اطراف انسان ها دارد. 
رشــد بینایی در لحظه تولد كامل نیست و این روند 
تا حدود 2ســالگی ادامه می یابد. همچنین مشكالت 
بینایی در میان كودكان بســیار شــایع اســت اما با 
وجود این شاید كمتر مورد توجه قرار گیرند. با اینكه 
 برخی مشكالت چشــمی را می توان با تجویز عینك 
حل كــرد، اما برخی دیگــر به توجــه و مراقبت های 
پزشــكی بیشــتری نیاز دارند و هر چه زودتر متوجه 

عالئم آن شوید بهتر است.
 اگر مشــكل را زودتــر متوجه شــده و به موقع برای 
درمان اقدام كنید مسلما شانس بیشتری برای بهبود 
خواهید داشت. اما مشكل اینجاســت كه بسیاری از 
كودكان نمی توانند به طور دقیق به شــما بگویند كه 
مشــكل بینایی دارند. در اینجا دكتر ویرندر ساچِدوا، 
مشــاور و متخصــص بیماری هــای چشــم درباره 
بیماری  هایی صحبت می كند كه كودک در ســكوت 
كامل دچار آنها می شود. اگر به تازگی به قدرت بینایی 
فرزندتان مشكوک شــده اید و می خواهید بدانید چه 
مشــكالتی ممكن اســت وجود داشته باشــید، این 
مطلب را بخوانید. در ادامه مشكالتی را خواهیم گفت 

كه آرام و بی صدا كودكان را درگیر می كند.
می گوید اجسام را تار می بیند

این یعنی وضوح بینایی كودک شــما دچار مشــكل 
است. عالئمی كه ممكن است تجربه كند عبارتند از: 
مات یا كدر شدن بینایی، تماشــای اشیا و تلویزیون 
از فاصله ای بســیار نزدیك و... در برخی مواقع ممكن 
اســت حتی بعضی اســباب بازی ها را هم از فاصله ای 
خاص نبیند و در سایر موارد، كودک وقتی می خواهد 
چیزی بخواند یا روی چیزی تمركز كند، چشــمانش 
را ریز می كند. در این مواقع والدیــن باید خیلی زود 
متوجه این عالئم شــوند. به خاطر داشــته باشید در 
كودكانی كه ســن كمتری دارند، سردرد و خستگی 
چشم بعد از یك مطالعه مختصر هم می تواند نشانگر 

نیاز او به عینك باشد.
زیاد سردرد می گیرد

سردرد و خســتگی چشــم تنها عالئمی نیستند كه 
بیانگر خطاهای انكســار نور باشــند. اگر اغلب اوقات 
 این مشــكل بعد از مطالعه یــا تماشــای تلویزیون

 رخ می دهد، می تواند نشانه چپ چشمی یا نامتقارن 
بودن عضالت چشم باشد. 

آزمایش دقیق چشــم با تجویــز متخصص به راحتی 
می تواند به شناسایی این مشكل كمك كند. استفاده 
درســت از عینك، تمرینات ویژه بــرای رفع ضعف 
عضالت و در پاره ای موارد جراحی می تواند به كاهش 

مشكل چپ چشمی كمك كند.

راز موفقیت مردان بزرگ و ســركامیابی آنها درگروی 
تربیت ها، فعالیت ها، كوشــش ها و اجرای برنامه های 

ویژه ای است كه به آنها  در زیر اشاره می شود.
بخش نخست: عوامل حقیقی كامیابی

-قاطعیت و تصمیم
خطوط و قیافه مردان بزرگ حاكی از اراده و قاطعیت 

آنهاست و برندگی از قیافه، رفتار  و گفتار آنها می بارد.
رستم فرخ زاد، فرمانده كل نیروهای ایران در قادسیه، 
از فرمانده كل نیروهای اســالم نماینده ای خواســت.

ســعد وقاص فرمانده كل قــوا» ربعی ابــن عامر« را 
 فرستاد. او وقتی وارد بارگاه رستم شد، دید رستم روی 
تخت زرین نشســته اســت و در بارگاه او فرش های 
عالی گســترده شــده و بالش های زربافت نهاده اند. 
ایــن مظاهــر فریبنــده ذره ای از اســتحكام اراده او 
نكاســت. وقتی به بســاط رســتم نزدیك شد، اسب 
 خود را نهیب زد و با اســب وارد خرگاه رســتم گردید.

 ماموران خواســتند از ورود او با این حالت جلوگیری 
كنند. او گفت: » شــما از ما نماینده خواسته اید و من 
به عنوان نماینده مسلمانان آمده ام؛ اگر نمی خواهید  

برمی گردم.«
 او با كمال وقار و طمأنینــه در حالی كه قدم های خود 

را كوچك بر می داشــت، تا نزدیك تخت رســتم آمد، 
فرش ها را عقب زد روی خاک نشســت و گفت:» ما به 
این زیورها عادت نكرده ایم.«مترجم رستم از نماینده 
مســلمانان از علت یورش آنها و هجوم ســپاه اســالم 
پرســید، او در پاســخ گفت: خدا ما را مبعوث كرده تا 
بندگانش را از ظلم و فشــار برهانیم و آنهــا را به آیین 
اسالم رهبری كنیم. اگر آنها ســخن ما را پذیرفتند با 
آنها كاری نداریم و اال با آنها نبرد می كنیم. اگر بكشیم 

و یا كشته شویم، به بهشت می رویم.
صالبت و رسوخ اراده این مرد بیابانی رستم را مبهوت 
ســاخت و گفت:» به ما مهلت دهید تا با بزرگان خود 
مكاتبه كنیــم و مشــورت نماییم.«نماینده اســالم 
گفت:» ما می توانیم تا ســه روز مهلت دهیم و تاخیر 
 بیش از آن درســت نیست.«رســتم گفــت:» معلوم 
می شــود تو فرمانده كل قوا هســتی كه می توانی با 
ما قرار بگــذاری.« گفت:» نه من فردی از مســلمانان 
هســتم. همه مســلمانان همانند اعضای یك پیكرند 
اگر یكی از آنها امــان داد بر دیگران الزم اســت امان 
 او را بپذیرنــد.«در جنگ جمل كه میــان علی )ع( و 
پیمان شــكنان درگرفت، امیرمومنــان پرچم حمله 
را به دســت فرزند عزیز خــود محمد حنفیــه داد و 

 بــرای تقویــت اراده فرزنــدش جمله هایــی گفت.
 او چنین فرمود: اگر كوه های اطراف بصره از جای خود 
كنده شــوند،  تو هرگز از جای خود تكان نخور و پا به 
فرار و عقب نشینی مگذار. دندان های خود را روی هم 
بگذار و فشــار بده، تا نیــروی اراده و تصمیم از داخل 

وجود تو سخت بجوشد. 
كاسه ســر را در راه خدا عاریت ده. با دیدگان تیزبین 
سربازی ات، حركات دشــمن را در تمام میدان در نظر 
بگیر وچشــم خود را از هرگونه ناگواری بپوشــان و با 
قدرت اراده و قاطعیت مخصوص، همه را نادیده بگیر. 
بدان! پیروزی نهایی از ناحیه خداست و ما موظفیم از 

طریقی كه نشان داده است وارد شویم.
امیرمومنان در نامه ای كه به مردم مصر نوشت چنین 
توصیف مــی كند: »ای مــردم مصر یكــی از بندگان 
خدا را به سوی شما فرســتادم كه در روزهای ترس به 
 خواب نمی رود و از دشــمنان در اوقات ترس و هراس 
نمی ترسد. بر بدكاران از آتش سوزان سخت تر است، 
او شمشــیری است از شمشــیرهای خدا كه تیزی آن 

كند نمی شود و ضربت آن بی اثر نمی گردد.«
 )برگرفته از كتــاب رمز پیــروزی مردان بــزرگ اثر 

آیت ا... سبحانی(

رمز موفقیت مردان بزرگ )23(    موفقیت

عکس نوشت

در کشــور مکزیک تاالبی وجود دارد که رنگ 
 صورتــی آن توجه زیــادی را بــه خود جلب 

کرده است.
در شــبه جزیره یوکاتان در شــرق مکزیک 
 تاالبی قرار دارد که به طور طبیعی صورتی رنگ 

است. 
اگرچه سخت می توان این موضوع را باور کرد اما 

یک دلیل کامال علمی پشت آن است. 
این تاالب، محل زندگی تعداد زیادی پالنکتون  

قرمز و میگوی آب شور است. 
این موجودات دریایی از خود مواد شــیمیایی 
خاصی ساتع می کنند که باعث تغییر رنگ این 

تاالب به صورتی شده است.

تاالبی شگفت انگیز به رنگ صورتی 
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امام علی )علیه السالم(: 
ريخت و پاش، نشانه تنگ دستى است.
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