
مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان گفت: در هفته دولت، 15 پروژه در بخش آب و 
فاضالب با اعتباری بالغ بر 3 هزار و 147 میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.

مهندس هاشــم امینی به اهم پروژه هایی که در هفته دولت به بهره برداری می رســد 
پرداخت و اظهار داشــت: پروژه آبرسانی به شهرســتان گلپایگان، آبرسانی به خوانسار، 
آبرسانی به شهرک های صنعتی و ساخت مخازن مبارکه، آبرسانی به شهر گز، آبرسانی 
به محور غرب و مرکز اصفهان)شــهید فهمیده(، راه اندازی آب شیرین کن شهر فرخی، 
پروژه جابه جایی تاسیسات آب و فاضالب میدان استقالل و 8 پروژه دیگر در بخش آب و 
فاضالب از مهم ترین پروژه های آبفای استان اصفهان هستند که در ایام هفته دولت مورد 

بهره برداری قرار می گیرند.
رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شــرکت آبفای استان اصفهان به ســایر پروژه هایی 
که در این هفته افتتاح می شوند اشاره کرد و اظهار داشــت: آبرسانی به شهر تودشک، 
 اجرای خط آبرســانی گلشــهر گلپایگان، آبرســانی به شــهرک بــرق و الکترونیک 
 خمینی شهر، ساخت مخزن 2 هزار مترمکعبی و ایستگاه پمپاژ آب اردستان، حفر و تجهیز

 چاه های آب نصرآباد، سین و خورزوق در نهایت با اعتباری بالغ بر 182 میلیارد ریال به 
بهره برداری می رسد.

مهندس امینی با بیان اینکه پروژه آبرسانی به گلپایگان با اجرای 49 کیلومتر لوله گذاری، 
احداث تصفیه خانه، ایستگاه پمپاژ و مخزن ذخیره با اعتباری بالغ بر 249 میلیارد ریال 
صورت می گیرد افزود: پروژه انتقال آب به محور غرب و مرکز اصفهان)شهید فهمیده( با 
اجرای بیش از 11 کیلومتر لوله گذاری با هزینه ای بالغ بر 167 میلیارد ریال در دستور کار 
قرار گرفت. این پروژه  با هدف رفع مشکل افت فشار آب ساکنان محور غرب و شمال غرب 

اصفهان و منطقه خمینی شهر عملیاتی گردید.
وی با اشاره به طرح آبرسانی خوانسار اعالم کرد: طرح آبرسانی به خوانسار با اجرای 37 
کیلومتر خطوط لوله گذاری، ساخت 2 ایستگاه پمپاژ و تصفیه خانه آب  و همچنین احداث 

مخزن ذخیره آب 5000 مترمکعبی با اعتباری بالغ بر 202 میلیارد ریال انجام گرفت.
مهندس امینی هدف از اجرای پروژه آبرسانی به شهر گز را رفع مشکل کاهش فشار آب 
و نیز رفع کمبود آب در این شهر در فصل تابستان برشمرد و تصریح کرد: پروژه آبرسانی 
به شــهر گز با اجرای 11/7 کیلومتر لوله گذاری و هزینه ای بالغ بر 156 میلیارد ریال به 

بهره برداری می رسد.
مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان آبرسانی به شهرک های صنعتی را بسیار حائز 
اهمیت خواند و اعالم کرد: در هفته دولت، آبرسانی به شــهرک های صنعتی مبارکه و 
دهسرخ افتتاح می شــود. این درحالی اســت که با اجرای این پروژه تمامی واحدهای 
صنعتی مستقر در این شهرک های صنعتی از آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند می 
شــوند. این پروژه با اعتباری بالغ بر 80 میلیارد ریال عملیاتی گردید، همچنین مخازن 
1000 مترمکعبی و نیز 2 مخزن 2 هزار مترمکعبی در شــهرهای مبارکه ، طالخونچه و 
 دیزیچه به همراه فیلتــر پرس تصفیه خانه فاضالب صفائیه جمعا بــا هزینه ای بیش از 
123 میلیارد ریال به بهره برداری می رسد. مهندس امینی به اهمیت اجرای پروژه میدان 
استقالل اشــاره و عنوان کرد: از دیگر پروژه هایی که در هفته دولت به بهره برداری می 
رسد پروژه میدان استقالل اســت. این پروژه به منظور آماده سازی، احداث و بهسازی 
 میدان استقالل در ورودی شمال غرب اصفهان با بیش از 6 کیلومتر بهسازی، نوسازی و 

جابه جایی خطوط انتقال اصلی آب و فاضالب با هزینه 140 میلیارد ریال انجام گرفت.

  امام جمعه اصفهان با بیــان اینکه اصالح قانــون پرداخت ها که توســط رییس جمهور
 مطرح شد باید به طور جدی پیگیری شود، گفت: میزان پرداخت ها در شرکت های خصوصی 

هم باید مشخص باشد.
آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد در دیدار با وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اظهار داشت: 
چپ یا راست بودن دولت برای ما فرقی ندارد و ما خواستار کار کردن دولت برای مردم هستیم 
تا مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم حل شود. وی با اشاره به مشکالت پیش روی دولت 
یازدهم از آغاز فعالیت بیان کرد: در آن زمان قیمت نفت کاهش پیدا کرده بود و مشکالت 

یارانه ها از دولت قبل نیز دغدغه های این دولت را مضاعف کرد.
امام جمعه اصفهان تصریح کرد: یک ســوم از 27 هزار میلیارد تومان حاصل از هدفمندی 
یارانه ها باید در اختیار بخش های تولیدی و صنعتی قرار می گرفت، اما این موضوع در دولت 
قبل و همچنین در دولت فعلی محقق نشد. وی با بیان اینکه بخشی از رکود به دلیل مشکالت 
نقدینگی است، گفت: بسیاری از وزارتخانه  ها با مشکل بدهکاری به پیمانکاران رو به رو هستند 
و این خود نیز به دغدغه های آنها افزوده اســت. تورم کاهش یافته اما بخش عمده ای از آن 
مربوط به رکود است.آیت ا... طباطبایی نژاد خواستار بهبود آنتن دهی در نقاط مختلف کشور 
شد و خاطرنشان کرد: هیچ جاده ای در کشور نباید نقطه کور داشته باشد، برای مثال مسیر 
پر تردد و بین المللی شیراز- اصفهان- تهران و بندرعباس- اصفهان- تهران که از شاهراه های 

اصلی محسوب می شوند باید به طور کامل زیرپوشش آنتن های تلفن همراه قرار گیرند.
وی با بیان پیشنهادهایی برای بهبود اوضاع اقتصادی اظهار داشت: مبحث پرداخت یارانه ها 
از همان ابتدا باید برای زیرپوشش قرار دادن فقرا و نیازمندان برنامه ریزی می شد، نه اینکه 
تمام اقشار مختلف مردم را زیرپوشش قرار دهد. اصالح این موضوع نیاز به شجاعت زیادی 

دارد و باید این مقوله حل و فصل شود.
امام جمعه اصفهان درباره گمرک بیان کرد: اگر ســهم دریافــت گمرک از وارد کننده کم 
شود، وارد کنندگان برای عبور کاالها از مبادی قانونی گمرک ترغیب می شوند و این خود 
سبب کاهش چشمگیر قاچاق کاال به درون کشور می  شود.  وی تصریح کرد: اسالم با دزدی 
مخالف است، کسب ثروت حالل هیچ حد و مرزی ندارد و این باور باید از اذهان پاک شود که 
ثروت سازی و هزینه در تولید و ارتقای اقتصادی یک صفت منفی است. وی درباره حقوق های 
نجومی مطرح شــده در چند وقت اخیر خاطرنشــان کرد: این موضوع که ارگان ها خود 
تعیین کننده حقوق افراد بوده اند رویه اشتباهی بوده است ، این قانون باید عوض شود و اصالح 

قانون پرداخت ها که توسط رییس جمهوری مطرح شد باید به طور جدی پیگیری شود.
امام جمعه اصفهان اظهار داشت: هیچ دستگاهی به غیر از سازمان برنامه و بودجه نباید میزان 
حقوق پرداختی برای دستگاه های مختلف را تعیین کند و میزان پرداخت ها در شرکت های 

خصوصی نیز باید مشخص باشد.

به گزارش ایمنا، در راستای طرح سه شــنبه های بدون خودرو، از ظرفیت حضور مردم در 
خیابان چهارباغ عباسی اصفهان به عنوان بافت قدیمی دوران صفویه برای نمایش بیش از 

پیش ورزش جانبازان و معلوالن در 2 رشته استفاده می شود.
اجرای زنده ورزش باســتانی از ســوی جانبازان و معلوالن هیئت ورزش های جانبازان و 
معلوالن استان اصفهان با رویکرد فرهنگی از جمله برنامه هاي این هفته از سه شنبه هاي 

بدون خودرو است.
اجراکنندگان این طــرح با توجه به حضور پرشــور جانبازان و معلــوالن در این عرصه و 
موفقیت های صورت گرفته طی سال های گذشته و با توجه به این موضوع که این ورزش 
با ارزش های دینی و فرهنگی ما همســو بوده، اقدام به اجــرای آن می کنند تا تمام برنامه 
ورزش های پهلوانی توسط جانبازان و معلوالن در محوطه میانی خیابان چهارباغ عباسی 

اصفهان اجرایی شود.
همچنین برگزاری بازی هایی در رشته میدانی والیبال نشســته از سوی گروه جانبازان و 
معلوالن، از دیگر برنامه های در دســتور کار هیئت ورزش های جانبازان و معلوالن استان 

اصفهان به شمار می رود.
 نکته جالب در این برنامه، اجرای آن توســط جانبازان بوده و قرار اســت توانمندی افراد 
غیر معلول در رشته ورزشی جانبازان و معلوالن با حضور آنها در رشته والیبال نشسته و بازی 

اقشار مختلف با ورزشکاران جانباز و معلول، محک زده شود.
بافت فرش حرم مطهر امام حســین)ع( در خیابان چهارباغ عباسی اصفهان و برافراشتن 
پرچم حرم امام حســین)ع(  نیز از دیگر برنامه های مد نظر برای چهارمین هفته از طرح 

سه شنبه های بدون خودرو به شمار می رود.
این فرش که هفته گذشــته با استقبال قابل توجه اقشــار مختلف مردم در محوطه طرح 
سه شنبه های بدون خودرو و پیاده راه چهارباغ عباسی اصفهان بافته شد، در دومین هفته 

متوالی نیز میزبان مردم خواهد بود.
ویژه برنامه سه شــنبه های بدون خودرو، هر سه شــنبه از ســاعت 16 تا 22 و با محوریت 
برنامه های فرهنگی، از سوی پویش مردمی ترافیک شهر اصفهان و با همراهی کمیته فرهنگ 
شهروندی، سازمان فرهنگی تفریحی و سازمان ورزش شهرداری اصفهان اجرایی می شود.

برگزاری رستوران بازی های فکری، ورزش های باستانی، ورزش های میدانی، حضور اتوبوس 
کتابخانه و سینمای انقالب شهر فیروزه ای، بافت فرش حرم امام حسین)ع(، نقاشی طولی، 
نمایش های خیابانی، نمایشگاه دوچرخه، اتوبوس پایش ســالمت و پیاده روی مردمی از 

ویژه برنامه های این طرح به شمار می رود.

مدیرعامل شرکت آبفای استان خبر داد:

بهره برداری پروژه های آبفای اصفهان 
در هفته دولت با اعتباری بالغ بر 3 هزار و 147 میلیارد ریال

امام جمعه اصفهان:

اصالح قانون پرداخت ها به طور جدی پیگیری شود
در طرح سه شنبه های بدون خودرو؛

پرچم امام حسین)ع( در جمع عاشقان حسیني برافراشته مي شود
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5 شهریورماه؛

رضا صادقی در اصفهان می خواند
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اپلیکیشن محیط زیست اصفهان
در حال طراحی و ساخت است

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 
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W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R
 به گــزارش خبرگــزاری مهر بــه نقــل از پایگاه

  اطــالع رســانی دفتــر مقــام معظــم رهبری، 
حضرت آیت ا... خامنه ای، در پیامــی، از قهرمانان 

مــدال آور و همه ورزشــکاران و مربیــان پر تالش 
 کاروان ورزشــی جمهــوری اســالمی ایــران در

 رقابت های المپیک 2016 تشکر و قدردانی...

با صدور پیامی؛
رهبر معظم انقالب از کاروان ورزشی ایران در 

المپیک قدردانی کردند

ســرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهــان گفت: در 
حال حاضر تیم ما در غیــاب بازیکنان ملی پوش خود 
تمرین می کند و تالش ما آن است که به مرز آمادگی 
مورد نظر خود برسیم. یحیی گل محمدی، سرمربی 
تیم ذوب آهــن اصفهان با اشــاره بــه موفقیت های 
 ورزشــکاران ایرانــی در رقابت هــای المپیــک ریو

 اظهار داشــت: باید بــه قهرمانــان المپیک تبریک 
بگویم که با افتخارآفرینی هــای خود در این رقابت ها 
باعث خوشحالی مردم شدند و کسب 8 مدال در این 
رقابت ها بسیار خوشــحال کننده است. وی ادامه داد: 
همچنین قهرمانی ســهراب مرادی را به عنوان یک 

ورزشکار اصفهانی به مردم اصفهان...

مدیر امــور دام ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان 
 از پیشــتازی اصفهــان در تولیــد فــرآورده هــای 
دامی- لبنــی خبــر داد. طهمورث نامــداری گفت: 
اســتان اصفهان بــا تولید ســاالنه یــک میلیون و 
450هزار تن انواع محصوالت پروتئینی شــامل شیر، 
گوشــت و تخم مرغ رتبه نخســت کشــور را به خود 
اختصاص داده اســت. وی خاطر نشــان کرد: میزان 
تولید شــیر خام در اســتان اصفهان بــا 8/5 درصد 
افزایش به بیــش از 390 هزار تن رســید. مدیر امور 
 دام ســازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان افزود:

 45 درصد از 393 هزار تن شــیر تولیدی در اســتان 
اصفهان به شهرستان های آمل، تهران و شیراز...

گل محمدی:

موتور تیممان
خراب شده است

اصفهان سکان دار فرآورده های 
دامی و لبنی در کشور

بهره مندی یک میلیون اصفهانی از یارانه سالمت
12

12

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر داد:

باید با برنامه ریزی و تدبیر
در جنگ رسانه ای حضور یابیم

مدیرکل صدا و سیمای مرکز اصفهان:

تولید ریل ملی در ذوب آهن 
تامین کننده نیاز راه آهن است

3

7

زیرمیزی ها وجهه نظام سالمت
را خدشه دار کرده بود

مدیرکل بیمه سالمت چهارمحال و بختیاری:
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به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطالع رســانی دفتر 
مقام معظم رهبری، حضــرت آیت ا... خامنــه ای، در پیامی، از 
قهرمانان مدال آور و همه ورزشــکاران و مربیان پر تالش کاروان 
ورزشی جمهوری اســالمی ایران در رقابت های المپیک ۲۰۱۶ 

تشکر و قدردانی کردند.
متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:

بسمه تعالی
به کاروان ورزشــی بازگشــته از المپیــک؛ قهرمانانــی که با 
مدال آوری دل ملت را شــاد کردنــد؛ به پهلوانانــی که از حق 
خود بر اثر ناداوری ها محروم شــدند؛ به ورزشــکارانی که عدم 
موفقیت آنــان از ارزش تالش و کوشــش آنهــا نمی کاهد؛ به 
بانوان ورزشکاری که نشــانه افتخارآمیز پوشــش زن ایرانی را 
به رخ همگان کشــیدند؛ به بانوی شــجاعی که با حجاب کامل 
در پیشانی کاروان درخشــید و به مربیان و پیشکسوتان ورزش 
کشور، خوشامد می گویم و از همه شــما سپاسگزاری می کنم. 

قدر شما را می دانیم.
سّید علی خامنه ای
۲شهریور ماه۱۳۹۵

رییس مجلس مالزی روز گذشته با اســتقبال حسین امیرعبداللهیان، 
دســتیار ویژه رییس مجلس در امور بین الملل، وارد تهران شــد. سفر 
 رییــس مجلس مالــزی به دعــوت علــی الریجانی، رییــس مجلس 
شورای اسالمی، انجام شــد. علی الریجانی و امین حاج مولیا، آخرین 
همکاری های پارلمانی دو کشــور را بررســی کردند. رایزنی در مورد 
مناســبات دو جانبه منطقه ای و بین المللی، در دستور کار این مرحله 
از مذاکرات روســای مجلس مالزی و ایران قرار گرفت. روسای مجلس 
ایران و مالزی همچنین مصاحبه مشــترکی در ســاختمان مشروطه 

مجلس شورای اسالمی با خبرنگاران برگزار کردند.

عضو جبهه ایســتادگی گفت: رییس جمهور آینده هــم باید تابع قانون 
باشــد و ورود به انتخابات ۹۶ بدون توجه به قانون، فریبی بیش نیست.

حسین کنعانی مقدم درخصوص شرط و شروط  هایی که اخیرا برخی از 
شخصیت های سیاســی برای حمایت از روحانی در انتخابات ۹۶ مطرح 
کرده اند، اظهار داشت: نفس شرط گذاشــتن برای ادامه حمایت از یک 
رییس جمهور، امر ناپسندی نیست. عضو جبهه ایســتادگی با انتقاد از 
کسانی که به دنبال سهم خواهی هستند، ادامه داد: متاسفانه برخی دنبال 
گروکشی هستند و در ازای حمایت از یک شخصیت سیاسی، سهم ویژه 
از کابینه را مطالبه می کنند. وی همچنین در واکنش به تذکر وزیر کشور 
به تجمعات احمدی نژاد تصریح کرد: کسی که می خواهد رییس جمهور 
کشــور شــود، باید تابع قانون و به بیان بهتر قانو نگرا باشد. کنعانی مقدم 
اظهار داشــت: الزم است احمدی نژاد با کســب مجوزهای الزم از وزارت 

کشور، چنین اقداماتی را انجام دهد.

وزارت امور خارجه آمریکا، روز دوشــنبه با صدور اطالعیه ای، بار دیگر 
به شــهروندان آمریکایی نسبت به سفر ایران هشــدار داد که در آن، بر 
خطر دســتگیری و بازداشت شــهروندان آمریکایی به ویژه شهروندان 
دو تابعیتی ایرانی آمریکایی تاکید شــده است. بر اساس گزارش پایگاه 
اینترنتــی وزارت امــور خارجه آمریــکا، در ادامه ایــن اطالعیه آمده 
اســت:  خارجی ها، به ویژه افراد دو تابعیتی از ایران و کشورهای غربی 
شامل آمریکا، کماکان در ایران بازداشت شــده یا اجازه خروج ندارند. 
شهروندان آمریکایی که به ایران ســفر می کنند، باید به دقت خطرات 
این ســفر را بررســی کنند و درصورت امکان، سفرشــان را به تعویق 
بیندازند. همچنین در این اطالعیه آمده است: شــهروندان آمریکایی 
که در ایران ساکن هســتند نیز با دقت گزارش های رســانه ها را دنبال 
کرده و شــرایط داخلی را ارزیابی کنند و خطرات ماندن در این کشور 
را مدنظر داشته باشند. وزارت امور خارجه آمریکا مدعی شده است که 
 شــهروندان آمریکایی همچنان مورد بازداشت در ایران قرار می گیرند؛

به ویژه آنهایی که دین خود را تغییر می دهند و دیگران را تشویق به این 
کار می کنند، بیشتر در معرض خطر هستند. در این اطالعیه آمده است 
که توانایی دولت آمریکا برای پیگیری وضعیت شهروندان آمریکایی در 
ایران، در صورت بروز هرگونه مشکل بسیار محدود است و از شهروندان 
خود می خواهد که از سفر به ایران پرهیز کنند. به گزارش ایسنا، دولت 
آمریکا درحالی بار دیگر مبادرت به هشــدار به شــهروندان این کشور 
برای سفر به ایران کرده است که تاکنون شــهروندان آمریکایی که در 
 ایران دستگیر و بازداشت شده اند، با ســرویس های اطالعاتی خارجی 

در ارتباط بوده و به نوعی جاسوسی ایران را می کرده اند.

حســین جابری انصاری، معاون عربی وآفریقایــی وزارت امور خارجه 
کشورمان، روز گذشــته در رأس هیئتی به منظور گفت وگو و رایزنی با 
همتایان ترکیه ای درخصوص مهم ترین مسائل منطقه ای مورد عالقه 
دو کشور، وارد آنکارا شد. طی روزهای گذشــته، مولود چاووش اوغلو، 
وزیر خارجه ترکیه، پیش از سفر به هندوستان، به تهران سفر کرده و به 

مدت ۵ ساعت با همتای ایرانی خود درباره سوریه گفت وگو کرده بود.

با صدور پیامی؛

رهبر معظم انقالب از کاروان ورزشی 
ایران در المپیک قدردانی کردند

رییس مجلس مالزی وارد تهران شد

عضو جبهه ایستادگی: 

احمدی نژاد تابع قانون باشد

هشدار دوباره آمریکا به شهروندانش 
برای سفر به ایران

جابری انصاری به ترکیه رفت

پیشنهاد سردبیر: 
هشدار دوباره آمریکا به شهروندانش برای سفر به ایران

آیت ا... احمــد جنتی، در دیدار با اســتاندار گیالن و مجمع 
نمایندگان این اســتان، تصریح کرد: اگر نظارت مجلس بر 
دولت درســت اعمال می شد، شــاهد حقوق های نجومی، 

اعطای وام هایی با شرایط ساده و... به برخی مدیران نبودیم.
دبیر شورای نگهبان، با اشــاره به آمارهایی از وضع نابسامان 
گمرک، قاچــاق کاال، ورشکســتگی تولیدکنندگان داخلی 
و در نتیجه افزایش بیکاری و تحمیل آســیب های معیشتی 
و اجتماعی به خانواده های اقشــار محروم، اظهار داشت: چه 
کسی جز مجلس می تواند جلوی این مشکالت بایستد. باید 
مجلس بتواند از حداکثر اختیاراتی که قانون اساســی برای 

اعمال نظارت بر دولت به قوه مقننه داده است، استفاده کند.
رییس مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی را به توجه بیشتر به رهنمودهای مقام معظم رهبری 
دعوت کرد و با اشاره به تاکید معظم له بر »انقالبی بودن« و 
روشنگری درباره »فتنه گران« تصریح کرد: متاسفانه عده ای 
از عناصر فعال فتنه که عزم خود را برای براندازی نظام جزم 
کرده بودند، در مناصب مختلف قــرار گرفتند و باید مجلس 
با روحیه انقالبی، آنها را شناســایی و با آنهــا برخورد کند. 
آیت ا... جنتی افزود: مردم کشــور ما مخصوصا خانواده های 
مستضعف و شــهید داده، نجیب و صبور هســتند؛ اما توقع 

دارند برای رونق اقتصادی، با بیکاری، قاچاق و... مبارزه شود.

آیت ا... مکارم شیرازی با اشــاره به لزوم نظارت ویژه بر فضای 
مجازی گفت: متاسفانه مباحث ضددینی و ضدتشیع در تلگرام 
وجود دارد و دستی در تلگرام قصد دارد به مقابله با دین و اسالم 
بپردازد. مسئله دسترســی به اطالعات از نکات بسیارمهمی 
است که باید در فضای مجازی به آن توجه ویژه ای شود. مرجع 
تقلید شیعیان با اشاره به جنگ نرم دشمن و لزوم برخورد با آن 
افزود: دشــمن از فضای مجازی برای ضربه زدن به کشورمان 
اســتفاده می کند؛ همچنان کــه در فتنه 88 عــده زیادی به 
وسیله فضای مجازی بسیج می شــدند و علیه کشورمان اقدام 
می کردند.آیت ا... مکارم شــیرازی خاطرنشان کرد: طبق آمار، 
مردم ۵ تا ۹ ســاعت در روز مشــغول فضای مجازی و تلگرام 
هســتند؛ اما در خارج ۱۶ ساعت در ماه اســت. متخصصان 
معتقدند برای حل مشکالت فضای مجازی نیازمند شبکه ملی 
هستیم و در این زمینه کارشناســان باید اقدام اساسی انجام 
دهند. اگر پهنایی که به تلگرام اختصاص پیدا کرده، در اختیار 
شبکه ملی قرار بگیرد، دیگر تلگرام مخاطبی ندارد. وی گفت: 
متاسفانه دشــمن برنامه ریزی کرده تا نسل جوان را منحرف 
کند. درآمدی که دولت به وســیله فضای مجــازی و اینترنت 
به دســت می آورد، ارزش آن را ندارد که خود را با مشــکالت 
مواجه کند. در ایــن زمینه باید اهتمام و بــه مقابله با مطالب 

ضداخالقی پرداخته شود.

آیت ا... جنتی:

اگر دولت نظارت می کرد 
شاهد حقوق های نجومی نبودیم

آیت ا... مکارم :

مسئوالن بر فضای مجازی 
نظارت کنند

دیدگاه

در حاشیه 

حوزه پارلمان
نماینده استان اصفهان:

مجلس در موضوع قراردادهای 
نفتی دور خورد

سید حسن خمینی:

 هجمه ها به دولت 
سنگین است

نماینده مردم شاهین شــهر و رییس مجلس، درباره جلسه 
غیرعلنی روز یکشــنبه مجلس با وزیــر نفت درخصوص 
قراردادهای نفتی، تذکری خطاب به هیئت رییسه مجلس 
داد. حسینعلی حاجی دلیگانی در صحن علنی مجلس، در 
تذکری شفاهی با اعتراض به غیر علنی برگزار شدن جلسه 
روز یکشــنبه مجلس با حضور وزیر نفت، خطاب به رییس 
مجلس گفت: در آن جلسه که به شکل غیرعلنی برگزار شد 
و اصال ضرورتی برای آن نبود، شــما جمع بندی کردید که 
اشکاالت الگوی جدید قراردادهای نفتی به هیئت تطبیق 
مصوبات دولت با قوانین بروند؛ بررســی و کم و زیاد شود و 
بدون اشــکاالت به دولت رفته و مجدد مصوب شود. حال 
سوال ما این است: از یکشنبه ساعت ۱۱ که جلسه غیرعلنی 
تمام شد، چه زمانی هیئت تطبیق موفق شد به این سواالت 
رســیدگی کند؟ کی این جمع بندی به هیئت دولت داده 
شد و کی هیئت دولت آنها را مصوب کرد که رسانه ها اعالم 
کردند همان الگوی نفتی توسط معاون اول رییس جمهور 
ابالغ شــده اســت؟ نماینده مردم شاهین شهر در مجلس 
شورای اسالمی ادامه داد: اینجا دانسته یا ندانسته مجلس 

دور خورده است.

حجت االسالم سید حسن خمینی خطاب به اعضای کابینه 
دولت یازدهم، ضمــن بیان اینکه حرکــت رو به جلو حتما 
مخالفانی دارد، تصریح کــرد: این مخالفان بعضا از منطق در 
فضای انصاف خارج می شوند. وی در جمع رییس جمهور و 
اعضای هیئت دولت که برای تجدیــد میثاق در حرم مطهر 
امام خمینی)ره( حضور یافته بودند، گفت:  کار بزرگ حتما 
دشــنام دارد و اگر در مقابل دشنام ســر خم کنیم و کوتاه 
بیاییــم، قطعا قیمت بســیار کمی روی خود گذاشــته ایم. 
حرکت رو به جلو حتما مخالفانــی دارد و این مخالفان بعضا 
از منطق و فضای انصاف خارج  می شوند و کسی که در مقابل 
دشــنام آنها ســر خم کند، قیمت نازلی روی خود خواهد 
گذاشت. سید حسن خمینی ادامه داد: امام بیشترین دشنام 
را خورده؛ تا حدی که لیوان فرزنــدش حاج مصطفی را آب 
می کشیدند؛ بنابراین ایســتادگی بر اندیشه هزینه دارد. وی 
خطاب به اعضای هیئت دولت تاکید کرد:  مرد میدان باشید 
و هزینه دهید؛ البته الزاما کســی که ثبات رای دارد، درست 
عمل نمی کند. وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر هجمه ها 
به دولت سنگین است و بی انصافی هایی وجود دارد؛ اما عزم 

دولت باید ادامه داشته باشد.

دیدگاه

ویژهیادداشت

خبر

رییس سازمان بازرسی کل کشــور در واکنش به اظهارات اکبر 
ترکان، دبیر شــورای عالی مناطق آزاد، گفت: تا ۳۱ تیر امسال، 
۱۰ هزار و ۹۶۱ شرکت در کیش به ثبت رسیده که از این تعداد، 
۴ هزار و ۲۹۹ شــرکت به آدرس یک واحــد آپارتمانی در برج 
صدف کیش ثبت شده اســت. ترکان، دبیر شورای عالی مناطق 
آزاد، به تازگی اظهارات ســراج، رییس ســازمان بازرســی کل 
کشــور، مبنی بر ثبت ۹ هزار و ۳۰۰ شــرکت صوری در جزیره 

کیش و ثبت دو هزار و 8۰۰ شــرکت به نام یک واحد آپارتمان 
را تکذیب کــرده و گفته که بهتر اســت آقای ســراج به  عنوان 
رییس سازمان بازرسی کل کشــور، اگر درخصوص مطالبی که 
فرموده اند، مدارکــی دارند، به ما بدهند تا بررســی کنیم و اگر 
صحت داشت، آن گاه موضوع رسانه ای بشــود. سراج در همین 
ارتباط به تســنیم گفت: اتفاقا ما اشــتباه کردیم و کم گفتیم؛ 
زیرا طبق نامه ســازمان مناطق آزاد، تا تاریخ ۳۱ تیر امســال، 
۱۰هزار و ۹۶۱ شــرکت در منطقه آزاد کیش به ثبت رسیده که 
از این تعداد، فقط چهار هزار و ۲۹۹ شرکت به آدرس یک واحد 
آپارتمانی در برج صدف کیش ثبت شــده است. سراج در ادامه 

گفت : از کم اطالعی آقای ترکان تعجب می کنم! 

به گــزارش خبرآنالین، علی الریجانــی، رییس مجلس 
شورای اســالمی، در نطق پیش از دســتور خود با اشاره 
به حضــور جنگنده های روســی در پایــگاه هوایی نوژه 
گفت: ما هیــچ پایگاهی به هیــچ کشــوری نداده ایم و 
حضور هواپیماهای روســی در پایگاه هوایی همدان، امر 
موقتی برای ســوخت گیری بود؛ به همیــن دلیل انجام 
این کار به اجــازه از مجلس نیازی نداشــت؛ چون طبق 

 قانون اساســی این کار ممنوع اســت و نظام  این کار را 
نکرده است. 

الریجانــی با اشــاره به اینکه این نشســت و برخاســت 
جنگنده ها برای ســوخت گیری بــوده و هیچ قدرتی به 
روســیه نداده ایم، تاکید کــرد: این کار متوقف نشــده 
 اســت و همکاری ایران و روســیه در مبارزه با تروریسم 

ادامه دارد.
رییس مجلس در ادامه، طی تذکری به وزیر دفاع کشور، 
گفت: الزم است به وزیر دفاع این تذکر را بدهم که نسبت 
به مجلس درســت حرف نزدند؛ باید ادب حکمرانی را در 

این مسائل رعایت می کردند.

سراج:

 از کم اطالعی ترکان تعجب می کنم
تذکر الریجانی به وزیر دفاع:

 ادب حکمرانی را رعایت کنید

 نرخ تورم در کشور، تک رقمی شــده و به زیر ۹درصد 
رســیده. رشــد اقتصادی در ۳ ماهه اول ســال جاری به 
۴/۴درصد ارتقا یافته و با وجود همه مشــکالت در بخش 
صنعت، به رشد صنعتی 8/8درصدی دســت یافته ایم و 
پس از ســالیان متمادی صادرات غیرنفتی با ۳/۳میلیارد 
دالر افزایش، از واردات پیشی گرفته و این بدان معناست 
که در مســیر اهداف بلندی که در اجرای سیاســت های 

اقتصاد مقاومتی در پیش گرفته ایم، پیش می رویم.
در سال گذشته تنها ۱۰درصد از مواد غذایی مورد نیاز 
کشــور از خارج وارد شــد و مابقی با تکیه بر خودکفایی 

داخلی تامین شد.
 امروز به جایگاهی رســیده ایم که بــرای اولین بار در 
تاریخ کشــور، می توانیم مواد غنی شــده هسته ای و آب 

سنگین را فروخته و کیک زرد خریداری کنیم.
 ما امروز از همه قطعنامه ها عبور کرده و توانســته ایم 

دیوارهای تحریم را فرو بریزیم تا شرایط و فضا بیش از هر 
زمان دیگری برای رســیدن به توسعه و پیشرفت آماده تر 
شــود و به این ترتیب دولت نیز بتواند به اهداف بلند خود 

دست یابد.
امیدوارم با تدبیر دولت و کارگــزاران نظام بتوانیم در 
همه بخش های علمی، فرهنگی، اقتصادی و سیاســی که 

به مردم وعده داده ایم، امید بیافرینیم.
 آنهایی که بــه امید مردم لطمه می  زننــد، خدمتی به 
مردم نکرده اند؛ بلکه به دشــمنان این نظام و آب و خاک 
امید بخشیده اند. دولت و ملت با هدایت های رهبر معظم 
انقالب و انسجام بیشتر، به تالش هایشان در مسیر رشد و 
توسعه کشــور که از جمله اهداف انقالب اسالمی است، 

ادامه می دهند.
دولت بــا حمایت مردم و هدایت هــای رهبری، تالش 
می کند تا در ســال پیش رو گام های بهتر و بلندتری را به 

ســمت اهداف بلند نظام و تحقق خواسته های بحق مردم 
بردارد.

 امام بزرگــوار در روزهایی که یــاران کمی در کنارش 
بودند و ســال های زیادی را در تبعید گذراند، توانست با 
هدایت و بســیج مردم و تحول در افکار عمومی و فرهنگ 
جامعه، انقــالب عظیم، بــزرگ و بی نظیــری را در برابر 
قدرت های اســتکباری و رژیم تا دندان مسلح، با کمترین 
صدمات در مسیر صلح و انقالب ملی به پیروزی برساند و 
لرزه ای بر اندام اســتکبار جهانی صهیونیســم و مزدوران 

آنها در منطقه و جهان بیفکند. 
این ضربه امروز پس از گذشت ۳8 ســال هنوز برای آنها 
فراموش شدنی نیســت و ســخنان و لحن آنها همچنان 

انتقام جویانه است. 
آنها می دانند امــام راهی را برای ملت هــای آزاده جهان 
گشود که توانست اهداف مســتکبران را از دسترس آنها 
دور کند و برخی را برای همیشــه از مســیر دست یافتن 
خارج نماید.امام در ســایه تفکر نوین خود و تفســیری 
که از اسالم و قرآن داشــت )که یکی از پایه های مهم آن 
آمیختگی دین و سیاســت بــود(، انقالب را بــه پیروزی 
رساند و ســپس نظام مدرن و نوین اسالمی را پایه گذاری 
کرد که بر مبنای اسالم، قانون الهی و مبتنی بر آراء مردم 

بود.
امام به صراحت اعالم کرد که میزان، رای ملت است و 
با تشکیل نظام اســالمی، همواره بزرگ ترین حامی ملت 
بود و از لحاظ فکــری و عملی، به الزاماتــی عمل کرد که 
دولت موفــق و کارا را در دنیای امــروز می تواند به پیش 

ببرد.
 امام)ره(، قدرت دولت و شــرایط مصلحت جامعه را به 
عنوان یک اصل مهم برای همــه، تبیین و پایه ریزی کرد. 
امام)ره( راه را گشــود تا دولت اسالمی در شرایط پیچیده 
دنیای امروز، بتوانــد مدیریت نظام اســالمی را به اثبات 
برســاند و بر اصل مدیریت دولت اسالمی در تمام شرایط 
 پیچیــده جهانــی، به عنــوان مبنــای فقــه حکومتی

تاکید داشت.
 امام راحل در کنار برپایی انقالب و نظام اســالمی، از 
 کشــور، تمامیت ارضی، عــزت و حاکمیــت ملی مردم

به خوبی دفاع کرد و توانست در شرایطی سخت طی دفاع 
8ســاله کاری کند که حتی میلیمتری از خاک کشور در 
 اشــغال دشــمن نباشــد و ملتــی بــزرگ امــا تنهــا، 
 در ســایه هدایت هــای او توانســت در برابر دشــمنان 

به پیروزی برسد.

حسن روحانی، رییس جمهور کشورمان، صبح روز گذشته همزمان با نخستین روز هفته دولت، در مراسم 
تجدید میثاق اعضای دولت با آرمان های امام راحل گفت: امروز خوشــحالیم که در محضر روح بلند امام 
 راحل اعالم کنیم اقتصاد ما با وجود همه موانع و مشــکالتی که به ویژه برای کشورهای صادرکننده نفت 

به وجود آمده، در مسیر درستی قرار گرفته است. گزیده ای از سخنان روحانی را در ادامه می خوانید.

 ما امروز از همه 
قطعنامه ها عبور 

کرده و توانسته ایم 
دیوارهای تحریم 

را فرو بریزیم تا 
شرایط و فضا بیش 
از هر زمان دیگری 

برای رسیدن به 
توسعه و پیشرفت 
آماده تر شود و به 
این ترتیب دولت 

نیز بتواند به اهداف 
 بلند خود 
دست یابد

بین الملل

به گزارش باشــگاه خبرنــگاران، پایــگاه اینترنتی 
روزنامه واشــینگتن تایمز در گزارشــی ادعا کرد: با 
 نگاهی به تاریخ درمی یابیــم غرب به لحاظ وجودی،

از ســوی امپراتوری هــای ایــران و روســیه تهدید 
می شده است.

امروز نیز ایرانی ها به دنبال کســب قلمرویی هستند 
که وســعت آن از خلیج فارس در جنــوب تا دریای 
مدیترانه در شمال غربی باشد. به ادعای این گزارش، 
روس ها نیز در عین حمله علیه همســایگان خود، در 

خاورمیانه نیز به دنبال ماجراجویی هستند.
از سال ۲۰۰8 سیاســت خارجی روسیه در خدمت 
خط مشــی پوتیــن یعنی ایجــاد شــکاف در ناتو، 
کاهش تمایل غرب برای برخورداری از یک ســامانه 
دفاع موشــکی و استفاده از روش  شــوروی سابق در 
زمینه کنترل ســالح، به منظور حفــظ منافع ملی 
روســیه بوده اســت. در ادامه این گزارش ادعا شده 
اســت: هدف پوتین از اعمال چنین سیاســت هایی، 
بازگرداندن اقتدار و تســلط گذشــته روسیه است. 
کمپین مدرن ســازی نیروی نظامی روسیه، از جمله 
ارتقای تســلیحات هسته ای که شــامل نمایش آنها 
در سوریه هستیم، حامی سیاست های پوتین است. 
اما مرحله بعد، ترکیب اتحاد تهران و جاه طلبی های 
خرس روسی )نماد روسیه( یعنی استفاده از پایگاهی 
نظامی در ایران اســت. به ادعای نگارنده، استفاده از 
یک پایگاه نظامی در ایران برای روسیه فواید زیادی 

به همراه دارد.
این مسئله نه تنها مسیر روس ها را حدود ۶۰ درصد 
کوتاه تر می کنــد، بلکه بــه آنها اجــازه جابه جایی 

محموله های بزرگ تری را می دهد. 
مزیت دیگر این اســت کــه روس هــا می توانند در 
صورت تمایل، مواضع و نظامیــان آمریکا در منطقه 

را هدف قرار دهند. 
اقدام اخیر روسیه برای منطقه پیامی داشت مبنی بر 
اینکه پوتین دیگر به جنــگ تبلیغاتی و لفظی که در 
سال های نخست ریاست او بســیار متداول بود، نیاز 

ندارد و وارد مرحله ثبات شده است.
در انتهای این گزارش ادعا شده است: شاید نتوان این 
اتحاد را از توافق هســته ای ایران مجزا دانست؛ اتحاد 
شومی که یکی از مخرب ترین تحوالت دهه اخیر در 
زمینه امور بین المللی است؛ اتحادی که می توان آن 
را آغاز مســیر دســت یابی به رویاهای امپریالیستی 

مشترک دو دشمن بالقوه آمریکا دانست.

وقتی واشینگتن تایمز رویابافی می کند؛

ادعای مضحک

روحانی:

 توانستیم دیـوارهای تحـریم را فـرو بریزیم
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بازار

يادداشت ويژه

ايران نیازمند
واردات آب می شود؟

قیمت انواع
اسکنر در بازار

پیشنهاد سردبیر: 
ايران نیازمند واردات آب می شود؟

ترس از بی آبی و خشــکی ایران، وزارت نیــرو را وادار کرده که به 
واردات آب نیز فکر کند. درست اســت که این ایده هنوز به مرحله 
اجرا گذاشته نشــده، اما وزیر نیرو بر این باور اســت که از دو سال 
پیش، روی این ایده فکر شــده و ممکن اســت در آینده، عملیاتی 
شود. این مسئله نشــان از عمق فاجعه بحران آب در کشور دارد و 
شــاید در حال حاضر که آب در دسترس همگان است، این موضوع 
درک نشود؛ اما قطعا زمانی که دیگر آبی برای نوشیدن نباشد، درک 
بی آبی و بحران آب ملموس تر خواهد شد. ایران کشوری در منطقه 
 خشک و نیمه خشک است؛ عالوه بر این، به دلیل ازدیاد برداشت از 
آب های زیرزمینــی و کاهش آب های ســطحی، هــر روز به مرز 
خشکسالی واقعی نزدیک تر می شود. مصلحت کشور اینگونه طلب 
می کند که از هم اکنون به فکر آینده و نیامدن فرجام بی آبی ایران 
باشــیم؛ عالوه بر این، آمار گویای این است که میزان روان آب های 
کل کشــور در ســال جاری ۵۴میلیارد و ۶۰۳میلیون متر مکعب 
بوده که نسبت به میانگین بلندمدت، با ۸۰میلیارد و ۵۹۵میلیون 
 مترمکعــب، ۳۲درصد کاهش داشــته؛ همچنیــن طبق آخرین 
داده ها ۴۲درصد مخزن سدهای کشــور خالی است. همچنین در 
سال های گذشته ۱۳۰میلیارد مترمکعب آب استحصالی در کشور 
وجود داشته؛ اما در شرایط فعلی این رقم به ۸۸میلیارد مترمکعب 
کاهش یافته که این موضوع بیانگــر کاهش ۲۵درصدی میزان آب 
استحصالی کشوراست. از سوی دیگر در شرایط فعلی ۱۲۰میلیارد 
مترمکعب کسری مخزن در کشور وجود دارد که قرار است طی یک 
برنامه ۲۰ساله، این عدد به صفر برسد و برنامه های متعددی برای 
 آن در نظر گرفته شــده؛ اما باتوجه به این مســئله که ایران در بین 
 ۱۸۰ کشــور دنیا از لحاظ برخورداری از منابــع آب در رتبه ۵۰ و

در بین این کشورها از لحاظ ســرانه منابع آب در جایگاه ۱۱۲ دنیا 
قرار دارد، نمی توان به رفع این بحران در آینده نزدیک در کشــور، 

خیلی امید داشت.
با همه این تفاســیر، در مورد واردات آب و عملی شــدن این ایده 
نیز انتقــاد های زیــادی وجود دارد و بســیاری از کارشناســان و 
دست اندرکاران حوزه آبی بر این باورند که باتوجه به هزینه های زیاد 
این کار، دولت نمی تواند از عهده این کار برآید؛ اما شاید چاره ای جز 

این کار برای ایران وجود نداشته باشد. 
در مجموع به نظر می رســد که بهترین راهکار در شــرایط فعلی، 

بسیج همگانی برای گذر از بحران آبی است.

رییــس هیئت مدیــره ســمن شــفافیت و عدالت، بــا حضور 
در شــهر اصفهــان، بــه همراهــی اعضــای شــورای مرکزی 
 دیده بــان در اصفهــان، با علمــا و مســئوالن اســتان دیدار و 
گفت و گو و در چند برنامه شرکت کرد. احمدتوکلی در این سفر، 
با دکتر زرگرپور، اســتاندار و دکتر جمالی نژاد، شهردار اصفهان و 
همچنین با آیت ا... العظمی مظاهری، رییس حوزه علمیه اصفهان 
 و آیات ناصری و فقیه ایمانی، از علمای برجســته اصفهان دیدار و 
با آنها گفت و گو کرد. رییس هیئت مدیره سمن شفافیت و عدالت، 
در این دیدارها با تشریح برخی جزئیات مفاسد در کشور و سازمان 

های نظارتی، سیستماتیک شدن فساد را خطر بزرگی برای انقالب 
خواند و بر مجاهدت در راه مبارزه با فســاد تاکید کرد. وی ضمن 
تشریح دالیل و مبانی و نحوه تشــکیل سمن دیده بان شفافیت و 
عدالت، به معرفی اعضای موســس و هیئت مدیره و تبیین نحوه 
کار سمن پرداخت و همچنین ضمن اعالم آغاز فعالیت سمن در 
اصفهان، اعضای شــاخه اصفهان را به مســئوالن معرفی کرد. در 
این دیدارها، مســئوالن و علمای اصفهان، ضمن تقدیر از فعالیت 
های فسادستیزانه دکتر توکلی و ســمن دیده بان، بر حمایت از 
اقدامات این تشــکل مردم نهاد تاکید کردند. در همین راســتا، 

استاندار با استقبال از فعالیت سمن برای همکاری و کمک به آن 
اعالم آمادگی نمود. شهردار اصفهان هم در دیدار با دکتر توکلی، 
ضمن استقبال از این اقدام ارزشمند اعالم کرد که خود و مدیران 
وی در شــهرداری، تمام قد در خدمت اهداف سمن خواهند بود. 
آیت ا... العظمی مظاهری، فساد را در سه بخش اداری، اقتصادی و 
اخالقی تقسیم و اظهار کرد: پس از انقالب، کشور با همه مخاطرات 
گوناگونی که داشته، راهش با خرق عادت هموار و طی شده است. 
ایشان موقعیت رهبری را در این شرائط بسیار خطیر ارزیابی نمود 
 و گفت: از اطالعات مربوط به مشــکالت مهم در کشــور، ما یکی 
می دانیم و رهبری ۱۰ تا می داند؛ ولی در مقام سخن گفتن، ایشان 
یکی می توانند بگویند و ما ده تا و این از ظرافت و پیچیدگی راهبری 

و مدیریت کالن کشور حکایت دارد.

حمايت علما و مسئوالن اصفهان
از فعالیت های ضدفساد سمن ديده بان

عضوکمیســیون اقتصــادی مجلــس با بیــان اینکه 
از نعمــت زاده بــرای بازدیــد ازصنایع شهرســتان 
مبارکه دعوت شــده است، گفت: مشــکالت حقوقی 
 مانــع اصلی در راه تســریع در رفع مســائل شــرکت 
پلی اکریل اســت. زهرا ســعیدی درخصوص وضعیت 
بخش صنعت اظهار داشــت: وضعیــت بخش صنعت 
شهرســتان مبارکــه و کارخانــه پلی اکریــل در این 
شهرستان بسیار بحرانی اســت. نماینده مردم مبارکه 
در مجلــس گفت: بــا توجه بــه حجم بــاالی نیروی 
انســانی شــاغل در شــرکت پلی اکریل و مشــکالت 
صنعت در شهرســتان مبارکــه، باید این مشــکالت 
حل شــود و این نکته همواره مدنظر باشد که همراه با 
اشتغال زایی، باید شــغل های موجود نیز حفظ شود. 
این نماینده مــردم درمجلس دهم افزود: در نشســت 
کمیسیون اقتصادی مجلس شــورای اسالمی، از وزیر 
 صنعت درخصوص وضعیت بحرانی صنایع و شــرکت 
 پلــی اکریل شهرســتان مبارکه ســوال شــد و آقای 
نعمت زاده در این رابطه توضیحاتی ارائه داد. سعیدی 
تاکید کــرد: وزیرصنعت درخصوص وضعیت شــرکت 
پلی اکریــل گفــت در مدت اخیــر، جلســاتی برای 
رفع مشــکالت این کارخانــه برگزار و در ایــن رابطه، 
پیگیری هایی بــا هماهنگی اســتاندار اصفهان انجام 
شده است؛ البته مشــکالت حقوقی در این رابطه مانع 
از تســریع در رفع مسائل پلی اکریل شــده است. وی 
 ادامه داد: وزیر صنعت با اشــاره به مشکالت واگذاری 
پلی اکریل، به عملکرد مدیریتی ضعیف در این کارخانه 
نیز تاکید داشــت. این عضــو کمیســیون اقتصادی 
مجلس، با اشاره به دعوت از »نعمت زاده« برای بازدید 
از صنایع شهرســتان مبارکه، یادآور شد: وزیر صنعت 
اظهار داشته که پیگیری ها برای رفع مشکالت صنایع 

در شهرستان مبارکه انجام خواهد شد.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد:

 مسائل حقوقی
  مشکل پلی اکريل است

پارلمان

مدیرکل روسازی شــرکت ساخت و توســعه زیربناهای 
حمل  و نقل کشور، ضمن حضور در ذوب آهن اصفهان، از 

خط تولید ریل ملی بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان بــه نقل از روابط 
عمومی شــرکت ذوب آهن، محمدرضــا احمدی ضمن 
حضور در ذوب آهن اصفهان، از خــط تولید ریل بازدید و 
در حاشــیه این بازدید اظهار کرد: در بازدید امروز، رشد 
و شــکوفایی جدیدی به لحاظ تولید ریل در این شرکت 
شــاهد بودیم؛ این مهم حاصل تالش های پیشکسوتان و 
تالشگران فعلی این صنعت بزرگ اســت که در راستای 
تولید ریل ملی همــت کردند. وی افزود: دســتگاه های 
جدید و به  روزی برای تولید ریل خریداری و نصب شــده 
 اســت و به  زودی شــاهد راه اندازی این پــروژه عظیم و 
ورق خوردن افتخار بزرگ دیگری در دفتر افتخارات این 

مجتمع عظیم صنعتی خواهیم بود.
مدیرکل روسازی شــرکت ساخت و توســعه زیربناهای 
حمل ونقل کشــور تصریح کــرد: دســتیابی ذوب آهن 

اصفهان به تولید ریل ملی، افتخاری است که صنعت ریلی 
به آن می بالد و امیدوار اســت که قطار این صنعت بزرگ، 

روی ریل های صنعت ذوب آهن به حرکت درآید.
احمدی ادامه داد: همیشــه صنعت ریلــی به عنوان یک 
 صنعت سبز و ایمن و دارای شــاخصه های توسعه پایدار 
به لحاظ زیســت محیطی و ایمنی شناخته شــده است. 
یکــی از پارامترهایی کــه ایمنــی این صنعــت را رقم 
می زند، اســتفاده از ریل اســتاندارد اســت که به  زودی 
 شــاهد راه اندازی این پروژه عظیم در ذوب آهن اصفهان 
خواهیم بود. وی تصریح کــرد: درزمینه تامین  تجهیزات 
و عالئم، همچنان وابستگی هایی به خارج از کشور وجود 
دارد که امید اســت این مرحلــه نیز به دســت توانمند 

مهندسان و صنعتگران داخل برطرف گردد.
مدیرکل روسازی شــرکت ساخت و توســعه زیربناهای 
حمل ونقل کشور، در پاسخ به این سوال که تولید ریل ملی 
چه تاثیری بر اقتصاد کشور دارد، گفت: زمانی که تصمیم 
گرفته می شود تجهیزات از خارج از کشــور تامین شود، 

مشــکالتی مانند تامین منابع مالی، زمان طوالنی جهت 
دریافت قطعات، کنترل آنهــا جهت اطمینان از مطلوبیت 
کاال، ارائه پیش پرداخــت و... به وجود می آیــد؛ با تولید 
ریل ملی، قطعا روند توسعه و ســاخت راه آهن نیز توسعه 
پیدا خواهد کــرد. احمدی تصریح کرد: در ســال جاری 
که ازســوی مقام معظم رهبری به عنوان »ســال اقتصاد 
مقاومتی، اقدام و عمل« نامگذاری شــده اســت، تالش 
می کنیم ۵۹۱ کیلومتر خط آهن به بهره برداری برســد و 
چندین شهرستان کشور از شــبکه ریلی برخوردار شوند؛ 
بنابراین تا پایان ســال جاری حدود 7۱ هزار تن ریل نیاز 

خواهیم داشت.
تولید ريل ملی در ذوب آهــن اصفهان، گامی 

بزرگ در جهت استقالل و خودکفايی کشور است
حســن ماســوری، مدیرکل راه آهن اصفهان نیز در این 
رابطه گفت: در ســال اقتصــاد مقاومتی، اقــدام و عمل، 
اجرای پروژه ریل یک گام اساسی و اقدام و عمل در جهت 
تحقق اقتصاد مقاومتی و خودکفایی به شمار می رود. وی 
اجرای این پروژه را از نیازهای اساســی کشــور خصوصا 
صنعت حمل ونقل کشــور و خطوط ریلی آن دانســت و 
گفت: با اجرای موفقیت آمیز و شــروع بهره برداری از آن، 
کشور از واردات ریل بی نیاز و گام بزرگی در جهت توسعه 

زیرساخت های کشور برداشته می شود.
مدیرکل راه آهــن اصفهان  افــزود: تولید انبــوه ریل در 
 ذوب آهن برای راه آهن کشــور، جهت اجرای برنامه های 
در نظر گرفته  شده بر اســاس  افق ۱۴۰۴، اثرگذار بوده و 
ما امیدواریم که روزانه چندین واگن ریل موردنیاز خود را 
بارگیری کنیم. ماسوری در ادامه یادآور شد: کارگاه تولید 
ریل ذوب آهن، دو نــوع ریــل U33  و UIC60  را تولید 
می کند و از این جهت با تولید انبــوه این محصول، به کلی 
از واردات آن بی نیــاز خواهیم شــد. وی در مورد کیفیت 
ریل تولیدی در ذوب آهن اصفهان یادآور شــد: بر اساس 
مشاهدات انجام شده، آزمون های الزم برای تولید ریل در 

این شرکت صورت گرفته است.
مدیرکل راه آهن اصفهان تاکید کرد: با انجام آزمون نهایی 
طبق اســتانداردهای جهانی و گراف نهایی که ذوب آهن 
برای کیفیت محصوالت خــود ارائه خواهد داد، ارزیابی ما 
تکمیل خواهد شــد و در حال حاضــر اطمینان داریم که 
محصول انبوه ریل در ذوب آهن، اســتاندارد الزم را برای 
پایــداری خطوط ریلــی و تامین امنیــت در حمل ونقل 

مسافر و بار خواهد داشت.

در بازديد از خط تولید ريل مطرح شد:

تولید ریل ملی در ذوب آهن، تامین کننده نیاز راه آهن است

در حال حاضر 
اطمینان داريم 

که محصول انبوه 
ريل در ذوب آهن، 

استاندارد الزم 
برای پايداری 
خطوط ريلی و 

تامین امنیت در 
حمل ونقل مسافر 

و بار را خواهد 
داشت

رییس سازمان نظام مهندســی معدن ایران گفت: به دلیل وجود رکود اقتصادی، 
کرکره بسیاری از شرکت های معدنی پایین کشیده شــده و در حال حاضر تعداد 

شرکت های معدنی کاهش یافته است.
نادعلی اسماعیلی در جمع اعضای ســازمان نظام مهندسی معدن استان اصفهان 
اظهار کرد: کار در مهندســی معدن یــک کار میدانی اســت و در صورتی که به 

استان ها سفر نکنیم، مشکالت حل نخواهد شد.
وی به ساماندهی مســئوالن فنی اشــاره کرد و ادامه داد: در صورتی که مسئوالن 
 فنی ســاماندهی شــوند، اثرات مثبت آن در بخش معدن نمایان خواهد شــد و 

بهره برداری بهینه ای را در مواد معدنی شاهد خواهیم بود.
رییس ســازمان نظام مهندســی معدن ایران ادامــه داد: به دلیــل وجود رکود 
اقتصادی، کرکره بســیاری از شرکت های معدنی پایین کشــیده و در حال حاضر 
تعداد شرکت های معدنی انگشت شمار شده است. اسماعیلی با بیان اینکه سازمان 
نظام مهندسی معدن، بازوی فنی بخش معدنی کشور اســت، اضافه کرد: یکی از 
وظایف سازمان، معرفی پتانسیل های ســرمایه گذاری در بخش معدن به وسیله 

نمایشگاه هاست.
در استان ها نیز می توان نمایشــگاه هایی پیرامون بحث معدن برای رونق گرفتن 

این بخش برگزار کرد.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: متاسفانه با وجود بحران 
در صنعت سیمان، متقاضی ورود ماشــین آالت این صنعت زیاد است. محمدرضا 
برکتین در نشســت اعضای هیئت مدیره خانه با مدیران شرکت سیمان سپاهان، 
با بیان اینکه تولیدکنندگان با چنگ و دندان سعی در حفظ تولید و اشتغال دارند، 
بیان داشت: ۶۶۴ واحد متقاضی تسهیالت در اســتان اصفهان را بررسی کردیم و 

نتایج نشان داد که در ســال ۹۴ اشتغال در این واحدها نســبت به سال ۹۳ ثابت 
بوده اســت؛ اما صنعت و تولید تا کی می تواند خود را در این شــرایط حفظ کند؟ 
وی اظهار داشــت: امروز کشور ما نیاز به تدابیر و ســاز و کارهای جدید و استفاده 
از ظرفیت های داخلی دارد و اگر قیمت نفت پایین آمده، باید به ســرمایه گذاران 
داخلی میدان بیشــتری بدهیم. مدیرعامل شرکت سیمان ســپاهان هم در این 
نشست گفت: ظرفیت نصب شده تولید سیمان در اســتان اصفهان ۸ میلیون تن 

است؛ در حالی که مصرف داخلی استان ۳ میلیون تن می باشد.

ريیس سازمان نظام مهندسی معدن ايران:

کرکره بسیاری از شرکت های معدنی 
پايین کشیده شده است

بحران در صنعت سیمان
صنعتدیدگاه

آگهی مزایده عمومی
شماره 43/95/3/م 

اداره کل راه آهن اصفهان
م الف:4416

اداره کل راه آهن اصفهان در نظر دارد نسبت به واگذاری موارد ذیل الذکر از طریق مزایده عمومی به افراد حقیقی و حقوقی اقدام نماید.

مبلغ سپرده شرکت در مزايده )ريال(مدتمحل اجراموضوع مزايده

واگذاری محل 
جهت اجاره 

غرفه ها و تعاونی 
مصرف کارکنان

در سالن مسافری 
و کوی منازل راه 

آهن اصفهان
۱۲ ماه

 ۱- آزاد ۲/۴۰۰/۰۰۰ ریال ۲- ساندویچ سرد ۲/۴۰۰/۰۰۰ ریال ۳- هدیه سرا ۲/۴۰۰/۰۰۰ ریال
  ۴- کافی شاپ ۲/۴۰۰/۰۰۰ ریال ۵- گز و شیرینی ۱/۳۸۰/۰۰۰ ریال ۶- آزاد ۹۰۰/۰۰۰ ریال 

 7- آزاد ۲/۴۰۰/۰۰۰ ریال ۸- آزاد ۲/۴۰۰/۰۰۰ ریال ۹- صنایع دستی ۲/۲۸۰/۰۰۰ ریال
 ۱۰- ساختمان تعاونی مصرف سابق کارکنان ۳/۳۶۰/۰۰۰ ریال

تذکر 1: نوع شغل در غرفه آزاد به وسیله مزایده گران پیشــنهاد می گردد و متعاقب آن پس از بررسی و موافقت کمیسیون معامالت به متقاضی جهت عقد قرارداد اعالم 
خواهد شد.

تذکر 2: کلیه غرفه داران فعلی ایستگاه راه آهن اصفهان در صورت تسویه حساب کامل، مجاز به دریافت اسناد مزایده می باشند.
1- مهلت و محل دريافت اسناد: حداکثر تا ساعت ۱۳ روز یکشنبه مورخ ۹۵/۰۶/۰7 با در دست داشتن معرفی نامه کتبی به نشانی: اصفهان- جاده شیراز- بعد از ترمینال 

صفه- ایستگاه راه آهن- امور قراردادها
2- مهلت و محل تحويل پیشنهاد: حداکثر تا ساعت ۱۱ صبح روز پنجشنبه مورخ ۹۵/۰۶/۱۸ به نشانی: دبیرخانه امور اداری

3- زمان بازديد: از تاریخ ۹۵/۰۶/۰۳ تا تاریخ ۹۵/۰۶/۰7 از ساعت ۹ الی ۱۱ 
4- زمان و محل تشکیل جلسه مزايده ها و قرائت پیشنهادها: ساعت ۱۲ ظهر روز پنجشنبه مورخ ۹۵/۰۶/۱۸ به نشانی: دفتر مدیریت 

5- هزينه اسناد مزايده: مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ ریال
HTTP://IETS.MPORG.IR ۶- دریافت اسناد از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

7- هزینه چاپ و نشر دو نوبت آگهی و کارشناس رسمی دادگستری به عهده برندگان مزایده می باشد.
تاريخ چاپ نوبت اول: روز چهارشنبه 95/06/03
تاريخ چاپ نوبت دوم: روز پنجشنبه 95/06/04

نوبت اول

HP Scanjet 300 Flatbed  اچ پی

218،000
تومان

270،000
تومان

Avision AD240   ای ويژن

1،220،000
تومان

1،600،000
تومان

FUJITSU FI-7160    فوجیتسو

2،400،000
تومان

2،930،000
تومان
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يادداشت

يادداشت

ويژه

اخبار

شرایط کنونی جنگل های حرا در جنوب ایران در قالب همایشی ملی با 
شعار» جنگل حرا، انسان آینده« مورد بررسی قرار می گیرد.

رییس این پژوهشگاه گفت: به مناســبت روز جهانی جنگل های حرا و 
بزرگداشت ابوعلی سینا دانشمند بزرگ ایرانی، همایش ملی جنگل حرا 
توسط ســازمان منطقه آزاد قشــم، دفتر ژئوپارک جهانی و با همکاری 
 کمیســیون ملی و دفتــر منطقه ای یونســکو و همچنین مشــارکت 
 ســازمان هــا، نهادهــا و مراکــز دانشــگاهی عضــو کمیتــه ملی

 اقیانوس شناسی در قشم برگزار می شود.
ناصر حاجی زاده ذاکر اظهار کرد: در این همایش بررسی شرایط کنونی 
جنگل های حرا، ارائه راهکارهایی برای حفاظت از آنها و افزایش تعامل 

و همکاری بین جوامع محلی و متخصصان پیگیری می شود.
وی افزود: عالوه بر تبادل دســتاوردهای علمی پژوهشــی متخصصان 
حوزه های مختلف دریایــی، در این همایش حفاظــت از جنگل های 
حرا به عنوان میــراث طبیعی ملی از منظر مدیریــت راهبردی و اتخاذ 

تصمیمات مشترک مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
حاجــی زاده ذاکر دبیر کمیته ملــی اقیانوس شناســی و دکتر محمد 
پورکاظمی رییس موسســه تحقیقات علوم شیالتی کشــور به عنوان 
ســخنرانان این همایش و همچنین دکتر فریدون عوفــی مدیر گروه 
اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان و موسسه تحقیقات علوم شیالتی 

کشور به عنوان دبیر علمی همایش معرفی شده اند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست اســتان اردبیل گفت: جمعیت 
آهوی مغان در ســایت تکثیر علملو مغــان 100 درصد افزایش 

یافت.
محمد خداپرست افزود: بر اساس آخرین سرشماری از جمعیت 
آهوان در سایت تکثیر و احیای علملو،  تعداد آهوان از 16 به   32 

رأس رسیده است.
او با اشــاره به اینکه پروژه احیای اکولوژیکــی گونه های بومی 
 در معرض خطر انقــراض، یکــی از راه های حفاظــت و بقای 
گونه ها شــناخته می شــود،گفت: امســال ورود نرهای جدید 
به گله با هدف جلوگیری از فرســایش ژنتیکــی و تضعیف ژن 

جمعیت موجود، در دستور کار قرار دارد.
ســایت تکثیر و احیای آهــوی مغان با مســاحت 25 هکتار در 
منطقه حفاظت شده مغان و در 45 کیلومتری غرب شهرستان 
پارس آباد ، در محدوده قشــالق علملو از توابع بخش اصالندوز 

واقع شده است. 
به گزارش ایرنا از روابط عمومی حفاظت محیط زیست اردبیل، 
احیای آهوی مغان از پروژه های مهم حفاظت محیط زیســت 
در شهرســتان پارس آباد اســت که در صــورت حمایت جدی 
مســئوالن، نقش محوری در جذب گردشــگر و توسعه صنعت 

اکوتوریسم ایفا خواهد کرد.

  مدیــرکل دفتر زیســت بــوم هــای دریایــی ســازمان حفاظت از
  محیط زیســت، تاکید کرد: پنج گونه الک پشــت دریایی و 50 گونه 
آب سنگ های مرجانی به همراه ماهی های زینتی و ماهیان استخوانی، 
در معرض انقراض هستند. داود میرشــکار در پاسخ به پرسشی درباره 
تاثیر افزایش شــوری آب خلیج فارس بر گونه های زیســتی کشــور 
گفت: تهدیدات در حوزه تنوع زیستی را باید به طور کامل بررسی کرد 
و بنابراین نمی توان تاثیر یکــی از عوامل را به طــور جداگانه در تنوع 
زیستی اعالم کرد. ما کل زیستگاه هایمان در جزایر، سواحل و... را طی 
پایش هایی که سالی یک یا دو بار انجام می شــود، بررسی و برای رفع 

تهدیدات تالش می کنیم.
 وی اعالم کــرد: برخــی از تهدیدات مربــوط به تغییــرات اقلیم مثل 
گرم شــدن دمــای زمین اســت مثــال در تابســتان معمــوال دچار 

سفیدشدگی آب سنگ های مرجانی هستیم.
 میرشــکار تصریح کرد: همه 5 گونه الک پشــت دریایــی و 50 گونه

 آب سنگ های مرجانی که داریم و تمام ماهی های زینتی و همچنین 
ماهیان استخوانی ما در معرض خطر انقراض هستند.

وی افزود: بــه زودی تجربه جدیــدی را در ارتباط با احیا و بازســازی 
زیســتگاه های حســاس تجربه می کنیم. بخشــی از زیســتگاه های 
مرجانی خارک از بین رفته بود. فراخوانی داده ایم که متخصصان طرح 
 هایشان را ارائه کنند تا با استفاده از ظرفیت های ملی و بین المللی این 
زیستگاه ها را احیا کنیم. مدیرکل دفتر زیست بوم های دریایی سازمان 
حفاظت از محیط زیســت، در پاسخ به پرسشــی درباره تاثیر افزایش 
دما در تعیین جنســیت الک پشــت های پوزه عقابی در خلیج فارس 
و در نتیجه خطر انقراض آنها تاکید کرد؛ در ســال ۹3 پایشــی انجام 
شد که طی آن بخشی از تخم ها در سایه و بخشــی به طور طبیعی در 
سایت زادآوری شــد و به این شــکل فهمیدیم که افزایش دما منجر به 
ماده زایی می شود. میرشــکار در پایان با تایید اینکه در سواحل ایران 
شاهد افزایش دما بوده ایم، گفت: بیشــترین تاثیر روی آب  سنگ های 
مرجانی بوده که موجب سفیدشدگی آنها شــده است.به دلیل اهمیت 

این زیستگاه ها، تالش ما این است که آنها را حفظ کنیم.

دو توله خرس قهوه ای کشته شدند

وضعیت جنگل های »حرا « 
بررسی می شود

افزايش 100درصدی جمعیت آهو 
در سايت علملو مغان

ماهی های زينتی و استخوانی
 در معرض انقراض هستند

پیشنهاد  سردبیر:
مدارس سبز در ايران ساخته می شوند

قاب روز

دانستنی

رییس سازمان حفاظت محیط زیســت با توجه به اهمیت 
آموزش برخورد با طبیعت در مدارس تاکید کرد: 108 هزار 

مدرسه محیط زیستی در ایران ساخته می شود.
  معصومه ابتکار، رییس ســازمان حفاظت محیط زیســت 
ایران، در مراسم اختتامیه دومین مرحله کشوری جشنواره 
نوجوان خوارزمی، خواســت تا نظام آموزشی کشور،چه در 
آموزش و پرورش و چه در نظام آمــوزش عالی بر برقراری 
مجدد ارتبــاط با طبیعت بنا شــود  تا تعادل هــای روانی، 

فیزیولوژی، عاطفی و... به وجود آید. 
وی گفت: بخش قابــل توجهی از دردهــای جامعه امروز 
مربوط به فقدان عاطفه اســت و ارتباط با طبیعت می تواند 

عواطف را تقویت کند.
ابتکار تاکید کرد: هر کجا در مدارس،شهرها،دانشگاه ها و ... 
به اسم توسعه، ارتباط با طبیعت وچرخه تعادل بخش آن را 

قطع کردیم،دچار مشکل شدیم. 
تحقیقات نشــان می دهد در مدرسه ای که دانش آموزان با 

طبیعت ارتباط دارند،استرس کمتری وجود دارد. 
معاون رییس جمهور بــه تفاهم نامه و ارتبــاط خوبی که 
میان آمــوزش و پــرورش و ســازمان محیط زیســت در 

راستای توســعه آموزش های محیط زیســت در مدارس 
شکل گرفته اســت اشــاره کرد و گفت:در خراسان رضوی 
دبیرخانه مدارس محیط زیست با محوریت تمام موضوعات 
آموزش و پرورش و توجه به مســائل محیط زیســت ایجاد 
شده است و تشکل های دانش آموزی حامی محیط زیست 
در فعالیت های محیط زیستی مشــارکت دارند و در زمینه 
فعالیت های محیط زیســتی ســازمان دانش آمــوزان  و 
 پیــش آهنــگان فعالیت های مناســب و خوبــی را انجام 

داده اند.
وی اظهار کرد: با وزارت آموزش و پرورش دســتورالعملی 
تهیــه کرده ایم که بــه زودی ابالغ خواهد شــد و در 108 
 هزار مدرســه آموزش هــای محیــط زیســتی خواهیم 

داشت.
وی ادامه داد: در سال جاری برنامه ای برای مدارس اطراف 
مناطق حفاظت شــده با هدف آگاهی بیشتر دانش آموزان 
 و جوامع محلــی این مناطــق داریم که طبق ایــن برنامه

 محیط بانان با وســایل و لبــاس محیط بانــی به مدارس 
می روند و در مورد شــغل محیط بانی، حیــات وحش و... 
صحبت می کنند و اگر آموزش و پرورش تمایل داشته باشد 

می توانیم این برنامه را در تمام مدارس اجرا کنیم. 
در حال حاضر مدارســی کــه فرهنگ محیط زیســت را 
آموزش می دهنــد و نظام مدیریت محیط زیســت در آنها 

استقرار پیدا می کند در سطح کشور فعالیت دارند.
رییس ســازمان حفاظت از محیط زیســت اظهار کرد: در 
برهه ای از زمان به منابع آبی کشــور بی توجهی شــد و به 
همین دلیل رتبــه اول دنیا را در از دســت دادن منابع آبی 

کسب کردیم. 
اگر نتوانیــم از کره زمیــن حفاظت کنیم آینــده ای برای 
کودکانمان وجود نخواهد داشــت. فرصت حفاظت از کره 
زمین بســیار کم اســت و باید به ســرعت در  مهارت های 
زندگی،مشــارکت مردم در حفاظت از محیط زیســت و... 
تغییر ایجاد کنیم و الزم است که الگوی کشاورزی و آبیاری 

در بعضی مناطق تغییر نماید.
ابتــکار در پایــان گفت:با وجــود اینکــه وزارت آموزش 
و پــرورش در ســال جــاری رتبــه اول جایــزه ملــی 
محیط زیســت را کســب نمود اما هنــوز در ابتــدای راه 
 هســتیم و باید اقدامات بیشــتری  در این زمینــه انجام 

دهیم.

همکاری سازمان آموزش و پرورش و حفاظت از محیط زيست؛

مـدارس سبز در ایــران ساختـه می شـوند

حتما شما هم در مزارع کشــاورزی، متوجه نوعی خزنده 
بزرگ تر از مارمولک های خانگی شده اید. فلس های روی 
بدن و دم نسبتا بلندش، آن را از سایر مارمولک ها متمایز 
می کند. این خزنده سرعت نسبت باالیی در حرکت دارد .

 این موجود خزنــده آگاما نــام دارد. در ایــران قریب به 
هفده گونه آگاما در حال زیســتن اســت و اکثرا به اتفاق 
 در مناطق بیابانی زندگی می کنند. آنها در کنار ماســه و 

شن ها و مکان های لم یزرع النه می گزینند و روز را برای 
فعالیت انتخاب می کنند. 

آگاماهــا بــدن نســبتا مقاومــی در برابــر گرمــای 
طاقــت فرســای روز دارنــد. ایــن موجــودات خزنده 
 ماننــد ســایر خزنــدگان، از حشــرات کوچــک مانند

 ملخ ها، عنکبوت ها و سوسک ها تغذیه می کنند و گاهی 
هم رژیم گیاهی دارند! آگاما به هیچ عنوان ســمی نبوده 
وهیچ خطری برای انســان، دام ومزارع کشاورزی ندارد و 
همیشه از محل های سکونت انســان دوری می کند و به 

محض دیدن انسان از آنجا دور می شود. 
آگاما هم مانند ســایر خزنده ها، دارای شــکلی است که 
برای دفاع، حالتی ترســناک به خود می گیرد. این حالت 
برای انســان هیچ خطری ندارد اما متاســفانه در مناطق 
کشــاورزی با وجود بی خطر بودن این خزنــده  اقدام به 
 کشتن و حذف آن از چرخه زیست می کنندکه خود باعث 

به هم خوردن تعادل محیط زیست می شود.

مارمولک های خانگــی جزو گــروه سوســمارها از خزندگان 
می باشــند. این مارمولک ها، بدنــی نرم و لطیــف دارند که در 
خانه های مســکونی در نقاط مختلف ایران پراکنده شده اند. با 
توجه به نوع آب و هوا، نــوع مارمولک خانگی نیز تفاوت می کند 
 اما به طور کلی یــک گونه مارمولــک خانگی کوچــک به نام 
Cyrtopodion scabrum در اکثــر اماکن مســکونی ایران 
زندگی می کند. بر اساس باور عموم، مارمولک های خانگی سمی 

هستند و سم ســیانور دارند. معموال بر اساس شایعات دم این 
مارمولک ها حاوی سیانور است که خانواده ای ۷ ، 8 یا در برخی 
مواقع 10 نفره را کشته اســت و یا افتادن مارمولک در غذا باعث 

مرگ خانواده ای شده است.
وجود سم در حیوانات نوعی وسیله دفاعی بوده و این زمانی است 
که حرکت در آن حیوان آرام بوده و جانور بخواهد به واسطه این 
ســم از جان خود دفاع کند مانند برخی مارها. اگر به حرکت در 
این جانوران توجه کنید خواهید دید که آنهــا موجوداتی آرام 
هستند ولی موجودات غیرسمی مانند مارهای غیرسمی اکثرا 

در زمان احساس خطر، بالفاصله و با سرعت زیاد فرار می کنند. 
از آنجایی که مارمولک ها از بندپایــان تغذیه می کنند، بنابراین 
یکی از فاکتورهــای طبیعی کنترل کننــده جمعیت بندپایان 
به حســاب می آیند. در نتیجه از لحــاظ اکولوژیکــی در هرم 
انــرژی دارای ارزش باالیی هســتند. انســان بــا از بین بردن 
 مارمولک ها از چرخه طبیعت در واقع یکی از فاکتورهای اصلی

 را حذف کرده است.

مارمولکآگاما

مدیرکل دفتر بررسی آلودگی های دریایی سازمان حفاظت محیط 
زیست گفت: شهرهای شمالی کشور، عمدتا فاقد سیستم تصفیه 
فاضالب هســتند زیرا به علت ساختار خاص شــهری اجرای این 

طرح در این مناطق هزینه بر است.
ضیاء الدین الماســی در نشست خبری به مناســبت هفته دولت 
افزود: اجرای سیستم تصفیه فاضالب برعهده وزارت نیرو است که 
این وزارتخانه با همکاری بخش خصوصی سیاســت هایی را برای 
جمع آوری و ایجاد سیستم تصفیه فاضالب در استان های ساحلی 

کشور اندیشیده است.

وی اظهار کرد: در جنوب کشور نیز8 تا 10 شهر مانند بندرعباس 
و بوشهر دارای سیســتم جمع آوری فاضالب هســتند اما بیشتر 
نقاط باالی 3 هزار نفر جمعیت، این سیســتم را ندارند، از این رو 
اجرای سریع این سیستم در شــمال و جنوب کشور الزامی است 
زیرا  این امــر، یکی از راهکارهای اساســی در کاهــش آلودگی 

دریاهاست.
روند رو به کاهش آلودگی نفتی در درياها

مدیرکل دفتر بررســی آلودگی هــای دریایی ســازمان محیط 
زیست با تاکید بر اینکه روند آلودگی نفتی در دریاها رو به کاهش 

است، افزود: ایران در بین کشــورهای منطقه بیشترین عضویت 
را در کنوانســیون ها و پروتکل ها دارد که این موضوع کنترل های 

بیشتری را در زمینه مقابله با آلودگی نفتی به دنبال داشته است.
وی تاکید کرد: در این راســتا، تقویت همکاری های بین بخشــی 
میان وزارتخانه های نفت و صنعت، معدن و تجارت، شــرکت نفت 
فالت قاره، پتروشیمی ها و سازمان حفاظت محیط زیست در روند 

کاهش آلودگی های نفتی تاثیرگذار بوده است.
الماسی افزود: زمانی که پتروشیمی ها خصوصی شدند، تالش شد 
تا بخش HSE )ایمنی، بهداشت و محیط زیست( تقویت شود تا 

شاهد کاهش بیشتر آلودگی های نفتی در دریاها باشیم.
وی گفت: تعداد بروز حوادث نشت نفت در سال 13۹4 نسبت به 
سال ۹0، ۹1 و ۹2 بسیار کمتر بوده است. در سال 13۹4 فقط 5 
مورد نشت نفت رخ داده بود و در سال 13۹5 هنوز گزارشی مبنی 

بر نشت نفت ارائه نشده است که نشان از افزایش کنترل ها دارد.
پايان دوره های آموزشــی برای حضور در سکوهای 

نفتی تا پايان هفته جاری
الماســی افزود: همچنین دوره های آموزشــی بــرای حضور در 
ســکوهای نفتی با هدف جلوگیری از آلودگی نفتی این سکوها با 

همکاری فالت قاره در حال انجام است.
وی ادامه داد: برای ورود به ســکوهای نفتی، 6 دوره آموزشی نیاز 
است که چهار دوره آن سال گذشته آغاز و تا اردیبهشت ماه برگزار 
شد و 2 دوره دیگر در حال برگزاری اســت که تا آخر هفته جاری 
به پایان می رســد. الماســی گفت: برنامه ریزی ما با شرکت بنادر 
و دریانوردی این بود که خرداد ماه ســال جــاری این دوره های 
آموزشی برای حضور در ســکوهای نفتی به پایان برسد اما بنا به 

دالیلی این کار میسر نشد.

مديرکل دفتر بررسی آلودگی های دريايی:

بیشتر شهرهای شمالی، فاقد سیستم تصفیه فاضالب هستند

دریچه

خبر

مدیرعامل ســازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان 
از طراحي و ســاخت اپلیکیشــن محیط زیســت اصفهان 
 خبــر داد و گفت: هــدف از ایــن اقــدام ارائــه اطالعات 
مورد نیاز درباره مباحث زیست محیطی و خدمات شهری به 

شهروندان است.
اپلیکیشــن  بــا  اظهارکــرد:  کمیلــی  امیرحســین    
محیط زیســت اصفهان، مــردم به صــورت آنالین مطلع 
مي شــوند که چه زمانی پســماند تر را از منزل خود بیرون 
بگذارند و یا پسماندهای خشــک را کجاها و در چه ساعاتی 
می توانند تحویل دهند. وي تصریح کرد: این اپلیکیشــن تا 
چند ماه آینده در اختیار شــهروندان قــرار خواهد گرفت. 
مدیرعامل سازمان مدیریت پســماند شهرداری اصفهان در 
بخش دیگري از سخنان خود از اجرای 3 طرح ویژه آموزشی 
با محوریت مدیریت پسماندها خبر داد و گفت: مخاطب این 

3برنامه، کودکان و نوجوانان شهر اصفهان هستند.
 وي تهیه بســته نمایشــی ویــژه مــدارس را از جمله این 
طرح ها برشــمرد و افزود: در این بســته فرهنگی از 3قالب 
نمایش خیابانی، مســابقه میدانی و ســخنرانی و پرسش 
و پاسخ استفاده شده اســت. کمیلی ادامه داد: در قالب این 
 طرح آموزشــی، از ابتدای مهرماه ســال جاری، گروه هایی

 متشــکل از هنرمنــدان عرصــه نمایش و کارشناســان 
حفظ محیط زیســت و مدیریت پســماند به مدارس شهر 
 اعزام  می شــوند که به اجرای برنامه های مفرح آموزشــی

 خواهند پرداخــت تا دانش آمــوزان، به عنوان ســفیران 
 سازمان مدیریت پســماند، نکات الزم  را در این خصوص به 

خانواده های خود متذکر شوند.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند، انتشار نشریه کودکانه 
مدیریت پســماند با عنوان »نخود، نخود هرکه رود به جای 
خود« را در شــهریورماه ســال جاری از دیگــر رخدادهای 
فرهنگی این ســازمان ذکر نمود و تصریح کرد: این نشریه 
جذاب و مفرح با همکاری کمیته فرهنگ شهروندی تدوین 
و در تولید محتوا، طراحی و تالیف آن از هنرمندان شاخص 
و زبده شهر در حوزه آموزش کودک و نوجوان استفاده شده 

است.
کمیلی تهیه بــازی الکترونیکی شــناخت و مدیریت انواع 
پسماندها را از دیگر اقدامات فرهنگی این سازمان برشمرد 
و خاطرنشــان کرد: طرح اولیه این بازی در فضای اندروید 
نوشته شده و مراحل ساخت آن از شــهریورماه سال جاری 

آغاز می شود.

مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداری 
اصفهان خبر داد:

اپلیکیشن محیط زيست اصفهان 
در حال طراحی و ساخت است

الشــه دو توله خرس قهــوه ای در کنار جاده ای در روســتای 
خطیرکوه در مناطق آزاد شــهمیرزاد ســمنان توســط مردم 
 محلی مشــاهده شــد. با گــزارش مردمی و حضــور نیروهای

 محیط زیست در محل، الشه توله خرس ها به اداره کل حفاظت 
محیط زیست سمنان منتقل شده و توســط کارشناسان مورد 
بررســی قرار گرفت. بر اســاس اطالعات دریافتی این دو توله 
خرس بر اثر اصابت ســاچمه های اسلحه شــکاری به ناحیه سر 
و گردن کشته شده و ســپس به منظور صحنه ســازی به کنار 
 جاده منتقل شــده اند تا تصور شــود بر اثر برخــورد با خودرو

 ازبین رفته اند.  به احتمال بسیار زیاد مادر توله خرس ها کشته 
شده است اما به دلیل ســنگین بودن وزن خرس ماده موفق به 
حمل الشه و انتقال به کنار جاده نشده اند.گمان آن می رود که  
این دو توله و مادرشان به وســیله باغ داران یا زنبورداران محلی 
کشته شده باشند با این حال تحقیقات نیروهای محیط زیست 

در این زمینه آغاز شده است.
 بخش قابل 
توجهی از 

دردهای 
جامعه امروز 

مربوط به 
فقدان عاطفه 
است و ارتباط 

 با طبیعت 
می تواند 

عواطف را 
تقويت کند
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ابالغ رای
5  شــماره دادنامــه: 9509970351100376 شــماره پرونــده:  /476
9309980351100430 شماره بایگانی شــعبه: 930505 ، خواهان: 1- آقای 
حمید رضا کاظمی 2- آقــای حبیب ا... کاظمی همگی به نشــانی شهرســتان 
اصفهان. خ جی خ همدانیان جنب بازار کوثر 5 روبروی فلکه مغازه فرهاد سماعی 
نژاد، خوانده: آقای مسلم صابری با وکالت آقای محمد مشاوری نجف آبادی 
فرزند علی به نشــانی خ مصلی  ) آب 250( روبروی درب جدید مسجد مصلی 
مجتمع پارسا ط ســوم دفتر وکالت و آقای احمدرضا سعیدی فرزند صفرعلی 
به نشانی اصفهان- خیابان مصلی)آب( 250 مقابل درب مصلی بزرگ مجتمع 
پارسا طبقه سوم، خواسته: مطالبه وجه بابت ...، گردشکار: دادگاه پس از بررسی 
محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در 
خصوص دعوی آقای مسلم صابری فرزند علی با وکالت مجتمعًا منفرداً آقایان 
احمدرضا ســعیدی و محمد مشــاوری به طرفیت آقایان 1- حبیب اله کاظمی 
فرزند قدرت اله 2- حمید رضا کاظمی فرزند قدرت اله به خواسته صدور حکم 
بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ دویست و سی و دو میلیون ریال معادل 
بیست و سه میلیون و دویست هزار تومان به انضمام مطلق خسارات دادرسی و 
تاخیر تادیه از زمان مطالبه تا زمان اجرای حکم بدین توضیح که وکالی محترم 
خواهان در اظهارات شفاهی خود در جلسه اول رسیدگی اظهار داشته اند موکل 
آنان به موجب مبایعه نامه عادی مورخ 93/5/18 اقدام به فروش یک دســتگاه 
خودرو طبق مشــخصات مندرج در مبایعه نامه پیوست دادخواست نموده که 
دو فقره چک جهت پرداخت ثمن صادر و تحویل موکل آنان داده شده چک اول 
به مبلغ ده میلیون پرداخت گردیده لکن چک دوم به مبلغ بیست و سه میلیون و 
دویست هزار تومان مفقود گردیده و النهایه تقاضای محکومیت خواندگان را به 
شرح خواسته نموده اند دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و رونوشت مبایعه 
نامه عادی مورخ 93/5/18 و ارشاد شــعبه پانزدهم دادگاه محترم تجدید نظر 
اصفهان بر اساس تصمیم مورخ 94/11/15 و معرفی ضامن از سوی خواهان، 
دعوی خواهان را نسبت به خوانده ردیف اول به شرح آتی وارد و ثابت تشخیص 
داده و مســتنداً به ماده 263 قانون تجارت و نظریه مشورتی شماره 7/2518 
مورخ 61/8/17 اداره حقوقی قوه قضاییه و تنقیح قوانین و ماده 198 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب شماره 1379 حکم 
به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ دویســت و سی و دو میلیون 
ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و در خصوص 
خواسته خواهان مازاد بر محکوم به و مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه 
و حق الوکاله وکیل نظر به اینکه خوانده مذکور ســبب خسارات وارده نبوده و 
ورود خسارات منتسب به فعل خوانده نبوده لذا دعوی خواهان را در این قسمت 
غیر ثابت تشخیص داده و مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب سال 1379 حکم به بی حقی خواهان در 
این قســمت صادر و اعالم می نماید و در خصوص دعوی خواهان به طرفیت 
خوانده ردیف دوم، نظر به اینکه وکالی خواهان دلیلی که حاکی از توجه دعوی 
به نامبرده باشد ارائه ننموده اند لذا به اســتناد بند چهارم ماده 84 قانون ائین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب سال 1379 قرار رد 
دعوی خواهان را صادر و اعالم می نماید. رای صادره در قسمت ماهوی غیابی 
بوده و ظرف بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه بوده و 
پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در 
محاکم محترم تجدید نظر مرکز استان می باشد.  م الف: 15863 شعبه 11 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان )585 کلمه، 6 کادر(
ابالغ رای

5  شــماره دادنامــه: 9409970351101786 شــماره پرونــده:  /477
9409980351100357 شماره بایگانی شــعبه: 940390 خواهان: آقای جواد 
آرزومند فرزند یداله با وکالت خانم صفورا شیخان فرزند غالمرضا به نشانی 
اصفهان- خیابان شیخ صدوق شــمالی چهار راه وکال جنب قرض الحسنه آل 
یاســین طبقه دوم، خوانده: آقای حسین ســتاری فرزند محمدرضا به نشانی 
مجهول المکان، خواســته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی 2- مطالبه وجه چک 
3- مطالبه خســارت تاخیر تادیه، رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای جواد 
آرزومند فرزند یداله با وکالت خانم صفورا شــیخان به طرفیت آقای حســین 
ستاری فرزند محمدرضا به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و سیزده میلیون ریال 
وجه پنج فقره چک به شــماره 471291/449 مــورخ 94/3/5 و 471292/449 
مــورخ 94/3/15 و 471293/449 مــورخ 94/3/25 و 471293/449 مــورخ 
94/2/25 و 23771218/901 مــورخ 94/2/20 عهده بانک صادرات و پســت 
بانک و ضمانت چک شماره 878532 مورخ 94/3/20 عهده بانک سپه بانضمام 
خسارات دادرسی و تاخیر تادیه دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و تصویر 
مصدق چکها و گواهینامه عدم پرداخت آنها و وجود اصل چکها و گواهینامه عدم 

پرداخت آنها در ید خواهان که داللت بر اشتغال ذمه صادرکننده آن و استحقاق 
دارنده آن در مطالبه وجه اسناد داشــته و نظر به عدم حضور بالوجه خوانده 
با وصف ابالغ قانونی و رعایت انتظار کافی و مصون ماندن دعوی خواهان و 
مســتندات وی از هر گونه ایراد و اعتراض موجه و موثری، دعوی خواهان را 
وارد و ثابت تشخیص داده لذا به استناد مواد 249 و 309 و 313 قانون تجارت 
و قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون چک 
مصوب سال 1377 مجتمع تشخیص مصلحت نظام و مواد 198 و 502 و 515 
و 519 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 
سال 1379 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و سیزده میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ چهار میلیون و هفتاد هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ ســه میلیون و نهصد و دوازده هزار ریال بابت 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به انضمام خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک لغایت زمان وصول آن بر اساس شاخص نرخ تورم کاال که از سوی بانک 
 مرکزی جمهوری اســالمی ایران اعالم گردیده در حق خواهان صادر  و اعالم 
می نماید و اجرای احکام مکلف اســت در زمان اجرای دادنامه خسارت تاخیر 
تادیه را محاسبه و نسبت به اســتیفای حقوق خواهان اقدام نماید. رای صادره 
غیابی بوده و ظرف بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه 
بوده و پس از انقضای مهلــت واخواهی، ظرف بیســت روز قابل اعتراض در 
محاکم محترم تجدید نظر مرکز استان می باشد.  م الف: 15864 شعبه 11 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان )431 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

5  شــماره دادنامــه: 9509976825300513 شــماره پرونــده:  /478
9409986825301231 شــماره بایگانــی شــعبه: 941364 خواهــان: آقای 
مهران محمدی فرزند حســن به نشــانی اصفهان- رهنان- خ مطهری نرسیده 
به سه راه شهدا منزل شــخصی حســن محمدی کد پ 8187988893  همراه 
09133150841 خوانده: آقای محمد رضا شــریفی به نشانی مجهول المکان، 
خواسته ها: 1- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 2- مطالبه وجه بابت ...، رای 
دادگاه: در خصوص دعوی آقای مهران محمدی فرزند حســن به طرفیت آقای 
محمدرضا شــریفی مبنی بر صدور حکم اعســار از پرداخت هزینه دادرسی 
مرحله بدوی در پرونده کالســه 941364 این دادگاه نظر بــه اینکه مندرجات 
استشهادیه پیوست دادخواست و مودای اظهارات گواهان در جلسه دادرسی 
مورخ 95/4/9 همگی داللت بر صحت ادعای خواهان مبنی بر عدم استطاعت مالی 
کافی جهت پرداخت هزینه پرونده فوق دارد و نظر به اینکه خوانده در قبال دعوی 
خواهان ایراد یا دفاع موثری مطرح ننموده و اموال و درآمدی از خواهان ارایه 
ننموده لذا دادگاه با عنایت به مراتب فوق و با استناد به مواد 504 و 508 و 513 
قانون آیین دادرسی مدنی ضمن احراز صحت ادعای خواهان، حکم بر معافیت 
موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی در تمام مراحل رسیدگی مربوط به 
این دعوی را صــادر و اعالم می نماید چنانچه مدعی اعســار در دعوی اصلی 
محکوم له واقع گردد به محض وصول محکوم به مکلف به پرداخت مبلغ هزینه 
دادرسی به خزانه دولت می باشد این رای حضوری و ظرف مهلت بیست روز 
 از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های تجدید نظر استان اصفهان 
است.  م الف: 15868 شــعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )255 کلمه، 3 

کادر(
ابالغ رای

5  شــماره دادنامــه: 9509976825300382 شــماره پرونــده:  /479
9409986825301259 شــماره بایگانی شــعبه: 941392  خواهان: تعاونی 
اعتباری ثامن االئمه به نمایندگی آقایان محمد حســین نظری توکلی و مسعود 
مهردادی با وکالت آقای امیر قاســمیان دســتجردی فرزند حسین به نشانی 
اصفهان- خیابان توحیــد چهار راه پلیس ســاختمان مــاکان 3 طبقه 3 واحد 
15، خواندگان: 1- آقای ســجاد غالمحســین لو فرزند اصغر 2- آقای حسن 
 شمس فرزند حسین 3- خانم مینا موقر کل تپه فرزند اسمعیل همگی به نشانی 
مجهول المکان، خواسته ها: 1- مطالبه خســارت دادرسی 2- مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه 3- مطالبه وجه چک، رای دادگاه: در خصوص دعوی تعاونی اعتبار 
ثامن االئمه با وکالت آقای امیر قاسمیان دستجردی به طرفیت خانم مینا موقر 
کل تپه فرزند اســماعیل و آقایان سجاد غالمحســین لو فرزند اصغر و حسن 
شمس فرزند حســین مبنی بر مطالبه وجه به مبلغ شــصت و پنج میلیون ریال 
بابت یک فقره چک به شماره 005731-94/5/10 به انضمام خسارات دادرسی 
و تاخیر تادیه به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و 
مالحظه دادخواست تقدیمی و رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت 
صادره از بانک محال علیه و نظر به اینکــه خواندگان باوصف ابالغ قانونی در 
جلسه دادرسی حاضر نشده و در برابر دعوی خواهان ایراد یا دفاعی به عمل 
نیاورده اند و با توجه به بقاء اصول اسناد در ید خواهان که حکایت از اشتغال 

ذمه خواندگان دارد دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و با استناد به مواد 
515 و 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت 
و تبصــره الحاقی ماده 2 قانــون اصالحی صدور چک و استفســاریه مجتمع 
تشــخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت تضامنی خوانــدگان به پرداخت 
مبلغ شصت و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تاخیر و 
تادیه و ارزش واقعی چک بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول بر 
اساس شــاخص اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و پرداخت مبلغ 
ســه میلیون و یکصد و چهل و دو هزار ریال بابت هزینه های دادرســی و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید این رای غیابی 
و ظرف مهلت بیست 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: 15869 شــعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )384 کلمه، 
4 کادر(

ابالغ رای
5  شــماره دادنامــه: 9409970350502216 شــماره پرونــده:  /480
9409980350500692 شماره بایگانی شــعبه: 940769  خواهان: آقای سید 
محمد زمانی فرزند ســید فاضل با وکالت آقای فیض اله افشــار فرزند فضل 
اله به نشانی اصفهان سی و ســه پل ابتدای چهار باغ باال مجتمع کوثر فاز دوم 
طبقه سوم واحد 534 کدپســتی 8173696961 خوانده: آقای احمد قره گزلی 
فرزند شــعبانعلی به نشــانی اصفهان- پل تمدن- خیابان گل نرگس- نرگس 
9- انتهای کوچه- پالک 5 سمت راســت- واحد 5، خواسته ها: 1- مطالبه وجه 
چک 2- مطالبه خسارت دادرسی 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه، دادگاه نظر به 
اوراق و محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح ذیل مبادرت به صدور و انشا رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص 
دعوی خواهان  آقای سید محمد زمانی فرزند سید فاضل با وکالت آقای فیض 
اله افشار فرزند فضل اله به طرفیت خوانده آقای احمد قره گزلی فرزند شعبانعلی 
به خواسته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال به استناد یک فقره چک به شماره 
558669 به تاریــخ 1392/11/5 و گواهی های عدم پرداخــت بانک محال الیه 
دادگاه نظر به دادخواست تقدیمی خواهان و تصویر مصدق مستندات ابرازی 
خواهان که داللت بر اشتغال ذمه خوانده نسبت خواهان می نماید و نظر به اینکه 
خوانده با وصف ابالغ قانونی در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی در قبال 
دعوی خواهان به عمل نیاورده است فلذا دعوی خواهان را به نظر ثابت دانسته 
و مستنداً به مواد 198، 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 310 و 313 
قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون چک حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 6/110/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی و خسارت دیرکرد 
وفق شاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ صدور چکها لغایت زمان پرداخت 
وجه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست 
روز قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر 
در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد.  م الف: 15870 شعبه 5 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان )345 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

5  شــماره دادنامــه: 9509970350500716 شــماره پرونــده:  /485
9409980350501295 شماره بایگانی شعبه: 941430  خواهان: آقای محمد 
امیر یوســفی فرزند محمود با وکالت آقای حســین محمدیــان فرزند یداله به 
نشانی اصفهان- شهرستان اصفهان- خیابان شیخ صدوق شمالی ساختمان 
بانک تجارت طبقه 3 واحد 18 و خانم نفیســه عرب زاده فرزند هادی به نشانی 
اصفهان- خیابان شیخ صدوق شمالی- ساختمان بانک تجارت طبقه 3 واحد 18، 
خواندگان: 1- شرکت خانه داریوش اپادانا به نشانی سمنان- روبروی بوستان 
وحدت پالک 348، 2- آقای احمدرضا کریمی فرزند کرمعلی به نشانی اصفهان- 
بزرگمهر- تقاطع هشت بهشت جنب بانک ملت دفتر سنگ اصفهان لطیف پ 1، 
خواسته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خسارت دادرسی 3- مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه، دادگاه نظر به اوراق و محتویات پرونده و با اســتعانت از خداوند 
متعال ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور و انشا رای می 
نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی خواهان آقای محمد امیر یوسفی فرزند 
محمود به طرفیت خواندگان 1- شرکت خانه داریوش اپادانا 2- آقای احمد رضا 
کریمی فرزند کرمعلی به خواسته مطالبه مبلغ 140/000/000 ریال به استناد 1 
فقره چک به شماره 181442 به تاریخ 1394/9/30 و گواهی های عدم پرداخت 
بانک محال الیه دادگاه نظر به دادخواســت تقدیمی خواهان و تصویر مصدق 
 مستندات ابرازی خواهان که داللت بر اشــتغال ذمه خواندگان نسبت خواهان 
می نماید و نظر به اینکه خوانــدگان با وصف ابالغ قانونــی در دادگاه حاضر 
نگردیده و ایراد و دفاعی در قبــال دعوی خواهان به عمل نیاورده اســت فلذا 

دعوی خواهان را به نظر ثابت دانسته و مستنداً به مواد 198، 515 و 519 قانون 
آئین دادرسی مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 
2 قانون چک حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 140/000/000 ریال 
به عنوان اصل خواســته و مبلغ 4/852/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق 
الوکاله وکیل در مرحله بدوی و خســارت دیرکرد وفق شاخص اعالمی بانک 
مرکزی از تاریخ صدور چکها لغایت زمان پرداخت وجه در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این 
دادگاه و سپس ظرف بیســت روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم تجدید نظر 
استان اصفهان می باشد.  م الف: 15871 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

)364 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

5  شــماره دادنامــه: 9309970350401036 شــماره پرونــده:  /486
9309980350400352 شــماره بایگانــی شــعبه: 930380  خواهــان: آقای 
علیرضا عصر پوران به نشانی تهران خیابان شهر آرا کوچه ابوذر پالک 6 واحد 
2، خواندگان: 1- آقای کریم صدر ارحامی 2- آقای سید اشکان ماجدی همگی 
به نشانی مجهول المکان، خواسته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خسارت، 
گردشــکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده به شــرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نمایــد. رای دادگاه: در خصوص دعــوی آقای علیرضا عصر 
پوران به طرفیت آقایان اشکان ماجدی و کریم صدر ارحامی به خواسته مطالبه 
وجه یک فقره چک به شماره 152493 مورخه 1391/6/5 عهده بانک صادرات 
شعبه میدان آزادی اصفهان و با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه 
نظر به مالحظه رونوشت مصدق چک موضوع دعوی- نظر به اینکه خواندگان 
با وصف ابالغ از زمان رســیدگی مورخه 93/7/23 حضور به هم نرسانده و 
اصواًل دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده اســت فلذا با احراز بقاء 
دین- دعوی خواهان وارد تشخیص مستنداً به مواد 310 و 314 قانون تجارت و 
198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده استفساریه تبصره الحاقی 
به ماده 2 قانون صدور چــک مصوب 1377 مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
خوانده را به پرداخت مبلغ 57/514/000 ریال و با احتساب هزینه دادرسی- حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز خسارت تاخیر در تادیه بر مبنای شاخص بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران که از تاریخ سررسید چک لغایت زمان اجرای 
 حکم که در مرحله اجرایی محاسبه و وصول خواهد شد در حق خواهان محکوم 
می نماید این رای غیابــی بوده و ظرف مهلت بیســت روز پــس از ابالغ قابل 
واخواهی در این دادگاه می باشد. م الف: 15894 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان )276 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/488 در خصوص پرونده کالسه 950147 خواهان ســید اسماعیل افضلی 
دارانی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت ســید اکبر میر معصومی تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/7/26  ســاعت 9/30 تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
خ شیخ صدوق شــمالی چهار راه وکال مجتمع شــماره 2 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:15804 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )109 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5 شــماره ابالغیــه: 9510106836602913 شــماره پرونــده:  /489
9509986836600111 شــماره بایگانی شــعبه: 950141 خواهان/ شــاکی 
فخرالسادات مومنی دادخواســتی به طرفیت خوانده/ متهم حسین عشاقی به 
خواسته طالق به درخواست زوجه و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6 دادگاه خانواده 
 شهرستان اصفهان )مجتمع شهید قدوسی( واقع در اصفهان- خ میرفندرسکی

)خ میر(- حد فاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایی شهید قدوسی- طبقه 
2- اتاق 202 ارجاع و به کالســه 9509986836600111 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1395/07/26 و ســاعت 10/30 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده/ متهم و درخواســت خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم 
پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:15851 شعبه 6 دادگاه خانواده شهرستان 

اصفهان)177 کلمه، 2 کادر(

محل نمايشــگاه هاي بين المللي اصفهان از 2 شــهريور شاهد 
برپايي نمايشگاه تخصصي مادر،كودك و نوزاد است.

 اولين نمايشــگاه تخصصــي مادر،كــودك و نــوزاد از 2 تا 5 
 شــهريور ماه در محل دائمي نمايشــگاه هاي اصفهان واقع در 

پل شهرستان آغاز به كار كرده است.
در اين نمايشــگاه محصــوالت 45 غرفه دار كه از اســتان هاي 
 اصفهان و تهران در زمينه سيســموني توليــدات دارند عرضه

 مي شود.
در اوليــن تجربه برگــزاري اين نمايشــگاه در شــهر اصفهان 
محصوالت مرتبط بــا مادر،كودك و نوزاد مثل انواع ســرويس 
خواب كودك و نوزاد، لباس كودك و سيســموني، اسباب بازي، 
وســايل كمك آموزشــي، تزيينات اتاق كودك، تغذيه كودك 
شــامل مواد رژيمي و بدون قند در معرض ديد بازديدكنندگان 
قرار مي گيرد. در اين نمايشــگاه كلينيك ها و مراكز مشاوره و 

بيمارستان ها نيز غرفه دارند.

»بســياری از اتباع كشــورهای خارجی با ويزای گردشــگری 
در تهــران به گدايــی مشــغول هســتند«؛ اين خبــری بود 
 كــه اســتاندار تهــران آن را در جمــع خبرنــگاران اعــام 

كرد.
 سيدحســين هاشــمی در جمع خبرنگاران اظهار كــرد: اخيرا 
 80 متکــدی اهل كشــور »ميانمار« را از ســطح شــهر تهران

 جمــع آوری كرديم كه اغلــب آنها دارای ويزای گردشــگری 
بودند ولی با اســتفاده از اين نوع رواديد به تکدی گری در تهران 

مشغول بودند.
وی افزود: شمار چشمگيری از متکديان شهر تهران نيز از اتباع 

كشورهای پاكستان و هندوستان می باشند.
به گفته هاشــمی، در برخی تقاطــع ها و چهار راه های شــهر 
تهران، درآمد گدايان در ماه بين 30 تا 70 ميليون ريال اســت 
و در بســياری موارد متکديان به صورتی كاما ســازمان يافته 
در نقاط شهر توزيع می شــوند و حتی متکديانی هستند كه در 
 قبال دريافت مزد روزانه برای افرادی ديگر اقدام به تکدی گری 

می كنند.
به گفته استاندار تهران، مثا در يك بررســی ميدانی كه اخيرا 
در محدوده پل پارك وی انجام شــد، معلوم شــد كه متکديان 
اين محدوده در قبال دريافت مزد روزانه 500 هزار ريالی، برای 

ديگران اقدام به گدايی می كنند. 
وی اظهار كرد: اگر فرهنــگ پول دادن به گــدا در ميان مردم 
تهران رخت بربنــدد، بخش زيادی از اين مشــکل حل خواهد 
 شد و ديگر شــاهد رشــد فزآينده جمعيت متکديان در تهران 

نخواهيم بود.

اولين نمايشگاه تخصصي مادر 
كودك و نوزاد در اصفهان

گدايی در تهران با ويزای گردشگری

عروس ایـرونی، جهاز ایـرونی

نايب رييس كميسيون بهداشــت و درمان مجلس با اشاره 
به اينکــه حدود 23 درصــد از زوج های جــوان تك فرزند 
 هستند، گفت: مشکات معيشتی آمار افزايش جمعيت را از

2/3 درصد به كمتر از يك درصد كاهش داده است.
محمدحســين قربانی، با اشــاره به اينکه افزايش جمعيت 
وتعالی خانواده با بخشــنامه و قانون اجرايی نخواهد شــد، 
گفت: يکی از مولفه های مهم و تاثيرگذار در نمودار افزايش 
جمعيت اشتغال است. بيکاری و كاهش اشتغال سبب شده 
كه افزايش جمعيت از 2/3 درصد در دهه 60 تا 70 به كمتر 
از يك درصد كاهش پيدا كند؛ بنابراين اين مشــکل اعام 

خطری برای پيری جمعيت و كاهش نيروی جوان است.
نماينده مردم آستانه اشــرفيه درمجلس شورای اسامی با 
تاكيد بر اينکه برای اجرای سياست های جمعيتی و افزايش 
جمعيت بايد اقدامات اساسی و ريشــه ای انجام داد، افزود: 
آنچه كه امروز اكثر خانواده ها را به عدم فرزندآوری ترغيب 
كرده بحث معيشــت و اشتغال اســت؛ زيرا طبق آمارهای 
مطرح شده حدود 23 درصد از زوج های جوان تك فرزند و 
حدود 18 درصد از زوج ها بدون فرزند هستند؛ بنابراين اين 
آمار نشان می دهد كه ذائقه زوج ها برای فرزند آوری كاهش 

پيدا كرده است.
وی با بيان اينکه قريب به 80 تا 82 درصــد از خانواده های 
بی تمايل به داشــتن فرزند مشکات معيشــتی و اشتغال 
دارند، تصريح كرد: زندگی امروز جامعه متاســفانه به سمت 
مصرف گرايی، تجمل گرايی و رفاه عمومی سوق پيدا كرده؛ 
بنابراين بايد مسائل و مشکات اقتصادی را در جهت افزايش 
جمعيت حل كرد؛ البتــه در دوره قبلی مجلس برای اجرای 
بهتر سياست های جمعيتی قانون افزايش مرخصی زايمان 

از 6 ماه به 9 ماه تصويب شد.
اين نماينده مردم درمجلس دهم با اشــاره به اينکه افزايش 
مرخصی زايمان از 6 به 9 ماه برای افزايش جمعيت به تنهايی 
موثر نيســت، گفت: بايد در بخش فرهنگ عمومی اقدامات 
قابل قبولی را انجام داد و امکانات و بســتر الزم برای اجرای 

سياست های جمعيتی فراهم كرد.
نايب رييس كميسيون بهداشــت ودرمان مجلس شورای 
اسامی با بيان اينکه درمجلس گذشته طرحی تحت عنوان 
طرح جامع جمعيت و تعالی خانواده در كميسيون فرهنگی 
مورد بررســی قرار گرفت، افزود: اين طرح دارای مشکات 
اساسی و بسياری بود، حال كه اين طرح درصحن علنی اين 
دوره از مجلس اعام وصول شده بايد درجهت رفع مشکات 

آن اقدامات اساسی صورت گيرد.

نايب رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس؛

 كاهش رشد جمعيت از 
2/3 درصد به كمتر از يک درصد

ويژه

نمايشگاه

خبر

پيشنهاد سردبير: 
گدايی در تهران با ويزای گردشگری

زندگی مشــترك جدای از تفاهم و انجــام برخی آداب و 
رسوم الزم يکسری ملزومات مادی هم می خواهد، باالخره 
يك مــواردی از لوازم زندگــی را خانواده عــروس تقبل 
می كند كه به آن جهيزيــه می گويند و برخی از آن كاالها 
مانند يخچال و ماشــين لباسشــويی و... جزئی ضروری 
از زندگی مشترك اســت؛ اما كافی اســت بدانيد تفاوت 
قيمتی كه بايد برای محصوالت توليد خــارج بپردازيد با 

نمونه های داخلی چند برابر است.
با انتخــاب كاالی ايرانــی می توانيد عاوه بــر حمايت از 
توليدكننده ايرانی و كمك به حركــت بهتر چرخ اقتصاد 
كشور يك صرفه جويی چند ميليونی هم داشته باشيد. در 
اين گزارش فقط چهار نمونه كاالی اصلی جهيزيه ای را به 

صورت كوتاه برايتان مقايسه كرده ايم.
يخچال

بی ترديد يخچال يکــی از گران ترين كاالهــای جهيزيه 
محسوب می شــود كه در بازار هم تفاوت و بسامد قيمتی 
آن بسيار زياد است. يخچال از اين نظر كه سايد بای سايد 
اســت يا معمولی، چند فوت اســت، دسترسی به مخزن 
آب دارد يا ندارد، دو در اســت يا چهار در و... قيمت هايش 

بسيار متفاوت اســت. برای خريد يخچال يکسری نکات 
مهم هســت كه بايد به آن توجه داشته باشيد، مثل اينکه 
فريزرهايش چند قفسه است؟ سبدهای داخل يخچال آيا 
متحرك اســت يا ثابت. قابليت تنظيم ارتفاع دارد يا نه؟ 
يك نکته مهم هم اين اســت كه يخچال هر چه ســايز و 
فوتش بيشتر باشــد مصرف برق آن هم سرســام آور باال 
می رود و در اين روزگار يارانه ای و قبض های برق سنگين 

برای تازه عروس و تازه داماد هزينه بر است.
 بگذريم، خاصه اينکه يخچال فريزر ايرانی از حدود يك 
ميليون تومان شروع می شــود و تا پنج ميليون تومان هم 
قيمتش می رسد ولی شما با حدود دو تا نهايت دو ميليون 
و 500 هــزار تومان می توانيد يــك كاالی خوب ايرانی و 

آبرومند تهيه بفرماييد.
 اين قيمــت برای نمونه هــای خارجی كه داخل كشــور 
اصطاحا مونتاژ می شود تا 10 ميليون هم می رود و برای 
برخی محصوالت خارجی خاص به بيــش از 20 ميليون 

تومان هم می رسد.
ماشين لباسشويی

رفت و روب و بشور و بســاب باالخره جزو الينفك زندگی 

ايرانی اســت. گل سرســبد لوازم خانگی مرتبــط با اين 
بخش از زندگی هم ماشــين لباسشويی است كه بسته به 
اينکه ماشين چند كيلويی اســت، خشك كن آن چگونه 
اســت و اتوماتيك اســت يا نه، در از جلو دارد يا از باال و... 
قيمت هــای متفاوتی دارد. فروشــندگان لــوازم خانگی 
می گوينــد كاربردی تريــن ماشــين لباسشــويی برای 
 تازه عروس و تازه داماد ماشــينی پنج تــا هفت كيلوگرم 

است. 
نمونه داخلی چنين ماشــينی از يك ميليون و 500 هزار 
تومان وجود دارد تا سه ميليون تومان؛ البته ماشين هايی 
كه درشــان، از باال باز می شــود زير يك ميليون هم قابل 
خريداری هســتند؛ اما نمونه خارجی ايــن كاال تا چهار 
ميليون قيمت دارد كه در مقايسه با توليد داخلی چندان 

ويژگی خاصی ندارند.
اجاق گاز

در كنار بشور و بســاب، باالخره هر خانه ای پخت و پز هم 
دارد و به خصوص مرد ايرانی دلبســته دســتپخت بانوی 
خانه اش اســت. مهم ترين وســيله پخت وپــز هم اجاق 
گاز اســت.  امروزه گاز روميزی خيلی در بازار مد شــده و 
 كاما جای گازهای بزرگ فردار قديمی را گرفته اســت.

 اجاق گاز هم با توجه به اينکه چند شــعله است، استيل 
است يا لعابی، پيلوت دارد يا ندارد و... قيمتش باال و پايين 
می رود. اجاق گاز ايرانی فردار از حدود يك ميليون تومان 
شــروع می شــود و تا دو ميليون تومان هم می رسد. نوع 
روميزی هم از 500 هزار تومان شــروع می شــود و تا دو 
ميليون تومان هم قابل خريداری اســت، همين نمونه ها 
در برندهای خارجی تا 3 ميليون تومان دســت كم قيمت 
دارد،  اين در حالی است كه در مورد اجاق گاز تقريبا همه 

بر كيفيت و كار بهتر داخلی اتفاق نظر دارند.
جاروبرقی

برخی فکر می كنند مهم ترين نکته برای اينکه جاروبرقی 
خوبی بخرند اين است كه ببينند چند وات است! در حالی 
كه وات باال دليل بر كيفيت باال نيست. فروشندگان لوازم 
خانگی می گويند برای خانه های زير 60 متر، جاروبرقی با 
توان 1200 وات، برای مساحت 60 تا 90 متر توان 1300 
تا 1500 وات، متراژ 90 تا 120 متــر 1700 وات و برای 
خانه های بزرگ تــر از 120 متــر جاروبرقی هايی با توان 
2000 و 2200 وات مناسب اســت. نکته جالب اين است 
كه هرچه توان و وات آن باالتر باشد فرسايش بافت فرش 

و مبلمان خانه شما سريع تر اتفاق می افتد.
 شما با حدود 400 هزار تومان می توانيد يك نمونه خوب 
داخلی جاروبرقی بخريد؛ ولی بــرای نمونه خوب خارجی 
حداقل بايد 700 تا يــك ميليون تومــان را برايش كنار 

بگذاريد.

با انتخاب كاالی 
ايرانی می توانيد 
عالوه بر حمايت 

از توليدكننده 
ايرانی و كمک به 

حركت بهتر چرخ 
اقتصاد كشور يک 
صرفه جويی چند 

ميليونی هم داشته 
باشيد

با خريد از توليد كنندگان داخلی  هم به جيب خود و هم به اقتصاد كشور كمک كنيم؛

E-MAIL
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يادداشت
پیشنهاد سردبیر:

حوزههنریزیرفشارها،پای»فروشنده«میایستد؟

 » گشــت ارشــاد 2 « جدیدتریــن اثــر بلند ســینمایی 
سعید سهیلی اســت که روزهای پایانی فیلمبرداری خود را 

پشت سر می گذارد.
گروه سازنده » گشت ارشاد 2 « به کارگردانی سعید سهیلی 
در حالی به روزهــای پایانی کار خود نزدیک می شــوند که 
برای فیلمبرداری برخی سکانس ها به اتفاق بازیگران اصلی 

خود به خارج از کشور خواهند رفت.
بنا بر این گزارش، » گشت ارشــادی « ها چند روزی است 
که حوالی میدان بهارســتان و منطقه یوســف آباد مشغول 
فیلمبرداری هســتند و تقریبا همه بازیگران جلوی دوربین 

ســهیلی می روند. در این میــان بازی اســدا... یکتا پس از 
مدت هــا دوری از ســینما، در قالب کاری جــدی به پایان 

رسیده است.
 در خالصــه داســتان » گشــت ارشــاد 2 « که توســط 
سعید ســهیلی و حمید فرخ نژاد تهیه می شود، آمده است: 
عباس و حسن پس از پنج سال از زندان آزاد شده، سراغ عطا 
می روند. عطا در این مدت در کما بوده و به تازگی به هوش 
آمده و به زندگی عادی بازگشته. این سه رفیق دوباره با هم 

همراه شده، در پی کاری شرافتمندانه می گردند. 
اما پس از تالش های بسیار، ناچار می شوند دوباره ... .

فکر می کنم » امروزی ها « برنامه موفقی باشد؛ چون ادامه 
برنامه پرمخاطب » امروز هنوز تموم نشده « است.

پــدرام کریمــی مجــری، در خصــوص پیــش بینــی 
از اســتقبال مــردم از برنامــه » امروزی هــا « گفــت: 
اســتقبال نهایــی مــردم از برنامــه را پس از اجــرا باید 
ارزیابی کــرد، اما فکــر می کنــم » امروزی هــا « برنامه 
موفقی باشــد؛ چــون ایــن برنامــه ادامه »امــروز هنوز 
 تموم نشــده« اســت ولی بــا عنــوان » امــروزی ها «.

به دلیل آن که »امروز هنوز تموم نشده« مخاطبان زیادی 
داشت، پس » امروزی ها « هم احتماال موفق می شود.

وی در خصــوص علــت تغییــر نام ایــن برنامــه، اظهار 
 داشــت: نظر مدیران بود که نام برنامه تغییــر کند، چون 

می خواستند برنامه به روز شود.
مجری برنامه »امروزی ها« در خصوص تغییراتی که برنامه 
جدید نســبت به برنامه های پیشین داشــته است، عنوان 
کرد: در ایــن برنامه هم مانند ســری قبل، محــور برنامه 
همچنان جوانان هســتند و موضوعات پیرامون مشکالت 
آن ها می گــردد. با ایــن حال در ایــن ســری از برنامه، 
 جوانان خود طرح موضوع می کننــد و تمامی این اتفاقات 

در برنامه ای شاد و با ریتمی تندتر از پیش رخ می دهد. 

» امروزی ها « برنامه موفقی خواهد بود» گشت ارشاد « به خارج از کشور می رود

سینما

يادداشت

درشهر

 جشــنواره کودک و نو جوان اصفهان به دلیل همزمانــی با محرم و صفر 
به تعویق افتاد.

عضو کمیته سینمایی شــورا و شــهرداری اصفهان با اشــاره به اینکه 
 هنوز هیچ دبیر خانه ای برای جشــنواره فیلم کودک و نوجوان تشکیل 
نشده است، گفت: قرار است برای انتخاب دبیر جشنواره هیئتی متشکل 
از چند تن از اعضای شورای شهر و شــهرداری اصفهان و بنیاد سینمایی 

فارابی گرد هم آیند.
مهدی باقربیگی در ادامه با بیان اینکه با توجه به همزمانی جشــنواره با 
ایام محرم و صفر امسال زمان جشنواره به دی ماه موکول می شود، افزود: 

هردو بخش کودک و نوجوان جشنواره در اصفهان بر گزار می شود.
به گفته مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی درباره آخرین وضعیت برگزاری 
جشــنواره فیلم کودک در اصفهان؛ رصد آثار سینمایی ایرانی و خارجی 
 توسط این بنیاد انجام شده اســت. در پی انتشار برخی اخبار غیر رسمی 
از انتقال دبیر خانه جشــنواره از تهران به اصفهان، علیرضا تابش تصریح 
 کرد: از بین گزینه های دبیری جشــنواره کــودک در اصفهان یک نفر 

با حکم رییس سازمان سینمایی منصوب خواهد شد.
الزم به ذکر است در دوره های گذشته بخش نوجوان جشنواره در همدان 

بر گزار می شد.

 مانی رهنما یکی از مطرح تریــن چهره های موزیک پاپ اســت که در 
دهه های اخیر توانســته جایگاه قابل توجهی را در این زمینه از آن خود 
 کند. این هنرمند در آموزش و تدریس موســیقی و آواز هم فعالیت دارد 
و کار آموزش هنرجویان را از ســال 1382 آغاز کرده است. اولین استاد 
آواز او بابک بیات بود که طی 6 سال اصول خوانندگی را به رهنما آموزش 
 داد. رهنما در ســال 13۷۷ و در اولین جشنواره موســیقی پاپ، موفق 

به دریافت جایزه بهترین خواننده شد.
به همت آموزشگاه موسیقی آرپا، مســتر کالس آواز پیشرفته، با حضور 
 این خواننده و مدرس نام آشــنای موســیقی ایران 11 و 12 شهریور ماه 

در اصفهان برگزار می شود. 
عالقه مندان به شرکت در این دوره آموزشی می توانند به آموزشگاه آرپا 

واقع در خیابان خاقانی، کوچه چهارسوقی ها مراجعه کنند.

 دومین نشســت تخیل شناســی شــهر خالق بــا محوریــت تحلیل 
مسجد حکیم برگزار می شود.

 سلسله نشست های تخیل شناسی شــهر خالق که به بررسی جایگاه 
و اهمیت ابنیه تاریخی و معماری شــهر در ارایه ایده های خالقانه برای 
اداره هر چه بهتر آن می پردازد با حضور دکتر علی عباســی از اساتید 

دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.
 این نشســت که به تحلیل و بررسی مســجد حکیم، از مهمترین بناها 
 و مســاجد تاریخی شــهر اصفهان  اختصــاص دارد، روز پنجشــنبه 
 4 شهریور ماه، ســاعت 18، در حمام تاریخی دردشت واقع در خیابان 

ابن سینا برگزار می شود.
 بررســی نقش و جایگاه تخیــل در ســاخت ابنیه تاریخــی اصفهان 
و همچنین معماری و ساخت بناهای جدید در آینده این شهر از جمله 

مباحثی است که در این نشست مورد بررسی قرار می گیرد.

 فیلم » من « به کارگردانی ســهیل بیرقی همزمان با سراســر کشــور 
در ســینما فلطســین اصفهان به روی پرده رفت. فیلم من اولین تجربه 
 بیرقی در فیلم ســازی اســت که در جشــنواره فیلم فجــر 34 نمایش 
داده شــد و مورد اســتقبال قرار گرفت. شــمایل متفاوت لیال حاتمی 
 در نقــش زنــی بزهــکار و قانون گریز، قطعــا اولین نکته ای اســت که  
در فیلم من به چشم می آید و بازی طبق معمول خوب حاتمی در ایفای 
چنین نقش دشــواری، مخصوصا با توجه بــه محدودیت های جاری در 
 ســینمای ایران، آن را از یک نکته  قابل توجه به یک امتیــاز بزرگ ارتقا 

داده است.
لیال حاتمی در نقش آذر، امیر جدیــدی در نقش آریا، بهنوش بختیاری، 
علیرضا استادی، علی منصور، ســعید عطاییان و مانی حقیقی از جمله 
بازیگران فیلم من هســتند. این روزها می توانید این فیلم را بر روی پرده 

سینما فلسطین به تماشا بنشینید.

اولین » بازارچه ترمه « در غرب اصفهان افتتاح خواهد شد.
از ســوی فرهنگســرای موعــود و بــا همــکاری شــهرداری منطقه 
9 اصفهــان، اولین پنج شــنبه هــر مــاه، » بازارچه ترمه « بــه منظور 
 عرضــه تولیــدات مشــاغل خانگــی بانــوان، در معرض عمــوم قرار 

داده خواهد شد.
 اولیــن بازارچــه ترمه پنــج شــنبه 4 شــهریورماه اففتاح می شــود 
 و دستاوردهای مشــاغل خانگی بانوان برای اولین بار به صورت متمرکز 
در غرب اصفهان نمایش داده خواهد شــد. عالقه منــدان برای بازدید از 
اولین » بازارچه ترمه « می توانند 4 شهریورماه ساعت 9 تا20 به خیابان 

آتشگاه،  جنب منارجنبان مراجعه کنند.

کودکان ، مهرماه 
منتظر جشنواره  نباشند

به همت آموزشگاه موسیقی آرپا برگزار می شود؛

مستر کالس آواز مانی رهنما در اصفهان

 مرکز خالقیت و نوآوری شهرداری اصفهان برگزار می کند؛

نشست » تخیل شناسی شهر خالق « 
بامحوريت مسجد حکیم

اکران فیلم جديد؛

» من « به فلطسین آمد

شهريورماه انجام می شود؛

افتتاح بازارچه ترمه در غرب اصفهان

نزدیک شدن به زمان اکران » فروشــنده « ساخته اصغر فرهادی 
 موجب تندتر شــدن فضاســازی ها علیه این فیلم شــده و این 
در حالی  است که هنوز مســئوالن حوزه هنری خبر قطعی اکران 

فیلم را در سینماهای شان اعالم نکرده اند.
اگر ساخت فیلمی از ســوی اصغر فرهادی در ســطح بین الملل 
موجب جلــب توجه ها و دعوت جشــنواره ها از این فیلمســاز یا 
خوشحالی دوســتداران آثارش در ایران می شود، نگرانی گروهی 
را هم در داخل کشــور به همراه دارد؛  گروهی که حاشیه سازی ها 
درباره این فیلم را از زمان حضور آن در جشــنواره فیلم کن آغاز 
کردند و حــاال با نزدیک شــدن به زمان نمایــش عمومی حجم 

حاشیه ها را بسیار باال برده اند.

قراداد اکران با حوزه امضا شده است؟
علیرضا سرتیپی مسئولیت پخش فیلم سینمایی » فروشنده « را 
برعهده گرفته است، همان کاری که در مورد فیلم های قبلی این 
کارگردان » جدایی نادر از سیمین « و » گذشته « هم انجام داده 
بود. سرتیپی جمعه شب 29 مرداد ماه با حضور در برنامه »هفت« 
اعالم کرد » فروشــنده « مانعی برای اکران در سینماهای حوزه 

هنری ندارد و در سینماهای این مجموعه اکران خواهد شد.
سرتیپی در شــرایطی این خبر را اعالم کرد که طی هفته گذشته 
پخش » فروشــنده « برای برخی مسئوالن و دســت اندرکاران 
حوزه هنری بسیار خبرساز شــده بود. در اصل می توان اوج گیری 
موضع گیری های تنــد و تیز درباره فیلم » فروشــنده « را به بعد 
 از این نمایش خصوصی نســبت داد. بعد از ایــن نمایش بود که 
در رسانه ها اخباری منفی درباره فیلم و قطعیت برای اکران نشدن 

آن در سالن های سینمای حوزه انتشار پیدا کرد.
نگرانی ها در مورد این وضعیت ادامه داشــت تا آن جا که باالخره 
ســرتیپی در برنامه » هفت « اعالم کرد برای اکران » فروشــنده 
 « با حوزه هنری قرارداد امضا کرده اســت. خبری که البته فقط 
 از ســوی پخش کننده فیلم اعالم شده اســت و تایید نشدن آن 
از طرف مســئوالن در حوزه هنری این تصور را به وجود می آورد 
که شــاید هنوز جمع بندی نهایی در مورد اکران فیلم فرهادی 

صورت نگرفته و قرارداد به صورت قطعی امضا نشده است.
موضع گیری ها در مطبوعات منتقد

 به فاصله یک روز از اعالم ســرتیپی مبنــی بر اینکه 
» فروشــنده « در ســینماهای حوزه هنری اکران 
می شود، نشریه یالثارت الحســین با انتشار متنی 
تاکید کرد حــوزه هنری نباید تن بــه اکران فیلم 
فرهادی بدهد و روند ورود حوزه به ماجرای اکران 
فیلم را از دیــدگاه خود چنین بیان کــرد: » اصغر 
فرهادی مثل » سعید سهیلی « و » حسین فرحبخش 
« در مواجهه با چنین التهاباتی موضــع انفعالی ندارد 
) اشــاره به پایین کشــیدن دو فیلم » گشت ارشاد « و 
» خصوصی « از پرده و ممانعــت از اکران این فیلم ها 
در ســینماهای حوزه هنری و شــهرداری (، بلکه 
حیله گرانه تر رفتــار می کنــد. اصلی ترین کاری 

که انجام دادند این بود که جلســه عقالیی برای اکران فروشنده 
 تشــکیل دادند که از چه حقه و ترفندی اســتفاده کنند و دست 
به دامن چه کسی شــوند. ســازندگان به این نتیجه رسیدند که 
 پای یک نهاد ارزشــی و انقالبی را وســط بیاورند و به این ترتیب 
با مشــارکت یک نهاد انقالبی به سالمت از مســیر پر از سنگالخ 
اکران فروشنده عبور کنند و بدین ترتیب با یکی از مدیران ارشد 
نهاد انقالبی وارد مذاکره یا به تعبیری بهتر معامله شــدند. یکی 
از ترفندهای عجیب و اجرایی مدیر ارشــد نهاد انقالبی » م.ح «، 
)طرف مذاکره و معامله فیلم فروشــنده( چهار سال قبل این بود 
 که با هدف تقویت جبهــه فرهنگی انقالب و تبادل نظر بیشــتر 
با نویســندگان فرهنگی رســانه های انقالبی، مراسمی هفتگی 
با عنوان صبحانه کاری را راه اندازی کــرد و با نیروهای تاثیر گذار 
جبهه فرهنگی انقالب رابطــه صمیمانه و نزدیکــی برقرار کرد. 
این صبحانه های کاری در قدم نخســت به این مهم منجر شد که 
 کلیه انتقادات وارده به نحوه عملکرد نهاد انقالبی در رســانه های 
تاثیر گذار حذف شــود و پس از مدتی طی یک قرارداد نانوشته، 
بخش اعظمی از اعضای گروه صبحانــه کاری، جذب نهاد انقالبی 

شدند و سمت های مختلفی به آنان واگذار شد. 
طرح تشویقی پنهانی که موجب شد رســانه های انقالبی از خیل 
نویسندگان موثر خالی شود و البته باقیمانده های فعال همچنان 

تحت سیطره و نفوذ » م.ح « فعالیت می کنند. «
غیر از موضوع همراهی حوزه هنری با فیلم که البته هنوز براساس 
ســند و مدرک قطعی نشده اســت، دغدغده دیگری که در متن 
یالثارت دنبال شد، موضوع معرفی » فروشنده « به اسکار و تاکید 

براینکه نباید این اتفاق رخ دهد.
روزهای تعیین کننده تا اکران

روشن است که گروهی در سازمان ها و نهادهایی تمایلی به اینکه 
» فروشنده « به صورت گسترده اکران شود و به مراسم اسکار راه 
پیدا کند، ندارند و این را با جو ســازی در مطبوعات آغاز کرده اند. 
 غیر از این مسئله به نظر می رسد تا شــروع نمایش » فروشنده «،

این گروه تالشی برای ایجاد جو منفی علیه فیلم به صورت گسترده 
در رســانه ها و فضای مجازی انجام دهند،  اما اینکه این جو تا کجا 
پیش برود و چقدر برای اثر فرهادی دردســر ایجاد کند، نکته ای 

است که می تواند از سوی مدیریت سینما کنترل شود. 
به نظر می رسد مدیریت سینمای ایران در سال پایانی حضور خود 
با ایجاد شرایط اکران بی حاشیه برای » فروشنده « می تواند برگی 

قابل دفاع در کارنامه خود به جای گذارد.

حوزه هنری زير فشارها، پای »فروشنده« می ايستد؟

ويژه

 رضا صادقی 5 شــهریور همراه با سرپرســت جدید ارکستر خود 
در اصفهان به صحنه می رود.

رضا صادقی یکی از شناخته شده ترین خواننده های کشور است 
که جدیدترین کنسرت خود را در اصفهان برگزار می کند. 

 این کنســرت متفــاوت با سرپرســت جدیــد ارکســتر گروه، 
بهنام ابطحی و به همت شرکت تهیه، تولید و پخش ترنم داوودی 

کهن 5 شهریور در تاالر رودکی اصفهان برگزار می شود. 
عالقه مندان می توانند برای شرکت در این کنسرت و رزرو بلیت 

به سایت www.melliconcert.com مراجعه کنند.

5 شهريورماه؛

رضا صادقی در اصفهان می خواند

رســانه ها و مردم از این نوشته اند که در ســینمای دولتی، پول 
این بازیگران هم مثل فیش ها حقوقــی نجومی، از جیب اقتصاد 
مرکزی متعلق به مردم می رود و رقابتی وجــود ندارد که میزان 

دستمزد، نشانه کیفیت واقعی باشد.
تابناک در بخشــی از گزارش اش در این باره نوشت: » ... ممکن 
اســت تک تک این بازیگران این رقم ها را رد کنند؛ اما بعید است 
 حتی یکــی از این بازیگــران حاضر به اعالم ارقام دســتمزدش 
در پروژه های اخیرش شود. در مقابل در هالیوود، دستمزد تمام 
بازیگران مشخص است و با یک محاسبه ساده می توان پی برد که 
به خدمت گرفتن بازیگر مذکور ســوددهی دارد و سود ده ترین 

بازیگر در هر سال و پردرآمدترین بازیگر چه کسانی بوده اند.
اکنون در ســینمای ایران احتماال برای پرداخت نکردن مالیات 
هیچ  گاه این رقم ها شفاف اعالم نمی شود و در عین حال نمی توان 
پی برد که آیا به خدمت گرفتن صرف یک بازیگر 200 میلیونی، 
منجر به فروشی معادل 600  میلیون خواهد شد و الاقل دستمزد 
خود بازیگر از محل فروش تماشاگران به واسطه انتخاب او تامین 
می شــود یا نه. در واقع میزان بازدهی بازیگران ســینمای ایران 
مشخص نیست و در چنین فضایی، می توان هر قیمتی ارایه کرد، 

بدون آنکه منطق اقتصادی پشت رقم های قراردادها باشد. «

در ســینمای جهــان بــرای پرداخت دســتمزد بــه بازیگران 
مختلف بــه معیارهای متفاوتــی پرداخته می شــود، از زیبایی 
و ســودآوری در فیلم هــا تــا جوایز هنــری و مســائل دیگر، 
دســتمزدهایی قابل توجــه کــه البتــه وقتی با ســختی های 
 برخــی پروژه ها برای بازیگران بررســی می شــود تــا حدودی 
قابل قبول به نظر می رســد؛ از بازی در لوکیشن های دور افتاده 
با شرایطی ســخت و لزوم فعالیت های بدنی باال، تمام موارد فوق 
 در کنــار بودجه کمپانی های فیلمســازی کــه کامال خصوصی 

و غیردولتی هستند به مفهوم صنعت سینما منجر می شوند.
ستاره های میلیاردی

در لیست منتشرشده اخیر، اسامی 16بازیگر زن سینمای ایران 
آورده شده است که از120میلیون تا 300میلیون تومان دستمزد 
را برای بازی در فیلم های ســینمایی دریافت می کنند که با یک 
حســاب ســاده با فرض اینکه هر کدام فقط ســالی در دو فیلم 
نقش آفرینی کنند، مبلغی حدود 5/5 میلیارد تومان می شــود، 
یعنی بدون توجه به دســتمزد این بازیگــران از حضور احتمالی 
در تئاتر و تلویزیون، ســاالنه میلیاردها تومان از بودجه فرهنگی 
 مملکت فقط صرف بازی چند بازیگر می شــود. برای رســیدن 
به تحلیلی درســت درباره موضوع فوق در عین احترام به ساحت 

بازیگران زن سینمای ایران، باید به معیارهای مرسوم در سینمای 
دنیا برای پرداخت دستمزد به بازیگران پرداخته شود، بدون توجه 
به مالک زیبایی که جزو اصول ارزش گذاری فرهنگی جمهوری 
اسالمی نیســت و در شأن بانوان ســینمای ایران نیز نمی باشد، 
موارد دیگری مثل جوایز ســینمایی، فروش آثار و ســختی کار 
بازیگران می تواند مالک درســتی برای بررسی میزان دستمزد 

یک بازیگر باشد. 
توجه به اسامی بازیگران لیســت فوق و حتی اگر جشنواره های 
دســت چندم خارجی را نیز مورد توجه قرار دهیم، باز بیشــتر 
هنرمندان این لیست بدون سابقه دریافت جایزه از جشنواره های 
سینمایی می باشند و اگر فروش فیلم هایی را که این هنرمندان 
در آنهــا نقش آفرینی کرده اند، مورد توجه قــرار دهیم به فروش 
نه چندان قابل قبول آنها در گیشه می رسیم و این نکته که اصوال 
تعداد ســتارگانی که مخاطبان ایرانی صرفا برای تماشای بازی 
 آنها به سینما بروند، از تعداد انگشتان یک دست تجاوز نمی کند 
و دســت آخر با توجه به موضوعــات و لوکیشــن های محدود 
سینمای ایران که عمدتا در مسیر آپارتمان های تهران و ویالهای 
شمال کشور خالصه می شود، شخصیت خلق شده در فیلمنامه ها 
آنچنان شــرایط ســخت فیزیکی را برای بازیگران رقم نمی زند، 
طوری که بر خالف هالیوود نه از لوکیشن های دور افتاده و شرایط 
سخت آن خبری اســت و نه وزن کم کردن و فعالیت های بدنی 
دشوار و نه شــخصیت های متفاوت. خروجی این اتفاق، اجرای 
شــخصیت هایی ثابت در فیلم هــای مختلف توســط برخی از 

بازیگران سینمای ایران می شود.
بودجه فرهنگی در مسیر غلط

جدل اصلی ایــن پدیده بیشــتر از آنکه میزان ارقام آن باشــد، 
منبــع تامین و پرداخت آن اســت، اگــر بازیگــری در هالیوود 
مبلغ 33 میلیون دالر دریافت می کند، نــه مخاطبان را ناراحت 
 می کند نه سیســتم فرهنگی دولتی را، چون تمام درآمد خود را 
از کمپانی های خصوصی با سرمایه های غیردولتی دریافت کرده، 
نه فیلم هایی با ادعای مســتقل بودن ولی تولید شــده از بودجه 
دولت. همین مسئله لزوم توجه به منبع تامین بودجه فیلم های 
 ســینمایی ایرانی را مورد اهمیــت قرار می دهد کــه اگر روزی 
فرا برسد که بودجه آثار ســینمای ایران به طور واقعی غیردولتی 
باشــند، دیگر نه برای 200میلیــون و نه مبالغــی باالتر جایی 
برای نگرانی و اعتراض نیســت، چون پول شخصی تهیه کننده 
 اســت و در هر مســیری که صــالح بدانــد می توانــد هزینه 

کند.
روزگار عجیبی اســت، اولویت ها و ارزش ها جابه جا شــده است، 
روزی خبر دریافــت حقوق های نجومی توســط برخی مدیران 
دولتی به گوش می رســد و روزی ارقام عجیــب غریب دریافت 
دستمزد برخی از بازیگران، هر دو ناپسند و غیرقابل قبول است، 
چون منبع هر دو بودجه بیت المال است؛ بودجه ای که با سختی 
بسیار فراهم می شود و قرار اســت برای آبادانی میهن عزیزمان 
هزینه شود، نه برای دســتمزدهای نجومی، چه برخی از مدیران 
دولتی، چه بازیگران و چه بازیکنان فوتبال و شــاید مقصر اصلی 
را باید در جــای دیگری یافت؛ مقصرانی بیــن مدیران فرهنگی 

دولتی، چه این دولت و چه دولت های قبل. «

در لیست 
منتشرشده   اخیر، 

اسامی 16بازيگر 
زن سینمای ايران 
آورده شده است 

که از120میلیون تا 
300میلیون تومان 

دستمزد را برای 
بازی در فیلم های 
سینمايی دريافت 

می کنند

خبر

گیشه

 برخی ســینماگران در پی پخش تیزرهای فیلم های شان 
از ماهواره به دستور دادستانی » ممنوع الکار « اعالم شدند. 
در پی پخش تیزرهای ماهــواره ای برخی فیلم های در حال 
اکران، دادســتانی به تازگی در نامه  به ســازمان سینمایی 
وزارت ارشــاد برخی از ســینماگران که این روزها فیلم بر 
پرده دارند و تیزر فیلم های شــان در شبکه های ماهواره ای 
پخش شــده اســت را ممنوع الفعالیت اعالم کرده اســت.

حبیب ایــل بیگی معــاون ارزشــیابی و نظارت ســازمان 
ســینمایی، صحت این موضــوع را تایید کــرد و صحبت 
کردن در این زمینه را به بعد از جلســه ای که با سینماگران 
خواهد داشــت، موکول کرد. بنا بر این گزارش، در چند ماه 
 گذشته تعدادی از تهیه کنندگان سینما به دلیل پخش تیز 
فیلم شان از شبکه » جم « ناچار شدند با حضور در دادسرای 
فرهنگ و رسانه پاسخگو باشند و تعهد دادند تا آگهی فیلم 
شان از شــبکه های خارج از کشور پخش نشــود و نمایش 
فیلم» آآآدت نمی کنیم « هم برای مدتی متوقف شــد، بعد 
از این اتفاقــات پخش این تیزرها متوقف شــد، اما دوباره از 
 اوایل مرداد ماه از سر گرفته شد تا جایی که معاون ارزشیابی 
 و نظارت ســازمان ســینمایی اول مرداد مــاه درگفت وگو 
با ایســنا مطرح کرده بود: ظاهــرا این شــبکه در اقدامی 
خودســرانه بار دیگر تیــزر فیلم های ســینمایی ایرانی را 
 پخش می کند و در این شــرایط، دســتگاه قضایی می تواند 
از طریــق مجامع بین المللــی پیگیر این موضوع باشــد. او 
گفته بــود: به تازگی تعــدادی از تهیه کنندگان ســینما با 
بنده تماس گرفتند و گفتند شــبکه جم بدون اطالع آنان، 
تیزر فیلم های شــان را پخــش می کند که ایــن موضوع با 
اعتراض تهیه کنندگان ما روبه رو شــده اســت. ایل بیگی 
با اشــاره به حاشــیه هایی که چندی پیش بــر اثر پخش 
تیزر فیلم های ســینمایی برای ســینماگران به وجود آمد، 
یادآور شــده بود: بعــد از آن اتفاقات، همــه تهیه کنندگان 
 تاکیــد کردند که پخش تیزرها از ســوی خود شــبکه جم 
بوده اســت و حاال هم شــاهد اقدامی عجیب از ســوی این 
شبکه هستیم. در این وضعیت، سیستم قضایی ما می تواند 
 وارد عمل شود و این مســئله را در حوزه بین الملل پیگیری 

کند.
این مدیر در پاسخ به این پرسش که آیا این اقدام خودسرانه 
می تواند به ضرر ســینماگران ما تمام شــود، هم گفته بود: 
حتما دســتگاه های نظارتی مطلع می شــوند کــه آیا این 
تیزرها از داخل کشور سفارش شــده یا اینکه این شبکه به 
طور خودســر آنها را پخش می کند و اگر معلوم شود، پخش 
 تیزر فیلمی بدون سفارشی از داخل کشور اتفاق افتاده باشد، 

این گونه نیست که با سازندگان آن فیلم برخورد شود.

فروش بین المللی انیمیشن کامپیوتری » زندگی محرمانه 
حیوانات خانگی « در کمال حیــرت تحلیل گران اقتصادی 

سینما، به 328 میلیون دالر رسید.
این کمدی اکشن خانوادگی موفق شد با فروشی 45 میلیون 

دالری صدرنشین جدول گیشه بین المللی شود.
فیلم در 53 کشور دنیا روی پرده است و با یک افتتاحیه20 
میلیون دالری در روسیه، شــگفتی آفرید. این رقم، بهترین 
افتتاحیه یک فیلم انیمیشــن را برای این کمدی خانوادگی 

رقم زد.
تماشاگران سینما در آمریکای شــمالی هم تا به حال 34۷ 
میلیون دالر برای تماشــای » زندگــی محرمانه حیوانات 

خانگی « پرداخت کرده اند.
به نوشــته امپایر آنالین، با این رقم فروش، رقم فروش کلی 
جهانی فیلم ) آمریکا و بقیه نقاط دنیا ( به 6۷5 میلیون دالر 

رسیده است.
مدیران کمپانی یونیورســال که تهیه کننده این انیمیشن 
هستند، می گویند اصال انتظار چنین موفقیت کالنی را برای 

آن نداشته اند.
به گفته منتقدان سینمایی، داســتان جذاب فیلم در کنار 
کاراکترهای مهربان و دوســت داشــتنی آن، عامل اصلی 

موفقیت آن هستند.
تهیه کنندگان این کمدی اکشــن ماجراجویانه در شرکت 
فیلم سازی ســونی، برای تولید آن ۷5 میلیون دالر هزینه 

کرده اند.
این در حالی است که انیمیشن های پرسروصدای کمپانی 
 والت دیزنی بــا هزینه های باالی100 میلیــون دالر تولید 

می شوند.
کریس رناد کارگردان » زندگی محرمانه حیوانات خانگی « 
است و صداپیشــه های آن، از بین بازیگران معمولی سینما 
انتخاب شــده اند. تحلیل گران اقتصادی سینما و اهل فن 
عقیده دارد این انیمیشن خانوادگی، توانایی رسیدن به یک 

فروش۷00 میلیون دالری را نیز دارد.

» ماهواره «، کار دست برخی 
سینماگران داد

» حیوانات خانگی « 
صدرنشین گیشه بین المللی

 انتشار لیست دستمزد بازيگران زن ســینمای ايران ، در اقتصاد غیر شفاف اين ســینما، انتقادهای فراوانی  را 
در شبکه های مجازی و ديگر رسانه ها موجب شده است. 

اعتراض رسانه ها به مبالغ فهرست دستمزد بازيگران زن سینمای ايران؛

مقصــر کیـــست؟
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اخبار کوتاهيادداشت

 مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیــاری از برگزاری 
 مســابقات رفتینــگ کارگــری در چهارمحــال و بختیاری خبــر داد. 
 عباس جزایری بیان کرد: مسابقات رفتینگ کارگری در شهرستان سامان 

با شرکت چهارتیم در آب های خروشان زاینده رود برگزار شد.
 وی افزود: در این رقابت ها با حضور مســئوالن اســتانی و شهرســتانی از

 تیم های برتر با اهدای کاپ و جوایز نفیس تقدیر به عمل آمد.
 مدیر کل تعاون، کار ورفــاه اجتماعی چهارمحال و بختیــاری بیان کرد: 
 در راســتای ایجاد نشــاط وشــادابی در بین کارگران باید به ورزش آنها
  اهمیت داد تا همیشــه با فکر وجســمی ســالم بــه کار و تــاش خود

 بپردازند.

 مدیرکل شــوراي هماهنگي تبلیغات اســامي حادثه هشــتم شهریور 
را به گونه اي موجــب کنار رفتن نقــاب تزویر از چهــره منافقین کوردل 
برشمرد و تصریح کرد: شــهیدان رجایي و باهنر الگو و اسوه  خدمتگزاري 

بودند.
علي گرجي مدیرکل شــوراي هماهنگي تبلیغات اســامي استان با بیان 
ضرورت پاسداشت این واقعه  مهم گفت: شــهیدان رجایي و باهنر سال ها 
در راه گسترش فرهنگ اسامي و استقرار حاکمیت دین الهي و خدمت به 

مردم، مجاهدت و فداکاري نمودند.
 گرجي این حادثه را مهر تایید دیگري در بي اعتباري ادعاي آمریکا مبني 
بر مبارزه با تروریســم بین المللي دانســت و تصریح کرد: این سرمایه هاي 
ناب انقاب اســامي، به شیوه اي بســیار ناجوانمردانه به شهادت رسیدند 
 و بار دیگر مهر تاییدي بر اینکه ایران بزرگ ترین قرباني تروریســم اســت

 زده شد.
بــه گفتــه رییــس شــوراي هماهنگــي تبلیغات اســامي اســتان 
ویژه مراســم گرامیداشــت یاد و خاطره شــهیدان رجایــي و باهنر روز 
 دوشنبه، هشــتم شــهریورماه ســال جاري ســاعت 10 صبح با عنوان: 
 »شــهیدان رجایــي و باهنر، الگــوي دولتمــردان شایســته و مکتبي«
  در ســالن غدیــر اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامي اســتان با حضور

 یکي از شخصیت هاي برجسته کشوري برگزار مي شود. 

در حاشــیه افتتاح طرح های هفته دولت با حضور سیدکامل تقوی نژاد 
معاون وزیــر امــور اقتصــادی و دارایی و رییــس کل ســازمان امور 
مالیاتی قرار بر این شــد که  100 میلیون تومان جهــت احداث پارک 
اداره مالیاتی این شهرســتان اختصاص داده شــود. طی پیگیری های 
 امام جمعــه این شهرســتان و رایزنی های صورت گرفتــه این مبلغ به 
چهار برابر افزایش یافته و قرار بر این شــد ۲ میلیارد تومان برای احداث 

این پارک تخصیص داده شود.

مدیر باغبانی اداره کل جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری 
گفت: برداشت بادام در 1۲ هزار هکتار باغ بارور این استان آغاز 
شــد و به مدت حداقل یک ماه ادامه دارد.  ابراهیم شیرانی با 
اشاره به میانگین عملکرد دو تن در هکتار، پیش بینی کرد که 
امسال بیش از ۲3 تا ۲4 هزار تن بادام در استان برداشت شود. 

وی اضافه کرد: انواع بــادام چهارمحال و بختیاری، ســفید، 
مامایی، ربیع، محبی، سنگی و شاهرودی است. شیرانی گفت: 
چهارمحال و بختیاری رتبه نخســت تولید بادام در کشور را 

دارد.

 رییس شــبکه بهداشــت چهارمحــال و بختیــاری گفت:
 98 درصد مــردم چهارمحــال و بختیاری به مقــدار کافی 

سبزیجات مصرف نمی کنند.
 عبدالمجیــد فدایی، اظهــار کــرد: دبیرخانه ســامت با

 18 کارگروه در این اســتان تشکیل شده اســت که یکی از 
اهداف این دبیرخانه تهیه ســند تغذیه استان چهارمحال و 
بختیاری است که امروزه علت اکثر بیماری ها در سطح کشور 
و این استان عدم خودمراقبتی و تغذیه سالم است و مردم ما 
باید بدانند که چه نوع غذاهایی را مصرف و چه نوع غذاهایی 

را مصرف نکنند.رییس شبکه بهداشت و درمان چهارمحال و 
بختیاری گفت: الزمه این کار دانستن و آگاهی بخشی مردم 
بوده و ترویج فرهنگ خودمراقبتی از اهمیت باالیی برخوردار 

است.
وی افزود: اگر فرهنگ خودمراقبتی در جامعه نهادینه شــود 
50 درصد از بســتری  بیمــاران در این اســتان کاهش پیدا 
می کند و در نتیجه  50 درصد از هزینه های بخش درمان نیز 

کاهش می یابد.
 وی خاطرنشــان کــرد: ترویــج فرهنــگ خودمراقبتــی 

 هم اکنــون در دو شهرســتان لــردگان و اردل شــروع
  شــده و کارگاه هــای آموزشــی بــرای نهادینــه کــردن 
 ایــن فرهنــگ در ایــن دو شهرســتان در حــال برگزاری

 است.
 وی در ادامــه گفت: 98 درصــد مردم اســتان چهارمحال
  و بختیــاری کمتــر از 5 درصــد میــوه و ســبزی مصرف
  می کننــد و اســتاندارد مصــرف لبنیات ۲۲0 گرم اســت
  در صورتــی که میــزان مصــرف لبنیــات در چهارمحال

 و بختیاری 190 گرم است.

مسابقات رفتینگ کارگری در 
چهارمحال و بختیاری برگزار شد

مديرکل شوراي هماهنگي تبلیغات اسالمي چهارمحال و بختیاري:

حادثه 8 شهريور اثبات بي اعتباري 
ادعاي آمريکا مبني بر مبارزه با تروريسم

 اختصاص ۲ میلیارد تومان اعتبار
 جهت احداث پارک اداره مالیاتی فارسان

آغاز برداشت بادام از باغات  استان

مدیرکل بیمه سامت چهارمحال و بختیاری گفت: در طرح 
تحول نظام ســامت، زیرمیزی هایی که گریبان گیر جامعه 
شده و چهره نظام سامت را خدشه دار کرده بود برطرف شد.

صفر فرامرزی در نخستین جشنواره مطبوعات چهارمحال 
و بختیاری اظهار کــرد: زیرمیزی ها و عدم حفاظت مالی که 
در گذشته گریبان گیر جامعه شــده و چهره نظام سامت 
را خدشــه دار کرده بود با اجرای طرح تحول نظام ســامت 
برطرف شــد و موضوع حفاظت مالی مردم بسیار پررنگ تر 
شده است.مدیرکل بیمه ســامت چهارمحال و بختیاری 
عنوان کرد: بیمه سامت این استان از سال 1374 تاسیس 
شــد و در ســال 139۲ از بیمه خدمات درمانــی به بیمه 
ســامت تغییر نام داد و پــس از اجرای طــرح تحول نظام 
ســامت در ســال 93 از درمان محوری به سامت محوری 
تغییر رویکــرد داد. وی تصریح کرد: ضریب بیمه ســامت 
در این اســتان 68 درصد اســت که از جمعیت 930 هزار 
نفری چهارمحال و بختیاری بیــش از 600 هزار نفر تحت 
پوشش بیمه سامت قرار دارند.فرامرزی با اشاره به فعالیت 
بیمه های تامین اجتماعی، نیروهای مســلح و کمیته امداد 
خاطرنشان کرد: هم پوشانی بیمه ای حدود 15 درصد است 
که درصدد برطرف کردن این مسئله هستیم.مدیرکل بیمه 
سامت چهارمحال و بختیاری افزود: عدالت در بهره مندی 
از خدمات بیمه ای یکی از دســتاوردهای مهم اجرای طرح 
تحول نظام سامت بوده و در استان، 75 درصد از هزینه های 
درمان مربوط به شهرهای زیر ۲0 هزار نفر جمعیت است که 
توسط بیمه سامت تامین می شود.وی افزایش هزینه بیمه 
ســامت پس از اجرای طرح تحول نظام سامت را نشان از 
حمایت بیمه از سامت بیمه شدگان دانست و ادامه داد: این 
هزینه ها نسبت به پیش از اجرای طرح تحول نظام سامت 

تقریبا 3/5 درصد رشد داشته است.

مديرکل بیمه سالمت چهارمحال و بختیاری:

زيرمیزی ها وجهه نظام سالمت 
را خدشه دار کرده بود

ريیس شبکه بهداشت چهارمحال و بختیاری:

98 درصد مردم به مقدار کافی سبزيجات مصرف نمی کنند

با مسئوالن

قاســم سلیمانی دشــتکی در ســتاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتــی در چهارمحــال و بختیاری اظهار کــرد: برای 
چندمین بار اعام می کنــم عملکرد مدیــران در  زمینه 
اقتصــاد مقاومتی با گزارش دهی آنها در ســطح کشــور 
متفاوت است و کارهایی که مدیران انجام می دهند با آنچه 

در سطح کشور گزارش داده می شود همخوانی ندارد.
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشــاره به رتبه متوسط 
این استان در سطح کشور در تشکیل ستاد تسهیل و رفع 

موانع تولید تصریح کــرد: این موضوع بــه دلیل عملکرد 
مدیران در ارائه گــزارش از اقدامات خود بــه وجود آمده 
است، این استان از نظر سیاســی و امنیتی خصوصا بعد از 
برگزاری انتخاباتی امن موفق به کسب رتبه برتر در کشور 
شده اســت ولی در بحث اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل 

وضعیت خوبی ندارد.
سلیمانی دشتکی یادآور شد: گزارشات مدیران استان ها و 
وزارتخانه های مختلف از طریق وزارت کشــور جمع بندی 

می شوند. ازاین رو تقاضا دارم مدیران دستگاه های مربوطه 
 تحولی در این خصــوص ایجاد کننــد و همچنین از این

 به بعد مــاک ارزیابی عملکــرد مدیران این اســتان دو 
شــاخص موفقیت در جذب اعتبارات ملــی و حضور موثر 

مدیران در جلسات مختلف خواهد بود.
این مســئول با اشــاره به اینکه اگر هر کدام از بانک های 
چهارمحال و بختیاری بخواهند خاف قانون عمل کنند به 
شدت با آنها برخورد خواهد شد تاکید کرد: بازارچه دائمی 
عرضه محصوالت صنایع دســتی و تولیدات کشــاورزی 
در میدان قدس شــهرکرد بعد از اینکه مســائل مربوط به 
سیستم لوله کشی آب، گاز و داربست فلزی آن تکمیل شد 
آماده بهره برداری اســت و تا 10 روز دیگــر افتتاح خواهد 

شد.
وی خاطرنشــان کرد: کلیه طرح های فنــاور پارک علم و 
فناوری چهارمحال و بختیاری در کارگروه اقتصاد مقاومتی 
این اســتان بررســی و جهت تامین اعتبار ایــن طرح به 

بانک ها یا بنیاد برکت ارجاع داده می شوند.
اســتاندار چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اینکه برای 
تامین اعتبار طرح های فناور این اســتان، الزم است هم از 
نظر اعتبارات استانی و هم ملی پیگیری های الزم از سوی 
پارک علم و فناوری صــورت گیرد افزود: یکــی از موارد 
پرداخت تسهیات از ســوی بانک ها به واحدهای تولیدی 
که هم در سیاســت های اقتصاد مقاومتی و هم در ســتاد 
تسهیل و رفع موانع تولید به عنوان یک قانون و اصل است 
این بوده که طرح ها باید پیشرفت فیزیکی باالی 60 درصد 
داشته باشــند که اغلب طرح های فناور اینگونه نیستند و 

این موضوع مشکاتی برای آنها ایجاد کرده است.

مديران استان ها و 
وزارتخانه های مختلف 
از طريق وزارت کشور 

جمع بندی می شوند 
ازاين رو تقاضا دارم 

مديران دستگاه های 
مربوطه تحولی در اين 

خصوص ايجاد کنند

پیشنهاد سردبیر: 
زيرمیزی ها وجهه نظام سالمت را خدشه دار کرده بود

اســتاندار چهارمحال و بختیاری گفت: از اين به بعد مالک ارزيابی عملکرد مديران اين اســتان دو شاخص 
موفقیت در جذب اعتبارات ملی و حضور موثر مديران در جلسات مختلف خواهد بود.

استاندار چهارمحال و بختیاری مالک ارزيابی مديران را اعالم کرد:

جذب اعتبارات ملی و حضور موثر در جلسات
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ابالغ وقت رسیدگی
5/490 در خصــوص پرونده کالســه 950018 خواهان مهدی ســوادکوهی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت مصطفی صادقی تقدیم نموده اســت 
وقت رسیدگی برای مورخ 95/7/26  ساعت 8/30 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان خ شیخ صدوق 
شمالی چهار راه وکال مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:15807 شعبه 
8 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )105 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/491 در خصوص پرونده کالســه 95-510 خواهــان ابراهیم نصیری مبنی 
بر مطالبه بــه طرفیت ابراهیم رفیعی تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای 
روز دوشــنبه مورخ 95/7/26  ســاعت 8/30 تعیین گردیده اســت با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد 
از چهار راه پیروزی روبه روی مســجد امام علی)ع( مجتمع شماره 3 شورای 
حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شــود. م الف:15825 شــعبه 101 حقوقی مجتمع شماره ســه شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان) 112 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

5/492 در خصــوص پرونــده کالســه 950735 خواهان علیرضــا پورنیک 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت هادی تابع معتوفی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخ 95/7/25  ساعت 11/30 صبح تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف:15779 شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان) 110 کلمه، 1 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

5/493 در خصوص پرونده کالسه 95-925 خواهان مهدی عباسی دادخواستی 
مبنی بــر مطالبه به طرفیت آندریاس / قاســم خدایار تقدیم نموده اســت وقت 
رسیدگی برای روز یکشــنبه مورخ 95/7/25  ساعت 8/30 تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضــای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:15792 شــعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان) 112 کلمه، 1 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

5/494 در خصوص پرونده کالسه 95-926 خواهان مهدی عباسی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت ابوالقاسم کرمی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخ 95/7/25  ساعت 8 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شــماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:15793 شعبه 
11 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان) 108 

کلمه، 1 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

5/495 در خصوص پرونده کالسه 950426 خواهان مجتبی بختیاری با وکالت 
آقای شهرام نفر دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت محمود دارابی تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/7/25  ساعت 11/30 تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
خ شیخ صدوق شــمالی چهار راه وکال مجتمع شــماره 2 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 

عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:15803 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )110 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/496 در خصوص پرونده کالسه 268/95 خواهان احمد حسن زاده با وکالت 
جواد پوالدی مبنی بر مطالبه به طرفیت ســید امید طباطبائی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 95/7/24  ساعت 10  تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه به نشانی خ هشت بهشت 
شرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام علی)ع( مجتمع شماره 3 
شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:15789 شعبه 102 حقوقی مجتمع شماره سه شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان) 118 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

5/497 در خصوص پرونده کالسه 937/95  خواهان اسماعیل شفیعی خوزانی 
با وکالت مریم جهانبخش دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 139/000/000 ریال 
به موجب 3 فقره چک بانک تجارت شعبه زرین شهر با مطلق خسارات دادرسی 
و حق الوکاله وکیل به طرفیت محسن ســبکتکین ریزی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای روز یکشــنبه مورخ 95/7/18  ساعت 8/30 تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضــای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:15790 شــعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان) 137 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

5/499 در خصوص پرونده کالســه 950424 خواهان محمد بینا دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت محســن معماریان تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
بــرای مــورخ 95/7/18  ســاعت 11/30 تعییــن گردیده اســت بــا توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان خ شیخ صدوق 
شمالی چهار راه وکال مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:15805 شعبه 

8 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )102 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5 شــماره ابالغیــه: 9510106836404100 شــماره پرونــده:  /499
9409980351900387 شماره بایگانی شعبه: 940674 خواهان/ شاکی فاطمه 
محرم زادقوام دادخواســتی به طرفیت خوانده/ متهم محراب روحانی مریان 
به خواسته مطالبه خسارت دادرســی و اســترداد جهیزیه تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 4 دادگاه خانواده 
 شهرستان اصفهان )مجتمع شهید قدوسی( واقع در اصفهان- خ میرفندرسکی

)خ میر(- حد فاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایی شهید قدوسی- طبقه 
3- اتاق 302 ارجاع و به کالســه 9409980351900387 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1395/07/13 و ساعت 10 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شــاکی و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف:15893 شعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان) مجتمع 

شهید قدوسی( )180 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/500 در خصوص پرونده کالسه 95-312 و 95-512 خواهان امیر مسعود 
توانگر دادخواســتی مبنی بر جلب ثالث به طرفیت ابراهیم توانگر تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 95/7/14  ساعت 17 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود. م الف:15815 شعبه 17 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 
شهرستان اصفهان) 112 کلمه، 1 کادر(  

ابالغ وقت رسیدگی
5/501 در خصوص پرونده کالســه 95-463  خواهان منیژه گلستان فر- امیر 
احمد حاجیان دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت سعید شاد تقدیم نموده 
است وقت رســیدگی برای مورخ 95/7/12  ســاعت 5/15 تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضــای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:15801 شــعبه 29 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان) 112 کلمه، 1 کادر(  
ابالغ

شــماره   9510106836602750 ابالغنامــه: شــماره   5 /502
پرونده:9509986836600465 شماره بایگانی شــعبه:950570 ابالغ شونده 
حقیقی: مجید بارانی بره بیچاســت فرزند جعفر به نشــانی مجهــول المکان، 
تاریخ حضور:1395/07/12 دو شــنبه ســاعت: 10  محل حضور: اصفهان-خ 
میرفندرســکی ) خ میر(- حد فاصــل چهارباغ باال و پل میــر- مجتمع قضایی 
شهید قدوســی- طبقه 2- اتاق 202، علت حضور: در خصوص دعوی بنفشه 
مرادی زاد به طرفیت شــما در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در این شــعبه 
حاضر شــوید ضمنًا به پیوست نسخه ثانی دادخواســت و ضمایم ارسال می 
گردد. م الف:15848 شعبه 6 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان ) مجتمع شهید 

قدوسی(  ) 94 کلمه، 1 کادر(
اجرايیه

9510420351100120  شــماره پرونــده:  5 شــماره اجراییــه: /481
9309980351100763 شماره بایگانی شــعبه:930865 بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطــه به شــماره 9510090351100692 و شــماره دادنامه 
مربوطه 9409970351100423 محکوم علیه حسین شــاه علی فرزند اصغر 
به نشانی شهرســتان اصفهان خ کاوه خ غرضی خ میر اصفهانی جنب شیشه 
سکوریت طوس محکوم اســت به پرداخت مبلغ یکصد و هشتاد و پنج میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ پنج میلیون و چهارصد و پنجاه هزار 
ریال بابت هزینه دادرســی و پرداخت مبلغ پنج میلیون و ششصد و چهل هزار 
ریال بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به انضمام خسارات تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک لغایت زمان وصول آن بر اساس شاخص تورم کاال که از سوی 
بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران اعالم گردیده در حق محکوم له مهدی 

نورافزاء فرزند باقر به نشانی شهرستان اصفهان خ فروغی ک شهید حریری
 پ 1 با وکالت ناصر نــادری فرزند علی میرزا به نشــانی اصفهان میدان امام 
حسین خیابان باب الرحمه روبروی مســجد باب الرحمه و خروجی پارکینگ 
جهان نما و پرداخت مبلغ 9/250/000 ریال به عنوان نیم عشــر اجرایی در حق 
صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به 
از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد 
بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و 
کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواســت اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له 
بازداشــت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )مــاده 34 قانون اجرای احکام 
 مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394(

 5- انتقال مــال به دیگری به هر نحو بــا انگیزه فــرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 
شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 
21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 
3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 15866 شــعبه 11 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 485 کلمه، 5 کادر(

  ابالغ
5/292 نظر به اینکه آقای ناصر کریمی فرزند کاظم به اتهام ترک انفاق نســبت 
به همسر و فرزند و فحاشی نسبت به همســر حسب شکایت خانم فرشته تارخ 
فرزند جعفر از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 950089 تحت تعقیب است و 
ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله 
در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 
دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاســخگوی به اتهام خویش حاضر 
شود، در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی 

معمول خواهد شد. 
م الف:14631 شعبه 40 دادیاری مجتمع شماره سه دادسرای عمومی و انقالب 

اصفهان  ) 123 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

5/487 کالسه پرونده: 266/95 شماره دادنامه: 511-95/5/25 مرجع رسیدگی: 
شــعبه 22 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: غالمعلــی میرزائی فرزند 
رضاقلی به نشانی اصفهان خ مشیرالدوله جنب پیمانکاری تفنگ ساز فروشگاه 
مرکزی اصفهــان با وکالت فرنــاز ابراهیم زاده نظری فرزند احمد به نشــانی 
اصفهان ابتدای خ شیخ صدوق شمالی جنب گالری مبل ساختمان 384،  خوانده: 
مهران مسلمی فرزند محسن  به نشــانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه 
یک فقره چک به مبلغ 16/000/000 ریال به شماره 487974-94/10/20 بانک 
رفاه کارگران، گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رســیدگی با استعانت از خداوند متعال 
به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دادخواست غالمعلی میرزائی به طرفیت مهران مسلمی به خواسته مطالبه مبلغ 
شانزده میلیون ریال  وجه یک فقره چک به شماره 487974-94/10/20 عهده 
بانک رفاه کارگران شعبه شریعتی خمین به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر 
تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه 
خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال 
دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات 
ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی هذا 
ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198 ، 519، 522 قانون آئین دادرسی 
مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ شانزده میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت هفتصد 
و پانزده هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی و هزینه نشر آگهی و حق الوکاله 
وکیل و پرداخت خســارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 94/10/20  لغایت 
زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر 
و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این شعبه و ســپس مدت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم حقوقی 
اصفهان می باشد. م الف:15781 شــعبه 22 حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف اصفهان) 332 کلمه، 4 کادر(
مفاد آراء

5/232 شــماره 139560302028000139 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد ســند رسمی مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالک کوهپایه
 آگهی موضــوع ماده 3 قانــون و مــاده 13 آئین نامــه قانون تعییــن تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد ســند رسمی، برابر رای شماره 
139560302028000135 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
کوهپایه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد علی پیرعلی زفره ئی 
فرزند علی به شماره شناسنامه 56 کدملی به شماره 5659457061 صادره از 
کوهپایه در یک ششدانگ یک باب خانه به مساحت 125/20 متر مربع احداثی در 
قسمتی از پالک 670 فرعی از 395 اصلی واقع در زفره بخش 19 ثبت اصفهان 
خریداری به موجب سند رسمی 275 مورخ 1324/03/23 دفترخانه 27 اصفهان 
به نام متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین  آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/5/19 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/6/3 

  م الف:14342 اصغر علی خانی کوپایی رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه

E-MAIL
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اخباريادداشت

مایکروســافت اعالم کرد که Genee، ســرویس برنامه ریزی مبتنی 
بر هوش مصنوعی را تصاحب کرده اســت. این شــرکت در نظر دارد تا 
فناوری موجود در پس این ســرویس را با آفیــس ۳۶۵ یکپارچه کند. 
بر این اساس، فعالیت ســرویس Genee از تاریخ ۱۱ شهریور متوقف 
می شود تا از این پس زیر نظر مایکروســافت و در یکپارچگی با آفیس 
۳۶۵ بــه کار خود ادامه دهــد. البته جزئیات این اقدام مایکروســافت 
هنوز فاش نشــده اســت. Genee ســال ۲۰۱۴ با هدف ساده سازی 
برنامه ریزی و تعیین وقت مالقات و جلســات تاسیس شد. تعیین وقت 
مالقات یا یک جلســه با این ســرویس، طی یک فرآیند سه مرحله ای 
 انجام می شــود: ارســال ایمیل به شرکت کنندگان جلســه، رونوشت

»genee@genee.me« و توصیف جلسه )نوع جلسه و زمان بندی 
کلی آن(. این سرویس با استفاده از پردازش زبان طبیعی و الگوریتم های 
Ge�تصمیم گیری بهینه خــود، باقی مراحل را طی می کنــد. اگر چه 

 ،iOS مبتنی بر ایمیل است، اما سرویس یاد شــده با اپلیکیشن nee
پیام کوتاه، فیسبوک مسنجر، پیام های مستقیم توییتر و چت اسکایپ 
نیز کار می کند. مایکروسافت، Genee را برای گروه های بزرگی که در 
آنها به تقویم فردی دسترسی ندارید، بســیار مفید و سودمند می داند. 
بن چانگ و چارلز لی، بنیانگذاران Genee، با هدف توســعه نسل بعد 
تجارب هوشمند، به مایکروســافت می پیوندند. این دو، مایکروسافت 
را به عنوان »شــرکت پیشــرو در زمینه هــای بهره وری شــخصی و 
 ســازمانی، هوش مصنوعی و فناوری مرتبط با دســتیارهای مجازی«

توصیف می کنند و مشــتاقانه در انتظار پیوســتن به تیمی هســتند 
که به ارائه ســرویس های پیشــرفته مبتنی بر زبــان و هوش متعهد 
 Genee اســت. تصمیــم مایکروســافت مبنی بــر تعطیل کــردن
چندان تعجب آور نیســت؛ در بسیاری از موارد مشــابه دیگر، سرویس 
تصاحب شــده اولیه، از دســترس خارج می شــود. با این حال باعث 
شگفتی است که مایکروســافت تنها دو هفته به کاربران این سرویس 
فرصت داده  اســت تــا اطالعات خــود را منتقــل کننــد، تنها خبر 
 مســرت بخش این اســت که ورودی هــای تقویم کنونی که توســط
 Genee ایجاد شــده اند، باقی خواهنــد ماند. الزم به ذکر اســت که

Genee، اوت سال ۲۰۱۵ قادر به جذب سرمایه۱/۴۵ میلیون دالری 
از جانــب ســرمایه گذاران Aspiration Growth، کاترینا گارنت و 

شرکت های سرمایه گذاری Streamlined و UJ شد.

آخرین اپلیکیشــن گوگل پلی که اخیــرا به باشــگاه میلیاردی های 
این فروشگاه پیوسته، چیزی نیست جز اینســتاگرام که روز به روز بر 
محبوبیت آن در میان کاربران اضافه می شود. اپلیکیشن مذکور تا کنون 
در پلی اســتور گوگل بیش از یک میلیارد بار دانلود شده و این در حالی 
است که فقط حدود ۵۰۰ میلیون حســاب کاربری فعال در آن وجود 
دارد. گفتنی اســت که این آمار دانلود مرتبط بــا نصب های منحصر به 
فرد اینستاگرام روی گجت های اندرویدی نیست، چرا که ممکن است 
افراد دارای حساب کاربری در این شــبکه اجتماعی چندین مرتبه آن 
را از پلی اســتور دانلود کرده باشــند. با گذر از مرز یک میلیارد دانلود، 
اینستاگرام پس از فیســبوک، واتس اپ و فیسبوک مسنجر چهارمین 
اپلیکیشن تحت تملک غول شــبکه های اجتماعی است که به این آمار 
دانلود می رسد. شــایان ذکر است که دســتیابی به این آمار و ارقام کار 
ساده ای برای اینستاگرام نبوده، آن هم در شرایطی که پلتفورم اندروید 
در حال حاضر تنها از۱/۴ میلیارد کاربر فعــال میزبانی می کند. در هر 
صورت با عبور از مرز بیش از یک میلیارد دانلود، اینستاگرام نوزدهمین 

اپلیکیشنی است که به این جایگاه رسیده است.

یک ارائه دهنده خدمات ارتباطات ثابــت از ارائه  خدمات اینترنت 
بیسیم در شــیراز، تهران و مشــهد خبر داده و اولویت راه اندازی 
این خدمات را اماکن عمومی از جمله فرودگاه ها، فروشــگاه های 
بزرگ، مراکز تفریحی بزرگ و ایستگاه ها عنوان کرده است. محمد 
علی یوســفی زاده، مدیرعامل ارتباطات ثابت آســیاتک در مراسم 
اختتامیه سومین دوره جایزه کیفیت AQA از نهایی شدن مراحل 
آزمایشی این طرح خبر داده است. وی در این باره گفته است: »در 
روند جهانی، نرخ های قیمت اینترنــت 3G و 4G موبایل گران تر از 
وای فای است؛ عالوه بر این، اینترنت موبایل به ویژه در سرعت های 
بیش از ۱۰ مگابیت بر ثانیه مصرف باتری به مراتب بیشتری نسبت 
به وای فای دارد که اســتفاده از پاور بانک ها را فراگیر کرده اســت. 
مجموع این عوامل ضرورت توسعه وای فای را تشدید کرده است که 
در همین راستا، شاهد توسعه وای فای در اماکن عمومی هستیم«. 
یوســفی زاده افزوده اســت: »با این امکان، مشــترکان سرویس 
اینترنت ثابت می توانند در مکان های عمومی که شــرکت متبوع 
سرویس اینترنت عمومی ارائه می دهد، از اینترنت بیسیم با قیمت 
ADSL اســتفاده کنند«. وی در خصوص جزئیــات این خدمات 
توضیح داده است که در این سرویس مشخصات مشترک روی ابزار 
مورد استفاده )برای مثال موبایل( از طریق سامانه رگوالتوری تایید 
می شود و سپس مشترک امکان دسترســی به سرویس اینترنت 
بیســیم عمومی را خواهد داشت. به گفته یوســفی زاده، خدمات 
WiFi عمومی تحت نظــارت حاکمیت بوده و ضوابط آن توســط 

وزارت ارتباطات تعیین شده است.

بر اســاس گزارش Nikkei ژاپن، مســئوالن برگزاری مســابقات 
المپیک ۲۰۲۰ در توکیــو قصد دارند مدال های طــال، نقره و برنز 
این رویداد بزرگ ورزشــی را از فلزات به دســت آمــده از بازیافت 
تلفن های هوشمند و سایر لوازم الکترونیک دور انداختنی بسازند. 
این پیشنهاد چند ماه پیش برای اولین بار در کمیته ملی المپیک 
ژاپن مطرح شد و هدف از آن، جلب توجه بیشتر جهانیان به مقوله 
در حال گسترش »زباله های الکترونیک« یا »e�waste« و ارزش 
و اهمیت فراوان بازیابی آنها اعالم شده است. البته برای تهیه حجم 
الزم از سه فلز با ارزش مورد اشاره، نیاز به جمع آوری مقدار زیادی 
از زباله های الکترونیک اســت. کشــور نه چندان وســیع ژاپن، از 
لحاظ دارا بودن ذخایر معدنی وضعیت چندان مناســبی ندارد اما 
 در عوض گوشه و کنارش مملو است از پســماندهای الکترونیک!

 بر اساس بررسی های به عمل آمده، حدود ۱۶ درصد از منابع نقره 
و ۲۲ درصد از منابع طالی کل دنیــا در زباله های الکترونیکی این 
کشور ذخیره شده اســت. مدال های المپیک ۲۰۱۲ لندن از 9/۶ 
کیلوگرم طال، ۱۲۱۰ کیلوگرم نقره و 7۰۰ کیلوگرم مس ســاخته 
شده اند. در سال ۲۰۱۴ کشور ژاپن توانســته ۱۴۳ کیلوگرم طال، 
۱۵۶۶ کیلوگرم نقره و ۱۱۱۲ تن مــس را از زباله های الکترونیک 

خود استحصال نماید.

مايکروسافت شرکت Genee را تصاحب کرد؛

آفیس، هوشمند می شود

اينستاگرام رکورد زد؛

به میلیاردی ها اضافه شد

در تهران، مشهد و شیراز اجرا می شود؛

 بیسیم، اينترنت بگیريد

ژاپن برای المپیک 2020 برنامه دارد؛

مدال های المپیک بازيافتی می شوند

پیشنهاد  سردبیر:
مدال های المپیک بازيافتی می شوند

معرفی

گوگل همزمان با انتشــار نســخه نهایــی اندروید 7 نوقا 
از این موضوع پرده برداشــت کــه وی ۲۰ ال جی اولین 
گوشی هوشمند غیرگوگلی خواهد بود که همراه با نسخه 
 نهایی اندروید نوقا همراه خواهد شــد. ســمیر سامات، 
قائم مقام تولیــد در تیم اندروید می گویــد: محصوالت 
بســیار جالب توجهی از ســوی شــرکای ما راهی بازار 
خواهند شــد که اغلب از وجود اندروید نوقا بهره می برند. 
برای مثال می توان به V 20 ال جی اشــاره کرد که اولین 
گوشی هوشمند عرضه شده به بازار همراه با اندروید نوقا 
خواهد بود. ال جی در طول ســال های گذشته نیز همواره 
یکی از پیشتازان استفاده از نسخه جدید اندرویدی روی 
گوشی های هوشــمند خود بوده اســت. این بار نیز این 
شرکت کره ای نســل جدید گوشی هوشــمند پرچمدار 
خود را مبتنی بر نســخه نهایی این سیســتم عامل راهی 
بازار خواهد کرد و رقبایی نظیر سامسونگ و اچ تی سی را 
پشت سر خواهد گذاشت. ال جی در نظر دارد تا وی ۲۰ را 
در ماه سپتامبر رونمایی کرده و راهی بازار کند. اما گوگل 
به ارائه همین اطالعات بســنده نکرده و حتی تصویری را 
از رابط کاربری وی ۲۰ منتشــر کرده که ظاهر اندروید 7 
نوقا را نمایش می دهد. از تصاویر، اطالعات چندان زیادی 
قابل فهم نیست. رابط کاربری و آیکن های مورد استفاده 
در این نسخه نیز شباهت بســیاری به رابط کاربری جی 
۵ ال جی دارد. وی ۲۰ را باید پرچمداری از ســوی ال جی 
خواند که همراه با مشخصات فنی باال، ظاهر جالب توجه 
و اندروید 7 نوقا راهی بــازار می شــود. وی ۲۰، روز ۱۶ 

شهریور ماه در سن فرانسیسکو رونمایی خواهد شد.

گوگل تايید کرد؛

ال جی، مقام اول
غیرگوگلی

مایکل دی، از دانشگاه آکســفورد در انگلســتان در این باره 
می گوید: در گذشــته، مــا تخمین های شــناوری را از زمان 
رخ دادن رویدادها در دســت داشــتیم، اما این ساعت مخفی 
می تواند فعالیت های مربوط به گاه نگاری در مورد تمدن های 
مهم جهان را مــورد بازنگری قرار دهد و این پتانســیل را نیز 
دارد که برای تاریخ گذاری دقیق حــوادث تاریخی که هزاران 
ســال پیش رخ داده اند به کار رود. توفان های خورشیدی در 
واقع تکه های طبیعی از چرخه خورشید هستند. این توفان ها 
زمانی رخ می دهند که مقادیر عظیمی از انفجار های اشعه های 
خورشــید در یک جریان از خورشــید جدا می شوند و گاهی 
اوقات می توانند به جو زمین نیز برســند. وقتی که این توفان 
اتفاق می افتد، تابش های شدیدی صورت می گیرد که سبب  
می شود تا گیاهان مقدار بسیار بیشتری از ایزوتوپ رادیواکتیو 
کربن ۱۴ را در ســلول های خود ذخیره کننــد. اگر بخواهیم 
به طور دقیق بگوییم، این نوع کربن ۲۰ برابر بیشــتر از مقدار 
کربن طبیعی است. در حال حاضر، محققان توانسته اند میزان 

عمر یک شیء را با این روش تاریخ گذاری کربنی کشف کنند 
که این روش بر پایه مقایســه نســبت بین کربن ۱۴ و کربن 
۱۲ متداول کار می کند. از آنجا که کربن ۱۴ نســبت به کربن 
معمولی بیشــتر دچار واپاشی می شــود، بنابراین با مشاهده 
اینکه چه مقدار از آن در مقایسه با کربن ۱۲ باقی مانده است، 
محققان می توانند بــرآورد کنند که میزان عمر شــیء مورد 
بررسی در یک بازه ۵۰ تا ۱۰۰ ســاله چقدر بوده است اما حاال 
یک تیم پژوهشی، تکنیک دقیق تری را به کار گرفته است که 
بر مبنای جست وجوی خوشــه های کربن ۱۴ کار می کند و با 
استفاده از حلقه های درخت، می توان حتی سال دقیقی را که 
پدیده مورد نظر درآن رخ داده  اســت تعیین کرد. دانشــمند 
ژاپنی، فوزا میاکه، پیش تر در ســال ۲۰۱۲ متوجه وجود یک 
همبســتگی بین افزایش ایزوتوپ رادیواکتیو بــا یک توفان 
خورشیدی اتفاق افتاده در ســال 77۵ پس از میالد شده بود. 
او در وهله نخســت نتوانســته بود به ارتباطی بین توفان های 
خورشیدی کهن و سطح باالی کربن ۱۴ پی ببرد. در این سال 

در تاریخ نگاری آنگلوساکسون ها در سال 77۴ پس از میالد به 
وجود یک پدیده صلیب مانند و سرخ و در عین حال ترسناک 
در آسمان اشاره شــده اســت. با توجه به این تعابیر می توان 
دریافت که این نوشته اشــاره به ثبت یک فعالیت خورشیدی 
داشته است. تیم دانشــگاه آکســفورد همچنین یک رویداد 
دیگر را شناسایی کرده اســت. این رویداد به نام رویداد میاکه 
نام گذاری شده اســت و قدمت آن به ســال 99۴ میالدی باز 
می گردد. در حال حاضر آنها پیشنهاد کرده اند که پژوهشگران 
از این روش می توانند برای پیوند دادن تاریخ های شــناور مصر 
باستان، تمدن مایا یا حتی عصر برنز  که در بازه ای حدود ۱۶۰۰ 
تا۳۵۰۰ سال بوده، با سال های مشخص و دقیق استفاده کنند. 
با وجود اینکه هنوز ایده دقیقی درباره اینکه به طور روشن چه 
رویدادهایی در این فرهنگ هــا رخ داده، وجود ندارد و تقویم ها 
نیز دارای روزهای متفاوتی با آن روزگاران هســتند، اما به نظر 
می رسد که پی بردن به زمان دقیق وقایع آن روزها و سال ها با 
روش های فعلی دشوار باشد. نویسندگان گزارش این پژوهش 
در این بــاره توضیح می دهند: در واقع، هنــوز هم اولین زمان 
ثبت شــده دقیق در آمریکا مربوط به زمان ورود کریســتف 
کلمب در ســال ۱۴9۲ به این قاره در نظر گرفته می شــود. 
 اما نکته جالب این جاســت که این فقط درختان نیستند که 
می توانند  دارای حلقه های نشــانگر کربن ۱۴ باشند بلکه این 
نوع نشانه ها در هر گیاهی که در زمان توفان خورشیدی زنده 
بوده نیز یافت می شــود؛ گیاهانی مانند نی که می توانست به 
پاپیروس تبدیل شــود یا همچنین الیاف ســلولزی که برای 
بافتن کتانی استفاده شــده اند. در گذشــته، محققان هرگز 
 به وجود خوشــه های کربن ۱۴ در درختان پــی نبرده بودند 
چرا که آنهــا حلقه های درختــان یک دهــه را در یک زمان 
به یکباره تجزیــه و تحلیل می کردند این در حالی اســت که 
توفان های خورشــیدی تنها در طول یک ســال روی حلقه 
درخت تاثیر می گذارند. اما این تیم در حال حاضر یک سیستم 
ریاضی ارائه داده اســت که به محققان اجازه بررســی مجدد 
داده های موجود را به بهترین شــکل برای بررســی رویدادها 
می دهد. این موضــوع می تواند اطالعات بیشــتری را در مورد 
تاریخ فعالیت های خورشــیدی ارائه دهد. همچنین می تواند 
در کنار تاریخ مکتوب بشــر برای ایجاد یک رکورد بسیار دقیق 
از گذشته مورد استفاده قرار گیرد. دی در گفت وگو با گاردین 
گفت: موضوع کلیدی در این جا این است که ما به مدت طوالنی 
با گاه نگاری کار کرده ایم. در پادشاهی قدیمی مصر، ما دنباله ای 
از تمامی پادشاهان را داریم و ترتیب پادشاهان آن دوران نیز به 
خوبی مشخص و ثبت شده است. ما همچنین یک عیار مناسب 
از اینکه آنها چه مدت در قدرت بوده اند نیز در اختیار داریم. اگر 
ما دو یا سه خوشه در هزاره سوم پیش از میالد پیدا می کردیم، 
نه تنها قــادر به یافتن توالی ۴۰۰ تا ۵۰۰ ســال از پادشــاهی 
کهن بودیم، بلکه عالوه بر آن می توانســتیم بررسی کنیم که 
سال های بین پادشــاهی ها نیز چه مقدار بوده اند. البته در این 
مورد سال های نامعلومی وجود ندارد و بازمانده های ثبت شده 

از حلقه درختان نیز به طور قطع تثبیت شده است.

نشانه متمايز ناشی از يک توفان خورشیدی، درست مانند يک اثر انگشت، می تواند در نقش يک مهر روی 
چوب، پاپیروس، سبد و هر گونه ای از گیاهان زنده ديگر يا مواد آلی مربوط به زمان های گذشته عمل کند. 
ايده اصلی اين است که اگر دانشمندان بتوانند نشانه های تابشــی يک توفان خورشیدی را در يک شیء 
باستانی خاص مانند طومار پاپیروس شناسايی و ثبت کنند، آنها قادر خواهند بود تا به دقت آن را با زمانی 
که رويداد در حلقه درخت ثبت شــده، مطابقت دهند و به اين ترتیب می توانند به طور دقیق پی ببرند که 

اين شیء در چه سالی ساخته شده است.  

توفان خورشیدی روی درختان اثر می گذارد؛

تاریخ را تطبیق دهید

با استفاده از 
حلقه های درخت 

می توان حتی سال 
دقیقی را  که پديده 

 مورد نظر
 در آن 

 رخ داده است  
تعیین کرد

محمدجواد شکوری مقدم، مدیر سرویس اشتراک گذاری 
ویدیوی »آپارات« هفته گذشــته روی وبالگ شخصی اش 
مطلبی خواندنی خطاب به پــاول دورف، مدیرعامل تلگرام 
نوشــت که خودش آن را »چند کلمه شــوخی و جدی با 
مدیر تلگرام« نامیده است؛ شکوائیه ای که در واقع کنایه ای 
اســت به برخوردهای دوگانه داخلی در قبال سرویس های 
اینترنتی خارجی و داخلی. شــکوری مقدم در گالیه نامه 
طنز خود، برخورد ســلبی با شــرکت های اینترنتی فعال 
در داخل ایران را با برخورد مســامحه جویانه ای مقایســه 
کرده اســت که به عقیده او ظاهرا دســت ســرویس های 
اینترنتی خارجی را برای دسترســی و ســرویس دهی به 
بازار مصرف کنندگان اینترنت در داخل ایران بســیار بازتر 

از ارائه دهندگان داخلی این خدمات گذاشــته است. او در 
پایان آرزو کرده سرویس های داخلی نیز به همان اندازه ای 
که ســرویس های خارجی در ایران آزادی عمل دارند آزاد 
باشــند. شــکوائیه طنز شــکوری مقدم چند روز است در 
محافل آنالین دست به دست می شــود و حتی پاسخ های 
فرضی دورف به آن نیز دســتمایه شــوخی کاربران فضای 
مجازی شــده اســت. گفتنی است ســرویس های تحت 
مدیریت محمد جواد شــکوری مقدم و تیمش یعنی کلوب 
دات کام، میهن بالگ، آپارات، لنــزور و فیلیمو، همگی در 
غیاب سرویس های برجسته خارجی نظیر فیسبوک، بالگ 
اسپات، یوتیوب، نتفلیکس و غیره در ایران فعالیت خود را 

آغاز کرده یا  ادامه می دهند.

مدير آپارات درد دل می کند؛

صدای سرويس های داخلی
شنیده نمی شود

مدیر انجمن نجوم اهــواز گفت: از چند شــب گذشــته رویداد 
همنشــینی ۳ ســیاره مشــتری، ُعطارد و زهره رخ داده که این 
رویداد به مدت یک هفته با چشــم غیر مســلح قابل رصد است. 
خســرو جعفری زاده در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشــت: 
رویــداد نجومی همنشــینی یا نزدیک شــدن دو یــا چند جرم 
آسمانی به یکدیگر، بین  سه سیاره مشــتری، عطارد و زهره پدید 
آمده اســت و در چند روز آینده نیز وضعیــت بهتری پیدا خواهد 
کرد. وی با بیــان اینکه این رویداد به مدت یک هفته در آســمان 
شامگاهی قابل رصد است، عنوان کرد: این همنشینی  را می توان 
 در افق غربی، حدود نیم ســاعت بعد از غروب خورشــید با چشم 
غیر مســلح مشــاهده کرد. به گفته مدیر انجمن نجــوم اهواز، با 
گذشــت زمان و در شــب های آتی، این رویداد بهتــر قابل رصد 

است و در روز پنجشنبه، سیاره مشــتری و زهره به نزدیک ترین 
فاصلــه از هم می رســند و عطــارد در پایین این دو ســیاره قرار 
می گیرد. وی تاکید داشــت: در این روز قدر ســیاره مشتری ۴- و 
قدر سیاره زهره۱/7- می شود به همین دلیل به صورت دو جسم 
نورانی در افق غربی به آســانی قابل رصد هســتند. جعفری زاده 
خاطر نشــان کرد: کســانی که می خواهند دقیق تر این سیاره ها 
را رصد کنند الزم اســت با دوربین دو چشــمی یا تلســکوپ به 
مشاهده این ســیاره ها در این شــب ها بپردازند. وی افزود: سیاره 
عطارد و زهــره هر دو بین زمین و خورشــید قرار دارنــد و به آنها 
سیارات درونی نیز می گویند؛ این دو سیاره به دلیل اینکه در بین 
مدار زمین و خورشــید قرار دارند همیشــه در نزدیکی افق دیده 
می شوند، بر این اســاس ســیاره عطارد در زمان غروب خورشید 

در بیشــترین جدایی زاویه ای از افق به ۲۲ درجه و سیاره زهره به 
۴7 درجه از خورشید می رســد. مدیر انجمن نجوم اهواز در ادامه 
 گفت: ســیاره مشــتری پنجمین ســیاره منظومه خورشیدی و

 بزرگ ترین ســیاره اســت. این ســیاره به حدی بزرگ است که 
حجمی معــادل ۱۲۰۰ برابر زمین را در خود جــای می دهد. این 
سیاره جزو دسته ســیارات بیرونی منظومه خورشیدی و سیارات 
گازی اســت. به این معنی که این ســیاره تنها از گاز ساخته شده 
و تنها هسته  آن بسیار سوزان اســت. وی ادامه داد : دیدن سیاره 
مشــتری به همراه ۴ قمر گالیله ای آن یکی از موارد رصدی بسیار 
مهم در دانش ستاره شناسی اســت. وی افزود: در هفته های آینده 
سیاره مشتری از دید ما ناظران زمینی به خورشید نزدیک می شود 
و به همین دلیل این سیاره را تنها تا ۳ هفته دیگر می توان در آسمان 
شامگاهی رصد کرد. جعفری زاده گفت: سیاره زهره پس از عبور از 
کنار خورشید )از دید ما ناظران زمینی(، با فاصله گرفتن از آن هر 

روز از افق باالتر می آید و وضعیت رصدی بهتری پیدا می کند.

در طول يک هفته آينده اتفاق می افتد؛

همنشینی ۳ سیاره در آسمان

نجوم

معرفی گجت

هرچه به زمان برگزاری نمایشــگاه IFA 2016 نزدیک تر 
می شــویم، شــرکت های مختلف ســخت افزاری تالش 
می کنند در معرفــی محصوالت جدید خــود از یکدیگر 

سبقت بگیرند.
در همین رابطــه به تازگی LG از ســه مــدل بلندگوی 
 بیسیم با امکان ارائه صدای فراگیر و ۳۶۰ درجه رونمایی

کرده است.
کوچک ترین مدل در بین ســه بلندگــوی جدید ال جی، 
PH2 نــام دارد و شــبیه تــوپ هاکی به نظر می رســد، 
 ظاهری که البته توســط تولیدکنندگان دیگر نیز به کار

گرفته شده است.
این وسیله ســبک و ضد رطوبت که بند مخصوص حمل 
و نقل نیز دارد با هدف اســتفاده در ســبک زندگی فعال 

و پرتکاپوی این روزها طراحی و ســاخته شــده اســت.
اســپیکرهای  دیگــر  همچــون  مــدل  ایــن   البتــه 
ولــی  نیســت،  قدرتمنــد  چنــدان  اش،  رده  هــم 
بــا تــوان ۲/۵ واتــی می توانــد صــدای شــفاف و 
بیــس مالیمــی را بــرای کاربــران فراهــم ســازد. 
ســاعت  ۶ آن  باتــری  عمــر  طــول   همچنیــن 

خواهد بود.
نمونــه بعدی کــه PH3 نــام گرفتــه، طراحــی کامال 
نوینــی دارد و به یک شــمع شــبیه اســت کــه چراغ 
 تعبیه شــده در بــاالی آن می تواند تا ۵ رنــگ مختلف را

به نمایش درآورد.
توان ایــن بلندگو ۳ وات اعالم شــده، اما بــه خاطر ابعاد 
بزرگ تر و مدارهای ویژه، قادر اســت صدای بیس بهتری 

را ارائه کند.
ضمن اینکه طول عمر باتری آن نیز به ۱۰ ساعت می رسد.

آخریــن مدل هــم طبیعتــا PH4 اســت کــه ظاهری 
دارد.   JBL Flip یــا   UE Boom همچــون  آشــنا 
ایــن بلندگوی بــزرگ و قوی بــا تــوان ۱۶ وات و بیس 
 عمیــق، می توانــد تــا ۱۰ ســاعت مــداوم بــه پخش

موسیقی بپردازد.
الزم به ذکر اســت تمامی اســپیکرهای فوق بــه ارتباط 
 بلوتــوث در کنــار جــک ۳/۵ میلیمتــری هدفــون

مجهز هستند.
همچنین می توان به صورت همزمان به دو دستگاه متصل 

شد و صدایی قوی تر را از آنها دریافت کرد.
به هر حــال باید تــا زمان معرفــی رســمی بلندگوهای 
زیبــای LG در نمایشــگاه IFA ۲۰۱۶ منتظــر مانــد تا 
 بتوان آنها را ارزیابی کرده و در مورد قدرت و کیفیتشــان

اظهار نظر کرد.

ال جی معرفی کرد؛

سه برادر پر سر و صدا
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پیشنهاد سردبیر: 
آیین ها و سنت های فراموش شده شهرضا احیا می شود

اخباریادداشت

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرســتان دهاقان گفت: طرح 
احداث بند خاکی روستای همگین به اتمام رسیده است؛ اما خشکسالی 
اجازه نمی دهد آب در این بند جاری شــود. محمد جواد آقاســی اظهار 
داشت: به منظور ذخیره آب، حفظ خاک و جلوگیری از سیل، بند خاکی 
همگین، هزینــه ای بالغ بر ۲میلیــارد و یکصد میلیون ریــال را به خود 
اختصاص داد. وی با اشاره به اهمیت ساخت ســد به منظور ذخیره آب 
بیان داشت: در راســتای ذخیره آب و تغذیه آب های زیرزمینی، ساخت 
ســدها یکی از راهکارهای مهم بوده اســت. رییس اداره منابع طبیعی و 
آبخیزداری شهرستان دهاقان خاطرنشــان کرد: احداث این طرح بیش 
از 4سال زمان بر بوده و قصد داریم در زمستان سال آینده با نزول برکات 

الهی، آن را رسما افتتاح کنیم.
طرح حفاظت مشارکتی یا »هفت« در دهاقان اجرا می شود

محمد جواد آقاســی از اجرای طرح حفاظت مشــارکتی یا »هفت« در 
دهاقان خبرداد و گفت: در راســتای کاهش یا حــذف عوامل تخریب در 
سطح عرصه های منابع طبیعی کشور، »طرح هفت« در قالب هفت محور 
اساسی در سال جاری اجرا می شــود. وی بیان داشت: طرح هفت، شامل 
توسعه حفاظت مشارکتی، تثبیت مالکیت دولت و کاداستر اراضی ملی 
و موات، تهیه نقشــه اراضی ملی تخصیص یافته و تالش برای حاکمیت 
حقوق دولت، تعیین اراضی اختالفی، تامین ســوخت مناســب، تعیین 
حدود اراضی ملی با مســتثنیات بــا کمربند حفاظتــی و تکمیل بانک 
اطالعات جامع زمین اســت. رییس اداره منابع طبیعــی و آبخیزداری 
شهرستان دهاقان تصریح کرد: در طرح هفت، توسعه حفاظت مشارکتی 
از عرصه های ملی، تغییر الگوی مصرف ســوخت و تعیین حدود اراضی 
ملی، با مستثنیات به وسیله کمربند حفاظتی شامل بنچمارک و کمربند 
ســبز با درختان مثمر برای سود دهی به روســتاییان صورت می گیرد. 
آقاســی افزود: در شهرســتان دهاقان 18 طرح مرتعداری اجرا می شود 

که130 دامدار در ۲9 هزار هکتار از مراتع فعالیت می کنند.
شــرکت های تعاونی مرتعداران از تسهیالت 200میلیون 

ریالی بهره مند می شوند
وی در ادامه اظهار داشــت: شــرکت های تعاونی مرتعداران شهرستان 
دهاقان، از تســهیالت ۲00میلیون ریالی بهره مند می شوند که باتوجه 
به شرایط خشکسالی، از آن استقبال خوبی شده است. رییس اداره منابع 
طبیعی و آبخیزداری شهرستان دهاقان با اشــاره به تهیه 300آبشخور 
فلزی برای دامداران اذعان داشــت: این آبشــخورها در انــدازه ۲متری 
می باشــند که در اختیار دامداران قرار می گیرد. آقاسی گفت: پرداخت 
تسهیالت و تهیه این آبشخورها در اســتان اصفهان، از ایده های مطلوب 

دهاقان بوده است.

مدیرشــبکه بهداشــت و درمان شهرســتان تیران و کــرون گفت: 
 سامانه یکپارچه بهداشت و ســالمت در تیران و کرون راه اندازی شد. 
جمشید اویسی اظهار داشــت: با راه اندازی سامانه یکپارچه بهداشت 
 و ســالمت، پرونده های بهداشــتی مــردم الکترونیکی می شــود.
 وی افزود: اطالعات بهداشــتی عموم مــردم در این ســامانه ثبت و

پرونده های فیزیکی و کاغذی بایگانی می شوند. مدیرشبکه بهداشت 
و درمان شهرستان تیران و کرون با اشاره به اینکه ثبت اطالعات از ماه 
آینده انجام می شود، تصریح کرد: دسترسی یافتن به تمامی اطالعات 
 بهداشــت و ســالمت مردم توســط مراکز درمانی با این کار تسهیل 
می شــود. وی ادامه داد: تکمیل اطالعات بهداشــتی طی این برنامه 

انجام و نیازهای مردم پاسخ داده می شود.

اجرای آبیاری نواری در مزرعه چغندر و ذرت علوفه ای در ورزنه اســتان 
اصفهان، باعث 75درصد صرفه جویی در مصرف آب شد. کارشناس مرکز 
جهاد کشاورزی شــهر ورزنه گفت:  علی حیدری با استفاده ازاین روش، 
توانسته  هفت هکتار از مزرعه اش را به کشــت چغندر و ذرت علوفه ای 

اختصاص دهد.
انصاریان هدف از بهره گیری از این روش را استفاده بهینه از آب دانست 
و افزود: این کشاورز پیش ازاین، با اســتفاده از روش آبیاری غرقابی، تنها 

حدود دو و نیم هکتار از مزرعه اش را آبیاری می کرده است.

شورای اسالمی شــهر کاشــان از امیر غفور، بازیکن ارزشمند تیم ملی 
والیبال، به عنوان نخســتین و تنها ورزشکار کاشــانی حاضر در المپیک 

تجلیل به عمل می آورد.
حضور امیر غفور در رقابت های المپیک ۲016 برزیل، به عنوان نخستین 
و تنها ورزشکار کاشانی که تاکنون به این توفیق دست یافته، درخشش 
 و پیشــرفت چشــمگیر این ســرو قامت خطه دارالمومنین کاشان در

سال های اخیر در عرصه والیبال و در کسوت بازیکن تیم ملی و همچنین 
برخورداری از روحیه جوانمردی و ارائه تصویــری اخالق مدارانه از یک 
نماینده ورزش منطقه، از دالیل دیگر این مصوبه اعضای شورای اسالمی 
شهر کاشان محسوب می شود. بر این اساس شورا تصمیم گرفت با اهدای 
پاداش به میزان 40 ســکه بهار آزادی و خدمات معــادل به امیر غفور از 

تالش های این بازیکن ارزشمند و با اخالق تجلیل به عمل آورد.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دهاقان:

 بند خاکی روستای همگین دهاقان
 با وجود خشکسالی کامل شد

سامانه یکپارچه بهداشت و سالمت 
در تیران و کرون راه اندازی شد

کاهش 75درصدی مصرف آب 
با روش آبیاری نواری در ورزنه

شورای شهر کاشان، از تنها سفیر 
سیلک در المپیک تقدیر می کند

مدیر جهاد کشــاورزی شــهرضا گفت: در هفته دولت، 36 طرح 
کشــاورزی و دامداری در شهرســتان افتتاح می شود که زمینه 

اشتغال 80 نفر را نیز فراهم می کند.
عبدالرضا تاکی در جمع خبرنگاران این شهرســتان اظهار کرد: 
 در هفته دولت امسال، سه پروژه عشــایری با اختصاص اعتباری 

بالغ بر 800 میلیون ریال در شهرستان به بهره برداری می رسد.

وی از افتتاح 16پــروژه امــور دام در این شهرســتان در هفته 
دولت خبر داد و افــزود: این پروژه ها که زمینه اشــتغال ۲0 نفر 
 را فراهم کرده، با ســرمایه گذاری 37هــزار و 650میلیون ریال 

ایجاد شده است.
مدیر جهاد کشــاورزی شهرضا همچنین از اشــتغال 1۲ نفر در 
پروژه صنایع کشاورزی این شهرســتان خبر داد و تصریح کرد: 
 این پروژه بــا اختصاص اعتباری بالغ بر 1۲0هــزار میلیون ریال 

ایجاد شده است.
تاکی با اشاره به ســرمایه گذاری ۲6هزار و 90میلیون ریال در 4 
پروژه تولیدات گیاهی و 1۲هزار و 517میلیون ریال در 1۲پروژه 
آبی خاکی مدیریت جهادکشــاورزی این شهرســتان خبر داد 
 و گفت: این دو پــروژه به ترتیب، زمینه اشــتغال ۲8 و ۲0 نفر را 

ایجاد خواهد کرد.
وی اضافه کرد: شهرستان شهرضا با معرفی 36 طرح کشاورزی و 
دامداری در هفته دولت امسال، از مجموع 1۲0 طرح استانی، در 

جایگاه نخست قرار دارد.

امام  جمعه خمینی شهر در مراسم جشن آزادگان و خانواده آنها 
در منطقه گردشــگری الدر اظهار کرد: جای غصه وجود دارد که 
چرا نتوانستیم در دو دهه گذشته، از آزادگان دوران دفاع مقدس 
به  عنوان مبلغان اســتقامت و معلمان مقاومت برای نسل امروز و 

آینده استفاده کنیم.
آیت ا... عبــاس رحیمی با بیان اینکه در قــرآن کریم به مقاومت 

مومنان و مسلمانان اشاره شده اســت، گفت: مقاومت برگرفته 
از دســتورات الهی در قرآن کریم اســت؛ خداونــد از مومنان و 

مسلمانان درخواست مقاومت در مقابل دشمنان را دارد.
وی با اشــاره به اینکه تحریم های امروز با تحریم های زمان صدر 
اسالم مشابه اســت، اظهار داشت: در صدر اســالم، کفار با هدف 

شکست پیامبر و اصحاب ایشان دست به تحریم اقتصادی زدند.
امام  جمعه خمینی شــهر در ادامه افزود: آزادگان در دوران دفاع 
مقدس تحت  فشار سنگین صدام و دولت بعثی عراق بودند؛ ولی 
با حفظ قدرت ایمان، موفق به تحمل رنج ها و تحقیرهای دشمن 

شدند.
وی با بیان اینکه ملت ایران نباید مقاومت و اســتقامت آزادگان 
دوران دفاع مقــدس را در مقابل دشــمنان فراموش کند، گفت: 
اســتقامت آزادگان برای همه مردم و ملت هــای جهان، ازجمله 

کشورهای عراق، سوریه و یمن، الگو و درس است.
امام  جمعه خمینی شهر تاکید کرد: آزادگان سهم زیادی در عزت 

ملی و استقالل کشور داشته و دارند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرضا :

اشتغال 80 نفر در طرح های دامی و کشاورزی شهرضا
امام  جمعه خمینی شهر:

آزادگان، مبلغان استقامت و معلمان مقاومت هستند

کوتاه از شهرستان ها

آن سوی خبر

360 طرح عمرانی و سالمت در طول سه سال گذشته در شهرستان اردستان اجرا شده 
است. فرماندار اردستان در جلســه شورای اداری این شهرســتان که با حضور محمود 
واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و رسول زرگرپور، استاندار اصفهان، در مسجد 
 جامع این شهرســتان برگزار شــد، افزود: هم اکنون نیز 1۲0 طرح عمرانی در اردستان 

در دست اجرا می باشد.
علیرضا غیور با بیان اینکه با تشکیل قرارگاه اقتصاد مقاومتی و تالش برای ایجاد اشتغال، 
زمینه اعتمادسازی و سرمایه گذاری فراهم شده است، تصریح کرد: شهرستان اردستان، 
با داشتن نیروی انسانی تحصیلکرده فراوان، طبیعت متنوع و پتانسیل باالی گردشگری، 
زمینه ایجاد اشــتغال را دارا بوده و می توان با احداث شهرک فن آوری آی تی، نسبت به 

ایجاد اشتغال پایدار اقدام کرد.

وی بیکاری، اعتیاد، طالق، پیشــروی کویر و وجود ریزگردها را از مشکالت شهرستان 
اعالم کرد و خواستار توجه بیشتر مســئوالن به رفع مشکالت موجود به ویژه بحث آب و 

کمبود امکانات رفاهی اردستان شد.
نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسالمی نیز در این شورا گفت: توسعه اشتغال و 

فناوری، از دغدغه های مسئوالن این شهرستان است.
حجت االســالم ســید صادق طباطبایی نژاد افزود: در مجلس متهم هستیم که استان 
برخورداریم؛ لیکن چنین چیزی صحیح نیست و بسیاری از شهرها از جمله شهرستان 
اردستان، از امکانات کافی برخوردار نیستند و دولت باید جهت رفع مشکالت، مساعدت 

بیشتری کند.
وی خطاب به وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات گفت: مســئله دروازه خروج اینترنت 
در چهار منطقه کشور اجرا شده است؛ ولی در اســتان اصفهان این کار صورت نگرفته و 

امیدواریم هرچه زودتر این کار اجرایی شود تا سرعت اینترنت افزایش یابد.

طباطبایی نژاد از اســتاندار اصفهان خواســت بحث ایجاد بندر خشــک در شهرستان 
اردستان را در دســتور کار قرار دهد. وی گفت: شهرستان اردســتان از امکانات خوبی 
همچون وجود جاده ترانزیت شمال به جنوب ، راه آهن تهران - جنوب و تهران - اصفهان 
و منطقه مستعد و نیروی انسانی تحصیل کرده فراوان برخوردار است که در صورت ایجاد 

بندر خشک، می توان اشتغال پایدار فراهم کرد.
در این جلسه، شــش تفاهم نامه در راستای ایجاد کســب و کار درشهرستان اردستان، 
درخصوص فناوری اطالعات بیــن بخش خصوصی و وزارت ارتباطات و دســتگاه های 
زیر مجموعه آن به امضا رسید. همزمان با ســفر امروز وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
به اردســتان، 16 طرح مخابراتی با اعتبار بالغ بر 95میلیارد و ۲10میلیون ریال در این 
شهرستان افتتاح شــد. محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، به مناسبت 
هفته دولت روز دوشنبه با سفر به اســتان اصفهان و شهرستان های اصفهان، اردستان و 

کاشان، تعدادی از طرح های ارتباطی و مخابراتی را افتتاح کرد.

اجرای 360 طرح عمرانی و سالمت در اردستان

قلعه تاریخی مورچه خورت، یادگار قرن نهم هجری قمری، نیاز به بازســازی 
دارد. رییس صنایع دســتی، میراث فرهنگی وگردشگری شاهین شهرگفت: 
این قلعه تاریخی 600ســاله، دارای حمام، مسجد، حسینیه، بازار وخانه های 
چند طبقه اســت که قســمت هایی از آن نیاز به مرمت دارد. چهرازی افزود:  
یک میلیارد وپانصد میلیون ریال برای مرمت گذرهای اصلی و سقف ها هزینه 
شده؛ ولی به دلیل گستردگی قلعه، این اعتبار جوابگو نیست. وی گفت: وجود 
خرده مالکان در قلعه، مشــکل اصلی ســرمایه گذاری برای مرمت این قلعه 
تاریخی است. الهیاری، مدیر کل صنایع دستی میراث فرهنگی وگردشگری 
اســتان اصفهان، از آمادگی ســرمایه گذار برای مرمت و بهره برداری از این 
قلعه خبر داد. احمدی باستان شناس گفت: این قلعه تاریخی، در شهرستان 
شاهین شهر و میمه و در شاهراه ارتباطی شمال به جنوب )اصفهان به تهران( 

قرار دارد و روزگاری شاهد نبرد نادرشاه افشار و اشرف افغان بوده است.

رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری نطنز گفت: خانه 
قدیمی سورگاه در محله افوشته نطنز، بازسازی و مرمت می شود.

حســین یزدانمهر با اعالم این خبر بیان کرد: خانه کهن سورگاه نطنز یکی از 
معدود بناهای عهد تیموری کشور و با حدود 600 سال قدمت است که در میان 
اثرهای مجموعه تاریخی افوشته نطنز قرار داشته و به دلیل ارزش تاریخی آن 

مورد بازسازی قرار می گیرد.
وی افزود: این اثر به ثبت ملی نیز رسیده و چون از امالک شخصی بوده، توسط 
 صاحبان قبلی به یکی از ساکنان روســتای طامه نطنز واگذار شده است تا وی 

زیر نظر اداره میراث فرهنگی، اقدام به بازسازی و مرمت آن کند.
وی تاکید کرد: کلیه امور بازســازی و تزئینــات داخل بنا، زیــر نظر بهترین 
معماران و با اعتباری بالغ بر 10میلیارد ریال صورت می گیرد و بافت اصلی بنا 

در مرمت و بازسازی حفظ می شود.

قلعه تاریخی مورچه خورت؛
نیازمند بازسازی

مرمت خانه قدیمی 
سورگاه نطنز

عضو شــورای اســالمی اســتان اصفهان، درباره مشکالت آب 
شهرســتان تیران و کرون اظهار داشــت: بیش از 30 سال است 
که آب منطقه ای، ســهم آبه ای را به تعدادی از کشاورزان تیران 
و کرون فروخته است. داوود میرزائی با بیان اینکه آب منطقه ای، 
هم اصل پول و هم دیرکرد آن را گرفته اســت، افزود: متاســفانه 
پس از 30 سال، هنوز این آب را که باید از پمپاژ سد زاینده رود به 

کشاورزان تحویل می داده، تحویل نداده است. 
از حقابه داران، تنها منبع آب منطقه که چشــمه مرغاب اســت، 
گرفته و به سهامداران داده شده اســت؛ ولی هر دو با مشکالتی 

روبه رو هستند.
عضو شورای اسالمی استان اصفهان با بیان اینکه براساس مصوبه 
مجلس درخصوص چاه هایی که قبل از سال 85 حفر شده اند، در 
راستای کمک به کشــاورزان، باید به آنها پروانه بهره برداری داده 
شود، خاطرنشــان کرد: ولی باوجود کارهای متعددی که انجام 
شده، ســازمان آب به این افراد پروانه بهره برداری نمی دهد و در 
برخی موارد نیز تصمیم به مسدودکردن آن چاه ها گرفته است؛ 

بنابراین بسیاری از کشاورزان از این موضوع خسارت دیده اند.
میرزائی بــا بیان اینکه بالغ بــر 80 درصد مردم تیــران و کرون 
دامدار هســتند، بیان کرد: چون مردم این شهرستان نمی توانند 
در محیط شهر و روستا دام های خود را نگهداری کنند، مقرر شده 
که دام های خود را به بیرون از شــهر و به مجتمع های دامداری 

انتقال دهند.
وی گفت: متاســفانه ســازمان آب به این افراد مجــوز حفر چاه 

نمی دهد و در این راســتا مشــکالتی برای دامداران ایجاد شده 
است؛ از یک طرف شهرداری ها و دهیاری ها ممانعت می کنند و از 

طرف دیگر آب و فاضالب مجوز آب به اینها نمی دهد.
عضو شورای اسالمی استان اصفهان با بیان اینکه چشمه مرغاب 
حقابه دار و سهام دار دارد، افزود: افرادی که باالدست سد خمیران 
هستند، در طول سال آبشان به طور ثابت تحویل داده نمی شود 

و نوسان دارد.
وی با بیان اینکه در پایین دست ســد خمیران، به دلیل انباشت 
آب، در طول سال به طور ثابت آب دریافت می کنند، تصریح کرد: 
باید روند به گونه ای باشــد که در باالدست نیز آب حتی به مقدار 

کم  و به صورت ثابت تحویل داده شود.
 میرزائــی خاطرنشــان کــرد: مقرر شــده بــود درب خروجی 
تصفیــه خانــه گالب در منطقه رضوان شــهر این شهرســتان 
 شکل بگیرد؛ اما به دالیل نامعلوم که ســبب اعتراض شهروندان 
تیران و کرونی نیز شــده اســت، قرار شــده که این درب به مرز 
نجف آباد و تیران و کرون منتقل شود. اگر درب خروجی در همان 
منطقه رضوان شهر باشــد، عالوه بر استفاده کشاورزان، می توان 

برای آب شرب نیز از آن استفاده کرد.
 عضو شورای اســالمی اســتان اصفهان با بیان اینکه متاسفانه 
به دلیل خشکســالی های اخیر، آب این منطقه به شدت نیتراته 
شده است، گفت: بسیاری از روســتاهای این شهرستان با تانکر 
آبرسانی می شوند و برای آن روســتاهایی هم که از چاه استفاده 

می کنند، نیتراته آب حدود 60 تا 80 درصد است.

برگزاری هفته فرهنگی شــهرضا در آذرماه، معرفی و شناساندن 
شهرضا و روستاهای آن به استان و کشور و معرفی ظرفیت های 
آن در هفته فرهنگــی، از مهم ترین مطالبی بود که در جلســه 

کمیته روستایی هفته فرهنگی شهرضا مطرح شد.
رییس اداره ارشــاد شــهرضا در  این جلسه، با اشــاره به اینکه 
تبادل فرهنگی یکی از مسائل مهم اســت که در راستای معرفی 
 ظرفیت هــا و توانایی های شهرســتان مــی تواند موثر باشــد، 
اظهار داشت: سابقه فرهنگی و پیشــینه فرهنگی شهرضا سبب 

شد که هفته فرهنگی را برای این شهرستان برگزار کنیم.
محمدعلی جعفری با بیان اینکه هفته فرهنگی شهرضا با هدف 
معرفی این شهرستان برگزار می شــود، افزود: آنچه که شهرهای 
مختلف در برگــزاری برنامه هایی نظیر هفتــه فرهنگی دنبال 
می کنند، معرفی فرهنــگ و تمدن هر منطقه بــه مردم همان 

مناطق و دیگر مناطق کشور است.
و ســنت های  آیین هــا، صنایع دســتی  احیای 

فراموش شده شهرضا
 وی با تاکید بــر احیای آیین ها، صنایع دســتی و ســنت های 
فراموش شده شهرضا گفت: بهتر اســت همزمان با برگزاری این 
 رویداد فرهنگی، دســتگاه های مختلف دولتــی، ظرفیت های 
مغفول مانده شهرســتان شــهرضا در حوزه های گردشــگری 
و صنایع دســتی را با انواع روش های خالقانه به کشــور و استان 

معرفی کنند.
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرضا بیان کرد: برگزاری 

هفته فرهنگی شــهرضا می تواند فرصت و بســتر مناسبی برای 
معرفی و ارائه ظرفیت هــای مختلف شهرســتان در حوزه های 
مختلف فرهنگی، اقتصادی، گردشگری، علمی، ادبی و هنری به 
شهروندان شهرستان، کشور و استان باشد و باید از این فرصت به 

بهترین شکل ممکن استفاده کنیم.
وی تصریح کرد: از دیگر اهداف برگزاری هفته فرهنگی شهرضا، 
ایجاد نشاط، شــادابی و معرفی شــخصیت های برجسته و ارائه 

خدمات فرهنگی به مردم است. 
ارائه و معرفی صنایع دســتی، محصوالت و سوغات شهرستان، 
استفاده از ابتکارات و کارهای هنری خالق و معرفی ورزشکاران 
و هنرمندان برجسته شهرســتان، از جمله مواردی است که در 
برگزاری هفته فرهنگی شــهرضا باید مورد توجه کارگروه های 

تخصصی قرار گیرد.
یکی از بهترین ویژگی های فرهنگی شهرســتان 

شهرضا سفال و صنایع دستی است
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرضا گفت: یکی از بهترین 
امکانات و ویژگی های فرهنگی شهرســتان شــهرضا، سفال و 
 صنایع دستی اســت. این هنر در شهرستان شهرضا قابلیت های 
منحصر بــه فردی دارد کــه باید در مجامــع و محافل فرهنگی 
 مطرح و معرفی شــود. وی تصریح کرد: هفته فرهنگی شهرضا از 
۲۲ تا ۲8 آذرماه برگزار می شود. در این هفته، از ظرفیت اجرایی 
تمامی بخش های فرهنگی و اجرایی شهرســتان، برای معرفی 

فرهنگ شهرستان استفاده می شود.

عضو شورای اسالمی استان اصفهان مطرح کرد:

 تاخیر ۳۰ ساله در پرداخت آب
به کشاورزان  تیران و کرون

به مناسبت برگزاری هفته فرهنگی شهرضا:

آیین ها و سنت های فراموش شده 
شهرضا احیا می شود

برگزاری هفته 
فرهنگی شهرضا 
می تواند فرصت 
مناسبی برای 
معرفی ظرفیت های 
مختلف شهرستان 
در حوزه های 
مختلف فرهنگی، 
اقتصادی، 
گردشگری، علمی، 
ادبی و هنری باشد 

اگر درب خروجی 
 تصفیه خانه گالب 
در رضوان شهر 
 باشد،
عالوه بر استفاده 
کشاورزان، 
می توان برای آب 
شرب نیز از آن 
استفاده کرد
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اخباريادداشت

 به گفته محققان، رژیم غذایی ناســالم دوره بارداری می تواند بر 
ریسک ابتالی کودک به اختالل بیش فعالی تاثیر گذارد.

محققان کالج کینــگ لندن دریافته اند که رژیــم غذایی پرچرب 
و پرقند می تواند بر عملکرد ژن موســوم بــه IGF۲ تاثیر بگذارد. 
این ژن به بروز پیشــرفت مرگبــار مناطقی از مغز کــه با اختالل 

بیش فعالی مرتبط هستند، کمک می کند.
ادوارد بارکــر، سرپرســت تیم تحقیــق، در این باره مــی گوید: 
»این نتایج بیــان می کند که پیروی از یک رژیم غذایی ســالم در 
 دوره بــارداری، در نهایت بــه کاهش عالئم اختــالل بیش فعالی 

منجر می شود.«
البته وی اذعان می کند: »ما با قطعیت نمی توانیم بگوییم که رژیم 
غذایی مادر موجب بروز اختالل بیش فعالی یا مشکالت رفتاری در 
کودک می شود؛ دالیل متعدد و زیادی در بروز این مشکالت نقش 

دارند که رژیم غذایی یکی از آنهاست.«
به گفته بارکر، به نظر می رسد رژیم غذایی بد و نامناسب، بر شیوه 
خوانــدن ژن IGF۲ تاثیر می گذارد و از طریق فرایند موســوم به 

متیل دارشدن DNA توسط سلول ها تفسیر می شود.
تحقیقات حیوانی نشــان داده اند کــه نوع تغذیه مــادر در دوره 
بارداری می تواند موجب تغییر در عملکرد ژن های مربوط به رشد 
مغز شود؛ اما هنوز تاثیر رژیم غذایی دوره بارداری بر مغز انسان ها 

مشخص نشده است.
در این تحقیق، ۸۳ کودک بریتانیایی بین ۷ تا ۱۳ ســال مبتال به 
مشــکالت رفتاری، با ۸۱ کودک دارای رفتار خوب مقایسه شدند. 

معموال مشکالت رفتاری همراه با اختالل بیش فعالی هستند.
در طول بارداری، مادر این کودکان پرسشــنامه ای در مورد رژیم 

غذاییشان پر کرده بودند.
سپس با استفاده از نمونه های خون گرفته شــده از کودکان، ژن 
IGF۲ آنها را ارزیابی کردند و دریافتند تغذیــه بد و ضعیف دوره 
بارداری، با میزان باالتر متیل دار شــدن IGF۲ در کودکان مبتال 
 IGF۲ به مشکالت رفتاری مرتبط اســت. متیل دار شدن بیشتر
هم با افزایش عالئم اختالل بیش فعالی، فقط در کودکان مبتال به 

مشکالت رفتاری، مرتبط بود.

 بــه گفته محققــان، افراد بلندقــد و کوتاه قــد با انــواع مختلفی از 
بیماری ها رو به رو هستند.

مطالعه محققان دانشکده پزشکی آلبرت انیشــتین نیویورک نشان 
می دهد افراد قدبلند از ریســک کمتر ابتال به بیماری قلبی عروقی و 
دیابت نوع ۲ برخوردارند؛ اما احتمال ابتال به برخی سرطان ها در این 

افراد نسبت به افراد کوتاه قد بیشتر است.
جفری کابات، عضو ارشــد تیــم تحقیــق، در این باره مــی گوید: 
 »ســرطان های مالنوم )پوســت(، تیروئیــد، کلیه، ســینه، روده و 

راست روده )مقعد(، ارتباطی قوی با قد دارند.«
 بــه گفتــه وی، »زنــان قدبلندتــر دارای اعضــای بــزرگ تــر 
و ســلول های بیشــتر هســتند؛ از این رو احتمال بروز جهش های 
منتهی به سرطان در آنها بیشتر اســت؛ همچنین این احتمال وجود 
دارد که هورمون ها و فاکتورهای رشــد تاثیرگذار بر قد، بر ریســک 

سرطان هم تاثیر داشته باشند.«
بلند یا کوتاه قد بودن، همچنین می تواند فاکتور مهمی در ســالمت 
مغز فرد باشــد. زنی با قد ۱/65 متر در مقایسه با زنی با قد ۱/55متر، 
 5۰ درصــد کمتر در معــرض مرگ ناشــی از دمانــس )زوال عقل( 
قرار دارد؛ همچنیــن، زنان دارای قد حدود ۱/۷۲ متر در مقایســه با 
زنان دارای قد ۱/6۰متر، کمتــر در معرض ابتال به بیماری های قلبی 

هستند. به عالوه افراد کوتاه قد، بیشتر مستعد ابتال به دیابت هستند.
طبق یافته های مطالعاتی، افراد با قد ۱/5۷متر با وزن نسبتا معمولی، 

سه برابر کمتر در معرض لختگی خون قرار دارند. 
مردان با قد ۱/۸۲متــر و بلندتر، ۲/6برابر بیشــتر در معرض ابتال به 

»ترومبوآمبولی وریدی« هستند.

دانشمندان حین بررســی نوعی بیماری تنفســی، به شواهدی 
مبنی بر خاســتگاه ویــروس ســرماخوردگی دســت یافتند. 
محققان در بدن شــتر ویروســی مشــاهده کرده اند که شبیه 

به ویروس ســرماخوردگی بوده و منجر به بیمــاری »مرس«  یا 
»نشانگان تنفسی خاورمیانه« می شــود. این ویروس از خانواده 
کوروناویروس محسوب شــده و پس از ورود به بدن، ابتدا عالئم 

سرماخوردگی را در بیمار ایجاد می کند.
اکنون محققان دانشگاه بن آلمان به شواهدی دست یافته اند که 
نشان می دهد منشأ ویروس سرماخوردگی، درست مثل بیماری 

مرس شترها بوده است.
 سرپرســت تیم تحقیقاتی در ایــن خصوص گفت: مــا در ابتدا 
قصد داشــتیم بیماری مرس را مورد بررســی قرار دهیم؛ اما در 
 HCoV-229E روند پژوهش متوجه شــدیم که پاتوژن هــای
متعلق بــه ویروس مرســوم ســرماخوردگی، در 6 درصد نمونه 

هزارتایی شترها به چشم می خورد.

مطالعــه محققــان دانشــگاه ماساچوســت نشــان مــی دهد 
اســتفاده از ماســک هــای پارچــه ای ارزان بــه امیــد کاهش 
قرارگیــری درمعــرض آلودگی هوا، نــه تنها فایده نــدارد، بلکه 
 احســاس اشــتباه ایمنی را بخصوص در مناطق بــا آلودگی باال 
 ایجاد می کنــد. به گفته این محققان، اســتفاده از ماســک های 
 پارچه ای موجــب کاهش قرارگیــری در معــرض برخی ذرات 
می شــود؛ اما متداول ترین ماسک های مورداســتفاده در جهان، 
 معموال عملکرد ضعیفی دارند. طی مجموعه ای از آزمایشــات با 
آدمک هــای آزمایشــی در نپال، محققــان چهار نوع ماســک 
را مــورد آزمایش قــرار دادند: ماســک جراحی پلیســه دار، دو 
 ماســک پارچه ای و یک ماســک مخروطی دارای پره های بازدم.

به گفته محققان، ماســک هــای پارچه ای فقــط در محافظت 

 در مقابــل ذرات کوچک تــر از ۲/5میکرومتر موثر هســتند. این 
ماســک ها ارزان و قابل اســتفاده مجــدد هســتند و معموال در 

کشورهای در حال توسعه استقاده می شوند.

وطن اصلی گیاه  کنجد، کشــور هند اســت که از آنجا به 
نقاط دیگر دنیا راه یافته است.

در حال حاضر، چین بزرگ تریــن تولیدکننده کنجد در 
دنیا می باشد.

کنجد از قدیمی ترین چاشــنی های شــناخته شــده ای 
است که قدمت آن به ۱6۰۰ ســال پیش از میالد مسیح 

برمی گردد.
همچنین کنجــد از دانه های روغنی با ارزش اســت که 
در طول سال قابل دسترسی اســت و معموال به سه رنگ 
سفید، قهوه ای و ســیاه وجود دارد که نوع سیاه آن روغن 

بیشتری دارد؛ اما طعم نوع سفید آن بهتر است.
برخی خواص دارويی کنجد:

 - دانه هــای کنجد حــاوی دو ماده به نــام Sesamin و
Sesamolin  اســت کــه از ابتال به فشــار خــون باال 
 پیشــگیری کــرده و نیــز کبــد را از هر گونه آســیبی 

مصون می دارد.
 ، E دانه کنجد به خاطر داشــتن مقادیر زیادی ویتامین -

محافظ و تقویت کننده قلب و سیستم عصبی است.
- اســتعمال خارجی روغن کنجــد بــرای از بین بردن 
 چین و چروک های پوســت و دیگر بیماری ها پوســتی 

مفید است.
- این دانه به علت داشتن کالری باال،  موجب افزایش وزن 

و چاقی می شود.
- مقدار کلســیم موجود در نصف پیمانه کنجد، سه برابر 

شیر در همان مقدار است.
- اســتفاده از روغن کنجد برای از بین بردن کرم روده و 

نیز پیشگیری از تشکیل چرک در بدن، مفید است.
- گرفتگی صدا را از بین می برد.

- کنجد به تقویت حافظه کمک می کند.
- سوزش ادرار را رفع می کند.

-کنجد بــا همه خواصی کــه دارد، بــرای معده ضعیف 
 مناســب نیســت؛ زیــرا هضــم آن مشــکل اســت و 

در این  صورت، باید با عسل و سرکه خورده شود.

کشــک، یک ماده غذایــی معجزه آساســت کــه در بردارنده 
ویتامین نیاسین، چربی، نمک و پروتئین است.

شاید بسیاری از شــما ندانید که کشک، یکی از مواد لبنی است 
که تنها در ایران یافت می  شود؛ در واقع می توان گفت که مانند 
دوغ تهیه شــده از ماســت، این فرآورده محصولی کامال ایرانی 
اســت. وجود ضرب المثل های فراوان در مورد کشــک در زبان 
فارسی، نشــان دهنده قدمت تولید و استفاده ازاین ماده غذایی 

مفید است.
کشــک یکی از فرآورده های فرعی شیر است که به روش سنتی 
از جوشاندن، تغلیظ و خشک کردن دوغی که پس از کره  گیری 
باقی می  ماند یا از ماست بدون چربی تهیه می شود. میزان مواد 

مغذی در کشک  های مختلف، به نوع فرآوری و همچنین شیر یا 
ماده اولیه آن بستگی دارد. مهم  ترین استفاده درمانی از کشک، 
پیشــگیری از بروز یا پیشــرفت بیماری پوکی استخوان است. 
میزان مناسب کلسیم و فسفر و نســبت این دو ماده مغذی در 
ترکیب کشک، شرایط ایده آلی را برای استفاده بهینه از کشک 
مصرفی در پیشگیری از پوکی اســتخوان به وجود آورده است.

توجه کنید که پوکی استخوان، زنان را بیشتر تهدید می کند.
توصیه های بهداشتی:

با توجه به اینکه کشــک یکــی از غنی ترین منابــع پروتئین 
حیوانی است، محیط مناسبی برای رشــد میکروارگانیزم های 
مختلف است که اغلب سبب مسمومیت و حتی مرگ می شود. 

بنابراین توجه به موارد ذیل ضروری است:
۱- از کشــک  های بســته بندی )پاستوریزه( شــده که دارای 

برچسب و مجوز بهداشتی هستند، استفاده کنید.
۲-کشــک را در یخچال نگه داری نمایید و از فروشــندگان هم 

بخواهید همین کار را در مغازه های خود انجام دهند.
۳- تا حد امکان از مصرف کشــک مایع باز خــودداری کنید و 
درصورت اســتفاده، ۱۰ تا ۲۰ دقیقــه قبل از مصــرف، آن را 

بجوشانید تا میکروارگانیزم های آن کاهش یابد.
۴- بهتر اســت به مقدار نمک موجود در کشــک توجه کنیم؛ 
افرادی که به فشــار خون باال مبتال هســتند، کشک بی  نمک 

استفاده کنند.

محققان هشدار می دهند:

تاثیر رژيم غذايی دوره بارداری
 در بروز بیش فعالی

محققان می گويند:

تفاوت بیماری های افراد بلند قد و 
کوتاه قد را بشناسیم

آشنايی با توصیه های بهداشتی و خواص کشک آشنايی با خواص کنجد

ماسک های پارچه ای، تاثیری در جلوگیری از آلودگی هوا ندارند

خواص خوراکی ها

دانستنی ها

 پیشنهاد  سردبیر: 
تاثیر رژيم غذايی دوره بارداری در بروز بیش فعالی

 اثر ماهی های چرب 
بر سالمت چشم 
بیماران ديابتی

 به گفته محققان، مصــرف دو وعده ماهی در هفتــه برای کاهش 
ریسک نابینایی در افراد دیابتی کافی است.

»رتینوپاتی دیابتی« یک مشکل جدی و حاد دیابت نوع۲ است که 
به دلیل کاهش تامین خون برای شــبکه چشــم ایجاد می شود. به 
گفته آلیکس ســاال-ویال، این وضعیت متداول ترین علت نابینایی 

مرتبط با دیابت است.
در این مطالعه، تیم تحقیــق، بر بیمارانی تمرکــز کردند که رژیم 
غذایی کلی شان متشکل از غذاهای عمدتا کم چرب یا گیاهی بود. 

تیم تحقیــق دریافتند افرادی که حداقل دو وعــده ماهی چرب در 
هفته مصرف می کردند، در مقایسه با کســانی که رژیم غذاییشان 
حاوی ماهی کمتری بود، از ریســک پایین تر ابتال بــه رتینوپاتی 
دیابتی برخوردار بودند. در این تحقیق، شــرکت کنندگان به ســه 

گروه رژیم غذایی تقسیم شدند: 
رژیم غذایی کم چرب، رژیــم غذایی مدیترانــه ای همراه با روغن 
زیتون تصفیه نشــده و رژیم غذایی مدیترانــه ای همراه با مصرف 
روزی ۳۰ گرم گردو، فندق و بادام غنی از امگا۳. محققان دریافتند 

افراد گروه دوم، شاهد کاهش ریسک ابتال به نابینایی بودند.
 همچنین محققان عــادت مصرف غذاهای دریایــی در این افراد را 
به مدت 5 ســال پیگیری کردند. نتیجه مطالعــات چنین بود که 
افرادی که به طور منظم 5۰۰ میلی گرم در روز اســید چرب امگا۳ 
)معادل دو وعده ماهی چرب در هفته( مصرف می کردند، ۴۸درصد 
کمتر در معرض ابتال بــه رتینوپاتی دیابتی قرار داشــتند. به گفته 
ساال-ویال، کاهش التهاب سیســتماتیک، زمانی روی می دهد که 

میزان امگا۳ افزایش می یابد.

شترها؛ منشأ سرماخوردگی انسان!

داليل سقط جنین
 دلیــل اصلی ســقط جنیــن در ماه هــای اول بــارداری،

ناهنجاری های کروموزومی اســت. از دالیل دیگر می توان 
 به اختالل در ســلول تخم یا اســپرم، ســن مادر، برخی از 
بیماری ها، مصرف داروها، مصرف الکل، ســیگار، موقعیت 
نامناسب سلول تخم در رحم و مواد غذایی آلوده اشاره کرد.

عالئم سقط جنین
اولین عالمت سقط جنین خونریزی است که هم می تواند 
به صورت لخته باشــد و هــم به صورت خونریــزی عادی، 

معموال به رنگ قرمز یا قهوه ای است. 
البته همیشــه خونریزی یا لکه بینی به معنی سقط جنین 

نیست؛ شاید عالمت مشکل دیگری باشد.
 عالمت دیگر ترشــحات غیر عادی اســت که این ترشحات 
می تواند مایع درون رحم باشــد. درد کمــر و لگن از دیگر 

عالئم سقط می باشد.
ارتباط مواد غذايی با سقط جنین

مسلما یک رژیم غذایی عادی نمی تواند عاملی برای سقط 
جنین باشد؛ ولی عفونت های انگلی و باکتریایی که از طریق 
مواد غذایی منتقل می شوند، می توانند یکی از عوامل سقط 

به حســاب آیند؛ به همین خاطر به خانم های باردار توصیه 
می شود که از مصرف لبنیات پاستوریزه نشده، گوشت های 
خام یا گوشــت هایی که به آن حرارت کافی داده نشــده، 
غذاهای دریایــی و ماهی هایی که میزان فلزات ســنگینی 
ماننــد جیوه و ســرب در آنها زیاد اســت، امعا و احشــای 

حیوانات و جگر مرغ خودداری کنند.
اهمیت مصرف اسیدفولیک در خانم ها و ارتباط 

آن با سقط جنین
 حتمــا این توصیــه را بارهــا شــنیده اید که بهتر اســت

خانم ها از ۳ ماه قبل از بارداریشــان، اسیدفولیک )ویتامین 
B9( مصرف نمایند. اســیدفولیک در رشد لوله های عصبی 
جنین نقش زیادی داشــته و از نقص های عصبی در جنین 

پیشگیری می کند. 
همچنین مطالعات مختلف نشــان داده اســت که کمبود 
اســیدفولیک خطر ســقط جنین را افزایش می دهد. زنان 
 باردار به مصــرف روزانــه 6۰۰ میکروگرم اســیدفولیک

 نیاز دارند.
مرکبات، ســبزیجات با برگ های ســبز تیره و حبوبات، از 

منابع عمده این ویتامین به شمار می آیند.

ارتباط مصرف امگا 3 با سقط جنین
همه ما کمابیش با خواص روغن ماهی آشنا هستیم. روغن 
ماهی حاوی امگا ۳ اســت؛ نوعی اســید چرب اشباع نشده 
که در پیشــگیری از بیماری هــای قلبی و عروقــی، انواع 
ســرطان ها و آرتریت کاربــرد دارد. همچنیــن تحقیقات 
نشــان داده اســت که امگا ۳ عوارض دوران بارداری مانند 
پره اکالمپســی )افزایش فشــارخون مادر باردار همراه با 
دفع پروتئین از ادرار( را کاهش می دهد و در رشد سیستم 
 اعصاب مرکــزی، مغز و چشــم های جنین نقــش زیادی 

دارد. 
همان طور که گفته شد، سقط، علت های مختلفی دارد که 
یکی از دالیل آن، سندروم آنتی فســفولیپید )یک اختالل 
اتوایمیون که در این سندروم، سیستم ایمنی بدن به اشتباه 
 به فســفولیپیدهای غشــای ســلول های رگ های خونی 

حمله می کند و باعث ایجاد لخته در عروق می شود( است.
در زنان بارداری که با این مشــکل مواجه هستند، تشکیل 
لخته خون در عروق جفت، منجر به عدم دسترســی جنین 
 به مواد غذایی شــده و در نتیجه این موضوع باعث ســقط 

می گردد. 
چندین مطالعه نشــان داد مصرف امگا ۳ در دوران بارداری 

از پیشرفت این سندروم جلوگیری می کند. 
البته خانم های بــاردار به این نکته توجــه کنند که چون 
اغلب ماهی ها آلوده به فلزات سنگین هستند و خود فلزات 
ســنگین موجود در غذاهای دریایی، عاملی برای ســقط 
 به حســاب می آید، حتی االمــکان در دوران بــارداری از

ماهی هایی استفاده کنند که کمترین میزان جیوه را داشته 
باشــد یا اگر از مکمل های امگا ۳ استفاده می کنند، از فاقد 

جیوه بودن آن مکمل ها اطمینان کافی حاصل کنند. 
بهتر اســت در دوران بارداری بــرای تامین امــگا ۳ مورد 
 نیاز خــود، از منابع گیاهــی آن مثل مغزهایــا تخم کتان

 استفاده نمایند.
آيا خوردن آناناس باعث سقط جنین می شود؟

شاید شــما هم شــنیده باشــید که گفته می شود مصرف 
آناناس باعث سقط جنین می شــود. باید خاطرنشان کرد 
که آناناس حاوی آنزیمی به نام »بروملین« است که دارای 
اثرات ضد التهابــی، ضد درد و ضد تورم بوده و از تشــکیل 

لخته در خون جلوگیری می کند. 
تحقیقــات نشــان داده اســت که ایــن آنزیم مــی تواند 
 باعث ســقط شــود؛ ولی به شــرط اینکه به صورت مکمل 

استفاده شود؛ یعنی در مقدار زیاد. 
مصرف ۱ یــا ۲ واحد آنانــاس در هفته )با توجــه به اینکه 
 هر واحد آناناس، یک فنجان آناناس خردشــده به حســاب 
می آید(، هیچ نوع تاثیری بر ســقط جنین نــدارد. پس با 

خیال راحت آناناس میل کنید؛ البته زیاده روی نکنید.

خانم های باردار به اين 
نکته توجه کنند که 

 چون اغلب 
ماهی ها آلوده به فلزات 
سنگین هستند و خود 
فلزات سنگین موجود 

در غذاهای دريايی، 
عاملی برای سقط به 

 حساب می آيد،
حتی االمکان در دوران 

 بارداری از 
ماهی هايی استفاده 

کنند که کمترين میزان 
جیوه را داشته باشد

آیا خوراکی ها می توانند باعث سقط جنین شوند؟

 کلمه سقط جنین زمانی به کار می رود که بارداری تا قبل از هفته بیستم، خود به خود پايان يابد. معموال سقط در 
سه ماه اول بارداری اتفاق می افتد.

زيبايی

مژه هــا و ابروها بخشــی از افزایش دهنده هــای زیبایی 
هســتند؛ بخصوص در زیبایی چشــم ها. هر قدر مژه های 
بلندتر و پر پشت تری داشته باشیم، زیبایی چشم هایمان 
بیشتر خواهد بود. زمانی که مژه ها و ابروها کم پشت شده 
یا یکدفعــه بریزند، وضعیت واقعا اســترس زایی برای فرد 

ایجاد خواهد شد.
 امروزه افرادی که از این بخش زیبایی بهره مند هســتند، 

تعدادشان زیاد نیست؛ آیا می دانید چرا؟
هر بی نظمی در مکانیزم طبیعی کارکرد اعضای بدن عللی 
 دارد که در ادامه، برخــی از آنها را کــه در ایجاد ریزش و 

کم پشتی موهای مژه و ابرو نقش دارند، می شناسیم.
1-وسواس مو کنی:

این موقعیت بــا موقعیت و شــرایط فیزیکی فــرد رابطه 
نزدیک دارد. وســواس موکنی، مشکلی است که فرد بدون 
داشــتن توانایی کنترل، موهای مژه و ابرو را کشیده و در 
 نهایت از محل جدا می کند. این مشــکل اصوال از کودکی 
آغاز می شود که گاهی کنترل شده و گاه هم با بی توجهی 

ادامه پیدا می کند.
۲- اختالالت تیروئیدی:

پرکاری و کم کاری غده تیروئید در بدن، در کنار اختال الت 
و مشکالت سالمت فراوانی که به دنبال دارد، باعث ضعف و 
شکنندگی موهای مژه می شود. از نتایج اختال الت پرکاری 
تیروئیدی، مــی توان به کم توانی عمومــی، بی طاقتی در 
تحمل هوای گرم، مشکل قورت دادن مواد خوراکی، خواب 

نا آرام،کم کردن وزن، سر درد و ریزش مو اشاره کرد.
از عوارض کم کاری تیروئید هم می تــوان به کمبود توان 
در تحمل ســرما، اضافه وزن، داشتن پوســتی خشک و... 
اشاره داشــت. با کم کاری تیروئید موهای ابروها و مژه ها 
به صورت نامنظم دچار ریزش شــده و چهره بدی به خود 

می گیرد.
3-ضعف سیستم ايمنی:

زمانی که سیستم ایمنی بدن، ضعیف و در برابر فاکتورهای 
منفی نامقاوم باشــد، همین فاکتورهای منفی با هجوم به 
بخش بخش بدن، آســیب هایی را به جای می گذارند که 

ریزش مو از بارزترین آنهاست.
۴-حساسیت های شیمیايی:

همان طــور که واقف هســتید، ریمل ها و لوازم آرایشــی 
چشــمی حاوی مقدار باالیی مواد شــیمیایی هستند که 
 اگر پوســت و موهای پلک چشــم به این مواد حساسیت 
نشان دهند، ریزشــی شدید حاصل می شــود. همچنین 
عامل حساسیت زای دیگر همچون گرد و غبار، بی تاثیر در 

ریزش موهای مژه و ابرو نیستند.

دلیل اصلی ريزش مژه و ابرو 
چیست؟ )1(

 محققان موفق به توسعه پروتزی شــده اند که می تواند در درمان 
بیماری های مرتبط با حافظه مانند آلزایمر مفید باشد.

بیماری دمانــس یا زوال عقــل در اثر تخریب ســلول های مغزی 
 رخ داده و باعث کاهش تدریجی عملکرد شــناختی فرد می شود.

مهم ترین عالیم بیمــاری زوال عقــل عبارت اســت از تغییرات 
شخصیتی، از دســت دادن حافظه، بی توجهی به بهداشت فردی و 
مشکل در صحبت کردن و روابط اجتماعی. در واقع آلزایمر یکی از 

شایع ترین نوع زوال عقل سالخوردگی است.
محققان به دنبال توســعه دستگاه کوچکی هســتند که در ناحیه 
هیپوکامپ بیماران، ایمپلنت شده و درمان بیماری های مرتبط با 

حافظه را تسریع می بخشد.
 ایــن دســتگاه حامــل الکترودهایی اســت کــه به نــورون ها 
کمک می کند تا وظایف خود را انجــام داده و اطالعات ورودی در 
اطراف و محیط را به خاطرات بلندمدت تبدیل کنند. این دســتگاه 
 توســط محققان دانشــگاه کالیفرنیــای جنوبی و به سرپرســتی 

»تد برگر« ساخته شده است.
تد برگــر دربــاره این پروژه مــی گویــد: در حال بررســی نتایج 
این دســتگاه بر انســان ها هســتیم و تاکنون نتایــج خوبی نیز 
بــه دســت آورده ایــم. در ایــن روش، الکترودهــا در  قســمت 
هیپوکامــپ مغز، ســیگنال های ســلول های عصبــی را هنگام 
یادگیری یا رمزگــذاری ثبت می کنند. در ادامه و پس از بررســی 
چگونگــی تبدیل ســیگنال هــا، به ســاخت مدل هــای ریاضی 
برای ســیگنال های ورودی و خروجی پرداخته شــد. با استفاده 
از این دســتگاه کوچک کــه از آن بــا عنوان »ایمپلنــت مغزی« 
یاد می شــود، می توان  بــه هیپوکامپ شــخص کمــک کرد تا 
حافظه خــود را بهبود بخشــد. ایمپلنــت پروتز حافظــه، مجهز 
 بــه الکترودهایی برای ثبت ســیگنال هــا در حالــت یادگیری، 
 ریزپردازنــده هایــی بــرای بررســی و الکترودهایی اســت که 
ســلول های عصبی را بــرای رمزگذاری در بخش ســیگنال های 
خروجی یا حافظه تحریک مــی کند. این اولین باری نیســت که 
ایمپلنت های مغزی ساخته می شوند؛ بلکه ایمپلنت های دیگری 
نیز برای افراد مبتال به بیماری پارکینســون و صرع نیز ساخته و به 

عنوان درمانی تجربی مورد استفاده قرار گرفته بودند.

پروتز مغزی؛ راهگشای بیماری های 
مرتبط با حافظه
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پیشنهاد سردبیر: 
زندگی در ونوس از خیال تا واقعیت

 تخت طاووس یــا تخت خورشــید، تخت عظیم و مجللی ا ســت که 
با اســتفاده از جواهرات خزانــه قاجار و به دســتور فتحعلی شــاه 
 ســاخته شــده اســت. در ابتدا به ســبب خورشــید جواهرنشان 
و مرصعــی کــه در باالی تخــت نصب شــده، تخت خورشــید نام 
گرفت. ســال ها با همین نام شناخته می شــد تا آن که فتحعلی شاه 
با بانویی به نام طــاووس تاج الدوله ازدواج کرد. پــس از آن بود که به 
مناســبت نام طاووس الدوله، تخت به نام تخت طاووس مشهور شد. 
ناصرالدین شــاه که عالقه ویژه ای به جواهرات و نفایس ســلطنتی 
 داشــت، در زمان خود دســتور بــه تعمیر و بازســازی تخــت داد. 
پس از انجام تعمیرات، تغییراتی جزیی نیز بر روی تخت اعمال شد که 
از آ ن  جمله اضافه شدن مصرع هایی با مضمون تعمیر تخت به فرمان 
ناصرالدین شــاه اســت. این اشــعار بر روی کتیبه ای از زر در اطراف 
تخت، به خط نستعلیق و با مینای الجوردی نگاشته شده است. محل 
نگهداری تخت طاووس تا سال۱۳۶۰ در کاخ گلستان بود. پس از آن 
به ســبب وجود جواهرات بر روی تخت، به خزانــه جواهرات ملی در 
بانک مرکزی واقع در خیابان فردوســی منتقل شد. الزم به ذکر است 

این تخت طاووس با تخت طاووس نادری متفاوت است.

دیدنی ها

اخبار کوتاه

اصفهانگردی

انتشارات چرخ زمان به تازگی محصولی را با عنوان » نقشه تاریخ« 
اثر جان اســپارکس را با ترجمه رضا مرتضوی  منتشر کرده است؛ 
نقشــه ای که به گفته ناشــر به ارتفاع صدوهفتاد سانتی متر است 
که چهارهزار ســال تاریخ ایران و جهان را به  تصویر می کشد. این 
اثر ســه هزار مدخل دارد که شــامل اقوام، ملت ها، پادشاهی ها، 
امپراتوری هــا، دولت ها، رویدادهــای کلیدی تاریخــی و روابط 
بین آن ها، جنگ ها و صلح ها و شــخصیت های برجسته تاریخی، 
 دینی، علمی، هنری، فرهنگی و سیاســی می شــود. موضوعات 
مطرح  شــده در نقشــه تاریخ عبارت اند از: تاریخ باســتان، تاریخ 
نوین، تاریــخ فرهنگ، تاریخ علم، تاریخ فلســفه، تاریخ فن آوری، 
تاریخ نظامی، تاریخ هنر، تاریخ سیاســی و تاریخ ادیان. از نقشــه 
تاریخ می تــوان در مطالعــات تاریخی، جغرافیایــی، ژئوپلتیک، 
مردم شناسی، جامعه شناسی، علوم سیاسی، دین پژوهی، اقتصاد 
 و زبان شناســی بهره برد. رویدادهای ذکرشــده در این نقشــه، 
از چهارهزار سال پیش آغاز می  شوند و تا سال ۱۳۹۴ خورشیدی 
) ۲۰۱۵ میالدی ( ادامه  پیدا می کنند. این نقشــه۱۷۰ سانتی متر 
ارتفاع و ۳۲ سانتی متر عرض دارد. محور عمودی نقشه به۸۰ بازه 
زمانی پنجاه ساله تقسیم شده است. این بازه ها با سه مرجع زمانی 

میالدی، شمسی و قمری در دو سوی نقشه مشخص شده اند. 

درآمد گردشــگری جمهوری آذربایجان در سال جاری به بیش از 
۱/۸ میلیارد دالر خواهد رسید.

 به گزارش خبرگــزاری مهر به نقــل از خبرگــزاری » رپورت « 
 در آذربایجـــان، بــــــه نظــــر کارشناســــــان ســازمان 
«، درآمــد   World Travel and Tourism Council  «
 جمهــوری آذربایجــان در زمینه گردشــگری در ســال جاری 
به ۱/۸۳۴ میلیارد دالر خواهد رســید. بنا بر این گزارش، در سال 
جاری تعداد گردشــگران خارجــی که به جمهــوری آذربایجان 
ســفر می کنند، در مقایســه با ســال ۲۰۱۵ میالدی ۶/۴ درصد 
 افزایش پیــدا خواهد کــرد و به بیــش از یک میلیــون نفر بالغ 
خواهد رســید. همچنین در این خبر آمده اســت: روزانه حدود 
۱۰۰۰ نفر از شــهروندان کشــورهای عربی، به ویژه از عربستان 
ســعودی، قطر، کویت، عمان و عــراق به جمهــوری آذربایجان 
 ســفر می کنند. بر پایه همین گزارش و بنا بر اعالم وزارت فرهنگ 
و گردشــگری جمهوری آذربایجان، در ماه می سال جاری تعداد 
گردشــگران خارجی در مقایسه با دوره مشــابه سال گذشته۳۰ 

برابر افزایش پیدا کرده است.

 یک شهروند مســلمان چینی فاصله۸۱۵۰ کیلومتری میان چین 
و عربستان را برای انجام فریضه حج با دوچرخه طی کرد.

 این فرد مســلمان چینی که » محمد « نام دارد و ســاکن شــهر 
» ژین ژیانگ « است، پس از طی مسافت طوالنی۸۱۵۰ کیلومتری 
که دو ماه به طول انجامید، به شــهر طائف عربستان رسید و پس از 
استقبال در این شهر، عازم مکه شــد. این دوچرخه سوار چینی در 
حالی تصمیم به انجام این ســفر طوالنی و طاقت فرسا گرفته است 
که امسال ۳۷ پرواز مســلمانان چینی را به عربستان خواهند برد.

همچنین بنابر اعالم اداره امور مذهبی عربستان، امسال در مجموع 
۱۴۵۰۰ شهروند چینی برای ادای فریضه حج به عربستان می آیند 
که تاکنون ۱۱ هزار نفر از آن ها وارد خاک این کشــور شــده اند.در 
سال ۲۰۰۷ میالدی نیز یک مرد ۶۳ ســاله اهل چچن، برای انجام 

فریضه حج مسافت ۱۲ هزار کیلومتری را با دوچرخه طی کرد.

تخت طاووس؛ شاهکار
جواهرسازان اصفهانی

» نقشه تاریخ « به ایران رسید؛

 گردآوری
تاریخ چهار هزار ساله جهان

رپورت پیش بینی کرد؛

درآمد 1/8 میلیارد دالری جمهوری 
آذربایجان از گردشگری

 مسلمان چینی با دوچرخه، خود را 
به مناسک حج رساند 

مناره ها یکی از سازه های اصلی معماری ایرانی هستند که 
در دوره های مختلف تاریخی از آن ها به  عنوان برج آتش یا 
برج نشانه یا راهنما برای راهنمایی کاروان  ها در مسیر جاده 
 ها و نشــان دادن مکان های اصلی بافت شهری یا به عنوان 

محل خبر رسانی یا اذان  گویی استفاده می شده است.

 منار ساربان، یادگاری از دوره سلجوقیان
منار ساربان اصفهان که در خیابان کمال اصفهان واقع شده 
یا به عبارتی در شــمال محله جویباره که جز بافت قدیمی 
یهودی  نشین اصفهان واقع شده اســت، یکی از زیباترین 
و بلندترین  مناره های تاریخی اصفهان در عهد ســلجوقی 
یعنی قرن ۶ هجری به شمار می رود و دارای تزئینات آجر 

و کاشی است.
منار ساربان در ســه طبقه و بدون پایه ساخته شده است. 
ارتفاع این مناره در حدود ۴۸ متــر و محیط قاعده آن ۱۴ 
متر که از پایین به باال دارای هفت قســمت متمایز اســت، 
قسمت ابتدای آن آجر چینی ساده، قسمت دوم و سوم آن 
دارای تزیینات عالی آجری و بخش چهارم آن تاج اول مناره 
اســت که مقرنس های آجری همراه با کاشی فیروزه ای آن 
را بسیار جالب کرده است و در قســمت پنجم آن تزیینات 
آجری و در بخش ششم تاج دوم مناره است و قسمت هفتم 

آن تارک مناره دیده می شود.
در قاعده دو تاج این مناره دو کتیبه بســیار زیبا از بهترین 
 رنگ فیروزه ای کاشی به چشــم می خورد و مناره مزبور که 
 از ارتفاع اولیه آن اندکی کاسته شــده است در حال حاضر 
 به سمت مغرب متمایل شــده و این تمایل از دور و نزدیک 

به طور کامل نمایان است.
 واژه ساربان

واژه ساربان نیز در زبان فارسی به معنای شتربان یا نگهبان 
شتر اســت و از آنجا  که مناره ســاربان به عنوان یک سازه 

 منفرد، بلند و شــاخص از بیش تر نواحــی و جوانب بیرون 
 و درون شــهر به خوبی قابل مشاهده بوده اســت، به نظر 
می رســد که کاربری اصلــی آن راهنمایــی و  جهت  یابی 

کاروان ها برای دسترسی به مرکز شهر بوده است.
درباره وجه تسمیه منار ساربان به نظر می  رسد گفته کتاب 
نصف جهان فی تعریف االصفهان درست باشد و ساختمان 
 ســارویه که شــرح آن در مبانی معدومه االثر بیان شــده 
در همیــن محلــه بــوده و هنگامــی کــه خمارتکیــن 
تصرفاتــی در آن بنــا کــرد احتمــال دارد این منــاره را 
هم او ســاخته باشــد و مناره به نام محل اشــتهار داشته 
 و کــم کم ســارویه بــه ســاروان و ســاروان به ســاربان

تغییر وضع داده است.
 مناره ساربان، برج پیزای ایران

 مناره ســاربان که از آن به عنــوان برج پیزا ایــران هم نام 
می برند، دارای انحراف است.

 این مناره در حدود هشــت درجه به ســمت جنوب شرقی 
از امتداد قائم منحرف شــده اســت که ناشــی از نشست 
نامتقارن در پایــه های آن اســت و می تواند به واســطه 
اختالالت موجود در شالوده آن یا به دلیل تغییرات متوالی 
 در سطح تراز ایستایی در ســفره آب زیر زمینی یا استفاده 

از چاهک های آب منازل اطراف باشد.
میزان انحـــراف مناره ساربان باید به طـــور مرتـب مورد 
 پایش قرار گیرد تــا از خطر احتمالی ریــزش آن در آینده

جلوگیری شود.

مناره های اصفهان ) 1 (

جلوه گری برج پیزا در اصفهان!

قاب روز
قبرستان هواپیماها، جاذبه ای مخفی در تایلند

تعدادی هواپیمای جت   MD-82  که پیش تر متعلق به خطوط هوایی اورینت تای بود امروزه در بانکوک به یک جاذبه دیدنی تبدیل  شــده اند ، در محلی که به آن قبرســتان هواپیماها می گویند. هرچند در ابتدا قرار نبود این الشــه های هواپیما یا بهتر است بگوییم 
 هواپیماهای بازنشسته، بدین شکل بدون استفاده قرار بگیرند و هدف از جمع کردن آنها در این نقطه ایجاد یک کافه با تم هواپیما  بود که به نتیجه نرسید و این هواپیماها در این نقطه رها شدند.   این طور که به نظر می رسد هنوز هم برنامه ای مبنی بر جا به جا کردن این 

هواپیماها وجود ندارد ، حتی گفته می شود زمینی که  این هواپیماها در آن رها شده اند، بسیار گران قیمت است.

 در بیشــتر مواقع از ونوس به عنوان خواهر دوقلوی زمین یاد 
می شود و دلیل آن شــکل ظاهری و اندازه مشابه آن ها است 
ولی اگر بخواهید بر روی آن زندگی کنید امری غیر قابل قبول 
به حساب می آید، ولی ۳ بیلیون ســال پیش همه چیز بسیار 

متفاوت تر بوده است.
سیاره ونوس

  این سیاره زیبا دومین ســیاره نزدیک به خورشید به حساب 
می آید و در میان عطارد و زمین قرار گرفته است. جالب است 
 که بدانید بعد از ماه، دومین شی آســمانی درخشان است که 
 می توان آن را در آســمان شــب دیــد. به دلیــل جو ضخیم 
 و غلیظی که دارد رصد آن بســیار ســخت صــورت می گیرد 
و این موضوع به اسرارآمیز بودن این سیاره کمک کرده است. 
در زبان یونانی نام این ســیاره ونوس است و ما به آن ناهید نیز 
می گوییم. در زبان فارسی نام این ســیاره را بیدخت و بیلفت 
نام نهاده اند که به معنی دختر خدا است. ونوس در دسته بندی 

سیاره های زمین ســان قرار دارد و دلیل آن داشتن کوه های 
آتشفشانی و کوهستان اســت. ۲۲۵ روز طول می کشد تا این 
سیاره یک بار به دور خورشید بچرخد و از تفاوت های ونوس با 
زمین می توان به جو آن اشــاره کرد که پر است از دی اکسید 
کربن.  چرخش این سیاره از شــرق به غرب است و خورشید 
 از مغرب طلوع و در مشــرق غــروب می کند. ســیاره زهره را 
می توان گرم ترین سیاره منظومه شمسی دانست و دلیل آن 
پدیده گلخانه ای است. گفته می شود در میلیون ها سال پیش 
 شــرایط بر روی این ســیاره به گونه ای بوده که وجود حیات 
در آن امکان پذیر بوده است و دلیل از بین رفتن حیات بر روی 

ونوس نزدیک شدن آن به خورشید بوده است.
 تحقیقات دانشمندان درباره این سیاره

دانشمندان ناسا بر روی پروژه بسیار جالبی فعالیت می کنند. 
این افراد مدلی کامپیوتری از آینده زمین را ترســیم کرده اند 
و آن را با ســیاره ونوس تطبیق داده اند تا بتوانند چهره دوران 

 جوان این ســیاره را به دســت بیاورند. یافته ها باعث شد تا ما 
با این سیاره بیشتر آشــنا شویم و متوجه شــویم که زمین و 
 ونوس بیشتر شــبیه به هم هســتند. اطالعات به دست آمده 
 به ما ثابت کرد که زمانــی ونوس دارای اقیانــوس هایی بوده 
و دمای آن از زمین نیز خنک تر بوده اســت. در آسمان ونوس 
ابرهایی شــناور بودند و از ســیاره در مقابل اشــعه های مضر 
 محافظت می کردند. دلیــل از بین رفتن ایــن اقیانوس ها را 
 می توان نزدیک شدن ســیاره به خورشید دانســت و زمانی 

فرا رسید که همه اقیانوس ها خشک شدند و از بین رفتند.
 شرایط محیطی ونوس

ونوس بیشتر از زمین در معرض تابش خورشید قرار دارد و این 
موضوع باعث می شود که اگر آبی بر روی سطحش باشد تبدیل 
به بخار شود و به سمت جو برود و این موضوع باعث می شود تا 
پدیده گلخانه ای به وجود بیاید و به دنبال آن دما بسیار افزایش 
 پیدا می کند. این ســیاره دارای کوه های آتشفشــانی فعالی 
اســت که از میلیون ها ســال پیش تا به امروز به فعالیت های 
 خود ادامه می دهند. شاید در گذشته این سیاره دارای حیات 

بوده باشد ولی امروزه هیچ چیز شبیه به گذشته نیست.
 مدلسازی کامپیوتری از ونوس

با توجه به شباهت این سیاره در گذشته به حال و روز امروزی 
 زمین دانشــمندان با پیش بینی آینده زمین و مقایســه آن 
با سیاره ونوس مدل های ۳ بعدی زیادی را به دست آورده اند. 
Michael Way از ناســا قصد دارد تا اولین مدل ۳ بعدی از 
 این سیاره را با توجه به مشخصاتش درست کند. اطالعاتی که 
از این سیاره در دست هســت کلیدی هستند تا بتوانیم آینده 
 زمین و همین طور گذشــته ونــوس را بیشــتر درک کنیم 
 و بشناسیم. ســیاره ونوس حرکتی آرام دارد و برعکس زمین 
 می چرخد و این موضوع برای دانشــمندان بســیار مهم جلوه 
می کند. تیمی که بر روی این پروژه کار می کند امیدوار هست 

تا در پایان به نتایج مهمی دست پیدا کند.
 حیات روی ونوس

ممکن اســت این مدل کامپیوتری به ما ثابــت کند که زمانی 
 حیاط بــر روی این ســیاره در جریان بوده یا شــاید در آینده 
بار دیگر این حیاط برگردد. امروزه دانشــمندان و ناسا در حال 
جستجو سیاره مریخ برای پیدا کردن آب و حیاط هستند ولی 
 شاید با توجه به شرایط ونوس و شــباهت های آن در گذشته 
 و امروز این سیاره گزینه مناســب تری برای انجام تحقیقات 
و پیدا کردن نوعی دیگر از حیات باشــد. ممکن اســت برای 
شما جالب باشد که بدانید سیاره ونوس حدود ۴ بیلیون سال 
اســت که مرده ولی با این حال می تواند گزینه ای باشد برای 
پیدا کردن حیات اولیه درون این سیاره اسرارآمیز. برای مثال 
هم زمین و هم ونوس دارای کربن دی اکســید هستند، زمین 
در لیتوسفر و ســنگ ها و ونوس در اتمســفر خود. موقعی که 
زمانش فرا برسد مطمئنا اطالعات بیشــتری از این سیاره به 
دست خواهیم آورد. گذشته، حال و آینده اش را درک و لمس 
می کنیم و می توانیم آینده زمین خــود را نیز ببینیم. ممکن 
 است در آینده ســیاراتی را پیدا کنیم که دارای شرایط زندگی 

و همین طور آب باشند و این یعنی محل زندگی بعدی بشر.

سیاره اسرارآمیز ونوس یا ناهید یا زهره سالیان سال است که توجه بشر را به خودش معطوف کرده است. 
شاید به دلیل شباهتی که با زمین دارد یا شاید برای ناشناخته بودنش. ونوس دومین سیاره نزدیک به خورشید 
است و به همین دلیل از زمین بسیار گرم تر است. در ســال های اخیر دانشمندان سعی داشته اند تا اطالعات 
بیشتری را درباره این سیاره به دست بیاورند. سیاره ای را تصور کنید که جوی بسیار سمی و سطح بسیار گرمی 

دارد

ممکن است این مدل 
کامپیوتری، به ما ثابت 

کند که زمانی حیاط 
بر روی این سیاره در 
جریان بوده یا شاید 

در آینده بار دیگر این 
حیاط برگردد

این سیاره می تواند محل زندگی بعدی بشر باشد؟

زندگی در ونوس از خیال تا واقعیت

یک ماه توقف ســفر گردشــگران ایرانی بــه ترکیه، فرصتی 
بود برای ترمیــم بدرفتاری های قدیمی ترک ها با مســافران 
ایرانی. فرصتی که به نظر می رســد جبران خسارت های مالی 
ناشــی از کودتا بر آن ســایه انداخت و پیگیری این مطالبه را 
آن طور که معاون رییس جمهور می گویــد، تا دیدار بعدی با 
 وزیر گردشگری ترکیه به تعویق انداخت. مسعود سلطانی فر 
در پاســخ به این پرســش  که در مــدت کوتاه توقف ســفر 
گردشگران ایرانی  به ترکیه، چقدر از این فرصت برای پیگیری 
حقوق مسافران ایرانی در این کشــور استفاده شد و آیا طرف 
ترک ملزم به رفع خالءها و کمبودهــای قانونی در قراردادها 
 و آمدن پای میز مذاکره شــد؟ گفت: از مدت ها قبل نســبت 
به نحوه  خدمات رسانی ترک ها و آژانس های ایرانی فروشنده 
تورهای این مقصــد، معترض بودیم و تا بــه حال تذکرهایی 
زیادی هم داده ایم. در این مدت حتــی مجوز حدود ۱۵ دفتر 
 خدمات مســافرتی ایرانی را به دلیل ضعف در خدمات رسانی 

و بد تعهدی، موقتا و یا دایم تعلیق کرده ایم.
وی با اعتقاد به این که توقف سفر گردشگران ایرانی به ترکیه 
فرصت مناســبی برای انجام اصالحات مورد نیاز بود، افزود: 
پس از برقراری دوباره  تورهای این مقصد، در مذاکره با سفیر 
این کشور، شرطی گذاشته شد تا ضمن جبران خسارت های 
مالی تحمیل شده به مسافران ایرانی، در نحوه  خدمات رسانی 
و افزایش کیفیــت تغییرات اساســی به وجــود آید. رییس 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری با بیان 
این که مطالبه  ایران درباره  تغییر نحوه  رفتار با مسافران ایرانی 
و خدمات رســانی به آن ها، در دیدار با وزیر جدید گردشگری 
 ترکیه پیگیری می شــود، افــزود: وزیر گردشــگری ترکیه 
قول داده برای شــرکت در اجالس وزرای گردشگری سازمان 
همکاری های آسیا، ACD، شــهریورماه به ایران بیاید و قرار 
 شــده در دیداری دو جانبه، درباره کم و کیــف این موضوع 
با یکدیگر صحبــت کنیم. وی بیــان کــرد: امیدواریم وزیر 
 گردشــگری ترکیه به ایران بیاید تا ما بتوانیم این مســائل را 
به صورت دو جانبه حل و فصل کنیم. اگر او نیاید، ما مجبوریم 
 هیئتی را از ایران به ترکیه بفرســتیم تــا روی جزییات کار 

کند.
سلطانی فر همچنین گفت: درحال حاضر گزارشی از کیفیت 
پایین و برخوردهای نامناســب با مســافران ایرانی در ترکیه 
نداشــتیم، چون اجرای تورها بعــد از توقــف یک ماهه تازه 
 شروع شده و طبیعتا گزارش منفی نمی توانیم داشته باشیم، 
اما براســاس دیدگاه و مواضع قبلی که معترض به شــرایط 

بودیم، این مطالبه را حتما پیگیری می کنیم.

سلطانی فر اعالم کرد:

پرونده » بدرفتاری با مسافران 
ایرانی در ترکیه « روی میز

نگاه روز
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اخباريادداشت

مدیرکل تبلیغات اسالمی اصفهان با بیان اینکه استان اصفهان از 
نظر فعالیت های قرآنی به عنوان یک ام القری محسوب می شود، 
اظهار داشــت: موسســات قرآنی برتر، چهره های فاخر قرآنی، 
حفاظ نمونه و کشــوری، داوران و اســاتید بین المللی و قاریان 
نوجوان این استان نشان دهنده ســطح فعالیت های قرآنی است 

و دیگران بر این واقعیت ها صحه می گذارند.
حجت االســالم رحمت ا... اروجی افزود: ارگان هــای دولتی در 
مقایســه با حجم انبوه فعالیت های موسســات و خیران قرآنی، 
از نظر اقدامات عملــی، حرفی برای گفتن ندارنــد؛ اما به عنوان 
تســهیل کننده فعالیت هــا می تواننــد با نظــارت راهبردی به 
 تشــویق فعاالن قرآنی پرداخته و به عنوان یک هماهنگ کننده،

اقدام کنند.
مدیرکل تبلیغات اســالمی اســتان اصفهان بیان کرد: شورای 
توســعه فعالیت های قرآنی با مســئولیت نماینده ولی فقیه در 
استان و دبیری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی در حال فعالیت 
است و اداره کل تبلیغات اسالمی استان اصفهان مسئول کمیته 
نظارت بر هزینه و تایید عملکرد مالی شورای توسعه فعالیت های 

قرآنی است و در این زمینه فعالیت می کند.
وی درباره اجــرای طرح »فرزنــدان روح ا... با قرآن، در ســنگر 
مســاجد« گفت: این طرح برای نخســتین بار و همزمان با ایام 
رحلت امام خمینی)ره( و ماه رمضان با هدف انس بیشتر جوانان 
با مسجد در اســتان اصفهان برگزار شــد؛ همچنین مسابقات 
قرآنی در سطح دســتگاه ها و مســابقات ملی با کمک سازمان 

دارالقرآن الکریم و شهرداری اصفهان برگزار شده است.
مدیرکل تبلیغات اسالمی اســتان اصفهان با اشاره به برگزاری 
دومین همایش تخصصی حافظان کل قــرآن کریم در اصفهان 
بیان کرد: تاکنون در ســطح کشــور، 2 هزار مدرک تخصصی 
حفظ قرآن کریم توسط ســازمان دارالقرآن الکریم ارائه شده و 
در اســتان اصفهان، 300 نفر از حافظان کل قرآن کریم مدرک 
تخصصی حفظ قرآن دریافت کرده اند و تعدادی از حافظان برای 

دریافت مدرک تخصصی مراجعه نکرده اند.

مسئول بسیج اساتید استان اصفهان در نشست »زندگی متناقض 
ما؛ افزایش جمعیت یــا مبارزه؟!« گفت: بحــث جمعیت در حوزه 
اجتماعی، جزو مباحث زیســت شناســی اســت کــه موضوعی 
 پر چالش اســت و در ایــن رابطــه موافقان محکم و سرســختی

نیز وجود دارد.
علیرضا احساندوســت بیان کرد: براســاس دســتور رهبر معظم 
انقالب، باید این موضوعات در جمع نخبگی و در جمعیت محدود 
مطالعاتی مطرح شــود و ســعی شــود درحوزه هــای علمیه این 
موضوعات را با استفاده از کرســی های آزاد اندیشی و نقد وبررسی 

آن، همراه با نتایج محسوس وملموس انجام دهند.
 مسئول بسیج اساتید اســتان اصفهان تصریح کرد: این یک بحث

 صد در صد علمی است؛ بنابراین باید آمار، منابع داخلی وخارجی 
با همدیگر بررسی شــوند. همانطور که آمریکایی ها، روی جمعیت 
 ایران، مطالعــات فنی دارنــد.  وی ادامه داد: ما در نظام اســالمی 
 به ســر می بریم و حکومت ما دینی و اســالمی اســت و درحوزه 
جهان بینی درباره جمعبت باید دفاع کرد و بر اســاس مقتضیات 
زمــان ومــکان، اینگونه موضوعــات را بــه روز کرد؛ لــذا هرچه 
 آیه وحدیث بگوییــد نمی پذیرند؛ پــس باید ایــن موضوعات را

پرورش داد.
احساندوســت، نبایدهایی را در این زمینه بیان کرد و گفت: بحث 
علمی را سیاســی نکنید ودر باب ورود در موضوع جمعیت از منظر 
احساسی وارد نشــوید؛ زیرا این بحث تعقلی ومنطقی است؛ بحث 
جمعیت را فقط در زیر ســقف مدارس علمای دینی نبینید و نباید 

بی توجه به رهنمودهای رهبر فرزانه انقالب اسالمی باشیم.
مسئول بسیج اساتید اســتان اصفهان گفت: امروزه میانگین عمر 
ایرانیان ۶۵ سالگی اســت و اگر این سبک زندگی ما باشد میانگین 
عمر جمعیت ایرانیان به  ۴۵ ســالگی می رســد. یــک ملت تنبل 
که ورزش نمی کنند، وضعیت تغذیه، ســونامی سرطان در ایران، 
سمومات کشاورزی و ... که به لحاظ پزشــکی، نسل مارا نابود می 
کند، سبک زندگی من وشماســت و این یک سبک زندگی غربی 
اســت.  وی در پایان گفت: ما نباید در این موارد بی تفاوت باشیم و 
باتوجه به سخن رهبری؛ اول وآخر حرف ایشان، من وشماییم ودر 

این زمینه باید مردم را آگاه کنیم.
نشســت »زندگی متناقض ما؛ افزایش جمعیت یا مبارزه؟!«  ویژه 
 طالب، اســاتید و کارکنــان مرکز تخصصی تفســیر وعلوم قرآنی

 ام االئمه )س( شهرستان نجف آباد باحضور علیرضا احساندوست 
مسئول بسیج اساتید اســتان اصفهان در مرکز تخصصی ام االئمه 

)س( برگزارشد.

عضو انجمن مهندسی عمران اســتان اصفهان گفت: به خاطر حجم 
باالی مراجعات به پزشــکان و مراکز درمانی لزوم پارکینگ سازی در 

سطح استاندارد جهانی احساس می شود.
  محمد علی تباشــیری اظهار کرد: مطب های پزشکان در وضعیت 
موجود، توزیع مناسبی دارند و اگر بنا باشد تغییری صورت گیرد، باید 
مطب ها در خانه های ویالیی و در قســمت جنوبی ساختمان ایجاد 

شود.
وی ادامه داد: مســائل ترافیکی به وجود آمده بــه خاطر حجم باالی 
مراجعات به پزشکان متخصص اســت که نیازمند پارکینگ سازی 
 در ســطح اســتانداردهای جهانی اســت و در این زمینه می توان

 بیمارستان الزهرا را مالک قرار داد.
 عضو انجمن مهندســی عمران اســتان اصفهان تصریح کرد: طرح

 محله محور یا شهرهای خوشه ای می تواند به حل این مسئله کمک 
کند و مطب ها به شهرک های مســکونی و مناطق مختلف شهری 

انتقال پیدا کنند.
تباشــیری احداث پارکینگ های عمومی را راهــکاری کوتاه مدت 
دانست و خاطر نشان کرد: در آینده نزدیک جمعیت اصفهان به بیش 
از 7 میلیون نفر و تراکم شهری به 320 نفر در هکتار خواهد رسید که 

این موضوع اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل را ضروری می کند.

مديرکل تبلیغات اسالمی خبر داد:

صدور ۳۰۰ مدرک تخصصی حفظ 
برای حافظان کل قرآن در اصفهان

مسئول بسیج اساتید اصفهان:

 اگر سبک زندگی تغییر نکند
 میانگین عمر از ۶۵ به ۴۵ سال می رسد

 نیازمند پارکینگ سازی
 در سطح استاندارد جهانی هستیم

پیشنهاد سردبیر:
باید با برنامه ریزی و تدبیر در جنگ رسانه ای حضور یابیم

مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان از پیشتازی اصفهان در تولید 
فرآورده های دامی- لبنی خبر داد.

طهمورث نامداری گفت: اســتان اصفهــان با تولید ســاالنه یک میلیون 
و ۴۵0هزار تن انواع محصوالت پروتئینی شامل شــیر، گوشت و تخم مرغ 
رتبه نخست کشــور را به خود اختصاص داده اســت. وی خاطر نشان کرد: 
میزان تولید شیر خام در استان اصفهان با 8/۵ درصد افزایش به بیش از 390 
 هزار تن رسید.مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان افزود:

 ۴۵ درصد از 393 هزار تن شیر تولیدی در استان اصفهان به شهرستان های 
آمل، تهران و شیراز برای تبدیل شدن به فرآورده های لبنی ارسال می شود.

گفتنی اســت؛ در حال حاضر هزار و ۴12 واحد گاوداری صنعتی با ظرفیت 
۴۶0 هزار رأس دام در استان اصفهان مشغول فعالیت هستند.

مدیرمنطقه ۴ شهرداری اصفهان گفت: طرح کوه نخودی تاکنون 72 درصد 
پیشرفت داشته اســت.  محمد هویدا اظهار کرد: در غرب اصفهان کوه صفه 
واقع شده و گردشگران بسیاری را به ســمت خود ترغیب می کند؛ بنابراین 
مدیریت شــهری اصفهان درصدد برآمد که در شــرق اصفهان نیز چنین 
امکاناتی را برای شهروندان و گردشگران به وجود آورد. وی افزود: در همین 
راستا طرح احداث پارک کوهســتانی در دامنه کوه نخودی در منطقه شرق 
اصفهان به منظور ایجاد فضایی مناســب و آرام برای تفریــح خانواده های 

اصفهانی در دستور کار شهرداری قرار گرفت.
مدیر منطقه ۴ شهرداری اصفهان با بیان اینکه این پروژه تاکنون 72 درصد 
 پیشــرفت داشــته اســت، عنوان کرد: فاز اول طرح اجرای کوه نخودی تا 

بهمن ماه سال جاری تکمیل می شود.

پیشرفت 72 درصدی طرح ساماندهی کوه نخودیاصفهان سکان دار فرآورده های دامی و لبنی در کشور

درحاشیه

پنجمین جشنواره همســرایان )کرال(فرهنگی با حضور 
مدیــر کل فرهنگــی هنــری وزارت آمــوزش و پرورش 
 کشــور، مدیر کل آموزش و پــرورش اســتان اصفهان و 
شرکت کنندگان 9 استان در اردوگاه شهید بهشتی برگزار 
شــد.قائدیها مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در 
این جشــنواره گفت: فضای تعلیم و تربیت باید آمیخته با 
انواع هنرها باشد؛ چرا که معلم با انسان ارتباط دارد و تنها 
فردی اســت که برای اجرای نقش خود باید از تمام هنرها 

استفاده کند.
وی افزود: شغل زیبای معلمی ارتباط مثبت و متقابل بین 
فراگیر و یاد دهنده اســت، اگر این ارتباط متقابل به خوبی 

برقرار نشود تعلیم و تربیت به درستی اتفاق نمی افتد.
وی اشاره کرد: زمانی این ارتباط اثرگذار است که آمیخته با 
انواع هنرها و کارهای زیبا باشد. خوشبختانه در دولت تدبیر 
و امید جشنواره هایی برگزار شده که آموزش و پرورش را به 

سمت خالقیت و نوآوری سوق داده است.
وی خاطر نشان کرد: اگر این مطلب را بپذیریم که در قرن 
21 ضرورت یادگیری با قرن هــای قبل تفاوت پیدا کرده و 
قبول کنیم که اولین هدف توســعه یادگیــری در دنیای 
امروز، توسعه خالقیت اســت می توانیم به ارزش برگزاری 

این جشنواره ها پی ببریم.
قائدیها گفت: در دنیای امروز آموزش مهارت های زندگی 
ضرورت دارد نه یاد دادن الفبای درســی، باید بپذیریم که 
کار گروهی اثر بخش تر از کار فردی اســت و کارگاه های 
آموزشی و تربیتی باعث ارتقای نشاط، بهداشت جسمی و 

روحی برای فراگیران می شود.
وی ادامه داد: باید در بســتر های تعلیــم و تربیت، امید به 
آینده را در دل نوجوانان، نونهاالن و جوانان آینده ساز میهن 
اســالمی شــکوفا کنیم و بپذیریم که نیاز اصلی فراگیران 
ما در مدارس و آموزشــگاه ها ســالمت روانی، اجتماعی، 
جســمی و اعتماد به نفــس در بین فضاهای آموزشــی و 

فرهنگی است.
وی تاکیــد کرد: یقینا اجــرای این چنین جشــنواره ها و 
آمیختن فضای آموزشــی به چنین هنرهایی ما را در بستر 

هدف عالی سوق می دهد .
وی خاطر نشان کرد: هویت ملی هر کشور آمیخته با آداب 
و سنن و هنرهای آن کشور است. نغمه خوانی، آواز و سرود 

بخشی از اولویت های کشور ماست.
 وی ادامــه داد: آموزش و پرورش به ســمتی حرکت کرده 
که آموزش آینده ســازان خود را با این محیط های هنری 

آشنا کند.

در پنجمین جشنواره همسرايان فرهنگی مطرح شد؛

آموزش مهارت های زندگی را 
جايگزين الفبای فارسی کنیم

مسئول اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: کشاورزان 
 پیشرو در دیسکانشن هواشناســی استان اصفهان، در تولید

 ۴ محصول گندم، جو، انگور و بادام پیشرو هستند.
 در جلسه ای که با حضور مسئول اداره کل هواشناسی استان 
اصفهان، تعدادی از کارشناســان دســتگاه های مشارکتی، 
کشاورزان پیشرو در دیسکانشن هواشناسی کشاورزی استان 
و با هدف بحث و تبادل نظر در مــورد چهار حوزه محصولی 
تهک کشاورزی شناسایی شده برگزارشد، مسئول اداره کل 
هواشناســی اســتان اصفهان توصیه های هواشناسی الزم، 
همچنین نیازسنجی و تولید محصوالت مورد نیاز استان را 

به این کشاورزان گوشزد کرد.
بابک اســدی ضمن تاکید بر اینکه کشــاورزان دیسکانشن 
هواشناسی کشــاورزی اســتان در چهار حوزه محصوالت 
گندم، جو، انگور و بادام پیشــرو هســتند گفت: هم اکنون 
جلسات تهک، در 12 شهرستان استان به صورت هفتگی در 
حال برگزاری است و طبق برنامه ریزی انجام شده کشاورزان 
پیشرو در هر منطقه موظف هستند در جلسات شهرستانی 
هواشناسی کشاورزی شــرکت نمایند.  شــایان ذکر است 
اداره هواشناسی استان اصفهان دارای ۵ تهک در حوزه های 
کشاورزی، آلودگی و کیفیت هوا، ورزش و سالمت، عمران و 

ترابری و نیز میراث فرهنگی و گردشگری می باشد.

علیرضا قلمبر دزفولی، مدیرعامل ایرانســل با اشاره به 
اینکه در حال حاضر یک هزار و 810 ســایت ایرانسل 
در استان اصفهان فعال است، بیان داشت: از این تعداد 
3۶0 ســایت نسل ســه و 180 ســایت نیز نسل چهار 
هســتند.  وی با بیان اینکه در حال حاضر در اســتان 
اصفهان 2۵ ســایت TBLT نیز فعال شده است، افزود: 
تعداد سایت هایی که جدیدا در استان در حال اجراست 

یک هزار و ۵70 سایت است.
 مدیرعامــل ایرانســل بــا تاکید بــر اینکــه تاکنون

 808 میلیارد تومان در اســتان اصفهان سرمایه گذاری 
 کرده ایم، ابراز داشت: بر این اســاس در حال حاضر در

 ۵0 شهر اصفهان نسل سه ایرانســل و در 1۶ شهر نیز 
نسل چهار ایرانسل را راه اندازی کرده ایم.

وی با اشاره به اینکه 330 میلیارد تومان دیگر در استان 
اصفهان سرمایه گذاری خواهیم کرد، ابراز داشت: برای 
 توســعه خدمات در اســتان اصفهان تمام توان خود را

 به کار خواهیم کرد.
قلمبر دزفولی با اشــاره به 1۵0 برابری سرعت اینترنت 
در شهرهای اســتان اصفهان از بهمن 9۴ تاکنون بیان 
 داشت: این امر در نســل دو، دوازده برابر و در نسل سه

 سه برابر شده است.

 کشاورزان استان اصفهان 
در تولید ۴ محصول پیشرو هستند

فعالیت يک هزار و 81۰ سايت 
ايرانسل در استان اصفهان 

مخابراتپزشکیهواشناسی
رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر داد:

بهره مندی يک میلیون 
اصفهانی از يارانه سالمت

پای ديرين ديرين در کفش 
سه شنبه های بدون خودرو

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اظهار داشت: از ابتدای 
اجرای طرح بیماران تحت حمایت، بیش از یک میلیون نفر 
از یارانه سالمت استان اصفهان استفاده کرده اند؛ همچنین 
در اســتان اصفهان بیش از 3۵ هزار نفر تا 1۵ اردیبهشــت 

سال جاری از طرح زایمان طبیعی رایگان بهره برده اند.
غالمرضا اصغری افزود: اقدامی دیگر کــه در بخش زایمان 
صورت گرفته بهبود شــرایط بوده است. در این راستا فضای 
زایمان را بزرگ تــر و امکانات را نیز افزایــش دادیم، فضاها 
 در 17 بیمارســتان بازسازی شــده و تنها در دو بیمارستان 

تازه ساز هنوز تغییری ایجاد نشده است.
وی بیان کرد: یکــی از خدمات طرح تحول نظام ســالمت، 
ارتقای ســطح کیفیت خدمات ســرپایی بود که در استان 
اصفهان بیش از 8 میلیون بار مراجعه داشــته ایم. مســئله 
دیگر مانــدگاری پزشــکان در مناطق محروم بــود که در 
مناطق محروم 17۵ متخصص، ابقا شدند تا در این مناطق در 
رشته های مختلف حضور پیدا کنند. اصغری گفت: پیش از 
طرح تحول، ۵ درصد از پزشکان تمام وقت در مناطق محروم 
در اختیار بیمارستان های دولتی بودند که اکنون این مسئله 
به 8۵ درصد رسیده و در این راستا اعتراض هایی نیز بوده اما 
سعی ما بر این اســت تا مردم هزینه کمتری را برای درمان 

خود در مناطق محروم بپردازند.

دبیــر کمیتــه فرهنــگ شــهروندی شــهرداری 
اصفهــان از تولیــد انیمیشــن دیریــن دیریــن بــا 
موضوع ســه شــنبه های بدون خــودرو خبــر داد.

ســعید امامی با بیان اینکــه تاکنون اســتقبال قابل 
 توجهــی از ســوی مســئوالن و شــهروندان از طرح 
سه شنبه ها در چهارباغ  شده است، گفت: بر این اساس 
در راستای ترویج فرهنگ اســتفاده کمتر از خودروی 
شــخصی، شــخصیت های اصلی مجموعــه »دیرین 
 دیریــن« از جملــه »وی« ، »اون یکــی« ، »پیرهن

 قهــوه ایــه« ، »پیرهــن قرمــزه« و »تــازه وارد«  
میهمان اصفهان شــده انــد.  وی ادامــه داد: در این 
 تیــزر کــه در کانــال کمیتــه فرهنگ شــهروندی 
isfahanshahrvandi@ بارگذاری شــده اســت 
سعی شده  به صورت طنز شــهروندان را به استفاده از 
وسیله نقلیه پاک به جای وسیله نقلیه موتوری ترغیب 
کند.دبیر کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان 
تصریح کرد: »سه شــنبه های بدون خودرو« طرحی 
است که از سوی کمیته فرهنگ شــهروندی و پویش 
مردمی ترافیک شــهرداری اصفهان بــه منظور ترویج 
 فرهنگ اســتفاده از وســیله نقلیه پاک، در تابســتان

 سال جاری اجرا شده است.

شهرداری

مســعود احمدی افزادی در آیین افتتاحیــه گردهمایی 
مدیران روابــط عمومی هــای ادارات کل اوقــاف و امور 
خیریه سراسر کشــور که در اصفهان برگزار شد، با تاکید 
 بر اینکه در حال حاضر جهــان وارد موج چهارم ارتباطات 
شــده اســت و با موج عظیمی از انفجار اطالعات  روبه رو  
هســتیم، اظهار داشــت: در عصر چهارم ارتباطات دنیای 
رســانه ها از مونولــوگ محوری بــه دیالــوگ محوری 
 تبدیل شــده و این امــر زمینه ســاز توســعه ارتباطات

شده است.
وی با اشاره به اینکه ورود به موج چهارم ارتباطات، شکاف 
بین نسلی را ایجاد کرده اســت، ابراز داشت: امروز شاهد 
آن هستیم که شــکاف بین نســل ها بیش از پیش شده و 
فرزندان و والدین با یکدیگر در تضاد و تداخل بین نســلی 
مواجه هســتند و این یک آســیب اجتماعی را به دنبال 

خواهد داشت.
 مدیــرکل صــدا و ســیمای مرکز اصفهــان بــا تاکید

  بــر اینکه در حــال حاضر 22۵ شــبکه فارســی زبان و 
 بیــش از 9 هــزار شــبکه ماهــواره ای برفراز آســمان 
برنامه های خود را در دســترس همگان قــرار می دهند، 

 تصریح کرد: بــر آورد این همه ظرفیت بیانگر این اســت
 که در حال حاضر ما در یک جنگ رســانه ای قرار گرفته 

و در این میان باید گفت سکوت بهترین راه حل نیست.
وی با اشــاره به اینکه باید با برنامه ریزی و تدبیر در جنگ 
رســانه ای حضور یابیم، افزود: در این زمینه آگاه ســازی 
مردم باید طالیه دار حرکت ما در این جنگ باشــد و این 
امر از طریق اطالع رســانی ســریع، صادقانــه و مطابق با 

معیارهای روز محقق می شود.
 مســعود احمــدی افــزادی با تحلیــل شــرایط کنونی

  رســانه ها نیــز بیــان داشــت: بــا پیدایــش فضــای 
مجازی و شــبکه های اجتماعی، ماهواره ها بسیار کوچک 
تر شــده و از طریق گوشــی های همراه به دنیای ما رخنه 
کرده اند و ما باید اقتضاعات فضــای مجازی را درک کنیم 
و با بررســی ابعاد مختلف آن بتوانیم از ایــن تهدید یک 

فرصت بسازیم.
وی با تاکید بر اینکه رســانه های امروز باید بر ســه رکن 
اساســی میل مخاطب، نیاز مخاطب و مصلحت مخاطب 
مبتنی باشــند، افزود: باید با بررســی دقیق این ارکان و 
ترکیب مناســب این عناصــر جهت ایجاد یک پیوســت 

مناســب رســانه ای، برنامه ریزی و اقدامــات الزم را در 
راســتای جریان ســازی و مقابله با هجمه های دشمنان 
صورت داد.مدیر کل صدا و ســیمای مرکز اصفهان اضافه 
کرد: در بسیاری از مواقع برنامه هایی که توسط دستگاه ها 
 و ارگان هــای مختلــف اجرا می شــود فقط ارائــه آمار و 
 گفت وگــو اســت و هیچگونه دســتاوردی را بــه دنبال
  نــدارد و ایــن امــر باعــث شــده تــا مــا گرفتــار

تشریفات شویم.
وی همچنین به پیشــرفت هایی کــه در زمینه ارتباطات 
توسط روابط عمومی های ادارات اوقاف و امور خیریه ایجاد 
شده است اشاره کرد و ادامه داد: در سال های اخیر ادارات 
اوقاف و امور خیریه به واسطه روابط عمومی ها با رسانه ها 
تعامل داشته اند و این امر نشانه خوبی است؛ اما همچنان 
رسانه ها مؤخر هستند و این در حالی است که اگر پیوست 
رسانه ای مناســبی بین روابط عمومی ها با رسانه ها ایجاد 
شود اجرای برنامه با کیفیت بهتر و دستاوردهای بیشتری 

همراه خواهد بود.
 احمدی افــزادی بــه نقــش و جایــگاه امامــزادگان و

 بقاع متبرکه اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ما به سمت 
ایجاد هویت اصلــی و فرا ملی حرکت مــی کنیم که این 
هویت برگرفته شــده از امامزادگان و بقاع متبرکه است و 
فراملی است و سازمان اوقاف و امور خیریه در این راه باید 
نقش پررنگ تری نسبت به گذشته ایفا کند؛ چرا که مردم 
همه آرزوهای خود را در ایجــاد پیوند با امامزادگان و بقاع 

متبرکه می دانند.
۵۰ درصد مردم استان اصفهان با وقف آشنايی 

ندارند
وی با ارائه آماری در خصوص میزان آشنایی مردم جامعه 
با وقف نیز گفت: بر اساس نظرســنجی صورت گرفته در 
صدا و ســیما ،1۶ درصد مردم به خوبی با وقف آشنا بودند 
و 33 درصد اطالعات کمی داشتند این در حالی است که 

بیش از ۵0 درصد هیچگونه آشنایی نداشتند.
مدیرکل مرکز صدا و سیمای استان اصفهان تصریح کرد: 
همچنین 3۴ درصد از مــردم تفاوت بیــن وقف، زکات، 
وجوهات نقــدی و خمس را می دانســتند در صورتی که 
بیش از ۶۵ درصد مردم اصــال اطالعات الزم در این زمینه 

را نداشتند و آگاهی الزم را نیز دارا نبودند.
 وی ادامــه داد:ایــن آمارهــا نشــانگر آن اســت کــه 
 روابــط عمومی ها بایــد بیش از گذشــته در این راســتا 
 وارد شــوند و بــا اطالع رســانی دقیــق و اســتفاده از

  ابزارهــای روز جهــت تقویــت ســطح آگاهــی مردم 
فعالیت نمایند.

مديرکل صدا و سیمای مرکز اصفهان:

باید با برنامه ریزی و تدبیر در جنگ رسانه ای حضور یابیم

 آگاه سازی مردم 
بايد طاليه دار 

حرکت ما در جنگ  
رسانه ای باشد و 
اين امر از طريق 

اطالع رسانی 
سريع، صادقانه و 

مطابق با معیارهای 
روز محقق می شود

  مديرکل صدا و ســیمای مرکز اصفهان گفت: بر اساس نظرســنجی صورت گرفته در صدا و سیما بیش از
 ۵۰ درصد مردم اصفهان هیچگونه آشنايی با وقف ندارند.
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پیشنهاد سردبیر: 
موتور تیممان خراب شده است

 مهرداد  محمدی، مهاجم- هافبک این فصل سپاهان با گذاشتن پستی 
در اینستاگرام به کاپیتان ســابقش در راه آهن ادای احترام کرد تا از این 
طریق از او حمایت کرده باشد. جالب آنکه عبدی هم پای این پست آرزو 

کرد که محمدی در جام جهانی برای ایران بازی کند.

 سلطان ادب و معرفت 
از نظر یک سپاهانی 

فوتبال جهان

 پاکو آیســتاران ســرمربی تیم فوتبال والنســیا بعد از شکست 
این تیم مقابل الس پالماس قول داده اســت که برخالف تمایل 
باشگاه آرســنال به جذب »شــکودران موســتافی«، وی را در 

باشگاه حفظ کند.
تیم فوتبال والنسیا در اولین دیدار فصلش در خانه، خط دفاعی 
آشفته داشــت و حتی گل قیچی برگردان »ســانتی مینا« هم 
باعث نشد تا ســه امتیاز بازی را بگیرند و با نتیجه ۴ به ۲ مغلوب 

حریف شدند.
بالفاصلــه بعد از بازی »پاکو آیســتاران« ســرمربی والنســیا 
 اشاره کرد »شــکودران موســتافی« مدافع ملی پوش آلمانی و 
»پاکو آلکاسر« مهاجم این تیم باشگاه را ترک نخواهند کرد. وی 

همچنین گفت هنوز به دنبال جذب بازیکنان جدید است.
وی به خبرنــگاران گفت: »موســتافی« برای فروش نیســت 
و در والنســیا خواهد ماند. بازار نقل و انتقاالت باز اســت و هنوز 
احتماالتی وجود دارد. »لــی هون« )رییس باشــگاه( پیش از 
 این گفت که »آلکاســر« هم بــه همان قطعیت »موســتافی« 
می ماند. رییس باشگاه به صورت علنی گفته است که »آلکاسر« 

و »موستافی« برای فروش نیستند و من باید به او اعتماد کنم.
در حالی که والنســیا در اولین دیدار از رقابت های فصل جدید 
اللیگا مغلوب حریفش شد، »آیســتاران« به پیشرفت در ادامه 
فصل مطمئن است.وی افزود: نسبت به نتیجه ناراحت و ناامیدم 
اما از نمایش تیــم راضی ام. بهتر بازی کردن مشــکل اســت. 
کارایی حریف بهتر از حالت معمول بــود. نتیجه عادالنه بود، ما 
شانس پیروزی داشــتیم ولی دقیق نبودیم. می خواهم که تیم، 
شخصیت داشته باشد و این امر واضح است. ایمان دارم که اگر به 
همین شکل ادامه دهیم و اشتباهاتمان را برطرف کنیم، نتیجه 

می گیریم.

  ســرمربی جدیــد انگلســتان در اقدامی عجیــب در نظر دارد 
»جان تری« را به تیم ملی انگلستان دعوت کند. مدافع چلسی 

پیش از این از »سه شیرها« خداحافظی کرده است.
»جان تری« آخرین بار در سپتامبر سال ۲۰۱۲ مقابل مولداوی 
به میدان رفت و پس از آن به تیم ملی انگلســتان دعوت نشد تا 

اینکه ماه گذشته اعالم بازنشستگی کرد.
تری در سال ۲۰۱۱ مجموعه مشکالتی هم با »آنتون فردیناند«، 
مدافع کویینز پارک رنجرز داشــت و رفتار نژادپرستانه از او سر 

زده بود که اتحادیه فوتبال انگلستان را برآشفت.
 اتحادیه فوتبــال، وی را مقصر شــناخت و ۲۲ هــزار پوند هم 
جریمه اش کرد. ضمن اینکه از چهار بازی هم محروم شد. پس 
از آن جان تری تحت تاثیر آن اتفاق، جایگاه خود در تیم ملی را 

هم متزلزل دید.
تیم فوتبال انگلســتان در رقابت های یورو ۲۰۱۶ با شکســت 
مقابل ایســلند از دور رقابت ها کنار رفت که ضعف خط دفاعی 
 این تیم، عامل اصلی این شکســت تلقی شد.»سام آالردایس«

 در خصــوص احتمــال دعوت مجدد جــان تری بــه تیم ملی 
انگلستان گفت: شاید اگر فرصتی شــد با او تماس بگیرم؛ البته 

باید صبر کنیم تا ببینیم چه می شود.
ســه شــیرها در رقابت های مقدماتی جام جهانــی ۲۰۱۸ با 

اسلواکی بازی خواهند داشت.

هواداران تیم ســلتیک اســکاتلند ۴5 هزار پوند برای کمک به 
مردم مظلوم فلسطین جمع آوری کردند.

هواداران تیم اســکاتلندی ســلتیک پس از به اهتزاز درآوردن 
پرچم کشور فلسطین در لیگ قهرمانان اروپا برابر تیمی از رژیم 
صهیونیستی خبرساز شــدند. آنها اکنون دومین اقدام حمایتی 
خودشان را از مردم مظلوم فلسطین با جمع آوری ۴5 هزار پوند 
در عرض یک روز نشان دادند.  قرار است این پول در زمینه های 

پزشکی در کشور فلسطین مورد استفاده قرار گیرد.  
همچنین قرار است لوازم ورزشی گســترده نیز برای حمایت از 
کودکان فلسطینی که به ورزش عالقه مند هستند نیز در اختیار 

مردم این کشور قرار گیرد.
این اقدام هواداران ســلتیک نیز دو ســال گذشــته تکرار شد 
 که البته اتحادیــه فوتبال اروپا یوفــا، این تیم اســکاتلندی را 
۱5 هزار پوند جریمه کرد. با این حال اقدام هواداران سلتیک در 
لیگ قهرمانان اروپا بازتاب خوبی در رســانه های ورزشی جهان 
داشته اســت و خیلی ها به تمجید از این کار هواداران سلتیک 
پرداختند. قرار است به زودی یوفا بار دیگر درباره اقدام هواداران 

سلتیک تشکیل جلسه بدهد.

سرمربی والنسیا:

موستافی فروشی نیست

جان تری به تیم ملی انگلستان 
بازمی گردد

 جمع آوری 45 هزار پوند 
برای کمک به مردم فلسطین

فضای مجازی

ســهراب بختیــاری زاده در تحلیل از وضعیت امروز اســتقالل 
گفــت:» بازیکنانی کــه در حد و انــدازه این تیم هســتند کم 
اند. حتــی بعضی از بازیکنــان میلیاردی این تیم هــم در قواره 
 استقالل نیستند. متاســفم که این را می گویم؛ اما در استقالل

 بازیکن هایی می بینم که با آنها تا ســر کوچه هم نمی شود رفت 
 چه رســد به اینکه با آنها بخواهیم به آســیا برویم. استقالل در 

پست های کلیدی، نیاز به بازیکنان با کیفیت تری دارد.«
حرف امروز سهراب بختیاری زاده ما را به یاد یک جمله از خداداد 
عزیزی می اندازد که در انتقاد از یک تیــم داوری بر زبان آورده 
بود. او در اوج عصبانیت گفته بود اگر به من باشــد گله گوسفند 
را هم به این داور نمی دهم که از این طــرف خیابان به آن طرف 
خیابان ببرد چه رســد به اینکه وی را برای قضاوت یک بازی از 

لیگ برتر انتخاب کنم!

 لیــگ قهرمانان آســیا تنهــا تورنمنــت معتبر دنیاســت کــه زمان 
برگزاری اش با وقفه چندماهه از مرحله یک هشتم تا یک چهارم مواجه 
می شود چون تقویم فوتبالی شرق و غرب قاره با یکدیگر تفاوت زمانی 

فاحشی دارد.
با این حال رقابت هــای مرحله یک چهارم نهایــی فصل ۲۰۱۶ لیگ 
قهرمانان آســیا از دیروز وارد دور رفت خود شد آن هم در شرایطی که 
ایران باز هم یک نماینده در این مرحله ندارد. در مهم ترین بازی دیروز 
در بین تیم های غرب قــاره العین امارات میزبان لوکوموتیو تاشــکند 
 بود و الجیــش هم با النصر امــارات روبه رو شــد.العین در مرحله قبل

 ذوب آهن را از پیش رو برداشــت و النصر هم تراکتورسازی را شکست 
داده بود.

طبق قوانین جدید مســابقات در مراحل نهایی همچنان در دو قسمت 
غرب و شرق آسیا پیگیری می شود تا فینال را دو تیم برتر برگزار کنند.

 با این بازیکنان 
تا سر کوچه هم نمی شود رفت!

 استارت لیگ قهرمانان آسیا 
در غیاب ایرانی ها

.

چند روز پیش بود که پیشکسوتانی چون خداداد عزیزی و مهدی 
هاشمی نسب علیه مســئوالن برگزاری، دیدار نمادین با ستارگان 
پیشین فوتبال اسپانیا انجام دادند و از نهادهای نظارتی خواستند 

که به مسائل این بازی ورود کنند.
 اما در فاصله کمتر از ۴۸ ســاعت ظاهرا همه چیز گل و بلبل شد 
و همین پیشکســوتان با همان افــرادی که از آنهــا انتقاد کرده و 
خواســتار ورود نهادهای نظارتی بر عملکردشان شده بودند، دور 
یک میز نشســتند و ناهار خوردند. این اتفاقات ابهامات این بازی 
خبرساز را بیشتر کرد و مشخص نیســت در این فاصله کوتاه چه 
اتفاقی افتاده است که نظر این پیشکســوتان تغییر کرد و دیگر از 
آن همه ابهام و اتهام مالی خبری نشــد و همه چیز به گل و بلبل و 

ناهار دورهمی تبدیل شد. 

از مصاحبه های آتشین تا ناهار دورهمی برای بازگشت، به دو هفته زمان نیاز دارمطلسمی که دست از سر کمالوند برنمی دارد

رفتن غریبانــه داوران بیــن المللی فوتبال 
کشورمان به المپیک و اســتقبال باشکوه از 
آنها در تهران بعــد از قضاوت فینال المپیک 
می تواند حــاوی پیام های جالبــی برای ما 
باشد. شاید تنها کســانی که ایمان داشتند 
داوران بیــن المللی فوتبال کشــورمان در 
المپیک ۲۰۱۶ ریو کاری می کنند کارستان، 
خانواده هایشــان بودند که همان شبی که 
در غریبی، داوران ایرانی می خواســتند عازم 
 برزیل شــوند همراه آنها به فرودگاه رفته و 

بی خیال خواب شبانه شدند!
علیرضــا فغانی، رضــا ســخندان و محمد 
منصوری ســه داور افتخار آفریــن فوتبال 
کشورمان در حالی به برزیل رفتند که هیچ 
مقام و مسئولی وظیفه خودش ندانست برای 

بدرقه آنها قید خواب شبانه را بزند و رنج سفر 
به فرودگاه را به جا بخرد؛ امــا گویا خیلی از 
همین مسئوالن همه پتانسیل و انرژی خود 
را برای بازگشــت آنها ذخیره کرده بودند تا 
شاهد باشیم در مراسم استقبال از آنها حتی 
کســانی به فرودگاه بروند کــه هیچ نقش یا 

ارتباطی با جامعه داوران ندارند!
البته شاید اینگونه استقبال ها به خود داوران 
هم خیلی نچسبد؛ چرا که آنها می دانند این 
جماعت فقط برای دیده شــدن به استقبال 
آنها آمدنــد؛ چه اگر تنها با یــک قضاوت در 
یک بازی معمولی قرار بود به کشور باز گردند 
قطعا شاهد چنین استقبالی از سوی مدیران 

فوتبالی کشور نبودند!
فغانی، ســخندان و منصوری می دانند اگر 

هم موفقیتی به دســت آمده فقط به دلیل 
توانایی خودشــان بوده و نه چیــز دیگری. 
البته وقتــی غریبانه تهــران را به مقصد ریو 
ترک کردند بــه موفقیت خودشــان ایمان 
داشتند و در نهایت هم بزرگ ترین موفقیت 
داوری تاریخ کشورمان به دست مردانی رقم 
خورد که فقط خودشــان و خانواده هایشان 
به موفقیــت آنها در المپیــک ۲۰۱۶ ایمان 
داشــتند. به هر حال این دوره از المپیک هم 
تمام شــد و موفقیت داوران ایرانی به تاریخ 
این بازی ها پیوســت؛ اما موضوعی که باید 
مورد بررســی قرار بگیرد و به آن توجه شود 
این اســت که نباید فقط در موفقیت ها کنار 
یکدیگر بود. باید این جمله معروف از ســر 
الکس فرگوســن که قبل از بازنشستگی اش 
آن را گفته ســرلوحه کارمان قرار دهیم که 
»کسانی که در شکســت ها با ما نبودند حق 
ندارند در موفقیت ها و پیروزی ها هم در کنار 

ما باشند.«

قاب روز درحاشیه

هافبک تهاجمی تیم فوتبال ســپاهان اعالم کرد که برای بازگشــت به 
تمرینات گروهی تیمش به دو هفته زمان نیاز دارد.

 MRI فرید بهزادی کریمی در مورد آخریــن وضعیت خود بعد از گرفتن
گفت: خوشبختانه شــرایط خوبی دارم و بعد از بازی هفته سوم، مراحل 
درمانی ام را به صــورت مرتب انجام داده ام. تعطیلــی لیگ هم برای من 
خوب بود تا بازی های کمی را از دســت بدهم و حــاال تالش می کنم تا 

خیلی زود برگردم.
وی در مورد اینکه آیــا در هفته پنجم برای ســپاهان بازی خواهد کرد 
یا خیر، افزود: من بایــد کارهای قدرتی را انجام دهم تــا از لحاظ بدنی 
به شرایط ایده آل برســم. برای بازگشــت به دو هفته زمان نیاز دارم و 
امیدوارم به بازی هفته پنجم برســم. با این حال هنوز نمی توان در این 

مورد قطعی حرف زد.

سرمربی تیم فوتبال گســترش فوالد معتقد است طلسمی وجود 
دارد که در هر فصل، عملکرد او را در هفته های ابتدایی تحت تاثیر 

قرار می دهد.
فراز کمالوند گفت: یک طلسمی همیشــه با من است که از وقتی 

کارم را آغاز کرده ام دست از سرم برنمی دارد. 
البته طلســم جالبی اســت اینکه در هفته های ابتدایی نمی توانم 
با تیم هایــم نتیجه بگیرم، اما در ادامه فصــل اتفاقاتی می افتد که 
همه لب به تحســین تیم هایم می گشــایند. ایــن وضعیت را در 
تراکتورســازی نیز تجربــه کرده بــودم و تجربه زیــادی در این 

خصوص دارم. 
امسال هم این طلسم کارش را آغاز کرده اســت، اما در نهایت ما 

بهترین تیم خواهیم بود.

09
کسانی که در شکست با ما نیستند حق ندارند 

در پیروزی ها هم کنار ما باشند!
دیدار علی دایی و سلطان الذاکرین در اردبیل

 تیم فوتبال نفت تهران در اردوی ســرعین به سر می برد. 
علی دایی ســرمربی این تیــم فرصت را غنیمت شــمرد 
و دیداری را با ســلیم موذن زاده، مــداح و ذاکر اهل بیت 
علیهم السالم داشت.علی دایی همواره رابطه بسیار خوبی 

با این مداح اهل بیت داشــته است.هر دوی این نفرات بین 
آذری زبان ها از محبوبیــت باالیی برخوردارند. موذن زاده 
 به سه زبان فارســی، آذری و عربی تســلط دارد و لقبش

 سلطان الذاکرین است.

بله »حد ورزش ایران همین اســت« اگر این حرف را به طور 
کلی و با حفظ وضعیت موجود در نظــر بگیریم آنقدرها هم 
غلط نیســت و کمی باالتر و یا اندکی پایین تــر در المپیک 

همین بوده ایم و هستیم. 
در واقع هرگز مدال های مــا در طال و نقره دو یا ســه برابر 
اینکه امروز هست نبوده و تقریبا همین بوده ایم که هستیم 
و از رتبه های تقریبی در رده بندی المپیک تفاوت فاحشی 
نداشته ایم اما بحث همین جاست که آیا ما از همه ظرفیت 
کشور ۸۰ میلیونی استفاده کرده ایم و حاال می گوییم »حد 

ورزش ایران همین است؟«
 پاســخ منفی اســت؛ ما در رشــته هــای توپ و تــور، در 
 رشــته هــای آبــی، در رشــته هــای دو و میدانــی، در 
رشــته های رزمی، در رشته های اسب ســواری و ... تقریبا 
 هرگز هیچ کاری نکرده ایم و برنامه رو به رشــدی برای آنها 

نداشته ایم. 
 از اینکــه تیراندازهــای مــا بــدون فشــنگ تمریــن 
می کرده اند که بگذریم، از نداشــتن لباس ورزشــی کافی 
برای والیبالیســت ها که بگذریم، از عــدم پرداخت حقوق 
بســیاری از المپیکی ها قبل از ریو که بگذریم، می رسیم به 

ساختار و استفاده از همه امکانات.اگر در این زمینه پیگیری 
داشته باشــیم می بینیم که وزارت آموزش و پرورش در این 
مســیر  از وزارت ورزش هم مقصرتر است. وزارت آموزش و 
 پرورش با ده ها هزار مدرســه و فضای ورزشی بال استفاده و 
معلم هــای ورزش معموال غیر متخصص، بیشــترین زمان 
 و فضا و کمتریــن بازدهــی ممکــن را در ورزش رقم زده 

است.
در واقــع کافی اســت کمیتــه ای میــان وزارت ورزش و 
وزارت آمــوزش و پرورش شــکل بگیرد و به ایــن ترتیب 
وزارت ورزش از اســتعدادیاب هــا و مربیــان متخصصی 
که بســیاری از آنها شــرایط اقتصادی خوبی هــم ندارند 
برای مدارس  اســتفاده کنــد و اســتعدادیابی را به صورت 
سیســتماتیک در همه پهنه ایران  استارت بزند و با استفاده 
از فضاهای ورزشــی خود مدارس، بعد از تعطیلی مدارس، 
دانش آمــوزان » و حتی مــردم« را به ورزش بیــاورد و هم 
 اســتعداد یابی کند و هم فقــر حرکتی جامعــه را اصالح 

کند.
بله حــد ورزش ایران همین اســت، اما اگــر مربیان واقعی 
ورزش، دانش آموزان را از کودکی زیر نظر داشــته باشــند، 

اتفاقی که ده ســال بعد رقم می خورد می تواند کل ورزش 
ایران را تحت تاثیر قــرار دهد و مدال آوری هــا را چندین 
برابر کند به ویژه در رشــته هایی مثل پینگ پنگ، تنیس، 
بدمینتون، تیرانــدازی، دو و میدانی  و دیگر رشــته هایی 
مثل کشــتی و جودو و بوکس که ورزش هایی نسبتا ارزان 

محسوب می شوند.
بله حد ورزش ایران همین اســت، اما این حد تا روزی است 
که وزرای ورزش مثل مردم، بیننده ماوقع ورزش هســتند. 
تــا روزی که  هیچ ســیکل 
مشــخص و برنامــه ریــزی 
درســتی برای »پرورش« که 
پســوند »وزارت آمــوزش و 
پرورش« اســت و الزم است 
پروتکلی در ایــن رابطه بین 
این دو وزیر نوشــته و انجام 

شود، نوشته نمی شود.
ورزشــی  های  فدراســیون 
هم همینطــور؛ واقعیت این 
اســت که آنها هم اکثرا دچار 
تغییــرات دولت هــا و تالش 
برای ماندن در پســت خود 
هســتند و کمک مشــخص 
 و درســتی به آنها از ســوی

صــورت  هــا  باالدســتی   
نمی گیــرد و تنهــا رقابتی برای بــه دســت آوردن برخی 
پســت ها آن هــم غالبا نــه از روش شایســته ســاالری 
که بــا چنــگ زدن بــه احــزاب برنــده و بازنــده انجام 
می شــود کــه در بهتریــن حالت چهــار ســال می مانند 
و بعــد می روند.»بله حــد ورزش ایــران همین اســت«، 
 اما بــا روند کنونــی، شــناگر ما بــه المپیک نمی رســد، 
 دوچرخه ســوار ما وقتی جــاده می پیچد او نمــی پیچد و

 دو و میدانی هم اصال نداریم. 
در واقع فقط ورزش هایــی را داریم که مثــال در مازندران 
علقه مردم اســت و خودشــان  اســتعداد یابــی می کنند 
و پرورش می دهنــد، یــا در اردبیل و آذربایجان شــرقی 
 و غربی که ژن افراد قدرتمند اســت و از میــان آنها برترین
  وزنــه بــرداران جهــان بیــرون می آینــد. آنهــا مثــل

 گل هــای خــودرو هســتند کــه ما حتــی بــه آنها آب 
نداده ایــم، امــا دنیــای امــروز روش زراعــت را در پیش 
گرفتــه و گل هــا را کشــت می کند نــه اینکــه در انتظار 
غنچه کــردن تــک گل هــا بماند.»بله حــد ورزش ایران 
همین اســت«، اما بــا روند کنونــی که از همــه ظرفیت 
 اســتفاده نمــی کنیم وگرنــه »حــد ورزش ایــران« این 

نیست.
اگرچه وزیر ورزش معتقد اســت »حد ورزش ایران همین 
است«، اما واقعیت این است که با وارد کردن وزارت آموزش 
و پرورش به سیکل استعدادیابی و پرورش، ایران در المپیک 

از این حد بسیار فراتر خواهد رفت.

ورزشکارانی مثل گل های خودرو؛

»حد ورزش ایران« این نیست!
سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: در حال حاضر 
تیم ما در غیاب بازیکنان ملی پوش خــود تمرین می کند و 

تالش ما آن است که به مرز آمادگی مورد نظر خود برسیم.
یحیی گل محمدی، سرمربی تیم ذوب آهن اصفهان با اشاره 
به موفقیت های ورزشکاران ایرانی در رقابت های المپیک ریو 
اظهار داشــت: باید به قهرمانان المپیک تبریک بگویم که با 
افتخارآفرینی های خود در این رقابت ها باعث خوشــحالی 
مردم شــدند و کســب ۸ مدال در ایــن رقابت ها بســیار 
خوشــحال کننده اســت. وی ادامه داد: همچنین قهرمانی 
ســهراب مرادی را به عنوان یک ورزشکار اصفهانی به مردم 
اصفهان تبریک می گویم و امیدوار هســتم که او همچنان 
برای کشــورمان افتخارآفرینی کند. سرمربی تیم ذوب آهن 
اصفهان ادامــه داد: البته باید بگویم بهداد ســلیمی، حمید 
سوریان، رضا یزدانی و دیگر ورزشکاران که با حق خوری به 
مدال نرسیدند نیز شایســته کسب مدال بودند. یک تبریک 
ویژه نیز به علیرضا فغانی داریم که فینال المپیک را سوت زد 

و این مسئله برای فوتبال ایران یک افتخار بود.
وی درباره تســاوی تیمش مقابل برق نوین شــیراز در یک 
دیدار دوســتانه بیان کرد: هــدف ما برای این بــازی انجام 
یک مســابقه پرفشــار در دورانی است که مســابقات لیگ 
برتر تعطیل بوده و این موضوع برایمان از اهمیت بســیاری 
برخوردار است. همچنین دو بازی دوستانه دیگر مقابل نفت 
تهران و سیاه جامگان مد نظر داریم تا به مرز آمادگی نسبی 
برســیم. گل محمدی ادامه داد: ما در این بازی ملی پوشان 
خود را نداشــتیم و قاســم حدادی فر نیز مصدوم بوده و در 
اختیار ما نیست که این مسئله برایمان مشکل ساز است. وی 
با اشاره به تاثیر نبود قاســم حدادی فر روی کیفیت کنونی 
تیم ذوب آهن خاطرنشان کرد: باید به نبود قاسم حدادی فر 
عادت کنیم زیرا شرایط امروز ما مثل ماشینی است که موتور 
آن دچار مشکل شده است. باید این واقعیت را قبول کنیم که 
قاسم حدادی فر موتور ذوب آهن بوده و امیدوار هستم که به 

این مسئله عادت کنیم.
سرمربی تیم ذوب آهن اصفهان ادامه داد: مصدومیت قاسم 
حدادی فر نــه تنها مصدومیت بدی بود، بلکــه زمان آن نیز 
بسیار بد بود و با توجه به سبک خاص بازی قاسم، مشکالت 
بســیاری را برایمان به وجود می آورد. البته باید بازی کردن 
بدون قاســم را یاد بگیریم و در ادامه راه ســعی می کنیم با 
اضافه شــدن بازیکنان ملی پوش، در ادامه لیگ و بازی صبا 
شرایط بهتری داشته باشیم. وی اضافه کرد: در حال حاضر 
تمرینات تیم ما بسیار پرفشار است و روزهای سختی سپری 
می کنیم؛ اما با توجه به تعطیلی های مختلف لیگ باید بدن 
بازیکنان را در شرایط آمادگی نگه داریم و امیدوار هستم که 

به هدف خود دست پیدا کنیم.

گل محمدی: 

موتور تیممان خراب شده است

 دنیای امروز، روش 
زراعت را در پیش 

گرفته و گل ها را 
کشت می کند نه 

اینکه در انتظار 
غنچه کردن تک 

گل ها بماند

مستطیل سبز

»حد ورزش ایران همین است« این حرف وزیر ورزش در شرایطی که بخشی از کاروان ورزش ایران در المپیک بودند 
و همچنان در حال مسابقه دادن، بسیار خبرساز شد تا جایی که برخی نمایندگان مجلس هم به این حرف واکنش 

نشان داده اند و خواهان عذر خواهی وزیر ورزش از ورزشکاران شده اند؛ اما آیا حرف وزیر ورزش اشتباه است؟
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روان شناسی شخصیت 

داستان  کوتاهحکایت ها

پیشنهاد سردبیر: 
باید به زندگی عشق ورزید
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دانستنی ها

آیا می دانید همه نوزادان میگو، نر هستند و بعد از چند هفته بخشی 
از نوزادان به ماده تبدیل می شوند.

 آیا می دانید گربه و ســگ ۵ نوع گــروه خون دارنــد. در حالی که 
انسان ها ۴ نوع گروه خون دارند.

آیا می دانید بدن انسان ۵۰ هزار کیلومتر رشته عصبی دارد.
آیا می دانید در شیلی صحرایی وجود دارد که هزاران سال می شود 

در آن باران نباریده؟
 آیا می دانید طول قد هر انســان ســالم برابر ۸ وجب دســت خود 

اوست.
آیا می دانید شــبکه چشــم انســان ۱۳۵ میلیون ســلول دارد که 

مسئولیت تشخیص رنگ ها را بر عهده دارند.
آیا می دانید چشم سالم انسان می تواند ۱۰ میلیون رنگ مختلف را 

ببیند و از یکدیگر جدا کند.

تناسب روح

منتظر نمان تا رویاهایت به واقعیت برسند و بعد شروع به لذت بردن 
از زندگی کنی.

بیا و قول بده پیش از آنکه رویاها تحقق یابند، لذت بردن از زندگی را 
تا می توانی تجربه کنی.

زندگی یعنی زمان؛
پس چرا باید با انرژی های منفی آن را بر باد دهیم؟

می دانی افرادی که امــروز با هر آنچــه که دارنــد، از زندگی لذت 
نمی برند، در آینده نیز با هر آنچه که به  دســت مــی آورند، باز هم 
از زندگی لــذت نخواهند برد؟زیرا هرگز یــاد نگرفته اند چگونه باید 

زندگی کنند.
آنها همیشه به دنبال چیز بهتری هســتند و وقتی به آن می  رسند 

دیری نمی پاید که دوباره شکوه و شکایت را شروع می کنند. 
پس از امروز زندگی را دوست بدار.

تصمیم بگیر و برای اولین قدم شکرگزار باش.
زندگی از هر نظر روز به روز بهتر می شود.

وقتی تو شاکر باشی، غیر ممکن اســت که منفی گرا باشی. وقتی تو 
قدردان باشــی، غیر ممکن اســت که خرده گیر و سرزنشگر باشی. 
وقتی تو شاکر باشــی، امکان ندارد دچار احســاس اندوه یا هر نوع 

احساس منفی دیگری شوی.
خبر خوش این اســت که اگــر فعال در زندگــی ات وضعیتی منفی 
داری، با شــکرگزاری مدت زمان زیادی طول نمی کشد که اوضاع 

دگرگون شود.
 وضعیت های منفی در یک چشــم به هم زدن، مثل یک افســون، 
 محو می شــوند، هر وقت روز بــدی را تجربه می کنــی و انگار تمام

 اتفاق های آن روز،  بر خالف میل توست.
این را فراموش نکن که هیــچ کس به تو  وعده نــداده که زندگیت 

بدون مشکل خواهد بود!
بدون روزهای سخت ، هیچ وقت قدر روزهای خوب رانمی دانی!

یک نفس عمیق بکش و به خودت بگو:
این فقط یک روز بد است، نه یک زندگی بد!

یادت بماند که مردم همانقدر شاد هســتند که ذهنشان را به سمت 
شادی می کشانند...

 یک بار با چشــم های بســته گفتــه بود:»مثل ســکه یک پنی 
می مونه«.

بچه ها فریاد زده بودند:»نه نیس.«
مارگوت دوباره گفته بود:»مث آتیش توی اجاقه.«

بچه ها دوباره فریاد زده بودند:»دروغ می گی. هیچی یادت نیس.«
 اما یادش بود و خیلــی دورتر از بقیه ایســتاده بــود و پنجره ای 

پر نقش و نگار را نگاه می کرد.
یک بار هم یک ماه پیش حاضر نشده بود در مدرسه دوش بگیرد. 
گوش ها و سرش را محکم گرفته بود و جیغ زده بود که آب نباید به 
سرش بخورد. بعد از آن بود که یواش یواش فهمید با بقیه فرق دارد 
و بچه ها هم فهمیدند که او با آنها فــرق دارد و از او فاصله گرفتند. 
حرف هایی بود درباره اینکه شاید پدر و مادرش مجبور شوند سال 
آینده او رابه زمین برگردانند. این کار برای مارگوت حیاتی بود؛ هر 
چند که به قیمت از دســت دادن میلیون ها دالر برای خانواده اش 
تمام می شــد. به همه این دلیل های کوچک و بزرگ، بچه ها از او 
متنفر بودند؛ از صورت رنگ پریده مثل برفش، از سکوت همراه  با 

انتظارش و از الغری اش و از هر آینده ای که در انتظارش بود.
پسر دوباره هلش داد »گم شو، منتظر چی هستی؟«

برای اولین بار مارگوت برگشــت و به پســر نگاه کرد. چیزی که 
انتظارش را می کشید توی چشمانش پیدا بود.

پسر داد زد: »این دور و برها  نمون. امروز هیچی نمی بینی!«
مارگوت لب ورچید. پســرک دوباره فریــاد زد:»هیچی! همه اش 
الکی بود. مگه نه؟« و به سمت بچه های دیگر برگشت:»امروز هیچ 

اتفاقی نمی افته. می افته؟«
بچه ها مــات و مبهوت پلک زدنــد. بعد انگار که فهمیده باشــند 
چه خبر اســت خندیدند و سرهایشــان را به  نشــانه تایید تکان 

دادند:»هیچی. هیچی.«
مارگوت با چشــم هایی درمانده زمزمــه کرد:»ولی….ولی امروز 
 وقتشــه. دانشــمند ها پیش بینی کردن، خودشــون گفتن، اونا

 می دونن، خورشید….«

پسر گفت:»الکی بود«. بعد او را محکم گرفت و گفت:»خب بچه ها! 
بیاین قبل از اینکه معلم بیاد بندازیمش تو کمد.«

مارگوت گفت:»نه« و عقب عقب رفت.
 بچه ها دنبالــش کردند. بی اعتنا بــه اعتراض هــا ، التماس ها و

 اشک هایش، او را گرفتند و بردند به اتاق داخل تونل و انداختندش 
توی کمد و در را قفــل کردند و بعد همان طور ایســتادند و به در 
که از لگدهای مارگوت می لرزید نــگاه کردند. دخترک خودش را 
محکم به در می کوفت بلکه باز شــود. صدای جیغ های خفه اش 
 از توی کمد شــنیده می شــد. بچه ها لبخند زنان از اتاق بیرون 
می رفتند و از توی تونل رد می شدند و بر می گشتند داخل کالس. 
 همان موقع بود که معلم از راه رسید و در حالی که به ساعتش نگاه

 می کرد گفت:»همه آماده ان؟«
- »بله!«

- »همه هستن؟«
- »بله!«

باران حاال از قبل هم آهســته تــر می بارید. همه تــوی دهانه در 
ورودی جمع شدند.

باران بند آمد.
انگار توی سینما وسط فیلمی درباره یک بهمن، گردباد، طوفان یا 
آتشفشان، اول بلند گوها مشــکل پیدا کند؛ صداها به زوزه تبدیل 
شــود و در نهایت، غرش ها و تندرها و انفجار ها یکباره جایش را 
به سکوت بدهد. بعد، کسی فیلم را از توی پروژکتور در بیاورد و به 
جایش اسالیدی از یک جزیره استوایی بگذارد؛ اسالیدی آرام که 
تکان نمی خورد و نمی لرزد. جهان ایستاده بود. سکوت آن چنان 
ســنگین ، بی کران و باور نکردنی بود که آدم خیال می کرد توی 
گوش هایش چیزی فرو کرده اند یا به کل کر شــده است. بچه ها 
گوش هایشان را با دســت گرفتند. هر کس دور از دیگری ایستاده 
بود. در عقــب رفت و بوی جهان منتظر و ســاکت بــه درون اتاق 

ریخت.
خورشید بیرون آمد.

رنگش برنز بود و خیلی بزرگ؛ آسمان اطرافش به رنگ سفال آبی 
رنگ بود که توی آتش، شعله می کشد. بچه ها انگار که طلسمشان 
را شکسته باشــند فریاد کنان در هوایی که به هوای بهار شبیه بود 

می دویدند. جنگل زیر نور آفتاب می سوخت.
معلم پشــت سرشــان فریاد زد:»خیلی دور نرین. می دونین که 
فقط دو ساعت فرصت دارین. دلتون که نمی خواد این بیرون گیر 

بیفتین.«
اما بچه ها داشــتند مــی دویدند. صورت هایشــان را به ســمت 
 آســمان می گرفتند. نور خورشــید را مثل یک اتــوی داغ روی 
گونه هایشان احساس می کردند. ژاکت هایشان را در آورده بودند 

و می گذاشتند خورشید بازوهایشان را بسوزاند.
-»از المپ های خورشیدی بهتره مگه نه؟«

-»خیلی خیلی بهتره«
 بعد دیگر ندویدنــد. توی جنــگل بزرگی که ناهید را پوشــانده 
 بود ایســتادند. جنگلی که هیــچ وقت، حتی وقتی تماشــایش 
می کردی ،دست از رشد کردن نمی کشید. مثل النه اختاپوسی که 
بازوهای دراز پوشیده از برگش را روانه آسمان کرده باشد. جنگل 
سبز نبود. در این سال های بدون آفتاب رنگ الستیک و خاکستر 

شده بود. رنگ سنگ و پنیر سفید و جوهر و رنگ ماه.
 بچه ها روی تشــک جنگل پخش شــده بودند. مــی خندیدند و 
می شــنیدند که زمین زیر پایشــان آه می کشــد و ناله می کند. 
میان درخت ها دویدند و ســر خوردندو افتادند و همدیگر را هل 
 دادند. قایم باشــک و گرگم به هوا بازی کردند؛ اما بیشتر از همه با

  چشــم های نیمه باز آنقــدر به خورشــید زل زدند تا اشــک از 
 گونه هایشان ســرازیر شــد. دستشــان را به طرف آن زرد و آبی

 شگفت انگیز دراز کردند و هوای تازه را توی ریه هایشان کشیدند. 
بعد به سکوت گوش کردند. سکوتی که آنها را در دریای بی صدایی 
و بی حرکتی غرق کرده بود. همه چیز را زیر نور آفتاب از اول تماشا 
کردند. همه چیز را دوباره بو کردند و مثل جانوری وحشــی که از 
غارش می گریزد دویدند و چرخیدند و فریاد کشیدند.یک ساعت 
بی وقفه دویدند و بعد در میانه دویدنشــان یکی از دختر ها جیغ 

کشید.همه ایستادند.
دختر دســت لرزانش را باز کرده بود و فریاد مــی زد:»نگاه کنین! 

نگاه کنین!«

5- چشــم های مربعی)ببری، روباهی(:این چشم ها 
چندان گیرا نیستند. صاحبان آنها ذهن خوبی دارند. عالم، 
دانشمند، روشن فکر و برخی نیز تنبل هستند. این افراد از 
امکانات خود، به خوبی استفاده می کنند. این نوع چشم ها 

به دودسته ببری و روباهی تقسیم می شوند. 
1- نوع ببری یا درشــت: قوی تر و بزرگ تــر از روباهی 
هســتند. صاحبان آنها همواره جلوتر از دیگران قرار دارند. 
این افراد بیشتر در زمره افسران ارتش، افراد پلیس و افرادی 
با مقام های باال قرار می گیرنــد. هنگامی که هدف و آرمان 

آنها مشخص شــود، فعالیت زیادی از خود نشان می دهند و 
آنقدر سعی و تالش می کنند تا به هدف خود برسند. 

2- نوع روباهی یا کوچــک: ضعیف تــر از حالت اول 
هستند. حیله گر، زیرک، خسیس، زرنگ و غیر قابل اعتماد 
می باشند؛ البته قبل از قضاوت درباره آنها قسمت های دیگر 

چهره را بررسی کنید. 
6- چشم های هاللی: مشابه هالل ماه است و دو نوع دارد 
قســمت هاللی از پایین و قســمت هاللی از باال، که در هر 
دو صورت آنها افرادی هســتند که از زیر دســتان یا همسر 

 خود سوء اســتفاده می کنند. خســیس، زرنگ، حیله گر و
 غیر قابل اعتماد از ویژگی های آنها می باشد. 

ب- اندازه چشم ها: 
1- چشم های درشت: صاحبان این چشــم ها شادتر و 
خوشحال تر هستند و لذت بیشــتر از زندگی می برند. آنها 
دارای ذهنی روشــن و متعالی بوده و در دوستی خونگرم و 
مدیران موفقی هســتند. صفا، صمیمیت، هنرمند، عاطفی، 
متعصب، غیرتمند و تمایل به اغــراق گویی از ویژگی های 

آنهاست. 

دائما احساس دلشوره و تشــویش دارم و خود را 
ترغیب می کنم 

به ترس از صحنه و دلشوره حضور در سن نمایش فکر کنید 
که به ما یادآوری می کند تا بهترین اجرا را داشــته باشیم. 
این حالت بــه علت ترس از عدم توانایــی از انجام و اجرای 
کاری برجسته اســت. چاره کار بسیار ساده است. با وانمود 
کردن اینکه شــما با اعتماد به نفس قادر به انجام این کار 

هستید، نتیجه کارتان حتما موفقیت آمیز خواهد بود. 
پس درست قبل از شــروع یک کار با اهمیت و یا یک قرار 
مهم به خود آرامش دهید با وقار و کشیده بایستید و سرتان 
را باال بگیرید، شــانه هایتان را شــل کنید و وزن بدنتان را 
روی هر دو پایتان استوار نمایید. لبخند بزنید و روحیه خود 
را باال ببرید. اگر دهانتان خشک است دندان ها را روی زبان 
بفشــارید تا بزاق دهانتان آزاد شود. نفس عمیقی بکشید و 

بعد شروع کنید. 
با اینکه احســاس خوبی دارم ولی غالبا در مقابل 

دیگران نگران هستم 
اگر شــما احســاس می کنید کــه فاقد اعتمــاد به نفس 
هستید این امر در چهره و ظاهر شــما کامال مشهود است 
و اشخاصی که در ارتباط با شما هســتند قطعا در رابطه با 
 شــما دارای عکس العمل بدی خواهند بود. بهتر اســت از 
برنامه ریزی مشخص شده اســتفاده کنید. لبخند، ارتباط 
مستقیم با چشمان و لمس کردن، سه فاکتور مهمی است 

که از شاخص های اعتماد به نفس است. 

- در جایی که همه مثل هم فکر می کنند، هیچ کســی 
آنقدر که باید فکر نمی کند. 

 - امیدوار باش تا وقتی چشــمی هســت که با تو اشک 
می ریزد، می توان رنج زندگی را تحمل کرد. 

- مرگ تمدن ها زمانی فرا می رسد که بزرگان مردم، به 
پرسش های جدید آنها پاسخ های کهنه می دهند. 

- اول باید لیاقت و شایســتگی حفظ، نگهداری و احترام 
گذاشــتن به ثروت را در خود ایجاد کنید، سپس به فکر 

ثروت اندوزی باشید. 
- بیشتر مردمان قاتل هســتند؛ آنها انسان درون خود را 

می کشند. 
 - جنــگ آن هنــگام رخ می دهــد که زبان، شکســت

 می خورد. 
- از دست دادن زندگی چیزی نیست و هر وقت که الزم 
باشد من این شهامت را خواهم داشت؛ اما از دست رفتن 
معنای زندگی و نابود شدن بهانه هستی چیزی است که  

تحمل کردنی نیست و نمی شود بی دلیل زندگی کرد. 
- پذیرش شکست، به مفهوم تدارک پیروزی است. 

اعتماد به نفس

هایالیت

شــتري در صحرا چــرا مي کرد 
 و از خار و خاشــاک صحــرا غذا 

مي خورد.
 کم کم به خاربني رســید.چون 
زلف عروسان در هم و چون روي 
محبوبان تــازه و خرم،گردن آز 

دراز کرد تا از آن بهره اي بگیرد.
 دیــد در میــان آن یــک افعي 
بزرگ حلقه زده،پوزه برداشت و 
برگشت و از آن غذاي لذیذ چشم 

پوشید.

 خاربن پنداشــت که احتراز شتر 
از زخم ســنان وي و اجتنابش از 

تیزي خارهاست.
 شــتر مطلــب را درک کــرد و 
گفت:بیم مــن از ایــن میهمان 
پوشــیده در درون توســت،نه 
میزبان آشــکار.ترس من از زهر 
دندان مار اســت نه از زخم پیکار 

خار.
اگر نــه هــول میهمــان بودي 

میزبان را یک لقمه کردمي.

روزی لقمان به پسرش گفت امروز به 
تو سه پند می دهم که کامروا شوی:

اول اینکه سعی کن در زندگی بهترین 
غذای جهان را بخوری!

دوم اینکــه در بهتریــن بســتر و 
رختخواب جهان بخوابی!

 و ســوم اینکه در بهتریــن کاخ ها و
 خانه های جهان زندگی کنی!

پســر لقمان گفت: ای پــدر ما یک 
خانواده بسیار فقیر هستیم چطور من 

می توانم این کارها را انجام دهم؟

لقمان جواب داد:
اگر کمی دیرتر و کمتــر غذا بخوری 
هر غذایی که می خوری طعم بهترین 

غذای جهان را می دهد.
اگر بیشــتر کار کنی و کمــی دیرتر 
بخوابی در هــر جا کــه خوابیده ای 
احســاس می کنی بهترین خوابگاه 

جهان است.
و اگر با مردم دوســتی کنی، در قلب 
آنها جای می گیری و آن وقت بهترین 

خانه های جهان مال توست.

 دویست و پنجاه ســال پیش از میالد در چین باستان 
شــاهزاده ای تصمیــم بــه ازدواج گرفــت. بــا مرد 
خردمندی مشورت کرد و تصمیم گرفت تمام دختران 
 جــوان منطقــه را دعوت کند تــا دختری ســزاوار را 

انتخاب کند. 
وقتی خدمتــکار پیر قصر ماجرا را شــنید به شــدت 
غمگین شــد، چون دختر او مخفیانه عاشــق شاهزاده 
بود،دخترش گفت او هم بــه آن میهمانی خواهد رفت. 
مادر گفت: تو شانسی نداری، نه ثروتمندی و نه خیلی 
 زیبا. دختــر جــواب داد: می دانم هرگز مــرا انتخاب 
نمی کند، اما فرصتی است که دست کم یک بار او را از 

نزدیک ببینم.
روز موعود فرا رسید و شاهزاده به دختران گفت: به هر 
یک از شما دانه ای می دهم، کســی که بتواند در عرض 
شــش ماه زیباترین گل را برای من بیاورد، ملکه آینده 
چین می شــود. دختر پیرزن هم دانــه را گرفت و در 

گلدانی کاشت.
سه ماه گذشت و هیچ گلی سبز نشد، دختر با باغبانان 
بسیاری صحبت کرد و راه گلکاری را به او آموختند، اما 

بی نتیجه بود، گلی نرویید. 
روز مالقات فرا رســید ، دختــر با گلــدان خالی اش 
منتظر ماند و دیگر دختران هر کدام گل بسیار زیبایی 

به رنگ ها و شــکل های مختلف در گلــدان های خود 
 داشتند. لحظه موعود فرا رسید. شــاهزاده هر کدام از 
گلدان ها را با دقت بررســی کرد و در پایان اعالم کرد 

دختر خدمتکار همسر آینده او خواهد بود.
همه اعتــراض کردند که شــاهزاده کســی را انتخاب 
کرده که در گلدانش هیچ گلی ســبز نشــده اســت. 
شــاهزاده توضیــح داد: ایــن دختــر تنهــا کســی 
اســت که گلــی را به ثمر رســانده کــه او را ســزاوار 
 همســری امپراتــور می کنــد: گل صداقــت... همه 
دانه هایی که به شــما دادم عقیم بودند، امکان نداشت 

گلی از آنها سبز شود!

شتر و خاربن

باید به زندگی عشق ورزید

شاهزاده و ازدواج با دختر فقیر!پند های لقمان به پسرش

شخصیت شناسی و نوع حالت چشم ها )2( 

همه تابستان در یک روز )قسمت  دوم(

 یکی بود یکی نبود . در روزگاران قدیم پادشــاهی تصمیم گرفت که 
دخترش را به دروغگوترین آدم کشورش بدهد.  آدم های زیادی نزد 

پادشاه آمدند و دروغ های زیادی گفتند و او را خنداندند .
 اما پادشــاه همه آنها را رو کرد و گفت: دروغ های شــما باور کردنی 
هستند . تا اینکه جوانی دانا و باهوش تصمیم گرفت کاری انجام دهد 
تا پادشاه مجبور شود  او را داماد خودش کند . پولی تهیه کرد و سراغ 
سبد بافی رفت و از او خواست خارج از دروازه  شهر بنشیند و سبدی 
ببافد که از دروازه  شهر بزرگ تر باشــد و داخل دروازه نشود . بعد به 
سراغ پادشاه رفت و گفت: من دروغی دارم که هم باید بشنوید و هم 

باید آن را ببینید .
 پادشاه گفت : بگو چه کنم ؟گفت با من به دروازه شهر بیایید. با هم به 
دروازه رفتند جوان زیرک گفت: ای پادشاه پدر شما پیش از مرگشان 
به پول احتیاج داشتند از پدر من وام خواستند و پدر من هم هفت بار 

این سبد را پر از سکه و طال کرد و برای پدر شما فرستاد .
 اگر حرف مرا باور دارید پس قرض هــا را پس بدهید . اگر باور ندارید 

این دروغ مرا بپذیرید و دخترتان را به عقد من در آورید .
پادشاه تســلیم جوان زیرک شــد و چاره ای جز این نداشت . از آن 
زمان به بعد به هر کس که دروغ بزرگی بگوید می گویند : دروغش از 

دروازه تو نمی آید.

نپسندم اینکه روزی ز َمَنت خبر نباشد
گل قاصدی فرستم به تو، نامه گر نباشد
گل قاصدی فرستم که پیام من بگوید
که به جز ِویم کسی محرم نامه بر نباشد
چو پیام من شنیدی پر او بگیر و بشکن
که به جز تو سوی یار دگرش گذر نباشد

نه، که خود شکسته بال است، و گرنه کس پیامی
ز شکسته دل نیارد که شکسته پر نباشد
چو عروسکم ز سردی، که دو دیده بلورم
همه عمر در نگاه است و در او اثر نباشد
بت معبد خیالم، به پرستشم گروهی

به نیاز در نمازند و مرا خبر نباشد

مگر هنوز به خاطر ،  تو را خیال من است
که هر کجا به زبان تو شرح حال من است ؟

رضا و مهر تو نارم که جام زهر فراق
برابر تو ، به از شربت وصال من است
رسید شعر تو و گوشم آشنایی داشت

به نغمه ای که ز مرغ شکسته بال من است
اگرچه سوخت چو پروانه بال تو ای دوست
چو شمع سوخته تا صبح نیز حال من است

شنیده ام که ز دوری ، هنوز رنجوری
اگر چه رنج و غمت مایه مالل من است

ولی نهفته نماند که ضمن دلتنگی
خوشم که باز به خاطر ،  تو را خیال من است

گل قاصددروغ از دروازه تو نمی آید

آیینه  دل

کاریکاتورشعرضرب المثل
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حوادث جهانيادداشت

حوادث ايران

پیشنهاد سردبیر: 
پايان غم انگیـز ماجراجويی در رودخانه هـراز

پزشــکان که با تشخیص اشــتباه در یک بیمار تصادفی موجب 
قطع پای پســر بچه ای شــده بودند به پرداخت 5 میلیون پوند 
 غرامت محکوم شــده اند.» روین « چهارســاله چنــد ماه قبل، 
پس از تصادف و سوختگی درجه سه به بیمارستانی در منچستر 
منتقل شده بود. اما پزشــکان به  دلیل تشخیص اشتباه و پس از 
درمان ســطحی او را به خانه بازگرداندند. اما پســرک چند روز 
پس از بازگشــت به خانه دچار سندرم شوک سمی شد. مادرش 
نیز بالفاصلــه » روبین « را بار دیگر به بیمارســتان منتقل کرد. 
اما پزشــکان پس از بررســی های الزم اعالم کردنــد به  دلیل 
گســترش بیماری، باید هر دو پای پســر کوچولو را قطع کنند 
چرا که او گرفتار سندرم شوک سمی - بیماری کشنده عفونی- 
شده است که از ســم باکتری به وجود آمده و در صورت مقابله 
نکردن بــا آن هر لحظه وضعیت مریض بدتر شــده و حتی جان 
 بیمار را می گیرد. قربانــی حادثه پس از عمــل جراحی و قطع 
هردو پایش از مرگ نجات پیدا کرد، اما مجبور است تا آخر عمر 

از پاهای مصنوعی استفاده کند.
با این حال» روبن « که درد و رنج زیادی متحمل شــده همواره 
لبخند می زند و به آینده امیدوار اســت. مــادر روبن می گوید، 
پزشکان باید پاســخگوی اشــتباه فجیع خود باشند. سرنوشت 
 پســرم با این اشــتباه تغییر کــرد. او مجبور اســت از کودکی 
از پاهای مصنوعی استفاده کند. پســرم در یک تصادف در سال 
2015 میالدی به شدت ســوخته و مجروح شده بود، اما عفونت 
شدید بدنش را فرا گرفته و اشتباه فاحش پزشکان برای همیشه 
معلولش کرد. هــر بار با دیدن پاهای مصنوعی پســرکوچولویم 
زجر زیادی می کشم. اکنون با شکایت از بیمارستان درخواست 
غرامــت 5 میلیون پوندی کــرده ام. من و وکیلــم باید مطمئن 

شویم که این اشتباه برای بچه دیگری اتفاق نیفتد.

انتشار تصاویری از بازدید » شــیرواج سینگ چوهان « سروزیر 
ایالــت » مادیا پــرادش « در هنــد از مناطق ســیل زده باعث 

سرگرمی کاربران در شبکه های اجتماعی شده است.
در این تصاویر » چوهان « در حالی که دو پلیس او را روی دست 
حمل می کنند، نشان داده شــده است. انتشار این تصاویر خشم 
بعضی از کاربران را برانگیخته و شماری دیگر به دیده طنز به آن 
نگاه کرده اند. در پی انتشــار این تصاویر دفتر چوهان با انتشــار 
بیانیه ای گفته است که » شیرواج سینگ چوهان پس از برخورد 
پایش به جسمی ســخت دچار مشکل شــد « و به همین دلیل 

مجبور شدند که او را روی دست حمل کنند.
اما حتی این توضیح هم نتوانســته از میــزان واکنش کاربران 
شبکه های اجتماعی بکاهد. بخش های وســیعی از هند در پی 
بارش باران های شدید و باال آمدن آب رودخانه ها با جاری شدن 
سیل مواجه شده اند. به گزارش بی بی سی، براساس گزارش های 
دریافتی دست کم 1۷ نفر در حوادث مرتبط با جاری شدن سیل 

در ایالت مادیا پرادش جان خود را از دست داده اند.

معاون اجتماعی انتظامی اســتان کرمانشاه گفت: اختالفات خانوادگی 
منجر به وقوع حادثه تیراندازی و کشــته شــدن یک نفر در شهرستان 

کرمانشاه شد.
بــه گــزارش ایســنا منطقــه کرمانشــاه، ســرهنگ محمدرضــا 
آمویــی در تشــریح این خبــر افــزود: اول شــهریور در پــی اعالم 
مرکــز فوریت هــای پلیــس110 مامــوران انتظامــی شهرســتان 
 به محل حادثــه اعــزام و با جســد فردی حــدودا30 ســاله مواجه 
شــدند. وی در خصوص هویت ضاربان اظهار داشــت: پدر زن و بردار 
زن مقتول عامالن این حادثه هســتند که پس از به قتل رساندن داماد 
خود از محل متواری شــدند. این مقام انتظامی اختالفات خانوادگی را 
علت این حادثه عنوان و تصریح کرد: دستگیری ضاربان در دستور کار 

انتظامی شهرستان کرمانشاه قرار گرفته است.

 Penn State آقای روناد بتیگ 56 ساله اســتاد دانشگاه
هفته گذشــته از لبه کوه به پایین پرت شد. دنیل گیر 32 
ســاله که با وی زندگی می کرد به همراه دوســتش جرج 
ایشلر 39 ساله به جرم قتل این اســتاد دانشگاه بازداشت 

شــدند. قاتلین در بازجویــی پلیس اعتــراف کردند که 
 آن ها تصــور می کردند مقتــول در وصیت نامه جدید خود 
 نام آن هــا را هم ذکر کــرده، به همین دلیــل آن ها وی را 

به قتل رساندند تا هر چه سریع تر به ارثیه خود برسند. 

یکی از پرســنل نیروی انتظامی در جریان تیراندازی افراد 
ناشناس در شهرســتان بوکان مجروح شد. افراد ناشناس 
مســلح در میدان جانبازان ) علی آباد ( شهرستان بوکان 
 با حمله به نیــروی انتظامی این شهرســتان خواســتند 

چند تن از زندانیــان در بند پلیــس را آزاد کنند که ناکام 
ماندند. در این عملیات یکی از مامــوران نیروی انتظامی 
به علت اصابت تیر مجروح شــد و خوشــبختانه مهاجمان 

مسلح به هدف خود نرسیدند.

سخنگوی سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شــهر تهران از وقوع 
حریق در یک ســاختمان پنج طبقــه در مرکز پایتخت خبر داد. ســید 
جالل ملکی در این باره گفت: در ســاعت 18:35 روز دوشنبه یک مورد 
حادثه حریق به سامانه 125 اطالع داده شد که در پی آن ستاد فرماندهی 
آتش نشانان سه ایستگاه را به همراه تانکر آب و تجهیزات مربوطه به محل 
حادثه واقع در خیابان ملت اعزام کرد. وی با اشاره به حضور آتش نشانان 
در محل افزود: پس از حضور عوامل آتش نشانی در محل حادثه مشاهده 
شد که حریق در یک ســاختمان پنج طبقه اداری رخ داده و کانون آتش 
واحدی100 متری در طبقه سوم این ساختمان است که به محلی برای 
 انبار کردن لوازم یدکی تبدیل شــده بود. سخنگوی سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شهر تهران با اشاره به عملیات آتش نشانان برای اطفای 
حریق گفت: در دیگر طبقات این ســاختمان نیــز واحدهایی با کاربری 
اداری و انبار قرار داشــت که شعله های آتش در حال ســرایت به آنها بود 
به همین دلیل آتش نشانان هم زمان با ایمن ســازی محل و قطع برق و 
گاز ساختمان از ســرایت آتش به دیگر بخش ها جلوگیری کرده و مدتی 
 بعد نیز موفق به اطفای کامل حریق شــدند. ملکــی همچنین از نجات 
سه تن از افراد حاضر در این ساختمان از میان دود و شعله های آتش خبر 
 داد و افزود: آتش نشانان این سه نفر را به پشــت بام منتقل کرده و پس 
از اتفای کامل حریق به ســطح زمین انتقال دادند. وی با بیان اینکه علت 
این حادثه در دست بررسی اســت، ادامه داد: عوامل آتش نشانی پس از 

ایمن سازی محل در ساعت 19:53 به عملیات خود خاتمه دادند.

قطع پاهای پسر 4 ساله 
به خاطر اشتباه پزشکی

بازديد وزير هندی از مناطق سیل زده 
باعث سرگرمی کاربران شد

اختالفات خانوادگی منجر به قتل 
داماد خانواده شد

حريق ساختمان پنج طبقه در خیابان ملت؛

آتش سوزی در انبار چوب  مشهد

کــودکان در طول ســال های اخیــر و کســانی که بــه قصد 
 ماجراجویــی وارد این رودخانه شــده یــا جــذب زیبایی آن 

می شوند به مرگ در این رودخانه دچار می شوند.
 از ســویی جاذبــه رودخانه ای خروشــان در دل مناطق ســبز 
و جنگلی بخش الریجان شهرســتان آمل جاذبه ای گردشگری 
نیز هست، رفتینگ یا قایقرانی در رودخانه خروشان از نخستین 
 برنامه های موثر حوزه گردشــگری اســتان مازندران به شــمار 

می رود.
در دومین گام از برنامه هــای رفتینگ در محور هراز، این زیبایی 
چهره زشــت مرگ را به عالقه منــدان به آب های خروشــان 
نشــان داد و مربی حرفه ای امداد و نجات کشــور در این حادثه 
 جان باخت. ســخنگوی اورژانس اســتان مازندران، در این باره 
می گوید: غرق شدن جوان 3۷ ســاله در منطقه نصرت شاندیز 
 جاده هــراز با واژگون شــدن قایق در روز جمعــه 29 مردادماه 
 به اورژانــس آمل اعالم شــد. در این حادثه این جــوان قایقش 
 در آب واژگــون و موجب غرق شــدنش شــد. وی مــی افزاید: 
به محض وقــوع این اتفاق همکاران پایگاه نارنجســتان به محل 
حادثه اعزام شــدند که همراهان وی را از آب خــارج می کنند.

اشــکپور با بیان اینکه متاســفانه به دلیل آنکه مدت زیادی وی 

در آب بود و شدت جریان آب  او را از مسیر اصلی خود تا چندین 
متر جلوتر می کشاند این جوان فوت شد، می افزاید: پس از آنکه 
جوان از آب بیرون کشیده شــد همکاران اقدامات احیا را شروع 
کردند. وی یادآور می شــود: این فرد غرق شــده بعد از آنکه از 
 آب بیرون کشیده شد به بیمارســتان امام رضا ) ع ( آمل منتقل 

می شود، اما متاسفانه عملیات امداد موثر نبود.
 اورژانس به این موضوع اشــاره نمی کند که مرد 3۷ ســاله که 
در ماجراجویی در رودخانه خروشــان هراز جان خود را از دست 
داد که بود. اما پیام رییس ســازمان امداد و نجات کشــور برای 
مرگ » پیام بنی هاشمی « ابعاد تازه ای از هویت مرد جان باخته 
را مشخص کرده اســت. پیام از امدادگران جمعیت هالل احمر 
بوده است. کیانوش محرابی دوســت و همراه پیام بنی هاشمی 

است که در ماجرای رفتینگ هراز و مرگ حضور داشت.
 محرابی در ایــن باره مــی گویــد: روز جمعه 29 مــرداد طی 
حادثه ای در رودخانه هراز، دوست و همکار عزیزمان جان خود 
را از دست داد. وی اظهار می کند: ساعت 4:30 بعد از ظهر آماده 
اجرای سفر رفتینگ شــدیم. طبق اســتانداردهای بین المللی 
سفرهای ماجراجویانه و رفتینگ تجهیزات ایمنی شامل جلیقه 
نجات، کاله ایمنی و پارو را به مسافران تحویل دادیم. حدود20 

 دقیقــه Safety Briefing یا نــکات ایمنــی در رودخانه که 
 مهم ترین قســمت در سفر رودخانه ای اســت را آموزش دادیم 
و ســپس ســفر را شــروع کردیم. پس از حدود یــک کیلومتر 
قایقرانی در قسمت های تکنیکی رودخانه در مقابل شرکت 103 
برای دیدن قسمت خروشان توقف کردیم. از مسافران خواستیم 

تا پیاده بیایند و قسمت خروشان که درجه 3 بود را ببینند.
وی ادامه می دهد: به عنوان سرپرست برنامه برای تمام مسافران 
به طور واضح توضیح دادم که قایق ها باید از سمت چپ رودخانه 
عبور کنند و احتمال واژگون شــدن و حادثه برای قایق ها وجود 
دارد بنابراین هر کس آزاد است که با اختیار خود سوار قایق شود 

یا پیاده از کنار قسمت خروشان عبور کند.
محرابی می گوید: تمام مســافران تصمیم گرفتند از قســمت 
 خروشــان با قایق عبور کنند؛ ابتدا من و پیام در پایین رودخانه 
با تجهیزات نجات مواظب قایق ها بودیم. قایق ها به طور صحیح 
از قسمت خروشــان عبور کردند و در جای مخصوص برای امداد 
و نجات مستقر شــدند. قرار بود پیام با قایق چهارم حرکت کند 
و من قایق آخر باشــم. پیام مســافرانش را آماده کرد و به سمت 
چپ رودخانه راهی شــدند. ولی متاسفانه موفق نشدند به سمت 
چپ بروند و به سمت راســت رودخانه یعنی شیارهای صخره ها 
کشیده شدند. این امدادگر می افزاید: به محض دیدن این صحنه 
با سرعت به سمت قایق و مســافران دویدم. قایق به شکل کامال 
غیر منتظره وارد شــیار صخره شد و 6 نفر مســافر و پیام در این 
وضعیت گرفتار شــدند. ابتدا چند مســافر که باالی قایق بودند 
روی صخره نشستند. پیام پشــت قایق گرفتار بود و به زیر قایق 
کشیده می شد. ابتدا با کمک یکی از مسافران سعی کردیم او را  
بیرون بکشیم ولی موفق نشــدیم. از طرفی قایق پر آب شده بود 
و به هیچ وجه نمی توانســتم آن را حرکت دهم. در همین لحظه 
 آن مســافر نیز به زیر آب و قایق کشــیده شــد. مرگ سه نفر را 
می دیدم. به ســختی باد قایق را خالی کردم که در نتیجه قایق 

رها شد و جریان مسافران و پیام را با خود برد.
وی می گویــد: مدت زمان زیر آب بودن پیــام حدود یک دقیقه 
بود. اعضای تیم در پایین قســمت خروشان مســافران را نجات 
دادند ولی پیام بیهــوش بود. خودم را با شــنا به او رســاندم و 
بالفاصله با دو راهنمای هندی و مســافران شروع به ماساژ قلب 
 cpr کردیــم. همزمان اورژانس را هم خبــردار کردیم که بعد از 
یک ربع آمبوالنس رســید.  تمام مدت هــر کاری برای احیا بلد 
 بودیم، انجــام دادیــم. بالفاصلــه او را در آمبوالنس گذاشــته 
و پس از تزریــق آمپول اپی نفرین توســط اورژانــس با یکی از 
ماموران اورژانس بدون مکث ماســاژ قلب دادیم و به او اکسیژن 
رســاندیم. محرابی تصریح می کند: او را به بیمارستان امام رضا 
 آمل بردیم و پزشــک او را بالفاصله معاینه کرد و نوار قلب گرفت 

و سپس مرگ پیام را به طور قطعی اعالم کرد. 

2۷ سال داشــتم و هنوز ازدواج نکرده بودم. سنگینی نگاه 
فامیل و دوست و آشنا را همیشه نسبت به خودم احساس 
می کردم. آن ها همواره به چشــم پیردختری به من نگاه 
می کردند که مورد پســند هیچ مردی قرار نگرفته است.

البته در روســتای ما که همه دخترها زیر 15سال ازدواج 
 می کنند شــاید برداشــت عجیبــی نبــود. زن جوان که 
با کارشناس اجتماعی کالنتری امام رضا ) ع ( مشهد سخن 
 می گفت، ادامــه داد: آن قدر تحت تاثیر حــرف دیگران 
 قرار گرفتــم تا باالخره در ســن 2۷ ســالگی بــه ازدواج 
با احمد تــن دادم. او 15ســال از من بزرگ تــر بود و یک 
ازدواج ناموفق داشت که حاصل آن یک پسر 12ساله بود. 
 احمد دلیل جدایی از همسر سابقش را » نداشتن تفاهم «

ذکر می کرد. ولی پــس از ازدواجم زمزمــه های دیگری 
 دربــاره علت جدایی او از همســرش به گوش می رســید 

و من مورد انتقاد دوست و آشنا قرار گرفتم.
با این وجود چند ماهی که از زندگی مشترک مان گذشت 
 بهانه گیری های احمد شــروع شــد. او اعتقاد داشت که 
در مشــهد درآمد درســت و حســابی ندارد و برای کسب 
درآمــد باید به شــهر دیگری ســفر کند. در ابتــدا اظهار 
دلتنگی کردم و گفتــم طاقت دوری نــدارم، اما وقتی که 
 موضوع جدی تر شــد مخالفت من هم فایده ای نداشــت 
و احمد به شهرســتان رفت. او هرچند وقت یک بار آن هم 
به اصرار من چند روزی به مشهد می آمد و دوباره چند ماه 
مرا تنها می گذاشت. او حتی حاضر نمی شد که مرا با خود 
به شهرستان ببرد. تا این که وقتی متوجه شد باردار هستم 
باالخره قبول کرد مرا با خود به شهرســتان ببرد. شــرایط 
سختی را در شهرســتان تحمل می کردم. دوران حاملگی 
را در نهایت اســترس گذراندم. مدتی که گذشــت متوجه 
رابطه احمد با شخص دیگری شدم. تحملش برایم سخت 
بود. با وساطت خانواده همســرم، احمد به مشهد بازگشت 
و سوغات او برایم یک دوست دختر و یک زن صیغه ای بود 
 که دست از سر احمد برنمی داشــتند! از زمانی که احمد 
 به مشــهد برگشــته اســت هیچ توجهی به مــن ندارد. 
 او معمــوال در خانــه حضور نــدارد و بــه بهانــه کار و... 
خانه را ترک مــی کند زمانی هم کــه در خانه حضور دارد 
 مثل مجســمه ای اســت که نه صدایی دارد و نه حرکتی! 
دائم بــا موبایلش مشــغول اســت و انگار مــرا نمی بیند 
و حضورم را متوجه نمی شــود. از همان ابتــدا در انتخابم 

اشتباه کردم. 
برای فرار از حرف مردم دســت به یــک ازدواج ناآگاهانه 
 زدم و حاال جز خــودم نمی توانم فرد دیگری را ســرزنش 

کنم.

 مظنون اصلی پرونده کشــف جســد در هتل اوین تهران 
در کمتر از 24 ســاعت از ســوی مامــوران پلیس آگاهی 

تهران دستگیر شد.
عقربه ها، ساعت 9 صبح یکشبنه 31 مرداد ماه سال جاری 
را نشــان می دادکه رهگذری در جلــوی هتل اوین تهران 
با جسد پســر جوانی که دســت و پاهایش بسته شده بود 
روبه رو شــد. همین کافی بود تا تیمی از ماموران کالنتری 
134 شهرک غرب در محل حاضر شوند و پس از تحقیقات 
ابتدایی بازپرس ایلخانی از شــعبه هشــتم دادسرای امور 
جنایی تهــران همراه تیمــی ازمامــوران اداره10 پلیس 
 آگاهی تهران برای افشــاگری راز این جســد رها شــده 

در خیابان وارد عمل شوند.
تحقیقات ابتدایی نشان از آن داشــت که قربانی جوان20 
 ساله افغان است که دســت و پاهایش به ســختی به هم 
گره خورده بود و آثار کبودی روی گردن از خفه کردن این 
قربانی خبر می داد.کارآگاهان در این مرحله پی بردند که 
جوان افغان یکی از کارگرهای مســجدی در محل حادثه 
است و درتحقیقات میدانی به پســر نوجوانی رسیدند که 

سرنخ عجیبی را پیش روی ماموران قرار داد.
این پسر نوجوانی به ماموران گفت: قربانی جنایت مسعود 
نام دارد و از او شنیده بودم که بارها از سوی یک مرد افغان 
 مــورد آزار و اذیت قرار گرفتــه و احتمال مــی دهم قتل 
 از ســوی همان مــرد آزارگــر که مــرا نیز هــدف اقدام 
شــیطانی اش قرار داده، صورت گرفته باشــد چون با هم 

اختالف حساب داشتند.
 همین کافی بــود تا مظنــون اصلی پرونده که مســعود 
 نــام دارد را عصر یکشــنبه 31 مرداد ماه در ســاختمان 
نیمه کاره ای که در حال اســتراحت بود، دســتگیر کنند.

 مسعود به ماموران گفت: کارگر ســاختمان نیمه کاره ای
 هســتم و با مقتــول و چند کارگــر دیگر در مســجدی 
در منطقه آتی ســاز مشــغول بــه کار هســتیم و گاهی 
 اوقات نیز در همان جــا می خوابیم و بعضــی وقت ها نیز 
به کانکسی که در نزدیکی  هتل اوین است برای استراحت 

به آنجا می رویم.
وی افزود: صبح حادثه همگی برای کار به مسجد 

رفته بودیــم، اما خبــری از حفیظ نبود تــا اینکه صاحب 
کارمان به ســراغش رفت و هرچه جلوی کانکس صدایش 
کردیم جواب نداد و وقتی وارد کانکس شــدیم با جســد 

حفیظ روبه رو شدیم.
صبح همه برای کار به مســجد رفتیم، امــا حفیظ نیامد. 
استاد کارش به سراغش رفت، هر چه او را صدا کرد جواب 
نداد. درنهایت وارد کانکس شــد و آن زمان بود که متوجه 

شدیم حفیظ کشته شده است.
این مرد به بازپــرس ایلخانی گفت: من حفیــظ را به قتل 
نرســاندم و پســر نوجوان به خاطر اینکه با من دشــمنی 
 دارد این ادعا را کرده اســت و هیچ رابطه شــیطانی با آنها 
نداشته ام. مســعود ادامه داد: چند روز قبل از کشته شدن 
حفیــظ از او پول قــرض گرفته بودم و چــون صاحبکارم 
حقوقم را دیر داده بود با مقتول درگیر شــدم تا اینکه شب 
قبل از حادثه به دیدن حفیظ رفته و بدهی اش را پرداخت 

کردم و نمی دانم در نبود من چه اتفاقی افتاده است.
 بازپرس ایلخانی از شــعبه هشتم دادســرای امور جنایی 
با توجه بــه ادعاهــای عجیب این مــرد افغان دســتور 
بازداشــت وی را صادر کرد و متهم برای تحقیقات بیشتر 
 در اختیــار مامــوران اداره10 پلیس آگاهی تهــران قرار 

گرفت.

 زوج اخاذ، پــس از فریب مــردان هوســران از آنها فیلم 
و عکس تهیه و نقشه سیاه شان را اجرا می کردند. 

متهمان پس از ناکامــی در اخــاذی300 میلیونی از یک 
 پزشــک دستگیر شــدند. هفته گذشــته پزشک جراحی 
با حضور در پلیس فتای استان خراسان رضوی، از مردی به 

اتهام اخاذی300 میلیون تومانی شکایت کرد.
شــاکی به پلیس گفت: از دو ســال پیش زنی برای درمان 
مرتب بــه مطبم می آمــد. ایــن زن هر بار از مشــکالت 
زندگی اش می گفت و مدعی بود، شــوهرش فوت شــده 
و برای تامیــن هزینه زندگی خود و فرزندانش با مشــکل 
روبه روســت. من هم هر وقت این زن بــه مطبم می آمد، 
پولی برای کمک به او می پرداختم، به وی عالقه مند شده و 

مدتی او را به عقد موقت خودم درآوردم. 
 وقتی همســرم متوجــه ازدواج مجدد من شــد، مجبور 
 به ترک همسر موقتم شــدم. وی افزود: بعد از جدایی هم 
او هرازگاهی تماس می گرفت و درخواست کمک می کرد 

که پولی به حسابش واریز می کردم. 
بعد از مدتی مردی با من تماس گرفت و خودش را شــوهر 
این زن معرفی کرد. او مدعی شد، از رابطه من و همسرش 
فیلم و عکس تهیه کــرده و اگر به خواســته هایش عمل 
نکنم، فیلم و عکس ها را در تلگرام منتشــر و سی دی آن را 

برای همسرم ارسال می کند.
مرد پزشــک تصریح کرد: اوایل به ایــن تهدیدها توجهی 
نکردم، اما زمانی که بخشی از فیلم ها و تعدادی از عکس ها 
را برایم فرستاد، شوکه شدم. با تلفن آن زن تماس گرفتم، 
 اما پاســخگو نبود. خانه اش را هم عوض کرده بود و کسی 
 از او خبــری نداشــت. از تــرس منتشــر شــدن فیلــم 
و عکس های خصوصی، چند بار به حســاب این مرد پول 

واریزکردم تا این که300 میلیون تومان دیگر پول خواست 
و چند روزی هم برای تهیه این پول فرصت داد. 

اما من قادر به تهیه این مبلغ نبودم. 
از زن شــیاد و شــوهرش که با همدســتی یکدیگر از من 
کالهبرداری کرده اند و قصد اخــاذی300 میلیونی دارند، 
شکایت دارم. همزمان با تشکیل پرونده قضایی، تحقیقات 
 پلیس فتا برای شناسایی و دســتگیری زوج اخاذ آغاز شد 
تا این که روز های پایانی هفته گذشته ماموران پلیس فتای 
استان خراسان رضوی موفق به شناســایی مخفیگاه زوج 
 اخاذ شدند و هردو را دســتگیر کردند. ماموران در بازرسی 
از خانه آنها و بازبینی گوشــی های تلفن همــراه این زوج 
اخاذ، عالوه بر فیلم و عکس های تهیه شده از مرد پزشک، 
فیلم و عکس های افراد دیگری که به نظر می رســید این 
زوج دســت به کالهبرداری و اخاذی از آنها زده بودند نیز 

کشف کردند.
متهم زن به پلیس گفت: من و شوهرم نقشه کشیدیم افراد 
پولدار و کســانی که موقعیت اجتماعی باالیی داشــتند، 
شناســایی و با ترفندهای خاص آنها را بــه دام بیندازیم. 
من مدتی صیغه شان می شــدم و به عناوین مختلف از آنها 
پول می گرفتم. در جریان رفت و آمــد آنها به خانه مان نیز 

همسرم مخفیانه فیلم و عکس تهیه می کرد. 
وی اضافه کرد: بعد از جدایی از سوژه ها، شوهرم در تلگرام 
آنها را تهدید و حتی بخشی از فیلم و عکس های تهیه شده 
را برایشــان ارســال می کرد و با این ترفند و برای منتشر 
نشــدن فیلم و عکس هــا، ازآنها اخاذی می کــرد. آخرین 
طعمه مان هم همین پزشــک جراح بود که می خواستیم 
بعد از چند مرحله اخاذی از او برای آخرین بار300 میلیون 

تومان پول به دست بیاوریم که ماجرا لو رفت.

 خیانت، سوغات همسرم 
از سفرش بود

چه کسی پسر نوجوان را کشته است؟

راز قتل حفیظ
زوج اخاذ دستگیر شدند؛

تهديد تلگرامی

ويژه

 او را به بیمارستان 
امام رضا آمل 

برديم و پزشک او 
را بالفاصله 

معاينه کرد و نوار 
 قلب گرفت 

و سپس مرگ پیام 
را به طور قطعی 

اعالم کرد

امدادگرجمعیت  هالل احمرغرق شد؛ 

پایان غم انگیـز ماجراجویی در رودخانه هـراز

رودخانه هراز در شهرستان آمل به رودخانه ای خشمگین معروف است، اين خشم اما خوبی و بدی هايی نیز دارد. 
زيبايی هراز به خروشان بودن آن و زيبايی جريان آب آن است، اما در طول ســال ده ها نفر در طول اين رودخانه 

خروشان جان خود را از دست می دهند.
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گوناگون

خانه داریآشپزی

مــواد الزم :برنــج 750 گرم،كــره 
خاللــی  مــرغ  گرم،ســینه    60
گرم،قــرص   500 كــرده  خــرد 
 عصــاره  مــرغ   1عدد،ادویــه  كاری   
1 قاشــق چای خوری،قارچ ورقه ای 
خرد كرده  400 گرم،ماست چكیده  
كــرده    حــل  گرم،زعفــران   200 
 4 قاشــق ســوپ خوری،روغن مایع 
150 میلی لیتر،نمك و فلفل  به میزان الزم،زرده  تخم مرغ   4 عدد،فیله   گوجه فرنگی رنده كرده  

8-7 عدد
روشتهیهتهچینگوجهفرنگی

برنج را آبكشی كنید. نیمی از كره را در تابه  مناســبی بریزید و روی حرارت مالیم  قرار دهید. 
آن گاه سینه  مرغ، قرص عصاره  مرغ و ادویه كاری را بیفزایید و تفت دهید تا مرغ، طالیی رنگ 
شــود. حاال قارچ را اضافه كرده و حرارت را زیاد كنید تا قارچ نرم شود. ســپس تابه را از روی 
حرارت بردارید.اكنون ماســت، زعفران، روغــن، نمك، فلفل و زرده  تخم  مرغ ها را در كاســه  
مناسبی بریزید و با همزن دستی هم بزنید تا مایه  صاف و یكدستی حاصل شود. اكنون، برنج 
پخته را به این مخلوط افزوده و هم بزنید ســپس كف ظرف نســوزی را با كره چرب كنید و 

یك چهارم از مخلوط برنج را در آن بریزید و با پشت قاشق صاف كنید.
حاال قدری از مایه  مرغ و قارچ روی برنج بریزید و رویش را با اندكی از مخلوط برنج بپوشــانید. 
حاال روی آن گوجه فرنگی بدهید و به همیــن ترتیب الیه های برنج، مرغ، قارچ و گوجه فرنگی 
را تكرار كنید. اكنون روی ظرف را با فویل بپوشانید اینك ته چین را به مدت تقریبی یك ونیم 

ساعت با دمای 180درجه  سانتی گراد در فری كه از قبل كمی گرم شده  قرار دهید تا بپزد .

سلوک عرفانی ترجمه دعای صباح امیرالمومنین تالیف »حاج مال 
هادی سبزواری« باتحقیق وبررســی هیئت علمی بنیاد فرهنگی 

حفظ ونشرآثاراهل بیت )ع(به كوشش» ضیاء الدین نجفی« است.
 مولف بزرگ این كتاب در شــرح این دعا نقاط برجســته حكمی و 
عرفانی دعای صباح را بررسی كرده است. از جمله: مسئله عظمت 
خلقت، نفحــات رحمانی، فجر صــادق، نوم و یقظه، رســتگاری، 
جذبه و اشــراق. حكیم ســبزواری در این متن ایجــاز و اطناب را 
 با هم آمیخته و با شــگفتی این دو ضد را با هم جمع كرده اســت. 
بدین گونه كه مطالــب عرفانی، فلســفی، ادبــی و حتی نجومی 
متعددی را در شــرح یك فقره یا یك كلمه می آورد. با این حال از 
هریك چنان به ایجاز سخن می گوید كه گاه به ذكر عنوان مصطلح 

آن اكتفا می كند.
از این حكیم الهی، كتاب دیگری به همت انتشارات معَظم دانشگاه 

تهران به نام »شــرح االسماء«یا شــرح دعای جوشن كبیر منتشر 
شــده اســت كه از مهم ترین كتاب های حكیم ســبزواری است. 
این كتاب از این جهت كه به شــرح 1001 اســم از اســمای الهی 
كه در دعای شــریف جوشن كبیر ذكر شــده می پردازد، نسبت به 

كتاب های مشابه كامال متمایز و كم نظیر است.
 مال هادی سبزواری در سال 1212 هجری معادل 17۹7 میالدی 
در شــهر ســبزوار به دنیا آمد. پدرش حاج میرزا مهدی سبزواری 
یكی از دانشمندان علوم اســالمی بود. هادی پس از فراگیری علوم 
مقدماتی، بــرای تكمیل درس به مشــهد رفت. پــس از آن برای 
تحصیل عرفان و فلســفه راهی اصفهان شــد و در جلسات درس 
اســتادانی از جمله؛ مال حسین ســبزواری، عالمه محمد ابراهیم 
كلباســی، آقا شــیخ محمدتقی رازی، مال علــی مازندرانی نوری 

اصفهانی و مال اسماعیل كوشكی حاضر شد.

در این مطلب  می خواهیــم مواردی را 
به شما معرفی كنیم كه نگهداری شان 
در طوالنی مدت جواب نمی دهد و بهتر 

است در خریدشان زیاده روی نكنید.
محصوالتمراقبتازپوست

هر بار كه انگشتتان را داخل كرم مراقبت 
از پوســت می برید میكروب ها را نیز به 
آن انتقــال می دهید و خطــر آلودگی 
افزایش می یابد. به عالوه تعداد زیادی از محصوالت مراقبت پوســت پس از اولین استفاده تنها 
سه تا شش ماه تاثیر خود را حفظ می كنند. محصوالتی را بخرید كه بیشتر استفاده می كنید و 

طوری آنها را به كار ببرید كه تا وقتی تاثیر دارند تمام شوند.
آردکاملوسبوسدار

آرد، ماده ای است كه باعث می شود سوپ و ســس لعاب بگیرند چون جذب كننده آب است و 
این بدان معناست كه رطوبت را از هوا هم جذب می كند و باعث كپك زدنش می شود. با اینكه 
آرد همه منظوره، می تواند تا یك سال دوام بیاورد، اما آرد كامل ممكن است تنها بعد از چند ماه 
 خراب شود چون حاوی روغن است؛ وقتی این روغن ها كاهش می یابند، آرد شروع به بو گرفتن 

می كند.
تخممرغ

خرید بسته های بزرگ تخم مرغ مسلما ارزان تر برایمان تمام می شود. اما فقط زمانی تخم مرغ 
را به تعداد زیاد خریداری كنید كه می خواهید  آنها را برای جمع بزرگی مورد استفاده قراردهید. 
تاریخ مصرف تخم مرغ ها بعد از سه تا پنج هفته رو به انقضا می رود. همیشه به تعدادی تخم مرغ 

خریداری كنید كه می دانید به كارتان می آید وگرنه مجبور می شوید تعدادی را دور بیندازید.

موادغذاییکهنبایددرخریدشانزیادهرویکرد)2(تهچینگوجهفرنگی

سلوکعرفانی

بسیاری از حیوانات، فرآورده ها و محصوالت سودمندی 
در اختیار انســان قرار می دهند كه از آن جمله می توان 
به تولید عســل، ابریشــم و حتی قهوه و پالســتیك 
اشــاره كرد. دویچه وله به تازگی دربــاره عجیب ترین 
محصوالت مفیــد در دنیای حیوانات مطلبی منتشــر 

كرده كه شاید برخی از آنها را تاكنون نشنیده باشید:
کارخانهابریشمسازی

كرم پیله ســاز، پیله می ســازد. پیله ای كه در ساخت 
ابریشــم به كار مــی رود. پیله، ماده ای  اســت كه كرم 
ابریشــم از لعاب دهان، دور خود می تند. طول تقریبی 
این ماده  تنیده شــده تا ۳000 متر هم می رسد. همین 
ماده اســت كه بعدها به پارچه های نفیس ابریشــمی 

تبدیل می شود.
مدفوعیباقدرتانفجار

پرنده ای كه »باكالن گوآنا« نام دارد از تیره »باكالنیان« 
اســت و در پرو زندگی می كند. مدفوع این پرنده فسفر 
فراوانی دارد. این مدفوع هم كودی مرغوب است و هم 
می توان از آن به عنــوان مواد منفجره اســتفاده كرد. 
مدفوع باكالن گوآنا در قــرن نوزدهم یكی از مهم ترین 

كاالهای وارداتی كشورهای صنعتی اروپا بود.
گرانترینقهوهجهان

مشمئزكننده است، اما حقیقت دارد. مدفوع حیوانی به 
نام »َزبّادان« كه تیره ای از گربه ســانان است به عنوان 
گران ترین قهــوه جهان به فروش می رســد! هركیلو از 
این قهوه حدود 1000 یورو قیمت دارد. سازمان حافظ 
حقوق حیوانات »پتا« گفته اســت به خاطر سودآوری 
مدفوع این جانور، بسیاری از این حیوانات تنها به خاطر 

مدفوعشان به دام افتاده اند.
رنگقرمزدانهمکزیکی

حشــره قرمزدانــه مكزیكــی در مناطق گرمســیری 
آمریكای جنوبی و مركــزی زندگی می كند. از بدن این 
حشره كه به ویژه از برخی انواع كاكتوس تغذیه می كند، 
رنگ قرمز »كارمین« به دست می آید. البته برای تولید 
یك كیلوگرم »كارمین« احتیاج به 100 هزار قرمزدانه 
مكزیكی اســت. از رنگ قرمز »كارمیــن« از جمله در 
تهیه انواع شیرینی ها، ســس های روی شیرینی و انواع 

تنقالت استفاده می شود.
تولیدپالستیکازجلبک

قاب عینك، اسباب بازی كودكان، كارت های اعتباری 
و همچنین وســایل بســته بندی همه از پالســتیك 
 ساخته می شــوند. »ِرمی لوكاس« مهندس فرانسوی 
موفق شــده جلبك های دریایی را به پالستیك تبدیل 
كند. وسایل پالستیكی تهیه شده توسط او قرار است در 
اختیار عالقه مندان در سراسر جهان قرار گیرد. تفاوت 
 این وســایل با نوع واقعی پالســتیكی، این است كه با 
خراب شــدن پالســتیك های جلبكی هیچ پس مانده 

سمی بر جای نخواهد ماند.

فرآوردههایعجیبومفید
حیوانات!

خواندنی

ویالیی در جنوب فرانسه قرار اســت به عنوان گران ترین ویالی جهان به 
فروش برسد. این ویال 860 میلیون یورو قیمت گذاری شده است. مالك 
فعلی این ویال شــخصی به نام ســوزان مارنیر اســت كه یكی از اعضای 
 خاندان سرشــناس Grand Marnier می باشــد. ویــالی مذكور بین 
سال های 1865-1۹0۹ خانه لئوپارد دوم، پادشاه بلژیك بوده است. این 
ویال 10 اتاق خواب اشــرافی دارد كه هر كدام به استخری در حد و اندازه 

المپیك منتهی می شود. 

محققان دانشگاه كنكتیكات از پوست عروس دریایی و ماهی مركب برای 
ساخت یك غشــا الهام گرفته اند كه می تواند برای كدگذاری پیام های 
محرمانه یا ساخت سطوح ضد تابش استفاده شــود. بدن این موجودات 
دریایی در واكنش به عوامل خاصی در اطرافشان، تغییر رنگ داده یا بافت 
آن عوض می شود.خصوصیات غشای ابداع شده توسط این محققان كه 
جزئیات آن در پنجاه و دومین نشســت ملی و نمایشگاه انجمن شیمی 
آمریكا ارائه شده، در مواجهه با رطوبت تغییر كرده و می تواند چیزهایی را 

كه بر روی آن پنهان شده، آشكار كند.
این غشــا با قرار دادن یك فیلم نازک از الكل پلی وینیل بر روی یك پایه 
الســتیكی از پلی دی متیل ســیلوكزان ساخته شده اســت. این پوست 
شبیه سازی شده در زمان چروک شــدن، مات می شود و هنگامی كه به 
شكل مسطح درآید یا رطوبت به آن اضافه شود، شفاف شده و پیام مخفی 

را نمایش می دهد.
پیوند بین زنجیره های پلیمری در غشا می تواند نشان دهنده برگشت پذیر 
بودن یا نبودن چین و چروک ها باشــد. زمانی كه تعداد این پیوندها كم 
بوده یا هیچ پیوندی نباشد، غشا تنها یك بار می تواند مسطح شود و پس 

از پدیدار شدن پیام، خود را از بین می برد.
این چروک ها همچنین می توانند خواص ضد تابش در نمایشگرها را ارتقا 
بخشــند. این فناوری با قرار دادن پوششــی از چروک های ریز به عنوان 
 یك ماده ارزان و موثر برای ضد تابش كردن نمایشــگرها مورد استفاده

  قرار می گیرد به طوری كه نور را در همه جهات پراكنده كرده و آن را تنها 
به سمت بیننده منعكس نمی كند.  

گرانترینویالیجهان
چقدرمیارزد؟

استفادهازپوستعروسدریایی
درنمایشگرها

دعوت به همکاری

روزنامه زاینده رود برای تكمیــل كادر تحریریه خود از میان عالقه مندان 
به حرفه خبرنگاری و نویســندگی در حــوزه تاریخ، میــراث فرهنگی، 
جامعه، دفاع مقدس، اقتصاد و سیاســت دعوت به همــكاری می نماید. 
متقاضیان باید عالوه بر داشتن زمینه های نویسندگی و خبرنگاری دارای 
مدرک تحصیلی كارشناسی و كارشناسی ارشــد باشند. عالقه مندان به 
همكاری می توانند رزومــه كاری و تحصیلی خود را به نشــانی روزنامه 
zayanderoud8108@gmail.com  ارسال كرده و یا با شماره 

۳6284167-0۳1  تماس بگیرند.
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امامصادق )علیهالسالم(:
صبر، سر ايمان است .
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