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استاندار چهارمحال و بختیاری خبر داد:

اختصاص 650 میلیارد ریال 
برای گازرسانی به روستاها
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اصفهان در مراســم اختتامیــه دومین همایش »شــهر 
هوشمند؛ زیر ساخت و فرصت های ســرمایه گذاری«،  به 
عنوان شهر منتخب کشور معرفي شد. مدیرعامل سازمان 
فاوای شــهرداري اصفهان، با اعالم ایــن مطلب گفت: این 
همایش در شــش شــاخص جذب ســرمایه ، اتوماسیون 
شهرداری، خدمات الکترونیکی شهروندی، زیرساخت های 
هوشمندســازی  مدیریــت  ارتباطــی،  و  اطالعاتــی 
)وجودساختار مدون( و پایدارسازی توسعه شهر هوشمند، 
مورد ارزیابي قرار گرفت. حیدریان، با اشاره به نحوه ارزیابي 

شــهرهاي منتخب، تصریح کرد:  این شــهرها از سوی دو 
نماینــده از وزارت ارتباطات، دو نماینده از وزارت کشــور، 
دو نماینده از کارگروه های همایش و  شــش نفر از مدیران 
فاوای استانداری های کشور برگزیده شدند. وی ادامه داد: 
امسال براي رقابت عادالنه ، ارزیابی شــهرها در سه سطح 
شــهرهای زیر 200هزار نفر، شــهرهای بــا جمعیت بین 
200هزار تا یک میلیون نفر جمعیت و شهرهای با جمعیت 
باالی یک میلیون  نفر انجام شــد. وي خاطر نشان کرد: در 

این همایش، شهرداري اصفهان در...

اصفهان، شهر هوشمند کشور شد

وزیر دفاع در اصفهان مطرح کرد:

احیای دائمی زاینده رود در دستور کار است
اصفهان با زاینده رود شناخته می شود ؛ همه زیبایی این شهر بسته به این رودخانه است و احیای دائمی این رودخانه در دستور کار دولت است.

 خشکسالی و کمبود آب از دیگر چالش های پیش روی استان اصفهان است. در این راستا تاکنون دو کارگروه ویژه شورای عالی آب در خصوص رفع مشکل آب استان اصفهان تشکیل شده است.
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مقیمی: 

 مشکل امنیتی
 در مرزها نداریم

فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج(:

مدافعان حرم، آرامش را به کشور 
هدیه کرده اند
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روزنامه فرامنطقه ای الشــرق االوسط با اشاره به ســفر جابری انصاری 
به ترکیه، مدعی شــد تحوالتی که در حال رخ دادن اســت، احتماال به 
آشتی بین بشار اســد و رجب طیب اردوغان، رییســان جمهور سوریه و 
ترکیه منتهی شود.این روزنامه به سفر حســین جابری انصاری، معاون 
وزیر خارجه کشــورمان به آنکارا اشاره کرده و نوشــته است که اخباری 
 درباره دیدارهای ترکیه و ســوریه با میانجی گری ایران برای دستیابی به 
عادی ســازی کامل روابط منتشر شده اســت.این منابع افزودند، کسی 
که رهبری این مذاکرات را از جانب ترکیه برعهده دارد، اســماعیل حقی 
 یکی از برجسته ترین دیپلمات های ترکیه است؛ ژنرالی بازنشسته که بر 
توافق نامه آدنا امضا شده با آنکارا در ســال 1998 بین سوریه و ترکیه در 
جریان بحران مربوط به عبدا... اوجاالن، رهبر حزب کارگران کردســتان 
ترکیه، نظارت کرد. منابع به الشــرق االوســط گفتند کــه حقی، اخیرا 
همزمان با دیدارهای یک ژنرال بازنشســته دیگــر در الجزایر که در ماه 
مه انجام شــد با مقامات ارشد در دمشــق دیدار کرد. حقی با تعدادی از 
مسئوالن ارشد دمشق از جمله مرد شــماره دو حزب بعث سوریه؛ یعنی 
عبدا... االحمر، علی مملوک، رییس دفتر امنیت ملی سوریه، ولید معلم 
وزیر خارجه سوریه و فیصل مقداد، معاونش دیدار و به آنها ابالغ کرد که 
آنکارا همچنان مخالف ماندن اسد در قدرت اســت؛ اما تقسیم سوریه و 
ایجاد نظام فدرالی کردها را هــم رد می کند.این منابع افزودند که امکان 
کاهش مواضع تند اردوغان در قبال اسد به شرط همکاری اسد با اردوغان 
در زمینه ممانعت از ایجاد یک موجودیت کرد در شــمال ســوریه وجود 
دارد.در این راســتا بنعالی ییلدیریم، نخســت وزیر ترکیه بر لزوم تالش 
ترکیه در کنار ســوریه و دیگر کشــورها و در رأس آن ایران، روســیه و 

عربستان برای گشودن صفحه ای جدید درباره سوریه تاکید کرد.

یک مقام نیروی دریایی ارتش آمریکا اعالم کرد: روز سه شنبه، 
4 قایق متعلق به ســپاه پاسداران انقالب اســالمی ایران به ناو 
آمریکایی »یــو اس اس نیتز« در نزدیکی تنگه هرمز با ســرعت 
باال نزدیک شــدند. وی این اقدام قایق های ایرانی را »خطرناک 

و غیرحرفه ای«  خواند.
این مقام در ادامه گفته هایش توضیــح داد: دو قایق ایرانی پس 
از آنکه حدود 300 متر به کشتی آمریکایی- که مسئولیت دفاع 
در برابر موشــک های هدایت شــونده را دارد- نزدیک شــدند، 
مســیر خود را تغییر دادند. این رویداد آخرین رویارویی نزدیک 
نیروهای نظامی ایران و آمریکا بود که از ماه دسامبر سال 2015 
)31 روز منتهی به 11 دی 1394( آغاز شده است.به ادعای این 
مقام نیروی دریایی آمریکا، قایق های ایرانی با سرعت به کشتی 
نیتز نزدیک می شــدند و به اخطارها نیز توجهی نمی کردند. این 

امر، جوی خطرناک و تحقیر کننده را به وجود آورد. 
وی گفت: کشــتی نیتز ممکن بود برای دفاع از خود، دســت به 
اقداماتی بزند که می توانســت تنش های میان ایران و آمریکا را 

افزایش دهد.
همچنین ادعا شده است خدمه این کشتی از هشدارهای بصری 
اســتفاده کرده اند. این مقام آمریکایی مدعی شد خدمه کشتی 
از 10 منور برای هشــدار به قایق های ایرانی استفاده کرده اند؛ 
ولی همچنان پاســخی دریافت نکردند.برخالف نزدیکی نیتز به 
سکوهای نفتی دریایی، این کشتی برای جلوگیری از رویارویی با 

قایق های ایرانی مسیر خود را تغییر داد.
این رخداد، تازه ترین تنش میان نیروهای نظامی ایران و آمریکا 
 طی سال گذشته بوده اســت. در ژانویه ســال جاری میالدی،

  نیروی دریایی ســپاه پاسداران انقالب اســالمی ،10 تفنگدار 
نیروی دریایی آمریکا را بازداشت کرده بود.

سفیر روسیه در ایران عملیات بمب افکن ها از همدان را انتقام مشترک 
تهران و مســکو از تروریســت ها خواند و خاطرنشــان کرد: روســیه 
 به ماده 14۶ قانون اساســی ایران احترام می گــذارد و هرگز به دنبال 

پایگاه نظامی در این کشور نبوده و نیست.
   »لوان جاگاریان« سفیر روســیه در ایران در خصوص استفاده روسیه 
از پایگاه شــهید نوژه همدان که در ایران و دنیا مباحثات زیادی به راه 
انداخته اســت، گفت: پیام ما به مردم و نماینــدگان مردم در مجلس 
شورای اســالمی این اســت که نگران نباشــند؛ چراکه روسیه هرگز 
به دنبال پایگاه نظامی در ایران نبوده و نیســت و ما به ماده 14۶ قانون 
اساســی جمهوری اســالمی ایران احترام می گذاریــم و آن را به طور 
جدی رعایت می کنیم.وی با اشــاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس 
در خصوص عملیات بمب افکن های روســی از پایگاه همدان نیز اظهار 
داشت: ما به نظر نمایندگان احترام می گذاریم؛ چراکه آنها نمایندگان 
مردم هســتند. روسیه نســبت به مردم ایران احســاس دوستانه دارد 
و اتفاقات رخ داده و موضوعات مطرح شــده تنها یک ســوء تفاهم بوده 
است. سفیر روسیه در ادامه تاکید کرد: اول اینکه؛ روسیه به دنبال پایگاه 
نظامی در ایران نبوده اســت، دوم؛ حضور جنگنده های روسی در ایران 
موقت و با مجوز مقامات عالی جمهوری اســالمی یعنی شــورای عالی 
امنیت ملی بوده و ســوم اینکه؛ برای تفریح به همــدان نرفتیم هرچند 

همدان شهر زیبایی است!

سفر وزیر دفاع به اصفهان

 میانجی گری تهران 
برای آشتی دادن اردوغان و اسد؟!

یک مقام نیروی دریایی ارتش آمریکایی:

  قایق های ایرانی با سرعت 
به کشتی آمریکایی نزدیک شدند

سفیر روسیه:

 برای تفریح به همدان نرفتیم!

پیشنهاد سردبیر: 
 برای تفریح به همدان نرفتیم!

معاون پارلمانی رییس جمهور با بیــان اینکه تعامل 
مجلس و دولت در حد عالی اســت، گفــت: ما هیچ 

مطلبی را در دولت پنهان از نمایندگان نداریم.
حســینعلی امیری در برنامه گفت گوی ویژه خبری 
سیما در پاسخ به سوالی درباره گالیه ها از عدم تعامل 
دولت با مجلس اظهــار کرد: ممکن اســت برادری 
در مجلس چنیــن مطلبی را مطرح کرده باشــد؛ اما 
واقعیت کلی این اســت که تعامــل مجلس و دولت 
در حد عالی اســت و نمایندگان هــر وقت گزارش یا 
 عدد و رقمی خواســته اند در اختیارشــان قرار داده

 شده است.
وی درباره گالیه هــا در موضــوع قراردادهای نفتی 
بیان کرد: ایــن قراردادها هم کامال مــورد بحث باز 
قرار گرفت و اصالحاتی که در آن انجام شد بر اساس 
همیــن بحث ها و نظرات کارشناســی بــود. ما هیچ 
مطلبی را در دولت، پنهان از نمایندگان نداریم و من 
آمادگی دارم هر نماینده ای از هــر طیفی اطالعاتی 
درباره بحث هایی که در مجلس باید انجام شــود نیاز 
داشــت در اختیارش قرار دهم. ممکن است یک نفر 
گالیه ای کرده باشد؛ اما در کل تعامل در سطح کالن 

بسیار خوب است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمی با بیان اینکه متاسفانه به 
دلیل دخالت دســتگاه قضایی در برخی از استان ها شاهد 
لغو کنسرت های موسیقی هستیم، گفت: عامل اصلی لغو 
کنسرت ها در مشــهد مقدس، امام جمعه این شهر است.

علی جنتی در پاسخ به ســوال خبرنگار فارس در اردبیل 
در مورد لغو کنســرت های موســیقی در کشــور اظهار 
کرد: دیدگاه ما شــفاف و روشن اســت؛ چرا که معتقدیم 
وظیفه اصلی وزارت ارشاد صدور مجوز برای کل اجراهای 
صحنه ای همچون موســیقی، تئاتر و نمایش است و هیچ 
کس جای دیگری نمی تواند برای این مجوزها محدودیت 
ایجاد کند. وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی گفت: عامل 
اصلی لغو کنسرت ها در مشــهد مقدس، امام جمعه این 
شهر اســت که اجازه نمی دهد حتی کنسرت های سنتی 
و محلی نیز برگزار شــود.جنتی در مورد لغو کنســرت ها 
برای همیشــه در مشــهد گفت: 11 سال اســت که در 
مشهد کنســرت موسیقی اجرا نمی شــود و ما خواستیم 
این کنسرت ها را برگزار کنیم، اما امام جمعه مشهد مانع 

اصلی در این زمینه است.
وی اظهار کرد: به هیچ وجه قصد عقب نشــینی از مواضع 
خود را نداریم و با رییس قوه قضاییــه مکاتباتی را انجام 

دادیم تا موانع هر چه سریع تر از پیش  رو برداشته شود.

معاون پارلمانی رییس جمهور:

  دولت هیچ مطلب پنهانی
 از نمایندگان ندارد

وزیر ارشاد: 

عقب نشینی 
نمی کنیم

پارلمان

در حاشیه 

ارشاد وزارت کشور
وزیر کشور از مالک اصلی انتخاب استانداران گفت:

مشی اعتدالی 
داشتـه باشنـد

مقیمی: 

 مشکل امنیتی
 در مرزها نداریم

وزیر کشــور، داشــتن اعتــدال را ویژگــی مدیران 
ارشــد دولت در اســتان ها دانســت و گفــت: اینکه 
فــردی دارای گرایش هــای سیاســی اصالح طلــب 
و یــا اصولگراســت، حائــز اهمیــت نیســت؛ بلکه 
 بنای اصلی انتخــاب اســتانداران برای ما، داشــتن 

مشی اعتدالی است.
 عبدالرضا رحمانی فضلی در مراســم تودیع و معارفه 
 اســتانداران زنجــان، با بیــان اینکــه »دولت تجلی
  اراده ملــت در عرصــه اجرایــی اســت«، گفــت:

 به تبعیــت از آرای مــردم، باید مدیران ارشــدی که 
متمایل و همراه دولت هستند، انتخاب کنیم و این حق 
همه دولت هاســت که مدیری همگام با دولت داشته 

باشند.
وی با اشــاره به اینکه »داشــتن قــدرت هماهنگی و 
قدرت پیگیری و تالش برای فعالیت مضاعف از دیگر 
ویژگی های مهم اســتانداران است«، ادامه داد: یکی از 
ویژگی های مهم دولت تدبیر و امید انسجام و وحدت 
داخلی است؛ چراکه در هیچ کجای این دولت اختالف 

و مشکلی وجود ندارد.

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: وزارت کشور آمادگی کامل 
برای برگزاری رایانه ای انتخابات ریاست جمهوری و شوراها 
را طی سال 9۶ دارد. محمدحســین مقیمی در مورد تامین 
امنیت کشور با توجه به فرا رسیدن ایام محرم و اربعین گفت: 
ستاد اربعین در وزارت کشور تشکیل شده و همه موضوعات 
مربوط به عزیمت زوار پیگیری می شــود کــه بحث امنیت 
مرزها از مهم ترین بخش های آن اســت.مقیمی با اشاره به 
اینکه همه مرزهای کشور در شــرق،غرب، شمال و جنوب 
از امنیت کامل برخوردار اســت و مرزبانــان، ارتش،نیروی 
انتظامی، سپاه و سربازان گمنام امام زمان)عج( در این راستا 
تالش می کنند، گفت: با تدابیر الزم و برنامه های امنیتی که 
طراحی کردیم و ارگان های ذی ربط آن را اعمال می کنند، 
از نظر امنیتی در وضعیت بســیار مطلوبی هســتیم و تا این 
لحظه مشکلی نداشتیم.وی با بیان اینکه بیشترین نقش را در 
زمینه برقراری امنیت در کشور دارند، افزود: در آینده نزدیک 
با تصمیماتی که در استان ها و شهرستان ها اتخاذ می شود 
برنامه هایی به اجرا درمی آید تا با همکاری مردم امنیت را در 
همه صحنه ها از جمله مراسم اربعین حسینی و محرم و صفر 

برقرار کنیم تا عزاداری ها با شکوه برگزار شود.

خبر

عکس روزیادداشت

اخبار

علــی الریجانــی رییــس مجلس شــورای اســالمی در 
دوازدهمیــن کنگره جامعه اســالمی مهندســین که در 
مجتمع آدینه تهران برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره 
شهیدان باهنر و رجایی و همچنین پاسداشت هفته دولت 
اظهار کرد: این دو شــهید بزرگوار، دو عنصر خداترس در 
مدیریت اجرایی کشــور بودند و امیدواریم نســل مدیران 
کشــور از این دو الگو تأســی کنند. در ادامه گزیده ای از 

سخنان رییس مجلس را می خوانید؛

مدیر سیاســی خلق کردیم که امنیت در کشور برقرار 
کند ولی اگر از ســاز و کارهایی استفاده کرد که کشور را به 
این سمت نبرد مدیر موفقی نیست چه اصولگرا باشد و چه 

اصالح طلب.
کانت می گوید ما در هیچ امری مشــکل تر و مهم تر از 
امر سیاســی نداریم. علت این هم آن اســت که ما در علوم 
دیگر با محسوسات و فیزیک روبه رو هستیم؛ اما اداره امور 

کشور و سیاست با فکر و اشخاص مواجه است.

 رفتار یک مســئول اجرایی نه باید پیامبرگونه باشد و نه 
باید حالت نظریه پردازی داشته باشــد؛ بلکه باید وظایف 
اجرایی خود را به درستی اجرا کند. اینکه عده ای مسئول 
وظایف دیگری هســتند مشــخص می شــود که مسیر را 

اشتباهی آمده اند.
 امروز باید وضعیت اقتصادی کشور را در آمارها مشاهده 
کرد. ایران در سرانه تولید ناخالص داخلی به عنوان یکی از 
بیــن از  اقتصــادی  وضعیــت  ســنجش   معیارهــای 

 185 کشــور در رتبه 104 قرار دارد؛ بنابرایــن ما در این 
موضوع دارای نقص هستیم.

 اگر وضعیت کشور ما اینگونه اســت و اگر کار سیاسی 

جزو کارهای سخت محســوب می شود؛ بنابراین باید برای 
 آن زحمت بیشــتری کشــید و کار بیشــتری انجام داد. 
قبیله گرایی مشکلی را حل نمی کند اینکه جمع بشویم و 
بگوییم ما اصولگرا هســتیم یا اصالح طلب مشــکلی حل 

نخواهد شد. باید ببینیم چقدر کاربلد هستیم.
 وزارتخانه اکابر نیست که بخواهند از ابتدا مدیریت را در 

آن بیاموزند.
 امروز در آشفته بازار ناامنی منطقه جمهوری اسالمی از 
یک وزانت امنیتی برخوردار است. این به دلیل آن است که 
درســت تصمیم گرفتیم. ما امروز در منطقــه برای دیگر 

کشورها تبدیل به تکیه گاه شده ایم.

الریجانی:

نظـریه پردازی کـار دولتمـرد نیست

صبح روز پنجشــنبه همزمــان با هفته  زاینده رود  
دولت وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای 
مســلح وارد اصفهان شــد و در بدو ورود با حضور در گلستان 
شهدای اصفهان به مقام شامخ شــهدا ادای احترام کرد. سردار 
حســین دهقان وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح طی 
روزهای گذشته به واسطه ماجرای حضور جنگنده های سوریه 
در نوژه همدان ، خبرســازتر از قبل شــد. به ویــژه وقتی که 
نمایندگان مجلس، از وزیر دفاع خواســتند تا پاسخگو باشد و 
درباره علت دادن مجوز به روسیه برای استفاده از پایگاه نظامی 
کشورمان، شــفاف ســازی کند و وزیر دفاع هم گفت که این 
موضوع به مجلس ربطی ندارد)!(هرچند این ماجرا در نهایت با 
توضیح وزیر و تشکر الریجانی حداقل برای مدتی، خاتمه یافت.

سردار دهقان، صبح پنجشنبه از طریق فرودگاه شهید بهشتی 
وارد استان اصفهان شد. از جمله برنامه های آقای وزیر در دیار 
نصف جهان، شرکت در جلسه شــورای اداری استان، سفر به 
شهرستان شاهین شــهر و میمه و مالقات مردمی، حضور در 
شــهرضا برای افتتاح طرح و همین طور شــرکت در نشست 

خبری بود.  
به گــزارش خبرنگار زاینده رود، ســردار حســین دهقان  در 
نشست خبری با خبرنگاران که در ســالن جلسات استانداری 
اصفهان برگزار شــد ضمن تبریــک هفته دولت و با اشــاره 
به اینکه ایــن هفته فرصتــی بــرای دولتمردان بــرای ارائه 
گزارش عملکرد و فعالیت های انجام شده شــان اســت، گفت: 
دولتمردان در این هفته می توانند عملکرد خود را در مقایســه 
با ســال های گذشــته ارزیابی کنند و بازبینی دقیق نسبت به 
فعالیت ها، نقایص و مشکالتی که در کارهایشان بودند داشته 

باشــند و برای رفع و تقویت آنها تالش کنند. ســردار دهقان 
رکود اقتصــادی، اشــتغال و بیــکاری را بزرگ ترین معضل 
کشور ایران در ســطح ملی مطرح کرد و گفت: طی سال های 
گذشــته کنترل تورم در اولویت برنامه های دولت بوده اســت 
و در این راســتا ما باور داریــم که در حال حاضر مشــکالت 
معیشــتی مردم باالست و در راســتای رونق بیشــتر کشور 
 گام برداشــته ایم. در ادامه گزیده ای از اهم ســخنان ســردار

 حسین دهقان در اصفهان را می خوانید؛ 
 ما نیاز داریم که ساالنه 750 هزار شغل در کشور راه اندازی 

کنیم تا میزان بیکاران به اندازه فعلی باقی بماند.
 استان اصفهان استانی صنعتی و کشاورزی است. این استان 
ظرفیت باالیی برای ایجاد اشتغال دارد؛ این در حالی است که 
بسیاری از صنایع این استان به دلیل مشکالتی همچون کمبود 
نقدینگی در گردش و عدم توانایی در توسعه تولیدات در سطح 
اســمی و رســمی فعالیت نمی کنند. در این راســتا با معرفی 
واحدهای تولیدی از سوی استان ها، ارائه تسهیالت به آنها برای 

رونق اقتصادی و اشتغال در دستور کار قرار دارد.
 خشکســالی و کمبود آب از دیگر چالش هــای پیش روی 
استان اصفهان اســت. در این راســتا تاکنون دو کارگروه ویژه 
شورای عالی آب در خصوص رفع مشــکل آب استان اصفهان 
تشکیل شده است و با اجرای مصوبات این شورا مشکالت آب 

استان نیز برطرف خواهد شد.
 اصفهان با زاینده رود شناخته می شــود ؛ همه زیبایی این 
شهر بسته به این رودخانه است و احیای دائمی این رودخانه در 

دستور کار دولت است.
 تامین امنیت ما در دریا و خلیج فــارس به عهده واحدهای 

دریایی ماست و به طور طبیعی ناوگان ما در دریا برای نظارت 
بر تردد اقدامات شناورهای بیگانه در منطقه دائم در حال گشت 
و رصد و پایش تحوالت و تغییرات هستند. این گشت و رصد ها 
برای حفظ امنیت کشور انجام می شود یک امر طبیعی، واقعی 
و مستمر است و اگر ناوگان آمریکایی و یا هر شناور دیگری وارد 
حوزه کشور شود ما نظارت کافی را خواهیم داشت و در صورت 
داشتن جنبه ای از تجاوز به حریم ما به شــدت با آنها برخورد 

خواهیم کرد.
) در پاسخ به سوال دیگری در خصوص وضعیت هواپیماهای 
روســی در ایران و سرنوشــت آنها(: ما برای فعالیت های ضد 
تروریستی که در سوریه انجام می شود با روس ها تعامل داشته 
و به ارتش سوریه کمک می کنیم و به طور طبیعی برای تسهیل 
فعالیت های پشتیبانی از عملیات زمینی، از پایگاه هوایی کشور 
روسیه استفاده می شــود.برای کاهش زمان و افزایش سرعت 
عمل، امکان اســتفاده از پایگاه هوایی روسیه را در برنامه ریزی 
داریم و این امر در جهت اهداف مشترکی است که برای مقابله 

با جریان تکفیری سوریه برنامه ریزی شده است.
 تردد جنگنده های روســی تنها در زمــان اجرای عملیات 
زمینی اســت. زمانی که نیاز پشــتیبانی از عملیات در سوریه 
باشــد و نیاز به افزایش ظرفیت ناوگان ها داریم این اســتفاده 

صورت می گیرد.
)در خصوص آخرین دســتاوردهای نظامی در حوزه هوا و 
فضا(: در این زمینه دو اقدام اساسی صورت گرفته است که از آن 
جمله می توان به تاسیس، احداث و اســتقرارهای حامل های 
 ماهواره اشــاره کــرد که ایــن پایگاه تــوان ارســال ماهواره 
500 کیلویی به فاصله 500 کیلومتــر از کره زمین را دارد.این 
 پایگاه بــا تــوان داخلی تولید شــده اســت و این امــکان را 
 برای مــا فراهــم آورده که مــدار 500 کیلومتــری زمین را 

رصد کنیم.
)در باره همکاری با شرکت هواپیما ســازی ایران )هسا( در 
اصفهان(: در این شرکت سرمایه انسانی موجود، زیرساخت های 
تعریف شده و ابزارها و ماشین آالت موجود باعث شده است که 
ما بتوانیم در زمینه تولید هواپیمای مســافربری و پرنده ها از 

جمله بال ثابت، بالگرد و بدون خلبان اقدام کنیم.
تاکنون هواپیمای مسافربری 140 در هسا تولید شده است. این 
هواپیما دارای نقص فنی بودکه تصمیم گرفتیم تداوم تولید این 

هواپیما را تا زمان رفع همه اشکاالت متوقف کنیم.
 در حال حاضر ارتش باید 300 هکتار از اراضی خود را برای 
توسعه فرودگاه اصفهان واگذار کند که در این زمینه مهندسان 

در حال بررسی بوده و نتیجه به زودی اعالم می شود.
 باید توجه داشته باشیم که پاره پاره شدن سوریه نه به نفع 
 همسایگان و نه امنیت عمومی منطقه اســت و همگان به این 

جمع بندی رسیده اند که این امر مناسب نیست.
 باید توجه داشته باشیم که کشــور چین آمادگی خود را در 

این زمینه اعالم کرده ولی اقدام اجرایی را نداشته است.
 کاســتی هایی  در برد بلند داشــتیم که خرید سیســتم

 اس 300 بــرای رفع این نیــاز بود و دیگر نیــازی برای خرید 
سیستم اس 400 نداریم.

 اصفهان با 
زاینده رود 

شناخته می شود. 
همه زیبایی این 

شهر بسته به این 
رودخانه است و 

احیای دایمی این 
رودخانه در دستور 

کار دولت است

بین الملل

رهبر کره شمالی اعالم کرد که این کشــور برای آغاز یک 
حمله هســته ای از آمادگی کامل برخوردار است. به دنبال 
آزمایش موفقیت آمیز پرتاب موشــک بالســتیک از یک 
زیردریایــی کره شــمالی، »کیم جونــگ اون« رهبر این 
کشور اعالم کرد که کره شمالی برای آغاز یک حمله هسته 
ای از آمادگی کامل برخوردار اســت.خبرگزاری رســمی 
 کره جنوبی- »یونهــاپ«- به نقل از خبرگــزاری مرکزی 
کره شمالی )کی ســی ان ای( روز پنجشنبه اعالم کرد که 
»رهبر کره شــمالی بعد از موفقیت آمیــز خواندن پرتاب 
آزمایشی موشک بالستیک از یک زیردریایی این کشور، از 
قرار گرفتن کره شمالی در رده قدرت های نظامی مجهز به 
توان حمله هسته ای سخن گفت.«  این در حالی است که 
روز چهارشنبه، رســانه های خبری از پرتاب آزمایشی یک 
موشک بالســتیک از یک زیردریایی کره شمالی در دریای 
ژاپن خبر دادند. بنا بر گزارشــات، این موشــک بالستیک 
با طی مســافتی بالغ بر 500 کیلومتر به ســمت ژاپن در 
»منطقه شناســایی پدافند هوایی« ژاپــن فرود آمد.طبق 
ارزیابی های ارتش کره جنوبی، این طوالنی ترین پرواز یک 

موشک بالستیک از این نوع، توسط کره شمالی است.

نیروهای موســوم به ســوریه دموکراتیک، مداخله نظامی 
ترکیه در ســوریه و ورود به شــهر جرابلس را محکوم و آن 
را »اشــغالگری جدید عثمانی ها« خواندنــد. منابع نظامی 
کرد اظهار داشــتند: مداخله ترکیه در ســوریه اشغالگری 
به معنای کلمه اســت. هیچ نیرویی از مخالفان ســوریه در 
جرابلس حضور ندارد و مخالفان از مداخله نظامی ترکیه در 
جرابلس سودی نمی برند.این نیروها که دشمن شماره یک 
ترکیه در سوریه محسوب می شوند تاکید کردند، هم اکنون 
 نیروهای »جبهه ترکمان ســوریه «و»تیپ سلطان مراد« و

 »تیپ الفاتح«و »تیــپ نورالدین زنکــی« کنترل منطقه 
جرابلس را در دست دارند که همگی مســتقیما وابسته به 
ســازمان اطالعات ترکیه هستند.تروریســت های داعش 
شامگاه چهارشنبه بعد از مداخله نیروهای ترکیه و حمله به 
جرابلس با تانک و بمباران حمالت هوایی، از شهر جرابلس 
عقب نشینی کردند. نیروهای ویژه ترکیه روز چهارشنبه از 
طریق مرزهای ترکیه با بهانه بیرون راندن تروریســت های 
داعش وارد ســوریه شــدند. این اقدام با محکومیت سوریه 

مواجه شده است. 

کره شمالی از آمادگی کامل 
برای حمله هسته ای خبر داد

اشغالگری جدید 
به سبک عثمانی!

وزیر دفاع در اصفهان مطرح کرد:

احیای دائمی زاینده رود در دستور کار است

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 1943| August 27,2016  |  16Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER E-MAILyusefian.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



3
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 1943| شنبه 06 شهریور 1395 | 24 ذی  القعده 1437

بازار

يادداشت خبر

وزارت خارجه آمريکا مدعی شد:

 مبلغ 1/3میلیارد دالر 
به ايران پرداخت شد

قیمت انواع
دريل دستی / دريل شارژی

پیشنهاد سردبیر: 
گوشت گران درتورم تک نرخی!

وزارت خارجــه آمریکا پرداخت ۱میلیــارد و ۳۰۰میلیون دالر 
دیگر به ایران، تنهــا دو روز بعد از پرداخــت ۴۰۰میلیون دالر 
اول در زمســتان گذشــته را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری 
آسوشــیتدپرس، الیزابت تــرودو، ســخنگوی وزارت خارجه 
 آمریکا، گفــت نمی تواند در مــورد این پرداخت کــه در تاریخ 

۱۹ ژانویه صورت گرفت، توضیح بیشتری دهد.
 پیشتر نیز نشریه ویکلی اســتاندارد به نقل از یک مقام وزارت 
خارجه آمریکا کــه هویت او را فاش نکــرد، چنین گزارش داده 
بود: »کمتر از دو ماه پس از آنکه ایران در ماه ژانویه سال جاری 
معادل ۴۰۰میلیــون دالر پول نقــد از آمریــکا دریافت کرد، 
واشــنگتن یک میلیارد و ۳۰۰میلون دالر دیگر نیز پول نقد به 
 ایران داده است.« اما آسوشــیتدپرس می گوید این پرداخت ها 
دالری  ۴۰۰میلیــون  نقــدی  پرداخــت  از  بعــد  روز   ۲ 

آغاز شد. 
براســاس این گزارش، پرداخت ها در ۱۳ قســط ۹۹میلیون و 
۹۹۹هزار و ۹۹۹دالر و ۹۹ســنت صورت گرفت و قسط آخر نیز 
حدود ۱۰میلیون دالر بود. وزارت خزانــه داری آمریکا توضیح 

نداده که چرا این پرداخت ها زیر ۱۰۰میلیون دالر بوده است.

در محیط هــای شــغلی در ژاپن، به ندرت کســی از 
دیگری تعریــف و تمجید می کند. کســب و کار در 
ژاپن ســاز خودش را می زند؛ به شــکلی که قوانین 
کاری ژاپن با قوانین کاری کشــورهای غربی و حتی 
دیگر کشورهای آسیایی نیز فرق دارد. مثال برای تمام 
مدیرانی که می خواهند برای نخســتین بار کسب و 
کارشــان را در ژاپــن راه بیندازند، نــوع »بازخورد« 
می تواند موجــب بهت  و حیرت  شــود؛ بنابراین بهتر 
اســت هر چیزی را که از قبل در مورد نحوه تعامل با 
کارکنــان آموخته اید، کنار بگذاریــد. مدیران ژاپنی 
 اما معمــوال از کســی نمی خواهند کــه طرحش را 
به روز کند؛ زیرا در این صورت از تمام کارکنان انتظار 
می رود مدام طرحشان را به روز کنند. این فرآیند در 
ژاپن هورن ســو )hou-ren-sou( نامیده می شود 
که شامل موارد زیر اســت: آنها در طول روز مدام به 
رییس خود ایمیل می زنند و می گویند که چه زمانی 
برای ناهار می روند، چند درصد از پروژه شان را انجام 
داده اند و چه زمانی اســتراحت کوتــاه خواهند کرد؛ 
یعنی تقریبا همه چیز را گــزارش می دهند. مدیران 
خارجی در چنین شــرایطی وسوسه تعریف و تمجید 
به سرشان می زند: ممنون که ۳۲درصد از پروژه ات را 
انجام دادی! اما شوآیتزر می گوید در ژاپن اصال چنین 
کاری نکنید: »اگر شــما از کار آنها تعریف کنید، هم 
آنها حس شرمساری خواهند داشت و هم شما؛ فقط 
بگوید متشکرم و جواب دیگری ندهید.« اگر به یکی 
از همکارانتان بگویید که برای چنین کاری ]جلســه 
دو نفره درخصوص بررســی کیفی کار[ به اتاق شما 
بیاید، این کار کمی وحشــت زا خواهد بود. فوکویاما 
می گوید که مدیران ژاپنی به جای این کار راه دیگری 
را امتحان می کنند: آنها را برای صرف یک نوشیدنی 
به بیرون دعوت می کنند. ژاپنی ها فرهنگی دارند که 
نومیکای )nomikai( نامیده می شود: روسا همراه با 
کارکنان خود نوشــیدنی صرف می کنند و اغلب هم 
زیاد و حتی تا پاسی از شب! با این حال، بازخوردهای 
رد و بدل شده در آن زمان بیشتر درخصوص مسائلی 
است که اشتباه پیش رفته اســت. فوکویاما می گوید 
دلیل این مسئله این است که کارکنان ژاپنی معموال 
از این شــرکت به آن شــرکت نمی روند؛ بنابراین از 
آنجایی که هدف آنها کار ثابت در یک شــرکت است، 

آنها تمام تالششان را صرف ارتقای شغلی می کنند.

  راز موفقیت شغلی ژاپنی ها در چیست؟

کار خوب، همراه با يک 
نوشیدنی!

ويژه

در ادامه، گزیده ای از سخنان جهانگیری را می خوانید:
 نظام بانکی در ایران مظلوم اســت و نقش مهمی در توســعه 

کشور دارد.
 در چهارماهه اول سال جاری، ارائه تسهیالت بانکی نسبت به 
سال گذشــته، ۳7درصد رشــد داشته اســت. بانک ها در بخش 
صنعت و واحدهای تولیدی کمک و حمایت بیشــتری کرده اند.

نظام بانکی، تامین منابع اصلی تولید و اقتصاد کشــور را به عهده 

دارد.
 در مقطعی از کشــور، نظام بانکی آسیب هایی دید که رفع آن 

آسیب ها زمان می برد.
 پیش بینی می شود در ســال جاری 5۰۰ هزار میلیارد تومان 
تســهیالت بانکی به فعاالن اقتصادی کشــور پرداخت شود؛ این 
درحالی اســت که در بهترین حالت، کل بودجه کشور ۲5۰هزار 

میلیارد تومان است.

 نظام بانکی نقش پر رنگی در اقتصاد کشور دارد که باید حضور 
بخش خصوصی نیز در اقتصاد فعال تر شود.

 تاکید آشکار اقتصاد مقاومتی، بر مردمی کردن اقتصاد است و 
اقشار جامعه درحد توان باید در توسعه کشور نقش آفرین باشد و 
بخش خصوصی به معنای واقعی برای توسعه فعالیت کند که این 

امر در اقتصاد مقاومتی تاکید شده است.
 تولیدکننــدگان داخلی نبایــد دغدغه ای نســبت به فروش 
تولیداتشــان به بخش دولتی داشته باشــند. سیاست اقتصادی 
مقاومتی این اســت که هر تولیدکننده، با کیفیت و قیمت بهتر، 

باید ماندگارتر باشند و مورد حمایت قرار گیرند.
) با اشاره به آینده روشن کشور (: براساس برآیند مطالعات یک 
شرکت کانادایی در زمینه چشم انداز آینده ایران، تولید ناخالص 
ایران به هزار میلیــارد دالر افزایش می یابد کــه این امر نیازمند 
ســرمایه گذاری ســه هزار و 5۰۰میلیارد دالری در شاخه های 

مختلف اقتصاد کشور است.
 ایران در قدرت خرید، جزو ۲۰ کشــور اول دنیاست و توسعه 
اقتصادی نیازمند عزم جدی و سیاســت های روشن و حمایت و 

اعتماد مردم است.
 تالش می شود هیج جوانی بیکار نباشد تا شرمنده آنها نباشیم.

 هفته دولت، فرصتی برای بیان دســتاوردها و بیان مشکالت 
پیش روی دولت برای مردم است.

 کسی باور نمی کرد در سه سال اول دولت تدبیر و امید، برجام 
به نتیجه برسد و در گفت و گو با 6 قدرت دنیا به نتیجه منجر شود. 
اکنون باید از دســتاوردهای هســته ای حمایت شود و موقعیت 
جغرافیایی کشــور در جمع کشــورهایی قرار دارد که می تواند 

فروشنده سوخت و آب سنگین باشد.
اکنون با توافق هســته ای، تحریم هــای ظالمانه قدرت های 

استکباری بر ملت ایران برداشته شد.
)با اشاره به ناامنی در کشور های منطقه(: در این شرایط فقط 
ایران منطقه کانون ثبات است و کشورهای دیگر نیز برای برقراری 
امنیت و ثبات در منطقه، باید دستشان را به سوی ایران دراز کنند.

* در شرایط پس از تحریم، انتظار ملت شریف ایران این است که 
گره های زندگی و مشکالت پیش روی توسعه کشور برطرف شود 
وتنها راهکار رفع این مســئله، حرکت به سمت سرمایه گذاری و 
تولید در تمام بخش هاست؛ زیرا تولید و سرمایه گذاری، نیاز امروز 

و فردای ایران اسالمی است.

جهانگیری:

 آینده ایران روشن است

کسی باور نمی کرد 
در سه سال اول 

دولت تدبیر و امید، 
برجام به نتیجه 

برسد و در گفت و 
گو با 6 قدرت دنیا 

به نتیجه منجر 
شود. اکنون بايد از 

 دستاوردهای 
هسته ای حمايت 

شود

رونیکس پیچ گوشتی 12 ولت لیتیوم -    8512

364،
800

تومان

3.6V - 8500    رونیکس تاشو

98،8
00

تومان

رونیکس پیچ گوشتی چکشی 18 ولت -     8218

378،
800

تومان

رونیکس 10 میلیمتر معمولی - 2111

79،8
00

تومان

اســحاق جهانگیری، معاون ريیس جمهور، روز پنجشــنبه در آيین بهره برداری از شرکت آريا ترانسفو 
شهمیرزاد استان سمنان گفت: »ايران تنها کشــور نفت خیزی است که با وجود افت 60درصد قیمت نفت، 
کمترين مشکالت اقتصادی را داشته است.« و در ادامه تاکید کرد :» اين مهم به معنی داشتن روند درست و 

پرشتاب در اقتصاد ايران اسالمی است.«

با وجودی کــه نرخ تورم از ســوی مرکز آمار کشــور 
8/7درصد اعالم شــد؛ امــا از یک ماه و نیم گذشــته، 
شاهد افزایش نرخ مواد غذایی بخصوص گوشت قرمز 
هســتیم. عضو هیئت رییســه کمیســیون اقتصادی 
مجلس درباره افزایش نرخ گوشــت در کشــور گفت: 
هیچ دلیل قانع کننده ای برای گرانی گوشت، ازسوی 
وزارتخانــه هایی همچــون صنعت، معــدن، تجارت 
و کشــاورزی دریافت نکرده ایم و این در حالی اســت 
که گرانی گوشــت برای مردم غیر قابل قبول اســت؛ 
 زیرا زمانی کــه دولت تک رقمی بودن تــورم  را اعالم 
می کند، مردم انتظار ندارند شــاهد گرانی گوشــت 
باشــند. وی با بیان اینکه بحث افزایش نرخ گوشــت، 
مردم را نگران کرده اســت، گفت: دولت اعالم می کند 
که تورم، تک رقمی شده اســت؛ اما در مقابل ما شاهد 
افزایش نرخ گوشــت نیز هســتیم. سیدناصرموسوی 
الرگانی با بیان اینکه افزایش قیمت کاالهایی همچون 
گوشــت بر چه مبنایی بوده و آیا درآمد مردم افزایش 
داشــته یا نه، ادامه داد: افزایش نرخ گوشــت کمکی 
به دامدار نمی کنــد؛ زیرا با افزایش نرخ گوشــت هم 

وضعیت دامداران بهبود نمی یابد.

مدیرکل دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب و امور 
مشترکین شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: طی 
۱7 سال اخیر، 6۰میلیارد مترمکعب باران کمتری در 
ایران باریده است. سیدمحمدعلی مصطفوی، با اشاره 
به وضعیت نامناســب منابع آب در کشــور، میانگین 
بارندگی های ایران را طی دوره ۴7ســاله آماری اخیر، 
۲۴۰ میلیمتر اعالم کرد و ادامــه داد: این میزان طی 
۱7 ســال اخیر به کمتر از ۲۲۰میلیمتر رسیده است. 
به گفته این مسئول، این کاهش بارش باعث شده طی 
۱7 ســال اخیر بیش از 6۰میلیارد مترمکعب کاهش 
بارندگی در ســطح کشــور ایران داشــته باشیم. وی 
کاهش بارندگی را از یک ســو و افزایــش مصرف را از 
سوی دیگر، عامل آســیب دیدن منابع آب زیرزمینی 
کشــور دانســت و تاکید کرد: متاســفانه نوع مصرف 
و سیاســت گذاری ها در این مدت اخیر متناســب با 
شرایط اقلیمی کشور نبوده اســت. مصطفوی معتقد 
است مجموع این عوامل باعث شــده اکنون با کسری 
۱۲۰میلیارد مترمکعبی ذخایر آب زیرزمینی کشــور 
مواجه باشــیم که برای ذخایر این آب ها قابل تحمل 

نیست. 

 افزايش قیمت مواد غذايی هنوز ادامه دارد؛

گوشت گران
در تورم تک نرخی!

مديرکل دفتر حفاظت و بهره برداری شــرکت 
مديريت منابع آب ايران:

قابل تحمل نیست

منابع آبیخبرپارلمان
نرخ تورم از باالی ۴0درصد به زير 10درصد رسید؛

طیب نیا: آينده اقتصادی 
ايران روشن است

پیش نويس امضا شد؛

همکاری با کمیته توسعه 
سرمايه گذاری شهر فوجو

وزیر امور اقتصادی و دارایی، بــا بیان اینکه روند نزولی 
تورم به صورت مســتمر ادامه دارد، گفت: براســاس 
آمارها در ســه ماهه نخست ســال جاری، ۴/۴ درصد 
رشــد اقتصادی مثبت را تجربه کردیم که در مجموع 
امسال سال بسیار روشنی اســت و آینده خوبی برای 
اقتصاد ایران پیش بینی می شود. علی طیب نیا اظهار 
کرد: مهم ترین دســتاورد دولت این است که تنش و 
هیجانی که در گذشته ایجاد شده بود، جای خود را به 
آرامش دهد که در حوزه سیاســت نیز این اتفاق افتاده 
است. وی با تاکید بر اینکه شــرط الزم برای پیشرفت 
اقتصادی، حاکمیت ثبات در کشور است، گفت: درحال 
حاضر، شاهد ایجاد این وضعیت در حوزه های مختلف 
از جمله روابط خارجی، داخلی و بخش اقتصاد کشــور 
هســتیم و روابط بین قوای مختلف، روابط دوستانه و 
صمیمانه ای اســت. طیب نیا تاکید کرد: دیگر خبری 
از هیجاناتی که طی ۳ سال گذشــته شاهد آن بودیم، 
نیست. تغییرات روزمره قیمت نرخ ارز نیز تثبیت شده 
و نرخ تورم از باالی ۴۰درصد به زیر ۱۰درصد رسیده و 

این روند همچنان ادامه دارد.

پیش نویس عضویت اتاق بازرگانی اصفهان در کمیته 
توســعه تجاری و ســرمایه گذاری اتحادیه همکاری 
 )CA UN MSCR( شهرهای در مسیر جاده ابریشم
که در شــهر فوجوی چین تشکیل شــده، با حضور 
اعضای انجمن بین المللی دوستی شهر فوجوی چین 
در اتاق بازرگانی اصفهان به امضای دو طرف رســید. 
رییس اتاق بازرگانی اصفهان در حاشــیه امضای این 
پیش نویس گفــت: اصفهان و فوجو مــی توانند در 
زمینه های مختلــف اقتصادی، همــکاری نزدیکی 
داشته باشند. سیدعبدالوهاب ســهل آبادی تصریح 
کرد: اتاق بازرگانی اصفهان با امضای یادداشت تفاهم 
با اتاق بازرگانی آن شــهر و نیز پذیــرش عضویت در 
اتحادیه مســیر آبی خاکی جاده ابریشم )OBOR( با 
هدف توســعه روابط تجاری با دیگر کشورهای عضو 
 آن اتحادیه، آمادگــی خود را برای همــکاری اعالم 
می کند. وی تاکید کرد: این تفاهم نامه در راســتای 
تبــادل توانمندی هــای اقتصادی و توســعه روابط 
تجاری و سرمایه گذاری مشترک بین شهرهای عضو 

)CA UN MSCR( به امضای دو طرف می رسد.

اتاق بازرگانی

این روزها زاینــده رود دیگر زنــده رود نیســت و به یک 
رودخانه فصلی تبدیل شــده اســت. حال زاینــده رود در 
کشمکش مصوبات شــورای عالی آب، هر روز نزارتر از قبل 
می شود. فتح ا... معین، عضو شورای اسالمی شهر اصفهان، 
در این خصوص می گوید: ســال ۱۳۹۲ بر اساس مصوبات 
۹ماده ای شــورای عالی آب، مقرر شد که هر نوع بارگذاری 
 جدیــد روی رودخانه زاینــده رود متوقــف و صرفا آب به 

طرح هایی تعلق گیرد که پیشــرفت بــاالی 5۰درصد در 
 همان زمان پیشــرفت داشــته؛ کــه در همان زمــان نیز 
طرح هایی با پیشــرفت باالی 5۰درصد مشخص شد. وی 
ادامه می دهد: این مصوبه هرچند مغایر با حقوق شــرعی و 
قانونی مردم اصفهان از زاینده رود بود، ولی برای جلوگیری 
از تضییع حقوق مردم و تاراج حقابه های شــرعی و قانونی 
مردم که در دولت های نهم و دهم عمدتا کلید خورده بود، 

مردم اصفهان از آن استقبال نمودند.
عضو شــورای اســالمی شــهر اصفهان تصریح می کند: 
متاســفانه نه تنها مصوبات مذکور به طور کامل اجرا نشد، 
بلکه با روش های گوناگون و برداشت های غلط از مصوبات 
واحد نظریه، برخی از مسئوالن که هیچ اختیار و مسئولیتی 

در این زمینــه نداشــتند، اقدامات غیرقانونــی خود را در 
برداشت هرچه بیشتر از زاینده رود ادامه دادند.

 وضعیت زاينده رود اسف بار است
وحید فوالدگر نیز در این باره می گوید: این روزها وضعیت 
زاینده رود اسف بار اســت و ذخیره سد در تامین آب شرب 
مردم اصفهان دچار مشــکل است؛ چه رســد به تامین آب 

کشاورزی و صنعت.
 ایــن در حالی اســت کــه پــروژه هــای انتقــال آب به 
استان های همجوار، با شــدت و حدت در حال اجراست و 
برداشت های خالف در باالدســت همچنان ادامه دارد. وی 
 ادامه می دهد: متاســفانه در شــرایط بحران منابع آبی که 
جیره بنــدی آب انجام می شــود، این موضــوع در انتقال 

 آب به اســتان های همجوار اعمال نمی شود و عدم اعمال 
جیره بنــدی برای پروژه هــای انتقــال آب، ظلم مضاعف 
اســت.  فوالدگر بیان می کند: برداشــت های غیرمجاز در 
باالدست همچنان ادامه دارد و متاسفانه هیچکس جلودار 
 این تخلف نیست و مسئوالن استان سکوت کرده و نجابت

به خرج می دهند.
در پایــان می تــوان گفــت از اهمیت زاینــده رود همین 
بس که با خشــک شــدن آن، نه تنها تمامي فعالیت هاي 
اقتصادي و اجتماعي ســاکنان اصفهان دچــار دگرگوني 
مي شــود، بلکه پیامدهاي روحي رواني، زیست محیطي و 
 حتي سیاسي آن در ســطوح منطقه اي و ملي تاثیري ژرف

برجاي مي نهد.

حال نزار زاينده رود، در کشمکش اجرای مصوبات 
شورای عالی آب؛

شهر، خشک می شود...

محمود حجتی اظهار داشــت: آب در حوزه کشاورزی تجدیدپذیر 
بوده و امســال وضعیت بارندگی در اغلب مناطق کشورمان مناسب 

بوده است.
وزیر جهاد کشاورزی، با اشــاره به لزوم استفاده صحیح از منابع آبی 
در بخش تولید محصوالت کشــاورزی، ادامه داد: بیشــترین خیار 
گلخانه ای در کشــور را کشــاورزان اســتان یزد تولید می کنند که 
ساالنه حدود 7۰ تا 8۰ میلیمتر بارندگی در این منطقه رخ می دهد؛ 

بنابراین نباید فقط مناطق کم آب همچــون بیرجند را مورد تاکید 
قرار دهیم و با استناد به کم آبی این منطقه بگوییم در کشور کم آبی 
داریم. وی با تاکید بر وجود ظرفیت های بسیار در استان های مختلف 
کشــورمان از جمله آب کافــی، زمین حاصلخیز، نیروی انســانی 
توانمنــد، آب و هوای مطلــوب و...، به اســتعدادهای خدادادی در 
وجود انسان ها اشــاره کرد و گفت: کارهایی تاکنون انجام گرفته که 
نشان می دهد مردم باور دارند که می توان کار کرد و البته برای انجام 

هر کاری، زحماتی نیز وجود دارد.
حجتی با اشاره به اینکه نارسایی و ناتوانی من در پیگیری مشکالت 
کشاورزان، موجب شــده این افراد دچار زحمت شوند، تاکید کرد: 

خیلی کارها می توانیم انجام دهیم و بایــد اکنون در این حوزه ورود 
پیدا کنیم که چه اقدامات اثربخشــی را می توانیــم انجام دهیم که 

تاکنون انجام نگرفته است.
حجتی با بیان اینکه دولت به دنبال حل مشکالت بخش کشاورزی 
اســت، خطاب به یکی از حضار کــه تقاضای ایجاد اشــتغال برای 
فارغ التحصیالن بخش کشــاورزی را توسط وزارت جهاد کشاورزی 
داشت، گفت: ما مسئول ایجاد اشــتغال در این حوزه نیستیم و این 
قشــر باید با دریافت آموزش، توانمند شده و در بخش های مختلف 
همچون تولید گیاهان دارویی وارد شوند و به عبارتی می توان گفت 

»تا بیل به دست نگیریم، نان درنمی آید«.

وزير جهاد کشاورزی:

تا بیل دست نگیريم، نان درنمی آيد!
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ويژهيادداشت

اخبار

 رییس اداره محیط زیســت چادگان گفت: ســه شــکارچی غیر مجاز 
در شهرستان چادگان به مراجع قضایی تحویل داده شد.

 مجتبــی حاجتــی، از آزاد ســازی چهار قطعــه بلدرچین وحشــی 
پس ازضبط از دو شکارچی متخلف اهل شهر اصفهان خبر داد و اظهار 
داشت: ادوات صیادی و دام های زنده گیری پرندگان کم یاب که همراه 
شــکارچیان بود هم ضبط شــد. وی افزود: پرنده بلدرچین وحشی که 
صدای خوبی هم دارد و بیشــتر به صورت زنده و برای آواز خوانی صید 
می شود در مناطق محافظت شده و مراتع طبیعی چادگان وجود دارد 
 که البته تعداد این پرنده ها به شــدت در حال کم شــدن اســت و اگر 
 با شــکارچیان برخورد نشــود در آینده نزدیک نســل آنهــا منقرض 
خواهد شد. حاجتی ادامه داد: شهرستان چادگان به لحاظ قرار گرفتن 
کنار دریاچه زاینده رود و منطقه حفاظت شده داالنکوه مکان مناسبی 
برای زاد آوری گونه های گیاهی و جانوری نادر اســت، اما شکارچیان 
زیادی هم به این شهرســتان می آیند که با تمام آنها برخورد شــدید 
 شده و خواهد شــد. وی تصریح کرد: اداره محیط زیست چادگان فقط 

با سه محیط بان امنیت محیط زیستی چادگان را تامین می کند.

کارشناسان محیط زیست هشدار دادند که پهنه های یخ موجود در قطب 
شمال به سرعت از بین خواهند رفت.

  تغییر امری اجتناب ناپذیر اســت، اما پدیده هایــی چون گرمای جهانی 
و تغییرات اقلیمی به ســرعت در حال دگرگون کردن کره زمین هستند 
و موجب تــرس و نگرانی مردم جهان شــده اند. کارشناســان معتقدند 
 پهنه هــای یخ قطب شــمال ســریع تر از آنچه تصور می شــود در حال 
ذوب شدن است که نه تنها بر وضعیت منطقه تاثیر می گذارد بلکه به طور 
کلی برای کره زمین خطرناک است. حتی این احتمال وجود دارد که سال 
 آینده یا دو ســال آینده این منطقه فاقد پهنه یخی شود. پیتر وادهامس 
 از کارشناســان این مطالعه گفت: پهنه های یخ در قطب شمال می تواند 
 به ســرعت و در نتیجه گرمای جهانــی از بین بــرود. تحقیق وادهامس 
در قطب شمال و اقیانوس منجمد شمالی نشان داد پهنه های یخ پیشین 
که تقریبا تمامی سطح اقیانوس منجمد شــمالی را پوشانده بود در حال 
ذوب شدن است و با سرعت باالیی تحلیل رفته است. این محقق معتقد 
اســت اگرچه بخش هایی از یــخ باقی می ماند، امــا حوضچه های قطب 
شمال طی دو سال آینده که شروع آن از تابســتان ۲۰۱۷ است عاری از 
پهنه های یخ می شود. در این بررسی آمده است ذوب شدن پهنه های یخ 
می تواند تاثیر چشمگیر بر زمین داشته باشد زیرا پهنه های یخ در مقایسه 
با آب بهتر می توانند نور خورشید را بازتاب دهند. در این شرایط آب تنها 
می تواند مقدار ناچیزی از اشعه خورشید را منعکس کند، در نتیجه زمین 

نور بیشتری را جذب می کند و گرم تر می شود.

 فرمانده یــگان حفاظت محیط زیســت اصفهان گفت: مردم اســتان 
اصفهان و برخی شهرهای کشور برای تامین علوفه حیات وحش مناطق 

حفاظت شده اصفهان اقدام به » نذر زیستی « کردند.
مرتضی جمشیدیان، اظهار داشت: با توجه به خشکسالی شدید در سال 
جاری، حیوانات منطقه حیات وحش کاله  قاضی، موته و غیره با کمبود 
علوفه رو به رو شدند و آهوان این مناطق به سمت مزارع اطراف سرازیر 
شــدند. وی با بیان اینکه این مسئله منجر به شــکار آهوان کاله قاضی 
توسط افراد فرصت طلب می شــد، افزود: یگان حفاظت محیط زیست 
برای جلوگیری از شــکار این حیوانات حفاظت شده اقدام به خریداری 
 علوفه کــرد و در این میان مردم سرتاســر کشــورمان نیز بــا اقدام به 

» نذر زیستی « به تامین علوفه این حیوانات کمک کردند.
 فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان بــا بیان اینکه 
در این طرح خیران زیست محیطی از سرتاسر کشور علوفه نذر کردند، 
تاکید کرد: مردم اهالی مناطق حفاظت شده کاله قاضی، موته و خیرانی 
از کشاورزان و دیگر مردم سرتاسر اســتان اصفهان و شهرهای تهران، 
 قم، دامنــه، گلپایگان و غیره در این امر خداپســندانه شــرکت کردند 

و حدود۷۰ تا۸۰ تن علوفه برای این امر خداپسندانه کمک کردند.
وی ادامــه داد: ایــن مقدار علوفــه نه تنهــا در پارک حیــات وحش 
 کاله قاضی، بلکــه در مناطق حفاظت شــده دیگری ماننــد پناهگاه 

حیات وحش موته و قمیشلو نیز مورد استفاه قرار گرفت. 

اهداي تنديس كاج طاليي 
به ۸ دانشمند برگزيده محيط زيست

رييس اداره محيط زيست چادگان:

سه شکارچی غير مجاز در چادگان 
به مراجع قضايی تحويل داده شد

يخ های قطب شمال ناپديد می شوند

فرمانده يگان حفاظت محيط زيست استان اصفهان:

اصفهانی ها برای تامين علوفه 
حيات وحش » نذر زيستی « كردند

پيشنهاد  سردبير:
بی اعتباری، ميخ آخر بر تابوت جنگل ها

قاب روز

دانستنی

گواه این ادعا نیز درد دل رییس ســازمان جنگل ها بود که 
در نشســت خبری خیلی ها را به فکر فرو برد، آنجا که گفت 
با وجود گذشت شش ماه از ســال سازمان تحت مدیریتش 

هنوز بودجه ای از دولت دریافت نکرده است.
ایــن بی توجهــی وقتــی بیشــتر به چشــم می آیــد که 
 آتش ســوزی، طغیــان آفــات و بهره برداری بیــش از حد 
از جنگل ها فقط تعدادی از مشــکالتی به شمار می رود که 
به خاطر نبود اعتبار تاکنون به درســتی و به  موقع مدیریت 
نشده اســت. دســت و پاهای تاول زده جنگلبانی که با بیل 
و کلنگ به جنگ آتشــی برخاســته که جنگل ها را به کام 
مرگ می برد شــهادت می دهد، زندگی غرق در شن اهالی 
 سیســتان و بلوچســتان شــهادت می دهد، هــوای آلوده 
و مرگبار خوزســتان شــهادت می دهد که هنــوز آن طور 
که باید پرداختن به مســائل محیط  زیســتی و حفظ منابع 
 طبیعی این سرزمین جدی گرفته نشــده و هر وقت حرف 
از محیط زیست یا حفظ منابع طبیعی به میان می آید ادعاها 
به سیاست آلوده است. چراکه در مقام عمل تاکنون اتفاقی 

برای حفظ دارایی های این سرزمین رخ نداده است.
این زخم کهنه در نشســت خبری خداکرم جاللی، رییس 
ســازمان جنگل ها دهان باز کرد وقتی از او پرســیده شــد 

 که چرا ســازمان جنگل ها تاکنون نتوانســته بهره برداری 
از جنگل ها را متوقف کند؛ او در پاســخ به این سوال اظهار 
کرد سازمان تحت مدیریتش تمامی برنامه های الزم را برای 
این کار تدارک دیده، اما رســیدن به این هدف به چیزهای 

دیگری نیز نیاز دارد.
منظور جاللی اعتبــار الزم برای اجرای طرحی اســت که 
براســاس آن بهره برداری از جنگل ها کاهش پیدا کرده یا به 
صفر می رسد، آن طور که او گفت برای مدیریت یک میلیون 
و۲۰۰  هــزار هکتار از جنگل های کشــور بــه حدود 3۰۰ 

میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
بغرنج بودن ماجرا زمانی بیشتر به چشــم می آید که ادامه 
سخنان رییس سازمان جنگل ها را بخوانید چراکه به گفته 
او اعتبــار الزم برای اطفای حریق جنگل هــا در اختیار آنها 
قرار نمی گیرد و افزون بر این با گذشت شش ماه از سال 95 

این سازمان هنوز بودجه ای دریافت نکرده است.
رونمايی از پروژه های بيابان زدايی به مناســبت 

هفته دولت
البته دیــروز درباره افتتــاح و اختصاص اعتبار نیز ســخن 
به میان آمد و رییس ســازمان جنگل ها گفت به مناســبت 
 هفته دولــت قرار اســت امســال ۲95 پروژه بــا اعتباری 

بالغ بــر5۰۰ میلیارد ریــال افتتاح 
 شود؛ پروژه هایی که به بیابان زدایی 
و آبخیــزداری گیاهــان دارویــی 
مربوط می شــود. اما کارشناســان 
معتقدند دولــت آن طور کــه باید 
به مسائل زیســت محیطی و حفظ 
منابع طبیعی در مقــام عمل توجه 
نشان نمی دهد. برخی کارشناسان 
به ریزگردهایی اشــاره می کنند که 
منشــأ داخلی دارند و بــا اعتباری 
مناســب می توان آنهــا را مدیریت 
کرد؛ زیرا قرار بود سال پیش ۱۱3/۷ 
میلیارد تومان بــرای مقابله با گرد و  
غبــار در اختیار ســازمان جنگل ها 
قرار بگیــرد، اما از ایــن مقدار فقط 
۱5/۱ درصد اختصــاص پیدا کرده 
و هنــوز از اعتبار ســال 95 در این 
خصوص نیز خبری نیست.بنابراین 
باید تاکید کرد تا زمانی که مشکالت 
زیست محیطی جدی گرفته نشود و 
برای مدیریت و مقابله با آنها اعتبار 
مناســبی در اختیــار ارگان ها قرار 
نگیرد، نمی توان امیــدوار بود که از 

حجم مشکالت زیست محیطی کشور کاسته شود.
جنگل در قرق شب پره ها

مدتی است که آفت شب پره، شمشــاد های شمال را تهدید 
می کند و خسارت جبران ناپذیری را به منابع طبیعی کشور 
تحمیل کــرده، دیروز رییس ســازمان جنگل ها در این باره 
گفت:۱۸۷۰ هکتار از جنگل های شــمال به این آفت آلوده 

شده است.
به گفته او، کارشناسان ســازمان جنگل ها در حال بررسی 
این معضل هستند تا منشأ آن را مشخص کنند، چراکه این 
آفت منشأ خارجی دارد. کارشناسان بر این نظر هستند که 
آفت شب پره تهدیدی جدی برای جنگل های شمال کشور 

است، زیرا خیلی سریع گسترش پیدا می کند.
این درحالی اســت که در چند روز اخیر شــایع شــده بود 
که سازمان جنگل ها قصد سم پاشــی جنگل ها را دارد، اما 
 جاللی با تکذیب ایــن ادعا تاکید کرد: ســازمان جنگل ها 
از طریق محلول پاشــی با این آفت مقابله می کند، به همین 
خاطر در گام نخســت حدود5۰ هکتار از جنگل های آلوده 
محلول پاشــی شــده اســت. به گفته او، این محلول از نظر 
زیســت محیطی مشــکلی ایجاد نمی کند و برای سازمان 

جنگل ها روش های غیرشیمیایی در اولویت است.

بیاعتباری،میخآخربرتابوتجنگلها

 اندازه سینه ســرخ ایرانی ۱۷ ســانتی متر است؛ پرنده نر 
به وسیله سطح پشتی خاکستری مایل به آبی، پس منقار، 
گونه و پوشپرهای گوش ســیاه، ابرو و گلوب سفید، سینه 
 و پهلوی قرمز نارنجی و دم ســیاه به آســانی تشــخیص 

داده می شود.
پرنده ماده قسمت ســیاه ســر را ندارد، در سطح پشتی 

قهوه ای تر و در ســطح شــکمی کمرنگ تر است و ناحیه 
سینه آن قدری تیره تر است. 

این پرنده اغلب خود را از انظار مخفی می کند. 
پروازش کم ارتفاع و مستقیم اســت و معموال فقط از یم 

نهانگاه تا نهانگاه بعدی پرواز می کند.
صدای سينه سرخ ايرانی: صــدای این پرنده در پرواز، 
شبیه صدای بلبل و به صورت » کر- ر - رر« و گاهی شبیه 

» تزی- لیت « و نیز به صورت » تاک « شنیده می شود.
 جنگل هــای بلــوط، بوته هــای ســرو کوهــی، دره ها 
و شیب های سنگی کوهستان با گیاهان کوتاه و بوته های 

پراکنده در قسمت های پایین بوته ها النه می سازد.
 این پرنده در حاشــیه تپه ماهورهای ســنگی با پوششی 
بوتــه ای و معمــوال در ارتفــاع۱۰۰۰ تــا۲۲۰۰ متری 
 به ســر برده و در هنــگام مهاجرت و به صــورت عبوری 

در بوته زارهای فشرده دیده می شود.

  این پرنــده نام هــای مختلفی در زبــان فارســی دارد. هدهد 
و شانه به ســر دو نام اصلی اویند که اولی به صدای وی و دیگری 

به کاکل شانه مانند روی سرش اشاره دارد. 
 پوپک نام دیگری اســت که آن هم از آواز این پرنده گرفته شده 
و مرغ ســلیمان هم نامی اســت که به نقــش وی در ماجرای 

پیام بری او از سلیمان به بلقیس ملکه سبا اشاره دارد.

 زیســتگاه هدهد بایســتی دو ویژگی اصلی را داشــته باشد؛ 
 وجود زمین های بایــر یا با پوشــش گیاهی اندک کــه بتواند 
در آن ها به دنبال حشــرات، غذای اصلیش، بگــردد و و وجود 
اجسام عمودی دارای شکاف ) مثل درخت ها، صخره ها و حتی 

دیوار ( که بتواند در آن النه سازی کند. 
 ایــن دو ویژگی در بســیاری از زیســت بوم ها دیده می شــود، 
در نتیجــه هدهدهــا در زیســتگاه های مختلــف و متفاوتی 
 مانند مناطق گرمســیری، استپ های جنگلی، ســاوانا، علفزار 
و فضاهای خالی درون جنگل ها زندگی می کنند و در زمین های 
تغییر پیدا کرده توســط انســان ها همچون مراتع، زمین های 

کشاورزی، باغ ها و حتی نواحی شهری هم دیده می شوند. 
 انــدازه هدهد ۲5 تا ۲9 ســانتی متر اســت، طول بــال هایش 
 به ۴۴ تا ۴۸ ســانتی متر می رســد. این پرنده ســیاه و ســفید 
و صورتــی در واقع یکــی از بی اشــتباه ترین پرنده ها اســت، 

مخصوصا پرواز نا منظم این پرنده بی نظیر است.

هد هد سينه سرخ ايرانی

ورود ســاالنه ۸ میلیون تن پالســتیک به دریاها و اقیانوس ها 
معضلی بــرای عرصه های آبی ایجاد کرده اســت که ســازمان 
 حفاظــت محیط زیســت در نظــر دارد بــا ایجــاد هماهنگی 
بین نهادهای منطقــه ای و بیــن المللی زباله هــای دریایی را 

ساماندهی کند.
شاید بســیاری از ما هنوز صدای خش خش پاکت های قهوه ای 
که میوه و سبزی خریداری شده از آن سربرآورده بود را به خاطر 
داشته باشیم، پاکتی که اکنون به نوستالژی تبدیل شده و آرزوی 
بسیاری از دوستداران محیط زیست اســت که دوباره به چرخه 
 مصرف بازگردد یا ســفره های چهارگوشی که نان داغ خانواده را 
در خود جای مــی داد و اکنون ورقه های روزنامه که سرشــار از 

ســرب یا کیســه های پالســتیکی که قاتل طبیعت هستند، 
جایگزین آنها شده اند. 

 ماندگاری3۰۰ تا۱۰۰۰ ساله پالســتیک ها و ضرر و زیان ناشی 
از آن به طبیعت از یک سو و ورود کیسه های پالستیکی به دریاها 

از سوی دیگر، محیط زیست دریایی زمین را تهدید می کند. 
آمارها نشــان مــی دهــد ســاالنه ۸ میلیون تن پالســتیک 
 وارد اقیانــوس ها می شــود و بنا بــه گزارش برنامــه حفاظت 
از محیط زیست سازمان ملل متحد ) UNEP (، برآوردها حاکی 
از شناور بودن ۴6 هزار قطعه زباله پالستیکی در هر کیلومتر مربع 

از اقیانوس ها است. 
با یک نظر اجمالی می توان دریافت قدمت پالستیک در زندگی 
بشر زیاد نیست، از حدود5۰ سال پیش تاکنون تولید پالستیک 
در جهان به طور مداوم افزایش پیدا کرده است، بررسی ها نشان 
می دهد در این مدت تولید پالستیک در جهان به طور متوسط 

حدود 9 درصد افزایش داشــته اســت این یعنی اینکه ســاالنه 
میلیون ها تن پالســتیک به صورت زباله به جایــگاه های دفن 

فرستاده می شوند یا بخشی از آنها وارد اقیانوس ها می شوند. 
چندی پیش اصغر مبارکی مدیر کل موزه طبیعی و تنوع ژنتیکی 
سازمان حفاظت محیط زیست گفته بود، طبق آمارهای جهانی، 
 متوسط عمر اســتفاده از هر کیسه پالســتیکی فقط ۱۲ دقیقه 
و در هر دقیقه یک تا دو میلیون کیسه پالستیکی مورد استفاده 
قرار می گیرد و این در حالی است که برای حذف هر کدام از این 

کیسه ها از طبیعت، بین۱۰۰ تا هزار سال زمان نیاز است. 
به گفتــه وی در حــال حاضر و طبــق گزارش هــای جهانی، 
سرانه مصرف ســاالنه دنیا، 5۰۰  میلیارد تا یک تریلیون کیسه 
پالستیکی اســت و این در حالی اســت که بر اساس همین آمار 
ســاالنه یک میلیون پرنده دریایی و۱۰۰ هزار پستاندار دریایی 
اقیانوس ها به دلیل آلودگی های مختلف محیط زیستی از جمله 

پالستیک از چرخه حیات خارج می شوند.  آبزیان به گمان اینکه 
غذا هستند کیسه های پالستیکی را می خورند یا در آنها گرفتار 
می شوند، بنابراین اندیشیدن تدبیری برای جلوگیری از این کار 
الزامی است و بر این اســاس چندی پیش سعید متصدی معاون 
 محیط زیست انســانی ســازمان حفاظت محیط زیست اعالم 
کرده بود که حذف کیسه های پالستیکی از چرخه مصرف جزو 

برنامه های اصلی سازمان حفاظت محیط زیست است. 
 وجود کیســه های پالســتیکی نه تنهــا بر طبیعــت موجود 
در خشکی ها تاثیر منفی دارد بلکه دریاها، اقیانوس ها و موجودات 
دریایی را هم نیز تحت تاثیر قرار می دهد، در این راســتا پروین 
 فرشــچی معاون محیط زیســت دریایــی ســازمان حفاظت 
محیط زیست گفت: از نظر اجرایی برای این مسئله هنوز اقدامی 
نکرده ایم، اما با توجه به اهمیت موضوع ســاماندهی این بخش 

جزو برنامه های این معاونت است.

ساماندهی زباله های دريايی

دریچه

خبر

به گــزارش پایــگاه اطــالع رســاني محیط زیســت 
 اصفهان»پامــا« مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت 
 اســتان اصفهان گفت: مدیریت ســبز مجموعــه اي از 
اقدام هاي جامع، هدفمند و مستمري است که در سطوح 
 مختلف دســتگاه ها و نهادهاي مختلف صورت مي گیرد 
تا وضعیت موجود هر سازمان را در جهت نیل به وضعیت 

دولت سبزارتقا و تداوم بخشد.
حمید ظهرابي افزود: براســاس مــاده۱9۰ قانون برنامه 
پنجم توســعه و براســاس اصل پنجاهم قانون اساســي 
جمهوري اســالمي ایران و آیین نامه ایــن قانون، کلیه 
دســتگاه هاي اجرایي و موسســات و نهادهاي عمومي 
دولتــي موظفنــد جهت کاهــش اعتبــارات هزینه اي 
 دولت، اعمال سیاســت هاي مصرف بهینه منابع و حفظ 
محیط زیســت براي اجراي برنامه مدیریت ســبز شامل 
مدیریت مصرف انرژي، آب، مواد اولیه و تجهیزات، کاهش 
مواد زائد جامد و بازیافت آنها در ســاختمان ها و وسایل 

نقلیه اقدام کنند.
وي گفت: دســتگاه هاي عمومي موظفند گزارش ساالنه 
 مدیریت ســبز شــامل اقدام هاي انجام شــده و تحقق 
شاخص هاي مرتبط را به سازمان حفاظت محیط زیست 
و مراکز استاني این سازمان ارســال کنند تا مورد ارزیابي 
قرار گیرند. در این راستا همزمان با هفته دولت، عملکرد 
 مدیریت ســبز دســتگاه ها و نهادهاي اســتان ارزیابي 
خواهد شــد و از دســتگاه هاي فعال در این زمینه تقدیر 
مي شود. به گفته ظهرابي ازاهداف مدیریت سبزمي توان 
به اجتناب از مصرف بي رویه آب، برق، بنزین، گازوئیل و 
 سایر اقالم و حامل هاي انرژي؛ اجتناب از مصرف بي رویه

کاغذ، مواد اولیه و ســایر اقالم مصرف شــدني، بازیافت 
 ضایعات، تصفیــه و بازچرخانــي آب، مبــارزه با عوامل 
آلوده کننده محیــط هــاي کارو زندگي، نگهــداري و 
 توســعه فضاي ســبز در محل هاي کار و تولید اشــاره 

کرد.  
ظهرابي اظهار داشت: عالوه بر این تشکیل بانک اطالعات 
 زیســت محیطي و مدیریت ســبز براي اطالع رســاني 
و تبادل اطالعات با دستگاه هاي مختلف داخلي و خارجي 
و استفاده از تجارب و نوآوري هاي آنها، کاهش هزینه هاي 
دولت و شرکت هاي دولتي و افزایش منابع درآمدي آنها، 
پیوستن به نظام جهاني جامعه سبز و توسعه پایدار براي 
حفظ محیط زیســت از جمله هدف هاي دیگر مدیریت 

سبزعنوان شده است.

همزمان با هفته دولت؛

 عملکرد مديريت سبز دستگاه ها
 و نهادهاي اصفهان ارزيابي می شود

همزمــان با برگــزاري گردهمایي بــزرگ کنگره ملــي طراحي نوین 
 مهندســي، با اهداي تندیــس کاج طالیــي از ۸ دانشــمند برگزیده 

محیط زیست تجلیل به عمل آمد.
به گزارش » پاما « از زیست بوم، در این گردهمایي که با حضور اساتید 
و مسئوالن ملي و بین المللي در سمنان برگزار شد از هفت چهره و یک 
بنیاد تاثیرگذار ملي در زمینه هاي مرتبط با محیط زیســت و توســعه 
پایدار تجلیل شد. دکتر رضا شــمس خاني دبیر هیئت مدیره و شوراي 
مرکزي این کنگره، سوابق درخشان علمي، پژوهشي و اجرایي و تالش 
 بي وقفه در راســتاي پاسداشــت و اعتالي میهن اســالمي در سنگر 

دانش را مهم ترین شاخصه هاي انتخاب این چهره ها عنوان کرد. 
 همچنیــن در این کنگره ســند پیشــنهادي نامگــذاري روزي به نام 

روز جهاني کودک و محیط زیست رونمایي شد.
بر اســاس این گزارش دکتر اصغــر محمدي فاضل، دکتر قاســمعلي 
عمراني، دکتر سیداحمد میرباقري، دکتر پروین فرشچي، دکتر مجید 
عباســپور، دکتر بهزاد قره یاضي، دکتر فرهاد دبیري و بنیاد پرفســور 
حسابي به عنوان برندگان اولین دوره تندیس جهاني کاج طالیي آرمان 

جهاني محیط زیست در سال ۲۰۱5 برگزیده شدند.

تا زمانی كه 
مشکالت زيست 

محيطی جدی 
گرفته نشود و برای 

 مديريت 
و مقابله با آنها اعتبار 

مناسبی در اختيار 
ارگان ها قرار نگيرد، 

نمی توان اميدوار بود 
كه از حجم مشکالت 

زيست محيطی 
كشور كاسته شود

برداشت از جنگل بدون وقفه دنبال می شود، آتش ســوزی هکتار هکتار جنگل ها را با تلی از خاكستر تاخت می زند، مراتع می ميرند تا به 
كانون ريزگردها بدل شوند، چراكه حفظ منابع طبيعی تاكنون از مقام حرف فراتر نرفته و با دستان خالی نمی توان در برابر غول هايی كه عليه 

محيط زيست قد علم كرده اند،  ايستاد.
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تحدید حدود اختصاصی
5/442 شماره: 1395/14/262386-95/5/26 چون تحدید حدود ششدانگ 
عمارت  تحت پالک 16/1178 واقع در بخش 6 ثبت خوانسار که طبق پرونده 
ثبتی به نام مهیــن تیموری در جریــان ثبت بوده و به علــت عدم حضور 
متقاضی ثبت به عمل نیامده اســت اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 
15 قانون ثبت و بر طبق تقاضــای نامبرده تحدید حــدود ملک مرقوم در 
روز دوشنبه مورخ 1395/06/27 رای ساعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد لذا به موجب ایــن  آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضــور یابند و اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امــالک طبق مــاده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین 
نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی مبادرت نماید و 
در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت محل 
تســلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 
مقررات ادامه می دهد. تاریخ انتشــار:1395/06/06  م الف:159 اداره ثبت 

اسناد و امالک خوانسار)209 کلمه، 2 کادر(
مزایده 

5/247 شــماره آگهــی: 139503902004000121 شــماره پرونــده: 
9204002004000070 آگهی مزایده پرونده شــماره بایگانی: 9200168 
ششدانگ  یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه همکف به مساحت 118/02  
متر مربع پالک 4798/296 ) چهار هزار و هفتصد و نود و هشت / دویست 
و نود و شــش( به انضمام ششــدانگ انباری پالک 304 فرعی به مساحت 
22/25 متر مربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به نشانی : اصفهان- خیابان 
چهارباغ باال- کوچه پپســی کوال- پالک 30 که سند مالکیت آن در صفحه 
 543 و 546 دفتــر 1311 امالک به نــام آقایان عبدالرحیم و محمد حســن 
) هر دو رحیم زاده فرزندان ســید محمد علی، بالسویه هر کدام سه دانگ( 
ثبت و صادر شده اســت و طبق نامه 103/92/5707/35-92/8/28 اداره 
ثبت منطقه جنوب اصفهان حدود اربعه بدین شــرح می باشد: شمااًل: اول 
به دیوار اشــتراکی با دفتــر کار 295 فرعی به طــول 7/65 متر دوم درب 
و دیوار اشــتراکی با راه پلــه 394 فرعی به طول 3 متر شــرقًا: اول در دو 
قسمت پنجره و دیواریســت به نورگیر احداثی به طول های 2/10 و 1/30 
متر دوم دیواریســت به پالک 4798/7 به طول 7/90 متــر جنوبًا: پنجره و 
دیواریســت به حیاط 290 فرعی به طول 12/20 متر غربًا: دیواریســت به 
دیوار خانه 4798/6 به طول 10 متر دوم * حدود انباری پالک 304* شمااًل: 
به طول 3/5 متر پنجره و دیواریســت به خیابان کوروش شــرقًا: به طول 
6/40 متر دیواریســت اشــتراکی به موتورخانه جنوبًا: به طول 3/55 متر 
درب و دیواریست به راهرو مشــاعی غربًا:  به طول 9/40 متر دیواریست 
اشــتراکی به انباری 303 و حقوق ارتفاقی ندارد که طبق نظر کارشــناس 
رسمی آپارتمان فوق در طبقه اول یک مجتمع سه واحدی با مساحت 118 
متر مربع می باشد، اسکلت ســاختمان فلزی، سطوح داخلی سفید کاری و 
رنگ، درب های داخلی چوبی و کلیه سرویس های بهداشتی و آشپزخانه 
 کاشی شده اســت. سیستم ســرمایش کولرآبی و گرمایش بخاری گازی 
می باشد. دارای انشــعابات آب، برق، گاز و فاقد بیمه می باشد. طبق سند 
رهنی شماره 51631-91/5/17 دفتر اســناد رسمی 55 اصفهان، در رهن 
شرکت سیمان سپاهان اصفهان واقع می باشد از ساعت 9 الی 12 روز سه 
شنبه مورخ 95/7/6 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان 
هشت بهشت شرقی- چهار راه اول سمت چپ به مزایده گذارده می شود. 
مزایده از مبلغ پایه 4/130/000/000 ریال ) چهار میلیارد و یکصد و ســی 
میلیون ریال(شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی 
نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، 
برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که 

مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینک رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد 
به عهده برنده مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایــده در صورت وجود 
مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده 
مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ 
اصفهان مورخ 95/06/06 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز 
مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده 
مبلغ پایه مزایده طی چک تضمین شده بانک ملی به همراه تقاضای کتبی و 
ارائه کارت شناسایی معتبر الزامیست ضمنًا برنده مزایده باید مابقی مبلغ 
خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حساب اداره 
ثبت اسناد و امالک سپرده نماید.  م الف:14008 اداره اجرای اسناد رسمی 

اصفهان)568 کلمه، 6 کادر(
فقدان سند مالکیت

6/10 شــماره صادره: 1395/43/260040 نظر به اینکه آقای سید اصغر 
منانی به وکالت از طرف خانــم مه لقا مظفریان طبــق وکالتنامه 16542-

1395/3/3  دفترخانه 261 اصفهان با تســلیم برگ استشهاد شهود مدعی 
فقدان سند مالکیت ششدانگ پالک شماره 18/242/3  بخش 14 اصفهان که 
در صفحه 327 دفتر 56 ذیل شماره ثبت 7414 به نام علی محمد کلباسی ثبت 
و سند صادر و به موجب سند قطعی 8865-24/6/13 دفتر 34 اصفهان به 
مه لقا نامبرده انتقال شده و   درخواست سند المثنی نموده لذا  طبق تبصره 
یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هر 
کس مدعی انجام معامله  غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده یا وجود  سند 
مالکیت نزد خود باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره 
مراجعه و  اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله  
تســلیم نماید تا مراتب صورت جلسه و اصل ســند به ارائه کننده مسترد 
شــود. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل 
 سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
م الف: 15984 اداره ثبت اســناد و امالک غرب استان اصفهان )190 کلمه، 

2 کادر(
فقدان سند مالکیت

6/9 شماره صادره: 1395/43/260088 نظر به اینکه آقای سید اصغر منانی 
به وکالت از طرف خانم مه لقا مظفریان طبق وکالتنامه 1395/3/3-16542  
دفترخانه 261 اصفهان با تسلیم برگ استشــهاد شهود مدعی فقدان سند 
مالکیت سه دانگ مشاع از ششــدانگ پالک شــماره 18/1048  بخش 14 
اصفهان که در صفحه 547 دفتر 194 به شــماره ثبت 20860 به نام مه لقا 
مظفریان صادر شده است و درخواست سند المثنی نموده لذا  طبق تبصره 
یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هر 
کس مدعی انجام معامله  غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده یا وجود  سند 
مالکیت نزد خود باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره 
مراجعه و  اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله  
تســلیم نماید تا مراتب صورت جلسه و اصل ســند به ارائه کننده مسترد 
شــود. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل 
 سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
م الف: 15985 اداره ثبت اســناد و امالک غرب استان اصفهان )179 کلمه، 

2 کادر(
مزایده نوبت اول

6/25  شــماره درخواســت: 9510463728300013 شــماره پرونــده: 
9209983727100501 شماره بایگانی شعبه: 940381 شعبه اول اجرای 
احکام مدنی دادگستری نایین در نظر دارد به موجب پرونده اجرایی شماره 
940381 ح اجرایی ششــدانگ قطعــه زمین به پالک موقــت 325 واقع در 
روستای مزرعه امام نایین متعلق به مرحوم ابوالفضل عرب بافرانی فرزند 
حسین را جهت وصول مهریه محکوم لها مهری گرگان محمدی فرزند علی 
از طریق مزایده و با قیمت پایه کارشناســی تعیین شده به فروش برساند، 

متقاضیان خرید می توانند در روز سه شنبه مورخه 1395/06/23 ساعت 
10 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری نایین حاضر و در مزایده 
شرکت نمایند، برنده مزایده کسی است که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید، 
ضمنًا متقاضیان خرید بایستی 10 درصدمبلغ کارشناسی را قبل از جلسه 
پرداخت و با در دست داشــتن فیش مذکور در جلسه شرکت نمایند، برنده 
مزایده بایستی مابقی وجه را قبل از یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده 
دادگســتری نایین واریز نماید، حضور متقاضیان خرید در جلسه الزامی 
بوده و طالبین می توانند پنج روز قبل از انجام مزایده از محل مربوطه واقع 
 در نایین- روستای مزرعه امام- شــهرک فاطمیه- کوچه شهید مطهری

 ) انتهای کوچه سمت چپ( بازدید نمایند ) شماره حساب سپرده دادگستری 
 نایین جهــت واریــز وجــه 2171290283004 بانک ملی مرکــزی نایین 
می باشد(. مشــخصات ششــدانگ ملک طبق نظر کارشناس: محل مذکور 
به صورت قطعه زمین دارای کد شناســایی شماره 604318 که به موجب 
قرارداد واگذاری موقت روستایی شماره 59401-1387/06/18 از طرف 
بنیاد مسکن انقالب اســالمی نایین به آقای ابوالفضل عرب بافرانی واگذار 
گردیده که طبق قرارداد به مساحت سیصدمتر مربع و در زمان بازدید فاقد 
هر گونه بنا و اعیانی می باشد. قیمت پایه مزایده برای ششدانگ قطعه زمین 
مذکور مبلغ 252/000/000 ریال معادل بیست و پنج میلیون و دویست هزار 
تومان می باشد.  م الف: 165 شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی 

نایین )299 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

6/26 شماره پرونده: 42/95 ش 2 شــماره دادنامه: 204-95/5/21 مرجع 
رسیدگی کننده: شعبه دوم شــورای حل اختالف نایین، خواهان: مرتضی 
ترابی انارکی فرزند باقر ساکن انارک شهرک شهید رجائی کوی چهارده 
معصوم پالک 286 مســکن مهر، خوانده: ســید علی هاشمی شیخ شبانی 
فرزند ســید منصور مجهول المکان، خواســته: مطالبه طلب، گردشــکار: 
خواهان دادخواستی به خواســته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که 
پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالســه فوق و جری تشریفات قانونی 
وقت فوق العاده حوزه به تصدی امضا کننده زیر تشــکیل است و با توجه 
به محتویات پرونده پس از شــور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوی مرتضی ترابی انارکی به طرفیت سید علی هاشمی شیخ شبانی دائر 
بر مطالبه 128/000/000 ریال وجه چک شــماره 163504 و با احتســاب 
هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات و مندرجات 
پرونده و مدارک ابرازی خواهان از جمله چک شماره 163504 بانک سپه 
و گواهی عدم پرداخت و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی دادرسی حاضر 
نشده و ایراد و دفاعی به عمل نیاورده اســت با وجود چک در ید خواهان 
داللت بر اشتغال ذمه اش دارد. لذا شورا دعوی خواهان را ثابت تشخیص 
داده و مستنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده 
را به پرداخت مبلغ مذکور به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 256/500 
تومان به عنوان هزینه دادرســی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک لغایت اجرای حکم که از سوی اجرای احکام محاسبه خواهد 
شد در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی است و ظرف 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در شورا و سپس ظرف 20 روز قابل تجدید 
نظر خواهی در دادگاه عمومی نایین می باشد.  م الف:174 شعبه 2 شورای 

حل اختالف نایین) 302 کلمه، 3 کادر(
مفاد آراء

6/28  شماره 954202751017717 آگهی موضوع ماده سه قانون و ماده 
13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های 
فاقد سند رســمی، نظر به صدور رای صادره هیئت موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
منطقه ثبت جنوب اصفهان و لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 

سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
- رای شــماره 6637 مورخ 1395/4/24 هیات دوم خانــم ناهید نیکوکار 
زنجانی فرزند مختار نسبت به ششــدانگ یک قطعه باغ و ویال به مساحت 
1538/22 متر مربع پالک شــماره 4534 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که به موجب قولنامه عادی و مع الواسطه از 

ابراهیم سعید زاده دستجردی خریداری شده است.
تاریخ چاپ اول: 95/6/6 

تاریخ چاپ دوم: 95/6/21 
م الف:16503 اداره ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان) 209 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
6/29 در خصــوص پرونــده کالســه 400/95 خواهان جعفــر پوردانا 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت ایمان سلطانی عالسوند تقدیم نموده 
است وقت رســیدگی برای مورخ 95/10/7  ساعت 17 تعیین گردیده است 
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 خ شیخ صدوق شمالی چهار 
راه وکال شورای حل اختالف 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:15810 شعبه 16 حقوقی مجتمع شماره دو 

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

6/30 در خصــوص پرونــده کالســه 402/95 خواهان جعفــر پوردانا 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت اصغر نســاجی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 95/10/7  ساعت 17/30 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب 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 خ شیخ صدوق شمالی چهار 
راه وکال شورای حل اختالف 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:15811 شعبه 16 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )109 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/31 شــماره ابالغیــه: 9510106836404174 شــماره پرونــده: 
9409980351900276 شــماره بایگانی شعبه: 940026 خواهان/ شاکی 
رســول گرجی دادخواســتی به طرفیت خوانده/ متهم زهرا وفائی نژاد  به 
خواســته ثبت واقعه ازدواج تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 
)مجتمع شــهید قدوســی( واقع در اصفهان- خ میرفندرسکی)خ میر(- حد 
فاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایی شهید قدوسی- طبقه 3- اتاق 
302 ارجاع و بــه کالســه 9409980351900276 ثبت گردیــده که وقت 
رسیدگی آن 1395/09/13 و ساعت 9/30 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست 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 کثیراالنتشــار آگهی می شود تا 
خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف:15892 شعبه 4 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان) مجتمع شهید 

قدوسی( )176 کلمه، 2 کادر(

 ایجــاد روابط صمیمانه با فرزند، ســبب می شــود تا مســائل 
درونی اش را راحت تر با والدین در میان بگذارد.

نسترن نیک جو روان شناس، اظهار داشت: شناخت زبان فرزند 
و به اصطالح راه های برقراری ارتباط دوســتانه با آنها توســط 
والدین از اهمیت بسزایی برخوردار اســت زیرا در شکل گیری 

شخصیت آنان در آینده نقش بزرگی ایفا می کند.
 وی در ادامه تصریح کرد: نخستین و مهم ترین گام در برقراری 
روابط صمیمانه با فرزندان، پذیرفتن شخصیت آنها، همان گونه 
که هســتند و عدم مقایسه میان همساالنشــان است همچنین 
استفاده از جمالت محبت آمیز و شیوه های غیرکالمی عاطفی 

در این رابطه اهمیت دارد. 
نیک جو بیان کرد: ســخن گفتن با فرزندان به زبان کودکی به 
معنی قابل فهم بودن حرف هایتان برای آنها، ایجاد انگیزه مثبت 
و امنیت روانی برای او، تقویت رشــد معنوی، رفع اشــتباهات 
کودکان بدون ایجاد جســارت در آنان، احتــرام در صدا کردن 
نام کودک بویژه در جمع، عدم اســتفاده از جمالت دســتوری 
در قبال او و دادن هدیــه های کوچک در زمــان انجام صحیح 
 کارها، تا حدی که باعث ایجاد توقع زیاد در وی نشــود از دیگر

 راه های ایجاد روابط دوستانه با فرزندان است.
این روان شــناس در پایان گفت: کم کردن فاصله سنی در ذهن 
خود با کــودک به معنی درک شــرایط روحی او، ســبب ایجاد 
 زمینه هایی برای برقــراری روابط بهتر میان فرزنــد و والدین 
می شــود و در این شــرایط پدر و مــادر را مانند یک دوســت 
 نزدیک دانسته و مسائل درونی خود را به راحتی با آنها در میان

 می گذارد.

لجبازی، واکنش نامطلوب کودک اســت که در ســنین مختلف 
نمایان می شود.

 امیر لطفــی حقیقت روان شــناس، با بیــان اینکــه لجبازی از 
 واکنش های نامطلــوب کودک اســت، که در ســنین مختلف 
 می توان آن را مشــاهده کــرد، اظهار داشــت: از عالیم لجبازی

 می توان به مواردی مانند جیغ کشــیدن، اذیت کردن کودکان، 
ناسزا گفتن، اعتماد به نفس پایین و بر عکس انجام دادن وظایفی 
که به آنها محول شده اشــاره کرد. این روان شــناس با تاکید بر 
اینکه علت لجبــازی کودک به کیفیت ســپری کــردن دوران 
بارداری مادر باز می گردد، تصریح کرد: می توان ســپری کردن 
دوران بارداری سالم و به دور از استرس، تغذیه مناسب و بهداشت 
روانی را از عوامل موثــر در ایجاد خلق و خوی مناســب کودک 
 دانست.لطفی حقیقت با تاکید بر اینکه شخصیت کودک تا قبل از

 7 سالگی شــکل می گیرد، گفت: والدین باید به این درک برسند 
که فرزندشان فاقد تجربه است و براساس احساسات و نیازهایش 
واکنش های تند نشــان دهند. همچنین  والدین مــی توانند از 
طریق یادگیری مشــاهده ای به فرزندشــان رفتارهای خوب را 
 آموزش دهند؛ چرا که کــودک با مشــاهده، رفتارهای خوب را 

می پذیرد.

 رفیق خوبی برای فرزندتان باشید

والدین، کودک لجبازشان را 
درک کنند

فرمانده یگان های ویــژه ناجا از آمادگی ایــن یگان برای 
یاری و خدمت به زائران حضرت اباعبدا... الحســین)ع( در 

مراسم اربعین امسال خبرداد.
ســردار حســن کرمی در حاشــیه بازدید از پایانه مرزی 
 مهران گفت: یگان ویژه با تمام توان و بــا آمادگی کامل و

 تجربه ای که از دو ســال گذشــته در این ماموریت دارد و 
با روحیه جهادی و عالقه مندی کامل بــا همه امکانات به 
زائران اربعین حسینی در تسهیل امر تردد و تامین امنیت 
 کامل خدمت رســانی می کند. وی با اشــاره بــه اینکه با 
پیش بینی های به عمل آمده، امســال تــردد زوار از مرز 
مهران بیشتر از سال گذشته خواهد بود، افزود: یگان ویژه 
این آمادگی را دارد تا به کلیه واحدهای انتظامی اســتان 
کمک  و واحدهای اســتانی رابــرای این مراســم بزرگ 
وحماســی تقویت کند. کرمی با تاکید بــر اینکه همکاری 
زوار با یگان ویژه باید گســترده و بیش از سال قبل باشد، 
اظهارکرد: خدمات رســانی به مردم از نقطه ای که ســفر 
خود را آغاز مــی کنند، آغاز و تا مرز ادامه خواهد داشــت. 
امیدواریم امســال شــاهد مشــکالت کمتری برای عبور 

زائرین اباعبدا... الحسین)ع( از مرز به سمت عراق باشیم.

عضو کمیســیون برنامــه  و بودجه مجلــس گفت: 
پرداخــت مطالبــات فرهنگیــان در صحــن علنی 
مجلس نهایی شــد. حمیدرضــا حاجی بابایی اظهار 
داشت: بر اساس مصوبه کمیســیون برنامه، بودجه و 
محاسبات مجلس که در صحن علنی مجلس نهایی 
شد، از محل 40هزار میلیارد تومان الیحه اصالحیه 
بودجه ســال1395، تمــام مطالبــات فرهنگیان با 
 اولویت پاداش پایان خدمت بازنشســتگان پرداخت

 می شــود. حاجی بابایی ادامه داد: بر اساس جدول، 
40هــزار میلیارد تومــان برای پرداخــت مطالبات 
فرهنگیان، بهداشت و درمان، پیمانکاران، کشاورزان 
و شــهرداری ها پیش بینی شــده اســت. وی اضافه 
کرد: کلیات الیحه اصالح بودجه در مجلس بررســی 
شــد و تبصره 36 به کمیســیون برنامــه، بودجه و 
محاســبات برگشــت تا جدول آن تهیه شود که در 
این کمیسیون، جدول مطالبات مشخص و در صحن 

علنی مجلس نهایی شد.

آماده باش یگان ویژه 
برای اربعین

عضو کمیسیون برنامه  و بودجه مجلس:

پرداخت مطالبات فرهنگیان 
نهایی شد

اخبارکوتاه

روان شناسی

پیشنهاد سردبیر: 
افزایش تمایل دختران دانشجو به داروهای روانگردان

حمید صرامی در حاشیه برگزاری دوره آموزشی پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی با اشاره به دالیل افزایش گرایش افراد به 
مواد مخدر اظهار داشــت: افزایش گرایش افراد به مواد مخدر 
دالیل گســترده ای را شــامل می شــود که از جمله آنها رشد 
اختالالت اخالقی مانند اضطراب و اســترس در جامعه به ویژه 

در بین زنان است.
 وی افزود: باتوجه به تحقیقاتی که در ســال 92 انجام شــد، 
23/6 درصــد از جمعیت 15 تــا 64 ســال، دارای اختالالت 
اخالقی هســتند که آمار زنان مبتال به این اختالالت بیش از 
مردان اســت و به همین دلیل نیز شیب گرایش به مواد مخدر 

در دختران و زنان چند برابر بیشتر از مردان است.
مشاور دبیر کل ســتاد مبارزه با مواد مخدر کشور تصریح کرد: 
یکی دیگر از دالیــل گرایش زنان و دختــران به مصرف مواد، 
فقدان و فقر اطالعــات در زمینه گرایش به مصــرف مواد در 
راســتای یافتن آرامش، لذت کاذب و رهایــی از اضطراب ها و 

افسردگی ها در بین زنان است.
زمینه های گسترش اعتیاد شناسایی و رفع شود

صرامی خاطرنشــان کرد: دالیل دیگر نیز در این زمینه دخیل 
هســتند که یکی از آنها کمبود تفریحات کافی برای نوجوانان 
و جوانان است که این امر در تمام اســتان ها و استان مرکزی 

الگوی یکســانی دارد و ســبب ایجاد زمینه ای برای گرایش 
جوانان و نوجوانان به مصرف مواد مخدر شده است.

وی با اشــاره به وضعیت اعتیاد زنان در کشور گفت: سال 86 
ارزیابی در رابطه با ســوء مصرف مواد در ســطح کشور انجام 
گردید که در این ارزیابی مشــخص شــد حــدود 5 درصد از 
دختــران و زنــان در جامعه به مصــرف مــواد، گرایش پیدا 
کرده اند.دبیر اتاق های فکر ســتاد مبارزه با مواد مخدر کشور 
بیان داشت: این رقم در ارزیابی ســال 90 حدود دو برابر رشد 
داشته و به 9/3 درصد رسیده است که این امر برای جامعه ما 

جای تاسف دارد.
انتقال آموزش و مهارت به دانشــجویان در زمینه 

مواد مخدر گسترش یابد
صرامی ادامه داد: بنابر تحقیقات انجام شــده مشخص شد که 
امروزه تمایل دختران دانشجو به داروهای روانگردان و مخدر 
افزایش یافتــه که این امر برای جامعه ما جــای نگرانی دارد و 
امید ما بر این اســت که باتوجه به آغاز ســال تحصیلی، حوزه 
فرهنگی دانشــگاه ها در زمینــه انتقال آمــوزش و مهارت به 
دانشجویان با جدیت و حساســیت بیشتری کار کرده و تالش 

خود را در این رابطه مضاعف کنند.
وی عنوان کرد: در حال حاضر الگوی مصرف غالب مواد مخدر 

در کشور به ترتیب تریاک، شیشــه، مواد توهم زای حشیش، 
گل، ماری جوانا و هروئین اســت که با توجه به مضرات بسیار 
زیادی که ماده گل و ماری جوانا دارند دســتگاه های فرهنگی 

باید در رابطه با این دو ماده تالش بیشتری داشته باشند.
دبیر اتاق های فکر ســتاد مبارزه با مواد مخدر کشــور افزود: 
امروزه مصرف مواد در میان مردان بیشــتر شــده و در جامعه 
زنان نیز تســری یافته و زنان هم برای مصــرف مواد مخدر از 
الگوی مردان تبعیت می کننــد که باید در این زمینه اطالعات 

کافی به زنان داده شده و آنها را از مضرات این مواد مطلع کرد.
آگاهی های الزم در رابطه با مواد مخدر جدید، ارائه 

شود
صرامــی تصریح کــرد: در جامعه امــروز  گاهی مــاده مخدر 
جدیدی در راســتای افزایش مصرف کننده و مشتری مداری 
تولید می شــود که ماده گل و ماری جوانا از جمله آنهاســت 
که باورهای غلطی در رابطه با این مــواد در اذهان افراد نقش 
بسته است. وی خاطرنشان کرد: در رابطه با این دو ماده مخدر 
تصورات اشــتباهی وجود دارد، افراد بر این باورند که این دو 
ماده مخدر اعتیادزا نیستند، در صورتی که توهم زایی این مواد 
چندین برابر حشیش اســت و به طور قطع شرایط نامناسبی 
را برای مصرف کننــده ایجاد می کنند که بایــد در این زمینه 

اطالعات کافی به افراد ارائه شود.
مشاور دبیر کل ســتاد مبارزه با مواد مخدر کشور بیان داشت: 
وظیفه تمام دســتگاه های فرهنگی اســت که همان طور که 
نســبت به کراک افغانی و شیشه هجوم هوشــمندانه صورت 
دادند نسبت به گل و ماری جوانا نیز این هجوم و آگاهی بخشی 
صورت گیرد تا نوجوانان و جوانــان به گرداب مصرف این ماده 

گرفتار نشوند.
ایمن ســازی کارگران در حوزه اعتیاد مورد توجه 

قرار گیرد
صرامی با اشاره به وضعیت استان مرکزی در حوزه مواد مخدر 
گفت: استان مرکزی یکی از استان هایی اســت در رتبه قابل 
قبولی در حوزه اعتیاد در کشور را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: طبق تحقیق ملی انجام شده در سال 93، حدود 
21 درصد از کارگران صنایع کشور گرفتار مصرف مواد هستند 
و به همین منظور انتظار ما از مدیران صنایع اســتان مرکزی 
تالش مضاعف در راستای ایمن سازی کارگران در حوزه اعتیاد 
است و در این زمینه دستگاه های فرهنگی باید فعالیت خود را 

بیشتر کرده و به معضل اعتیاد توجه بیستری داشته باشند.
دبیر اتاق های فکر ســتاد مبارزه با مواد مخدر کشــور افزود: 
در جامعه امروز اعتیاد هر روز بیش از روز گذشــته گسترش 
می یابد و به همین دلیل باید در این حوزه به توانمندســازی و 
ایمن سازی نوجوانان و جوانان توجه ویژه شده و اقدامات الزم 

در این راستا انجام شود.

 در جامعه امروز 
اعتیاد هر روز بیش 

از روز گذشته 
گسترش می یابد 
و به همین دلیل 

باید در این حوزه 
به توانمندسازی 

و ایمن سازی 
نوجوانان و جوانان 
توجه ویژه شده و 
اقدامات الزم در 
این راستا انجام 

شود

E-MAIL

افزایش تمایل دختران دانشجو به داروهای روانگردان

مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: بنابر تحقیقات انجام شده مشخص شد که امروزه 
تمایل دختران دانشجو به داروهای روانگردان و مخدر افزایش یافته که این امر برای جامعه ما جای نگرانی دارد.
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يادداشت
پیشنهاد سردبیر:

بازديد از نمايشگاه نقاشی های قهوه خانه ای تمديد شد

» جنجال در عروسی « فیلمی به کارگردانی خطیبی است که این 
روزها برای اکران آماده می شود.

سیدرضا خطیبی نویسنده و کارگردان سینما؛ در خصوص آخرین 
وضعیت اکران » جنجال در عروســی « گفت: هم اکنون در حال 
آماده سازی تبلیغات این فیلم هستیم و در واقع پیش زمینه های 
اکران را فراهم می کنیم، اما نمی توانم به زمان قطعی آن اشــاره 

کنم.
» جنجال در عروســی « به نویســندگی و کارگردانی سیدرضا 
خطیبی و تهیه کنندگی محمد احمدی اســت کــه بازیگرانی 
چون علیرضا خمســه، میر طاهر مظلومی، نعیمه نظام دوست، 

مرتضی ضرابــی، محمدرضــا بحــری، مهدی قانــع، صاحب 
حائری زاده، علیرضا حائری زاده، ســعید خبیــری، محمد جواد 
 رسایی، امیرحسین محرابی، کورش فالح، فرزاد دهقان، علیرضا 
 روئیــن تــن، عارفــه و عرفانــه محمــودی، محمــد هادوئی 

و علی کاظمی نقش آفرینی می کنند. 
 در قصه اين فیلم آمده: در یک مراســم عروســی کودکان را 
 به محل برگــزاری جشــن راه نمی دهند و آن هــا را به کلبه  ای 
 در انتهــای بــاغ تبعیــد می کنند، بچه هــا متوجه می شــوند 
برگزار کنندگان مراسم قاچاقچی مواد مخدر هستند، اما تصمیم 

می گیرند تا جشن را به هم بزنند و این آغاز ماجرا است.

 » اشــک های مــادر « فیلمــی بــه کارگردانــی روح ا... 
 آتش پرور پس از پشــت سر گذاشــتن مراحل فنی، آماده

نمایش شد.
امیر حسین آرمانی تهیه کننده، دستیار کارگردان و بازیگر 
ســینما؛ در خصوص آخرین وضعیت » اشک های مادر « 
ســاخته روح ا... آتش پرور گفت: کل کارهای این فیلم را 

انجام دادیم و آماده نمایش شده است. 
در صدد برنامه ریزی جهت پخش هستیم.

  گفتنــی اســت؛ ایــن فیلــم کــه لوکیشــن هــای آن 
 در بهزیســتی، خانــه ای در تهرانپــارس و بهشــت زهرا 

می گذرد قصه مــادری را روایت  می کنــد که بچه هایش 
تصمیم می گیرند بدون اطالع وی او را به خانه سالمندان 

ببرند.
در ایــن فیلــم بازیگرانی چــون پروین ملکــی، محمود 
یارمحمــدی، محمــد محمدی، ســینا محمــدی، بهناز 
پورفالح، مائده گجبرزاده، مســتوره جباریان، سید رحیم 
خدادادی، علی حسن ناصری، معصومه سادات عسکریان، 
معصومه حیــدری و امیرحســین آرمانی، الهــه قربانی، 
ستایش ســادات رفیعی، فاطمه رضایی یزدی و امیرعلی 

آتش پرور ایفای نقش می کنند.

» اشک های مادر « آماده نمايش شد» جنجال در عروسی « در تدارک اکران

کافه سوال 

يادداشت

در شهر 

هالیوود

بیســت و هشــتمین جشــنواره تئاتر اســتان اصفهــان، کــه 13 تا 
 17 شــهریور ماه در اصفهــان برگزار می شــود، اســامی نمایش های 

راه پیدا کرده به بخش رقابتی این جشنواره را اعالم کرد.
 هوشــنگ جمشــیدیان، رییس انجمــن هنرهای نمایشــی اصفهان 
و شهرســتان ها، از مشــخص شــدن اســامی نمایش هــای راه پیدا 
کرده بــه بخش رقابت بیســت و هشــتمین جشــنواره تئاتر اســتان 
اصفهان خبر داد و گفت: پس از بررســی های انجام شــده در دبیرخانه 
 جشــنواره، آثار زیر موفــق بــه راهیابی به بخــش رقابتی ایــن دوره 

از جشنواره شدند:
 نمایــش » پنهــان خانــه پنــج در « بــه کارگردانی احســان جانمی 

و نویسندگی حسین کیانی از اصفهان.
 نمایــش » ناتمــام « بــه کارگردانــی پیمــان کریمی و نویســندگی 

بهزاد آقاجمالی از اصفهان.
نمایش » خودخوری « به کارگردانی و نویســندگی سید جواد نوریان از 

نجف آباد.
 نمایش » اســم مــن مژگانــه، اینجــا خونه منــه « به نویســندگی 

و کارگردانی هادی عسگری از شاهین شهر.
نمایش » جیره بندی پر خروس برای ســوگواری « بــه کارگردانی پیام 

میرکی و نویسندگی علی نرگس نژاد از لنجان.
 نمایــش » آن کــه کلوخ بر ســر مــی زنــد، ســنگ می خواندش « 

به کارگردانی مهدی سدهی از آران و بیدگل.
نمایش » بــد خوابی « به نویســندگی و کارگردانی هومــن حیدری از 

اردستان.
نمایش » آنتولوژی صبــح فرحناک یک چاقو « بــه کارگردانی کورش 

شمس از شاهین شهر.
نمایش » لطفا گوریل خودت را قــورت بده « به کارگردانی پویان عطایی 

از اصفهان.
گفتنی است، جشــنواره تئاتر اصفهان به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان اصفهان و با مشارکت انجمن هنرهای نمایشی، به منظور 
ارتقای سطح کیفی آثار مبتنی بر اجراي عمومي و گزینش آثار برجسته، 
بیست و هشتمین دوره از این جشنواره را در تاریخ 13 لغایت 17شهریور 

ماه برگزار می کند.

نمایشگاه نقاشی های قهوه خانه ای تا 15 شــهریورماه در موزه هنرهای 
معاصر برپاست. به دلیل اســتقبال عالقه مندان از نمایشگاه آثار نقاشی 
قهوه خانــه ای در موزه هنرهــای معاصــر، بازدید از این نمایشــگاه تا 
15 شــهریورماه تمدید شده اســت. دو نمایشــگاه » مروری بر نقاشی 
قهوه خانه ای ایران « و » آثار پیشگامان هنر معاصر « از 7 مهرماه در موزه 

هنرهای معاصر اصفهان گشایش پیدا کردند. 
در نمایشگاه » مروری بر نقاشی های قهوه خانه ای ایران « آثاری از عباس 
نکویی فر، علی اکبر لرنی، جواد عقیلی، فتح ا... قوللر آغاسی، حسین قوللر 
آغاسی، محمد فراهانی، رضا حمیدی، حسین همدانی و حسن اسماعیل 

زاده ) چلیپا ( در معرض دید عموم قرار دارد. 
نمایشگاه » مروری بر نقاشی های قهوه خانه ای ایران « در گالری شماره 
5 موزه هنرهای معاصر اصفهان از 7 مهرماه تــا 31 مردادماه در معرض 
عموم قرار گرفت که به دلیل اســتقبال بازدیدکنندگان، این نمایشگاه تا 
 15 شهریورماه تمدید شده اســت. عالقه مندان برای بازدید از نمایشگاه 
نقاشی های قهوه خانه ای می توانند تا 15 شهریورماه صبح ها ساعت10 
تا 14 و بعد از ظهرها ســاعت 16 تا20 به موزه هنرهای معاصر اصفهان 

واقع در خیابان استانداری مراجعه کنند.

جنیفر الرنس برای دومین ســال پیاپی به عنوان پردرآمدترین بازیگران 
زن هالیوود در صدر فهرســت ساالنه نشــریه فوربس قرار گرفته است. 
ملیسا مک کارتی و اسکارلت جوهانســون رتبه های دوم و سوم را به خود 

اختصاص داده اند.
جنیفر الرنس، بازیگر 26 ســاله هالیوود و برنده جایزه اســکار با درآمد 
 ناخالص 46 میلیــون دالر در 12 ماه گذشــته، برای دومیــن بار پیاپی 

به عنوان پردرآمدترین هنرپیشه سال شناخته شده است.
 او بخــش بزرگــی از این درآمــد را از طریــق فیلم  » عطــش مبارزه « 
 ) Hunger Games ( و پیش پرداخــت فیلــم فضایی » مســافران « 
) Passengers ( که قرار است در اوایل ســال 2017 در آلمان به روی 
 پرده ســینما بیاید، کســب کرده اســت. در آمد این بازیگر نامزد اسکار 

در سال 2015 مبلغ 52  میلیون دالر برآورد شده بود.
 شــارلیز ترون که با فیلم » مد مکس: جاده خشــم « خوش درخشــید 
با درآمد 16/5 میلیــون دالری و ایمی آدامز که با فیلــم » بتمن دربرابر 
 ســوپرمن: طلوع عدالت « در نقش لوییس لین به پرده سینما بازگشت، 

با درآمد 13/5 میلیون دالری در مکان بعد جای دارد. 
فوربس این فهرست را با اطالعات موسســه نیلسن، باکس آفیس موجو، 
پایگاه اینترنتی آی ام دی بی و ســخنان مدیران و وکالی هنرمندانی که 
 درآمدی بیــش از10 میلیون دالر دارند، تهیه کرده اســت. جولیا رابرتز 
 با 12 میلیون دالر، میــال کونیس با 11 میلیــون دالر و دیپیکا پادوکن 
در ردیف های بعدی جای دارند. پادوکن بازیگر بالیوودی برای اولین بار به 

این فهرست راه پیدا کرده و درآمد10 میلیون دالری کسب کرده است.

اسامی آثار راه يافته به بخش رقابتی 
جشنواره تئاتر اصفهان اعالم شد

تا 15 شهريورماه؛

بازديد از نمايشگاه نقاشی های 
قهوه خانه ای تمديد شد

براســاس نظرســنجی های مرکز پژوهش و سنجش افکار 
طی بازه زمانی تیرماه ســال های 94 تا 95 شبکه کودک و 
نوجوان با رشد 6 درصدی در جذب مخاطب کودک مواجه 
شده و برای نخستین بار 82 درصد کودکان پنج تا10ساله 
در سراســر کشــور، بیننده این شــبکه بوده اند. مدیریت 
شــبکه کودک و نوجوان از اردیبهشــت ســال گذشــته 
برعهده محمد سرشار اســت. او که در عرصه نویسندگی 
داســتان و مطبوعات هم تجربیاتی دارد، زمانی به سمت 
مدیریت شــبکه کودک و نوجوان انتخاب شــد که اصوال 
چنین شبکه ای در تلویزیون وجود نداشت، بلکه شبکه ای 
به نام پویا برای گروه های ســنی مختلف انیمیشن پخش 
 می کرد، اما طبق برنامه، شــبکه پویا به شــبکه خردسال 
و کودک بدل شد که در دو کانال پویا و نهال برنامه پخش 
 می کند و به زودی کانــال امید مخصــوص نوجوانان هم 
به این شــبکه افزوده خواهد شــد. با محمد سرشار درباره 

شبکه خردســال، کودک و نوجوان گفت وگویی داشته ایم 
که در ادامه می خوانید.

 طی اين مدت که مديريت شــبکه کودک و نوجوان 
 را به عهده داريد، چقــدر از برنامه های تان عملی 

شده است؟
 اولین کار ما مطالعه تطبیقی شــبکه های کودک و نوجوان 
 با شــبکه های دیگر و همین طور تحلیل اطالعاتی بود که 
در معاونت ســیما یا دیگر مراکز پژوهشــی در این زمینه 
تولید شــده اند. به این جمع بندی رســیدیم که باید برای 
سه رده سنی ســه کانال تلویزیونی داشــته باشیم؛ برای 
 خردســاالن زیر شش ســال، کودکان شــش تا 12 سال 
و نوجوانــان 12 ســال به باال. بــر این اســاس کانال های 
خردســال و کــودک راه افتــاده و ایــن روزها مشــغول 
آماده سازی برنامه های کانال نوجوان هستیم. در نگاه کلی، 
یک شبکه پخش کننده انیمیشن برای همه رده های سنی 

 را تحویل گرفتیم و شــبکه ای با دو کانال برای خردســال 
و کودک راه  انداخته ایم که کانال سوم آن نیز در راه است.

اين شبکه در تمام ايران، قابل دريافت است؟
بله. به جــز10 درصد تماشــاگران که به صــورت آنالوگ 
تلویزیون تماشــا می کنند، برای بقیه کسانی که به صورت 
زمینی یــا ماهوارهای شــبکه های دیجیتــال را دریافت 

می کنند، قابل پخش است.
از داليل رشــد 6 درصدی مخاطبان شبکه کودک 

اطالع داريد؟
از ابتدای راه اندازی شبکه کودک اعالم شد که برنامه سازی 
در این شبکه بر اساس یک منظومه تربیتی انجام می گیرد 
و در واقع برنامه های این شــبکه یک فرآیند تربیتی را طی 
می کند که از مبدا میل مترقی شــروع می شود و به مقصد 
نیازهای کودکان خاتمه پیدا می کند. آخرین نظرسنجی ها 
نشــان می دهد که 82 درصد کودکان ایرانــی مخاطبان 

شبکه هستند.
 چند درصد از برنامه های اين شبکه انیمیشن است 
و چند درصد زنده؟ چه بخشــی به آثــار ايرانی 

اختصاص دارد؟
برای مخاطب خردســال80 درصد انیمیشن و20 درصد 
برنامه زنــده تدارک دیده ایم. کانال کــودک هم60 درصد 

انیمیشن و40 درصد برنامه زنده پخش می کند. 
نسبت انیمیشن های خارجی را از 75 درصد کاهش دادیم 
 و با افزایــش برنامه های ســاخت ایران، فعــال50 درصد 

از انیمیشن های این شبکه، خارجی هستند.
حضور خانم خامنه در کانال پويا می تواند به اين معنا 
باشد که نويسندگان، تهیه کنندگان و برنامه سازانی 
 که در دهــه 60 برای کودکان برنامه می ســاختند 

به شبکه کودک بازمی گردند؟
بله، با برخی از برنامه سازان آن سال ها مذاکره کرده ایم، اما 
همکاری با خانم خامنه دالیل دیگــری دارد. برای انتخاب 
مجری کانال ها مطالعاتی داشتیم و به این نتیجه رسیدیم 
که برای رده خردسال باید شــخصیتی همسن پدربزرگ 
 یا مادربزرگ مخاطبــان انتخاب کنیم کــه ضمن ارتباط 
با خردساالن، جای مادرشان را نگیرد و بهتر است برای رده 
کودک هم از جوان هایی تقریبا20 تا30 ساله انتخاب کنیم 

که می توانند جای معلم ها باشند.

خردساالن نیاز دارند در تلویزیون با مجری ای روبه رو شوند 
 که چهره ای آشــنا باشد تا دچار اســترس و نگرانی نشوند 

و بتوانند با او انس بگیرند. 
کانال امید با چه اهدافی بــرای نوجوانان راه اندازی 

می شود؟
پخش برنامه های نوجوان از30 فروردین در شبکه کودک 
و نوجوان شروع شد و ســاعات پایانی هر روز را به نوجوانان 

اختصاص داده ایم.
امیدواریم با تمهیدات فنی ســازمان صدا و سیما، بتوانیم 
در یک فرکانس مستقل برنامه های نوجوان را پخش کنیم 
چراکه خــأ برنامه های مخصوص نوجوانان بســیار جدی 
اســت و اردیبهشــت ماه امســال مورد انتقاد شدید رهبر 

معظم انقالب قرار گرفت. 
به لطف خدا، فعال چهار ســاعت یعنی هشــت تا 12 شب 
برای نوجوانــان برنامه پخش می کنیــم و امیدواریم کانال 

امید هر چه زودتر راه اندازی شود.
چه برنامه هايی برای شــبکه کــودک و کانال های 

زيرمجموعه آن داريد؟
در واقع چند آرزو برای شبکه کودک و نوجوان داریم. 

اول این که حجم برنامه هــای خارجی از50 درصد کاهش 
پیدا کند، اما با بودجه موجود برای مان مقدور نیست. 

 دوم حــذف آگهی هــای بازرگانی اســت؛ ایــن آگهی ها 
به خصوص برای خردساالن آســیب های تربیتی به دنبال 
دارد چون آنها تفاوت آگهی و برنامه را متوجه نمی شــوند. 
برخی از آنها باعث می شــود بچه ها به خانواده ها فشار وارد 

کنند و برخی اقتضائات تربیتی خانواده ها بر هم بخورد.
 آرزوی سوم این که هنرمندان با مخاطب کودک و نوجوان 
آشــتی کنند. تلویزیون بر ســتون  هنرهایی چون ادبیات، 
تئاتر، سینما، انیمیشــن، گرافیک و موسیقی استوار است 
و تا وقتی هنرمندان قوی و جهانی نداشــته باشیم که برای 
مخاطب کودک و نوجــوان آثار جهانی بیافرینند شــبکه 

کودک و نوجوان نمی تواند شبکه ای در تراز جهانی باشد.
آرزوی آخر این که سواد رســانه ای خانواده ها افزایش پیدا 
کند. کــودکان باید حداکثــر روزانه دو ســاعت تلویزیون 
ببینند و بیشتر از آن آســیب هایی در فرآیند تربیت و رشد 
کودکان ایجاد می کند. این اتفاق بدون همکاری و مدیریت 

آنها برای ما مقدور نیست.

گفت وگوی اختصاصی با محمد سرشار؛

شبکه کودک با مخاطب 82 درصدی

ويژه

نمایشگاهی از آثار نقاشیخط بهاره رضانیا در گالری آپادانا برگزار می شود.
 نمایشــگاه آثار نقاشــیخط بهاره رضانیا با عنوان » تباهی ناگزیر حافظه 
مرد کور « 5 تا10 شهریورماه ساعت 16 تا 21 در گالری آپادانا در معرض 
بازدید قرار می گیرد. نقاشیخط شیوه ای در نقاشی مدرن و خوشنویسی 
معاصر ایرانی اســت که به تدریج در دهه سی و چهل خورشیدی توسط 
برخی از خوشنویسان و نقاشان ایرانی شــکل گرفت و تاکنون به حیات 
خود در عرصه هنر معاصر ادامه داده و در بسیاری از کشورهای منطقه نیز 

پیروانی پیدا کرده است. 
عالقه مندان برای بازدید از این نمایشگاه می توانند به گالری آپادانا واقع 

در خیابان آپادانا دوم، کوچه الله مراجعه کنند.

تا 10 شهريورماه برپاست؛

نمايشگاه نقاشی خط در گالری آپادانا

 برای تماشای نمایش » اعتراف ســلفی « به مجموعه فرهنگی 
هنری فرشــچیان آمــده ام. جمعی از پیشکســوتان همچون 
جهانبخش ســلطانی، فریدون ســورانی و... نیز در البی منتظر 
آغاز اجرای این نمایش هستند. در این گزارش نه بر آنم تا میزان 
استقبال از این نمایش را بررسی کنم و نه آنکه از شعار استفاده 

کنم و بازهم دم از ناله های کلیشه ای برآورم.
نمایش » اعتراف ســلفی « اگرچه در آخر به نوعی شعارزدگی 
می رسد، اما در طی اجرا می تواند بدون شعار بر همین نکته ها 
دست بگذارد. یک بار وقتی با یکی از هنرمندان اصفهان مصاحبه 
می کردم، در حاشــیه گفت و گو و در آن قسمت از حرف هایی 
که نباید در مصاحبه بیاید گفت: » امــروز خیلی از جوان هایی 
 را می شناسم که بعد از تالش برای ورود به عرصه هنر این شهر 
 و ناکامی ها و ســرخوردگی هــا امروز در چایخانه ها هســتند 

و زندگی شان به ابتذال کشیده شده است. « 
دقیقا از لفظ ابتذال استفاده کرد.

حاال اگر قرار اســت حرف اصلی نمایش اعتراف ســلفی را هم 
بیان کرد، باید نوشت: به هنرمندان جوان بها ندهید تا به ابتذال 

کشیده شوند.
نمایش نویس موفقی در میهمان خانه، مشــغول به کار اســت. 
 متوجه می شــود یکی از همکاران فکاهه نویســش) ژیورت ( 

به همان شــهر آمده. ژیورت به دیدار او می آید و وقتی می رود، 
جوانی در ظاهر خبرنگار درخواســت مالقــات با نمایش نویس 
را دارد. امــا بعد می فهمیم او خبرنگار نیســت و جوانی اســت 
جویای نام به نام ) ایوتولیباک ( و با بازی امیر حســین نصیری 
که به دالیلی می خواهد در مقابل نمایــش نامه نویس معروف 
 خودکشی کند تا بعد از مرگ به شــهرت برسد، تا این که فکری 
به ذهن نمایش نویس می رسد تا اسلحه تولیباک را بخرد و اجازه 
ندهد او خودکشی کند. اما چه می شــود اگر این ابتذالی باشد 
که نوای خطر را در آســتانه گوش ما و درگوشه کنار این شهر به 
ناله انداخته است؟ آیا این اصل ماجرای این نمایش است؟ برای 

فهمیدن این موضوع می توانید به تماشای این نمایش بنشینید.
 در پایان این اثر فرهنگ شعبانی، در بخش پایانی بعد از نمایش 
 ) رورانس ( ) که بــه تعبیر عبــاس جوانمرد، چهره نام آشــنا 
و ماندگار نمایش ایران، بخشی است که در آن آخرین گفت و گو 
و یا داد و ستد حسی بین مخاطبین و عوامل صورت می گیرد ( 
می گوید: این نمایش حرف دل ماست و در فضای پیچیده تئاتر 

امروز، سعی کردیم تا به صورتی ساده و سرراست بیان کنیم.
 همین طــور هم هســت، این نمایش، نمایشــی اســت که در 
 ساده ترین شــکل و در شــمایلی از طنز موقعیت حرف خود را 
می زند. به قول ایوتولیباک که در این نمایش می گوید: ناشرین 

و مســئوالن کی می خواهند از مخالفت با نویســندگان جوان 
دست بردارند؟

بعد از این که تولیباک وارد اتاق ) فرانس آرنو ( نمایش نامه نویس 
معروف و موفق می شود و بعد از آنکه آرنو، مورد اخاذی نرم قرار 

می گیرد وارد پرده دوم داستان می شویم. 
اما همین گذر از پــرده اول به دوم، با مکث به نســبت طوالنی 
خود، باعث ایجــاد تفکر در مخاطب می شــود. ناگهان حقارت 
تولیباک و آرنو در کنار یکدیگر قرار می گیرد، یکی می شــود، 
در مقابل مخاطب قرار می گیرد و بــا حقارت های مخاطب هم 
بی رودربایستی یکی می شود تا بازهم به یاد آن جمله از حسین 
پناهی عزیز زمزمه کنیم: » ما همه سرما خورده یک زمستانیم. «

پس از ورود به پرده دوم، دو اتفاق مــی افتد. برای توضیح اتفاق 
اول باید به بخش قبلی داســتان نگاهــی بیندازیم و ضرباهنگ 
کندی که در قسمت اول باعث حتی به کسالت رسیدن مخاطب 
 می شــد. تولیباک و آرنو در قســمت اول حوصلــه مخاطب را 
سر می برند. شاید دلیلش این باشــد که من با آوردن یک جمله 
 از حســین پناهی می توانم مخاطب را ســرحال بیاورم، اما اگر 
از آغاز تا انتهای این یادداشت از جمالت حسین پناهی استفاده 
کنم، خود به خود تاثیر مطلوب از بین می رود. در بخش اول این 
 نمایش، چند بار تولیباک اســلحه را روی سر خودش می گذارد 
 و آرنو فریاد مــی زند، نه، صبر کن و به طور کلــی مدام در تکرار 
به سر می برند تا آنکه ناگهان تولیباک صدای شلیک را با دهانش 
 ایجاد می کند و باالخره یک کنشــی اتفاق مــی افتد و آن هم 
نه کنش هایی که اهالی داستان و شــاگردان خلف هنری میلر، 

شخصیت ها را بنده اش می داند.
پس در ابتدا با رسیدن به قسمت دوم، نمایش دارای ضرباهنگ 
 جذاب تری می شــود. شــاید دلیلش هم، ورود بیژن گنجعلی 

در نقش ژیولت به صورت ثابت در این بخش از نمایش باشد.
اما اتفاق دومی کــه باید به آن پرداخت را باید با اشــاره به مقاله 
حســین رســول زاده با عنوان ) چهار امکان بنیادیــن روایت ( 
توضیح دهم. در آن مقاله، رسول زاده به چهار نوع ساخت روایی 
در رمان اشاره می کند که می توان آن را در نمایش و سینما هم 
با کمی احتیاط به کار برد. این چهار امکان عبارت اند از: ساخت 

برون گرا، ساخت درون گرا،ساخت همگرا و ساخت فراگرا.
در قسمت اول » اعتراف ســلفی « نمایش با ساختی درون گرا 
پیش می رود، یعنی تولیباک به عنوان شخصیت اثر، اتفاقات را 
می داند، اما مخاطبین نمی دانند. همان طــور که از منظر آرنو 
روایت ســاختی فراگرا دارد. چون نه او می داند و نه مخاطبین. 
اما در قســمت دوم، روایت به همگرایی می رسد. بدین معنا که 
هم مخاطب نقشه تولیباک را می داند و هم شخصیت ها از این 
موضوع خبر دارند. در نتیجه از اینجاست که طنز موقعیت ایجاد 

می شود، چرا که مخاطب از موقعیت آگاهی پیدا می کند.
در آخــر و در ) رورانــس ( این یادداشــت می خواهــم از همه 
مخاطبینی که این یادداشــت را خواندند تشــکر کنم. بیایید از 
هنرمندان جوان حمایت کنیم و عکس سلفی پایان همه نمایش 
های این شــهر را بر این پایه بگیریم نه بر پایــه چهره گرایی ها. 
نمایش اعترافات ســلفی تا 12 شــهریوردر مجموعه فرهنگی 

هنری فرشچیان، هر شب ساعت20:30 اجرا خواهد شد.

 امروز خیلی از 
 جوان هايی را 

می شناسم که بعد 
از تالش برای ورود 
به عرصه هنر اين 
شهر و ناکامی ها 
و سرخوردگی ها 

 امروز در چايخانه ها
  هستند  و 

زندگی شان  به 
 ابتذال کشیده

 شده است

خبر

 چهارمین جلسه از سلسله نشست های » لباس زیبای من «
با ســخنرانی حجت االســالم دکتر محمدرضــا زائری روز 
دوشنبه، 8 شــهریور ماه از ســاعت 18 تا20 در تاالر ادب 

برگزار می شود.
 سلسه نشســت های کمیته فرهنگ عفاف و پوشش با نام 
» لباس زیبای من « با هدف بیان اهمیت ســبک پوشش و 
تاثیر آن در زندگــی فردی - اجتماعی همچنین بررســی 
مشــکالت طراحی و تولید لباس فاخر، جایگاه حیا و عفاف 
در جامعه و اثرات آن در نوع پوشــش طــی یک ماه در حال 

اجرا است.
این نشست ها با موضوع مد و مدگرایی، سبک پوشش، موج 
ظاهر گرایی و غروب هویت توسط دکتر بانکی، دکتر ابراهیم 
میثاق و دکتر سید محســن فاطمی پیش از این مورد توجه 

عالقه مندان و دغدغه مندان این حوزه قرار گرفته است.
 دوشــنبه، 8 شــهریور ماه، چهارمین نشســت از سلسله 
نشست های لباس زیبای من با حضور حجت االسالم دکتر 
» محمد رضا زائری « از ساعت 18 تا20 در تاالر ادب واقع در 

خیابان باغ گلدسته خیابان هشت بهشت برگزار خواهد شد.
محمد رضــا زائری دکتــرای علوم ادیان دانشــگاه قدیس 
یوســف بیروت اســت و تحصیالت حوزوی نیــز دارد. وی 
داوری جشــنواره های فرهنگــی پیامبر اعظــم و عمار و 
همچنین مدیریت مجموعه نشــریات همشــهری محله، 
سردبیری روزنامه همشــهری، مدیریت مجموعه فرهنگی 
شهدای انقالب اســالمی ) سرچشــمه ( را در کارنامه خود 
دارد. کتــاب های خبرنــگار بدون مــرز، ما ســخاوتمند 
ترین مردم دنیا هســتیم، قدم کلیک های تان بر چشــم، 
 حجاب بی حجاب، حجاب با حجاب تعــدادی از جمله آثار 

حجت االسالم زائری هستند.
حجت االســالم زائری معتقد اســت: دربــاره حجاب باید 
بدون حجــاب حرف زد، مــا تعارف می کنیــم و نتیجه اش 
این می شــود. حجاب هایی از مسائل سیاســی و اقتصادی 
 و اجتماعی و دینــی روی موضوع حجاب را گرفته اســت 
و این حجابی است که روی موضوع انسانی و فطری حجاب 

را گرفته است.
گفتنی اســت؛ کتــاب » حجاب بــی حجاب « با هشــت 
 مقاله به بررســی جنبه های اجتماعــی و فرهنگی حجاب 
پرداخته اســت و در بخش های پایانی، نویسنده با بررسی 
حجاب اســالمی با توجه به مد روز، ضمن انتشار تصاویری 
 به معرفی یکی از موسســات موفــق در طراحــی و تولید 

حجاب اسالمی برای دختران نوجوان در بیروت می پردازد.

در ادامه سلسله نشست های لباس زيبای من؛

 نويسنده کتاب »حجاب 
بی حجاب« به اصفهان می آيد

در اين يادداشت سعی شده تا خارج از کلیشه های مرسوم به ابعادی از نمايش » اعتراف سلفی « پرداخته شود که 
نبايد از آنها به سادگی گذشت.

يادداشتی بر نمايش در حال اجرای » اعتراف سلفی « ؛

ما همه سرما خورده یک زمستانیم!

پردرآمدترين بازيگر زن 
هالیوود کیست؟ 
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اخبار کوتاهيادداشت

مدير امور باغبانــی جهادکشــاورزی چهارمحال و بختیــاری، از فعالیت 
51گلخانه تولید ســبزيجات، صیفی، توت فرنگی و گل هــای زينتی در 
استان خبر داد. ابراهیم شیرانی گفت: 44 گلخانه تولید سبزيجات، صیفی، 
توت فرنگی، 6 گلخانه پرورش گل رز و يک گلخانه آلســترومريا با مجموع 
مساحت 15 هکتار در چهارمحال و بختیاری وجود دارد. وی با بیان اينکه 
11 هکتار از اين گلخانه  ها زير کشــت ســبزيجات و صیفی و ۲ هکتار زير 
کشت توت فرنگی قرار دارد، اضافه کرد: میزان محصول تولیدی سبزيجات 
و صیفی، ۲ هزار تن در سال و توت فرنگی 1۲۰ تن است. مدير امور باغبانی 
اداره کل جهادکشــاورزی چهارمحال و بختیاری ادامــه داد: گلخانه های 
پرورش گل زينتی در استان، ســاالنه 3 میلیون و 1۰۰ هزار شاخه گل رز و 
7۰۰ هزار گل آلسترومريا تولید می کنند. شیرانی گفت: میزان اشتغالزايی 
مســتقیم در اين زمینه برای هر هکتار 1۰ نفر است. وی افزود: محصوالت 
تولیدی گلخانه های چهارمحال و بختیاری، تامین کننده نیاز بازار داخلی 

استان و بخشی از استان های همجوار هستند.

با حضور معاون وزير جهاد کشاورزی، 1۰ طرح کشــاورزی با اعتبار بیش 
از 354 میلیارد ريال در شهرکرد به بهره برداری رسید. همزمان با سومین 
روز از هفته دولت، 1۰ طرح کشــاورزی صبح امروز بــا حضور محمدعلی 
طهماسبی، استاندار چهارمحال و بختیاری و مسئوالن دستگاه های اجرايی 
افتتاح شــد. اين طرح ها با حضور معــاون وزير جهاد کشــاورزی، در امور 
باغبانی در محل گلخانه گل شاخه بريده در شــهرکرد به صورت همزمان 
به بهره برداری رسیدند. طرح ها شــامل گلخانه گل شاخه بريده، مرغداری 
گوشــتی، 4 طرح آبیاری تحت فشار، فروشــگاه دائمی عرضه محصوالت 
کشاورزی، احداث بند و کانال خاکی، گلخانه کاکولک به مساحت 1۰هزار 
مترمربع و عملیــات آبخیزداری حوزه کیان به مســاحت 1۰5۰مترمربع 
است. ذبیح ا... غريب در اين مراسم با اشــاره به اعتبارات اين طرح ها اظهار 
داشــت: 354میلیارد و 8۰میلیون ريال از محل اعتبارات ملی، اســتانی، 

تسهیالت و آورده سرمايه گذاران، به اين طرح ها اختصاص يافته است.

 با تالش ماموران انتظامی شهرستان لردگان، يک دستگاه کامیون حامل 
۲8هزار لیتر نفت قاچاق توقیف شد.

خســرو نجفی، فرمانده نیروی انتظامی شهرستان لردگان، گفت: ماموران 
 انتظامی شهرســتان لردگان، در راســتای مبارزه شــبانه روزی با قاچاق 
فرآورده های نفتی و با توجه به دريافت گزارشــی مبنی بــر اينکه فردی 
سودجو با اســتفاده از يک دســتگاه خودرو تريلی اقدام به حمل سوخت 

قاچاق می کند، بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.
وی ادامه داد: ماموران با پايــش های تخصصی، اين خــودرو را در بخش 

سردشت از توابع شهرستان لردگان شناسايی و توقیف کردند.

معاون مرتعداری ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گفت: در 
راستای اجرای 65۰ هزار هکتار عملیات آبخیزداری، 45۰میلیارد 

تومان اعتبار به اين حوزه اختصاص می يابد.
پرويز گرشاسبی اظهارداشــت: از برنامه های محوری وزارت جهاد 
کشــاورزی و منابع طبیعی، در حوزه اقتصــاد مقاومتی جنگل ها و 

آبخیزداری است که مدنظر اين دو دستگاه قرار دارد.
وی افزود: در همین راستا امســال حدود 65۰هزار هکتار عملیات 

آبخیزداری با اعتباری بالغ بر 45۰میلیارد تومان اجرا می شود.
معاون مرتعداری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری بیان کرد: در 
5۰ سال گذشته، تنها ۲7میلیون هکتار از آبخیز کشور تحت اجرای 

عملیات آبخیزداری قرار گرفته است.
گرشاسبی خاطرنشان کرد: طی 3 سال گذشته تالش کرديم که در 
حوزه آبخیزداری از منابعی به غیر از منابع دولتی اســتفاده کنیم و 
درحال حاضر، خیران در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری مشارکت 

خوبی دارند.
وی گفت: سال گذشته 13 ســد آبخیزداری در استان هرمزگان با 
اعتباری بالغ بر 4میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان با مشــارکت خیران 
احداث شد. معاون مرتعداری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
با اشاره به افتتاح طرح های آبخیزداری در هفته دولت تصريح کرد: از 
ابتدای فعالیت دولت يازدهم تاکنون، يک میلیون و 18۰هزار هکتار 

عملیات آبخیزداری انجام شده که قابل افتتاح هستند.

فعاليت 51 گلخانه 
در چهارمحال و بختياری

معاون وزير جهاد کشاورزی؛

1۰ طرح کشاورزی در چهارمحال و 
بختياری به بهره برداری رسيد

توقيف ۲۸هزار ليتر نفت قاچاق
 در لردگان

 مديــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان چهارمحال 
وبختیاری، از اسکان 8۰هزارمیهمان فرهنگی از پايان 

ماه مبارک رمضان تاکنون در اين استان خبر داد.
بهروز امیدی با اشــاره به اســکان 8۰هزار مسافر در 
مدارس چهارمحال و بختیاری افزود: شش هزار و 5۰۰ 
میهمان غیرفرهنگی نیز در مدارس اين استان اسکان 

يافته اند.
وی با بیــان اينکه 17هزار و 3۰۰ خانــوار در مدارس 
اســتان پذيرش شــده اند، تصريح کــرد: از ابتدای 
تابستان تاکنون، در مجموع 173هزار نفر، به صورت  

روزانه در مدارس استان اسکان داشتند.
وی بیان کرد: پذيرش میهمانان توســط ســتادهای 
اسکان فرهنگیان تا 15شــهريورماه سال جاری ادامه 

خواهد داشت.

طرح گلخانه هیدروپونیک گل شــاخه بريده در هفته 
دولت با حضور معاون باغبانی وزارت جهادکشــاورزی 

در شهرستان شهرکرد بهره برداری شد.
ريیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری 
در اين آيین گفت: برای اجــرای اين طرح 1۲میلیارد 
ريال اعتبار هزينه شــده که پنج میلیارد ريال از محل 
آورده بخــش خصوصی و هفــت میلیــارد ريال آن، 

تسهیالت دولتی است.
ذبیح ا... غريب افزود: اين گلخانه در سه هزار مترمربع 

زيربنا با اشتغالزايی 13 نفر احداث شده است.
وی ظرفیت گلخانه هیدروپونیک را 4۲۰هزار شــاخه 
گل در سال عنوان کرد و افزود: هم اينک هفت گلخانه 
به مســاحت 15هکتار در اســتان فعال اســت که در 
11هکتار از اين مساحت، ســبزيجات و توت فرنگی و 

در مابقی، گل زينتی کشت می شود.
چهارمحــال و بختیــاری ۲48هــزار هکتــار زمین 
کشــاورزی شــامل 145هزار هکتار زراعی، 41هزار 

هکتار باغ و 6۲هزار هکتار زمین آيش دارد.
محمدعلــی طهماســبی، معــاون باغبانــی وزارت 
جهادکشاورزی، برای افتتاح طرح های هاد کشاورزی 

چهارمحال و بختیاری به شهرکرد سفر کرده است.

مديرکل آموزش و پرورش چهارمحال وبختياری:

 اسکان ۸۰ هزار مسافر
در مدارس چهارمحال و بختياری

طرح گلخانه هيدروپونيک 
درشهرکرد بهره برداری شد

معاون سازمان جنگل ها و مراتع در شهرکرد:

۴5۰ميليارد تومان اعتبار به حوزه آبخيزداری کشور اختصاص می يابد

با مسئوالن

قاسم سلیمانی دشتکی اظهار کرد: هفته دولت فرصت مناسبی 
جهت ارائه خدمات دولت به سمع و نظر مردم است.

اســتاندار چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اينکه در سه سال 
گذشته حدود 15هزار میلیارد ريال طرح در اين استان افتتاح 
شده اســت، بیان داشت: امســال نیز عالوه بر ديگر پروژه هايی 
که در اين اســتان افتتاح خواهند شــد، چهار طــرح مهم به 

بهره برداری می رسد.
اين مســئول تاکید کرد: برخی از پروژه هايی که در اوايل سال 
9۲، نیمه دوم سال 93 و سال 94 به بهره برداری رسیدند، عمدتا 
طرح های معطل سال های قبل بودند که با توجه به هزينه های 

زياد و همچنین کمبود اعتبارات خزانه تکمیل شدند.

سلیمانی دشــتکی با بیان اينکه هزينه گازرسانی به روستاهای 
چهارمحال و بختیاری در سال گذشــته 95۰میلیارد ريال بود 
که باعث شــد 7۰درصد روســتا از نعمت گاز بهره مند شوند، 
افزود: امســال نیز 65۰میلیــارد ريال در بحث گازرســانی به 

روستاها سرمايه گذاری کرده ايم.
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اينکه در ستاد تسهیل 
و رفع موانع تولید اين استان توانستیم چندين کارگاه را که در 
شــرف تعطیلی بودند، به چرخه تولید بازگردانیم،تاکید کرد: 
در اقتصاد مقاومتی هدف بزرگی داريــم که احیای 5۰ پروژه با 
6۰درصد پیشرفت فیزيکی، تک رقمی شــدن نرخ بیکاری در 
اين استان تا پايان سال 95 و... ازجمله برنامه های سال اقتصاد 

مقاومتی هستند.
وی خاطرنشــان کرد: عوارض تحريم های چندساله، نوسانات 
قیمت ارز و...، اقتصاد کشــور را دگرگون کرد که اين فضا بايد 
آرام آرام تغییر کند؛ چراکــه بخش تولید و صنعت با مســائل 
بین المللی گره خورده؛ پس امید است يک جو مثبت روانی در 

کشور ايجاد شود.
اين مسئول با تاکید بر اينکه پیشــگیری ازسوی دستگاه های 
نظارتی خوب است و ما هم با آن موافق هستیم؛ ولی نه تا حدی 
که باعث توقف شود، تصريح کرد: دستگاه های نظارتی و قوانین 

آنها بايد کمک کننده باشند نه دست و پا گیر.
سلیمانی دشــتکی، دســتگاه هايی چون امور مالیاتی و تامین 
اجتماعی را در گذشــته جزو موانع ســخت در برابر کارگاه ها و 
کارخانه های تولیدی عنــوان کرد و گفت: ولی خوشــبختانه 
اکنون با هم دلی و هم زبانی که بین اين دســتگاه ها ايجاد شده، 

همه مشکالت در اين زمینه حل و فصل شده است.
وی گفت: بحث مالیات بر ارزش افــزوده در حال حاضر به يک 
معضل در اقتصاد تبديل شده است؛ به گونه ای که بارها و بارها 

اين مالیات دريافت می شود که نیازمند تعیین تکلیف است.
سلیمانی دشــتکی با بیان اينکــه در مراحل تولیــد، بانک ها با 
وســواس، توجیه مالی و اقتصادی طرح کــرده و حتی اهلیت 
سرمايه گذار را بررســی می کنند، ادامه داد: اين بدين معناست 
که کارگاه يا کارخانه ای که تسهیالت دريافت می کند، سودآور 

است.
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اينکه تیم رسانه ای 
دولت بايد قوی تر عمل کند، بیان داشــت: از مسئولین استانی 
می خواهم تالش کنند تا بیــالن کار چهارمحال و بختیاری در 

سطح کشور خوب و شايسته باشد. 
با هم هماهنگ باشــید تــا در اقتصاد مقاومتــی نتیجه خوبی 
کسب کنیم و در پايان سال بتوانیم ادعا کنیم که نرخ بیکاری ما 

تک رقمی شده است.

بحث ماليات بر 
ارزش افزوده در 

حال حاضر به يک 
معضل در اقتصاد 

تبديل شده است؛ 
به گونه ای که بارها 
و بارها اين ماليات 

دريافت می شود 
که نيازمند تعيين 

تکليف است

پيشنهاد سردبير: 
طرح گلخانه هيدروپونيک در شهرکرد بهره برداری شد

استاندار چهارمحال و بختياری گفت: هزينه گازرسانی به روســتاهای چهارمحال و بختياری در سال گذشته 
95۰ميليارد ريال بود و امسال نيز 65۰ ميليارد ريال در بحث گازرسانی به روستاها سرمايه گذاری شده است.

استاندار چهارمحال و بختياری خبر داد:

اختصاص 650 میلیارد ریال برای گازرسانی به روستاها

ابالغ وقت رسیدگی
6/32 شــماره ابالغیــه: 9510106836404078 شــماره پرونــده: 
9409986836400199 شماره بایگانی شــعبه: 940932 خواهان/ شاکی 
مریم جاللی دادخواســتی به طرفیت خوانده/ متهم شجاع محمد جاللی به 
خواسته طالق به درخواســت زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان 
 اصفهان )مجتمع شــهید قدوســی( واقــع در اصفهان- خ میرفندرســکی

)خ میر(- حد فاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایی شهید قدوسی- 
طبقه 3- اتاق 302 ارجاع و به کالسه 9409986836400199 ثبت گردیده 
که وقت رســیدگی آن 1395/09/07 و ساعت 10 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواســت خواهان/ شــاکی و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده / متهم پس از نشــر 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:15888 
شعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان) مجتمع شهید قدوسی( )177 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/33 در خصوص پرونده کالســه 507/95 خواهان نرگس حســین پور 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت سجاد محبی کردسفلی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای روز شــنبه مورخ 95/9/6  ساعت 10/30 تعیین 
گردیده اســت با توجه به مجهول المــکان بودن خوانده حســب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:15791 شعبه 11 
حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان )112 

کلمه، 1 کادر(
احضار

6/34 چون آقای محمد ابراهیم ذنوبی فرزند غالمحسین شکایتی علیه آقای 
مرتضی کشــانی مبنی بر خیانت درامانت مطرح نموده کــه پرونده آن به 
کالسه 950498 ک 117 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای 95/9/6 ساعت 
9 صبح تعیین شــده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب 
ماده 73 قانون آیین دادرســی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شــود و از متهم مذکور دعوت به 
عمل می  آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم 
 حضور احضاریه ابالغ شــده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد

 نمود. م الف:15883 شعبه 117 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )110 کلمه، 
1 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
6/35 شــماره ابالغیــه: 9510106836404066 شــماره پرونــده: 
9509986836400092 شماره بایگانی شــعبه: 950107 خواهان/ شاکی 
فاطمه حســن پور دادخواســتی به طرفیت خوانده/ متهم محســن اله یار 
محمود صالحی به خواسته تعدیل نفقه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان 
 اصفهان )مجتمع شــهید قدوســی( واقــع در اصفهان- خ میرفندرســکی

)خ میر(- حد فاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایی شهید قدوسی- 
طبقه 3- اتاق 302 ارجاع و به کالسه 9509986836400092 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1395/09/02 و ســاعت 11/30 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست 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 نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:15895 
شعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان) مجتمع شهید قدوسی( )178 

کلمه، 2 کادر(
احضار

6/36 چون آقای رضا پیرعلی فرزند نجفقلی شــکایتی علیه آقای رســول 
کیان ارثی مبنی بر ایراد  جرح با چاقو و صدمه بدنی و توهین مطرح نموده 
که پرونده آن به کالســه 950492 ک 117 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی 
برای 95/9/1 ساعت 11 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان 
می باشد لذا حســب ماده 73 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم 
مذکور دعوت به عمل می  آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و 
در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی 
اتخاذ خواهد نمود. م الف:15880 شعبه 117 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان 

)117 کلمه، 1 کادر(
احضار

6/37 چون خانم لیال صادقی فرزند محمد حسین شکایتی علیه آقای محسن 
بهارلویی مبنی بر ترک انفاق مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 950566 
ک 117 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای 95/9/1 ساعت 10 صبح تعیین 
شــده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 73 قانون 
آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
محلی طبع و نشر می شــود و از متهم مذکور دعوت به عمل می  آید جهت 
رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه 
ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف:15885 

شعبه 117 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )110 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/38 شــماره ابالغیــه: 9510106836903050 شــماره پرونــده: 
9509986836900350 شماره بایگانی شــعبه: 950406 خواهان/ شاکی 
محمد خســروی دادخواســتی به طرفیت خوانده/ متهم پرستو مقصودی 
فرد به خواســته صدور گواهی عدم امکان ســازش به درخواســت زوج 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگی 
به شــعبه 9 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان )مجتمع شهید قدوسی( 
واقع در اصفهان- خ میرفندرســکی)خ میر(- حد فاصل چهارباغ باال و پل 
میر- مجتمع قضایی شهید قدوسی- طبقه 1- اتاق 102 ارجاع و به کالسه 
9509986836900350 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/08/26 و 
ساعت 8/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و 
درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور 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:15839 شــعبه 9 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان

) مجتمع شهید قدوسی( )181 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/39 شــماره ابالغیــه: 9510106836403962 شــماره پرونــده: 
9509986836400105 شماره بایگانی شــعبه: 950120 خواهان/ شاکی 
معصومه عرب دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم نجم الدین مرادی به 
خواسته طالق به درخواســت زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان 
 اصفهان )مجتمع شــهید قدوســی( واقــع در اصفهان- خ میرفندرســکی

)خ میر(- حد فاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایی شهید قدوسی- 

طبقه 3- اتاق 302 ارجاع و به کالسه 9509986836400105 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1395/08/26 و ســاعت 11 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواســت خواهان/ شــاکی و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده / متهم پس از نشــر 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:15896 
شعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان) مجتمع شهید قدوسی( )177 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/40 شــماره ابالغیــه: 9510106836404283 شــماره پرونــده: 
9509986836400526 شــماره بایگانــی شــعبه: 950611 خواهــان/ 
شــاکی راضیه ماهــروی علمــداری دادخواســتی به طرفیــت خوانده/ 
متهم رضا ماهــروی علمداری بــه خواســته اذن در ازدواج تقدیم دادگاه 
های عمومــی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 
4 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان )مجتمع شــهید قدوسی( واقع در 
اصفهان- خ میرفندرســکی)خ میــر(- حد فاصل چهارباغ بــاال و پل میر- 
مجتمع قضایی شــهید قدوســی- طبقه 3- اتاق 302 ارجاع و به کالســه 
9509986836400526 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/08/22 و 
ساعت 10 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و 
درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور 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:15889 شــعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان

) مجتمع شهید قدوسی( )177 کلمه، 2 کادر(
احضار

6/42 چون آقای داود باقری فرزند ناظر حســین شــکایتی علیه 1- ذاکر 
رفیعی 2- جان محمــد رفیعی مبنی بر مشــارکت در ضرب و جرح عمدی 
با چاقو مطرح نموده که پرونده آن به کالســه 950504 ک 117 این دادگاه 
ثبت، وقت رسیدگی برای 95/8/15 ساعت 10 صبح تعیین شده نظر به اینکه 
متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 73 قانون آیین دادرسی کیفری 
 مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار محلی طبع و نشر 
می شــود و از متهم مذکور دعوت به عمل می  آید جهت رسیدگی در وقت 
مقرر حاضر شــود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و 
دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف:15886 شعبه 117 دادگاه 

کیفری دو شهر اصفهان )120 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/43 شــماره ابالغیــه: 9510106836404374 شــماره پرونــده: 
9409986836400109 شماره بایگانی شــعبه: 940814 خواهان/ شاکی 
فاطمه محــرم زاد قوام دادخواســتی بــه طرفیت خوانــده/ متهم محراب 
روحانی به خواسته طالق به درخواست زوجه و مطالبه خسارت دادرسی 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگی 
به شــعبه 4 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان )مجتمع شهید قدوسی( 
واقع در اصفهان- خ میرفندرســکی)خ میر(- حد فاصل چهارباغ باال و پل 
میر- مجتمع قضایی شهید قدوسی- طبقه 3- اتاق 302 ارجاع و به کالسه 
9409986836400109 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/08/10 و 
ساعت 9 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و 
درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور 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:15891 شــعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان

) مجتمع شهید قدوسی( )182 کلمه، 2 کادر(
احضار

6/44 چون گزارشــی  علیه مســعود ســلطانی مبنی بر نگهداری افسانه 
غیرمجاز مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 950283 ک 117 این دادگاه 
ثبت، وقت رسیدگی برای 95/8/10 ســاعت 8/30 صبح تعیین شده نظر به 
اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 73 قانون آیین دادرسی 
کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار محلی طبع 
و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می  آید جهت رسیدگی در 
وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی 
و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف:15881 شعبه 117 دادگاه 

کیفری دو شهر اصفهان )104 کلمه، 1 کادر(
احضار

6/45 چون خانم مریم جهانگیر فرزند ولی شــکایتی علیــه آقای حجت ا... 
جهانگیری مبنی بر تــرک انفاق فرزندانش مطرح نمــوده که پرونده آن به 
کالسه 950563 ک 117 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای 95/8/9 ساعت 
8/30 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب 
ماده 73 قانون آیین دادرســی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شــود و از متهم مذکور دعوت به 
عمل می  آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم 
 حضور احضاریه ابالغ شــده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 
نمود. م الف:15878 شعبه 117 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )111 کلمه، 

1 کادر(
ابالغ رای

6/46 کالسه:198/95 شماره دادنامه:414-95/4/26 مرجع رسیدگی: شعبه 
31 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: کیومرث خدری غریب وند به 
نشانی اصفهان میدان ارتش کوچه چهرازی کوچه مدنیان مجتمع زاگرس 
واحد 403، خوانده: رمضانعلی خالقی به نشانی اصفهان خ رزمندگان جنب 
سوپر ماهان واحد 1 روزنامه والی، خواسته: مطالبه وجه سفته، با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا محترم شورا ضمن اعالم 
ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوای کیومرث خدری غریب 
وند به طرفیت رمضانعلی خالقی به خواسته مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال 
وجه سفته  به شماره خزانه داری کل 342655-94/5/29  به انضمام مطلق 
خسارات قانونی با عنایت به بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و 
عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه 
تعرض و تکذیب شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به 
استناد مواد 307و309 قانون تجارت و مواد 198و515و519و522 قانون 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 100/000/000  ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 
1/975/000 ریال بابت هزینه دادرسی و  حق الوکاله وکیل بر مبنای تعرفه 
قانونی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/2/29 
لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براســاس نرخ اعالمی از سوی بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شــورا و ظرف بیست 
روز پس از نقض مهلت واخواهی قابل تجدیــد نظرخواهی در دادگاههای 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
م الف:15819 شــعبه 31 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف 

اصفهان )292 کلمه، 3 کادر(

E-MAIL
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اخباريادداشت

اچ  تی سی در تالش است تا در ماه ســپتامبر )شهریور یا مهر( دو 
محصول جدید را معرفــی کند. این محصــوالت دیزایر ۱۰ پرو 
و دیزایر ۱۰ الیف اســتایل نام دارند. تاکنــون تصاویر رندر ی از 
دیزایر ۱۰ پرو منتشــر شــده بود اما به تازگی توسعه دهنده رام 
اچ تی ســی بــا نــام LlabTooFeR@ اطالعات زیــادی را در 
خصوص Desire 10 Lifestyle منتشــر کرده است. بر اساس 
این گزارش، اچ تی ســی دیزایر ۱۰ الیف اســتایل یک محصول 
خوش ســاخت ارزان قیمت اســت که قیمتــی در حدود ۱۵۰ 
دالر دارد. قیمت نســخه آنالک شــده آن نیز ۲۰۰ دالر اســت. 
پردازش های این دستگاه خوش قیمت، توســط پردازنده چهار 
هسته ای اسنپدراگون ۴۰۰ انجام می شود. البته مشخص نیست 
که پردازنده استفاده شــده در این محصول، اسنپدراگون ۴۰۰ 
اســت یا یک پردازنده جدید از ســری 4xx در این دستگاه قرار 
دارد. حدود دو ســال از عمر اســنپدراگون ۴۰۰ می گذرد و به 
همین دلیل این نســخه کمی قدیمی به نظر می  رســد و انتظار 
می رود نسخه جدیدی از سری 4xx روی این دستگاه قرار گیرد. 
همانند شــایعات پیشــین، گزارش های جدید نیز از وجود یک 
نمایشــگر ۵/۵ اینچی با وضوح ۷۲۰ در ۱۲۸۰ پیکســل در این 
 Hi-Fi دستگاه حکایت می کنند. اسپیکر های اســتریو بوم ساند
نیز یکی از ویژگی های این دستگاه به شمار می روند. اچ تی سی ۳ 
گیگابایت رم و ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی برای محصول مذکور 
در نظر گرفته است و انتظار می رود که اندروید6/۰ مارشملو نیز 
به صورت پیش فرض روی دستگاه نصب شــود. البته امیدواریم 
به روز رســانی این محصول به اندروید۷/۰ نوقا زیاد طول نکشد. 
به احتمال زیاد، اچ تی ســی این دو گوشی دیزایر ۱۰ پرو و دیزایر 
 ۱۰ الیــف اســتایل را به صــورت همزمان معرفی کنــد. توجه 
 Desire 10 Pro داشته باشــید که تصویر این مقاله مربوط به
است و مشخص نیســت که دیزایر ۱۰ الیف اســتایل شبیه این 
محصول خواهد بود یا خیر. از آنجا که دیزایر ۱۰ الیف استایل از 
پردازنده پایین رده کوآلکام اسنپدراگون ۴۰۰ استفاده می کند، 

پس محصولی خوش قیمت و اقتصادی خواهد بود.

اگر چه فناوری واقعیت مجازی این روزها ســر و صدای زیادی 
به پا کــرده و روز بــه روز افراد بیشــتری به تجربــه بازی های 
ویدیویی مبتنــی بر این فناوری ترغیب می شــوند، اما شــاید 
عدم وجود بازخورد فیزیکی و احســاس لمس اشــیا در محیط 
مجــازی، همچنان بــزرگ ترین ضعــف هدســت های گران 
قیمتی چون آکیلــس ریفت و HTC Vive باشــد. در حالی که 
دستکش هایی مثل Manus VR قرار اســت نیاز به استفاده از 
کنترلرهای سنتی را از بین ببرند اما هنوز حس در دست گرفتن 
اشیای فیزیکی را منتقل نمی کنند. به همین جهت، استارتاپی 
 چینی به نام »Dexta Robotics« از اســکلتی خارجی به نام

 Dexmo رونمایی کرده که بازخورد فیزیکی و حساس به فشار 
را برای تمام انگشــتان دســت به ارمغان می آورد. اگر بخواهیم 
ســاده تر بگوییم، این اســکلت خارجی امکان لمس اشــیای 
محیط مجازی را فراهم می آورد و بازخورد لمسی آن به گونه ای 
خواهد بود که تصور می کنید آن شــیء واقعا در دســتتان قرار 
دارد. عالوه بر این، گفته شده که این اسکلت خارجی وزن بسیار 
کمی دارد و می تواند به صورت بدون ســیم برای مدتی طوالنی 
کاربر را همراهی کند. به گفته مدیرعامل استارتاپ مورد اشاره، 
طی دو سال اخیر نزدیک به ۲۰ نســخه آزمایشی از این اسکلت 
خارجی ساخته شد تا بتوان باالخره به این نسخه کارآمد دست 
یافت. با این همه متاســفانه Dexmo به ایــن زودی ها به بازار 
نخواهد آمد و مدیرعامل Dexta Robotics در تالش است تا 
ضمن برقراری ارتباط با اصلی ترین فعاالن فناوری های واقعیت 
مجازی و واقعیت افــزوده، ویژگی های این اســکلت خارجی را 

افزایش داده و محصولی استانداردتر به دست مخاطبان برساند.

با آنکه تنها چند هفتــه از آغاز عرضه فبلت پرچمدار شــرکت 
سامســونگ می گذرد، اما گلکسی نوت ۷ نشــان داده که بسیار 
مشتاق اســت تا به ســرعت نام خود را در فهرســت تلفن های 
هوشمند منفجر شونده ثبت نماید! به نقل از دیجیاتو، یک کاربر 
چینی، تصویری از یک گلکســی نوت ۷ آبی رنــگ را در فضای 
اینترنت منتشــر کرده که به نظر می رســد از محل باتری خود 
دچار انفجار شده اســت. طبق ادعای فرد مذکور، این فبلت در 
حین شارژ شدن دچار این حادثه شــده است. نکته اساسی این 
جاســت که به نظر می رسد شــخص صاحب نوت جدید، برای 
USB Type-C به microUSB شارژ موبایل خود از یک مبدل 

غیر اصلی اســتفاده کرده اســت. الزم به ذکر اســت که برای 
اســتفاده از برخی لوازم جانبــی، چون هدســت های واقعیت 
مجازی سامســونگ، نیاز به اســتفاده از چنیــن مبدلی وجود 
دارد. در حال حاضر اطالعات بیشــتری در خصوص حادثه فوق 
در دست نیست، اما به نظر می رسد باید توصیه اکید سازندگان 
بر اســتفاده از لوازم جانبی اصلی، بخصــوص در مورد ابزارهای 

شارژکننده موبایل ها را کامال جدی بگیریم.

تلفن همراه جدید LG با نام V20 قرار است در تاریخ 6 سپتامبر 
برابر با ۱6 شهریور ماه رونمایی شود و حاال طبق گزارشی جدید 
از سوی Evan Blass )فاش کننده اخبار فناوری روسی تبار(، 
این تلفن هم به مانند نسخه پیشــین خود از نمایشگر ثانویه ای 
برخوردار است. نمایشــگر دوم LG V20 در باالی نمایشگر اول 
واقع شده و همیشه روشــن است تا نوتیفیکیشــن ها، ساعت، 
ویجت هــا و دیگر اطالعات مهــم را نمایش دهــد. البته انتظار 
می رود کــه عملکردهای این نمایشــگر در V20 فراتر از اعمال 
ساده ای باشــد که ال جی در V10 به دســتگاه سپرده بود. پس 
 از Evan Blass، شــرکت ســازنده قــاب تلفن هــای همراه،

Ballistic نیز تصویری با رزولوشــن باال از هر دو سمت دستگاه 
مذکور منتشر کرد تا V20 را ملبس به Elsa Jewel ببینیم. در 
قسمت پشتی دستگاه، می توان سنســورهای دوربین دوگانه و 
سنسور اثر انگشــت را مشــاهده کرد. به طور کلی، دستگاه در 
 زمینه ظاهری، تغییرات چندانی نداشــته و همان شکل سابق 
به طور کلی حفظ شده اســت. به هر صورت، تا رونمایی کامل از 

این دستگاه کمتر از دو هفته زمان باقی مانده است.

در شهريور يا مهر رونمايی خواهد شد؛

اچ تی سی برای حرفه ای ها و 
عاشقان سبک زندگی

اسکلتی برای جهان غیرحقیقی؛

واقعیت مجازی را لمس کنید

نوت 7 نیامده، منفجر شد!

تغییرات زيادی در راه نیست؛

نمايشگر دوم هم تايید شد

پیشنهاد  سردبیر:
صدای خود را تغییر دهید

معرفی

شــرکت PowerVision که شــهرت زیــادی به مدد 
فعالیت هایــش در زمینــه روباتیک یافتــه، اخیرا پهپاد 
جدیدی معرفی کرده که شــاید با انواع رایج و استاندارد 
امروزی اندکی متفاوت باشــد. ایــن Drone، در حالت 
معمول، شکلی شــبیه به یک تخم مرغ غول پیکر )تقریبا 
 هم اندازه تــوپ راگبــی( دارد اما کافی اســت تا دکمه 
تعبیه شــده روی آن را فشــار داده و چهار باله اش را به 
ســمت باال بکشــید تا به پهپادی با توانایی پرواز تبدیل 
 4K دوربینی با رزولوشن ،»PowerEgg« شود. زیر بدنه
به چشــم می خورد که با توجه بــه قابلیت چرخش ۳6۰ 
درجه ای پهپاد، امــکان فیلمبرداری حرفــه ای را فراهم 
می آورد. ناگفته نمانــد که به مدد سیســتم جهت یابی 
دیداری موجود در این پهپــاد، امکان به پرواز درآوردنش 
 در محیــط خانگــی با ســقف حداکثــر ۴ متر میســر 
شده است. هنگامی که PowerEgg را در محیط بیرون 
به پرواز درآورید، پهپاد به کمک جی پی اس، ثبات خود را 
حفظ می کند و چند حالت فیلمبــرداری خودکار نیز در 
هنگام ضبط ویدیو به کاربر کمک خواهند کرد تا محتوای 
دلخواهش را تهیه نماید. کنترلر توسعه یافته برای پهپاد 
مورد اشاره نیز از طراحی ماژوالر بهره می برد و با شباهت 
زیادی که به کنترلرهای گیمینــگ دارد، تجربه کنترل 

روان و بی دردسر PowerEgg را فراهم می آورد.
عالوه بر این، کنترلری دیگر نیز بــرای پهپاد مورد بحث 
 WiiMote در نظر گرفته شده که در نگاه اول، شباهت به
کنســول Wii دارد؛ این ابزار که بر حرکات دست متکی 
اســت، به کاربر اجازه می دهد تا به جهت دلخواه اشــاره 
کند و ســپس پهپاد به صورت خودکار مسیر مورد نظر را 

دنبال می نماید.
از دیگــر مشــخصات PowerEgg می توان بــه امکان 
استریم زنده ویدیویی روی دستگاه های مجهز به اندروید 
و iOS اشــاره نمود و باتــری آن نیز امکان پــرواز تا ۲۳ 
دقیقه را فراهم می آورد؛ عددی که بســیار ناامیدکننده 
به نظر می رســد اما با توجه به وزن دو کیلوگرمی پهپاد 
کامال قابل درک اســت. PowerEgg در حال حاضر با 
 PowerVision قیمت ۱۲۸۸ دالر در وب سایت رسمی
امکان پیش خرید دارد 
و تا پایــان ماه 
به  سپتامبر 
عرضه  بازار 

خواهد شد.

شرکت Power Vision معرفی کرد؛

وقتی تخم مرغ پرواز می کند!

پــس از آنکــه ای ام دی نتوانســت بــا نســل پیشــین 
پردازنده هایش فــروغ چندانی را در بازار به دســت بیاورد، 
این شــرکت دســت به کار شــد و تغییرات گســترده  و 
رادیکالی را در نســل بعدی ایجاد کــرد. AMD برای اینکه 
دوباره بــه یکــی از قدرت های بــازار پردازنده هــا تبدیل 
شــود، چهار ســال پیش، طراحی پردازنده های ذن را با در 
 نظر داشــتن دو فاکتور افزایش قدرت پردازشــی در کنار

 بهینه کردن مصرف انرژی طراحی کرد. نهایتا متخصصان 
کاهش ۴۰ درصدی مصــرف انــرژی در پردازنده های ذن 
را در مقایسه با نســل پیشین تراشــه های این شرکت که 
Excavator نام داشــت، بــه عنوان هــدف اصلی تعیین 

کردنــد. مایک کالرک، یکــی از مدیران ارشــد AMD در 
این خصوص می گویــد: در آن زمان بســیار ســخت بود 
تا اعضای تیــم را برای کاهش ۴۰ درصــدی مصرف انرژی 
راضی کنیــم. هدف تعیین شــده بــرای کاهــش انرژی 
 مصرفی بــه میــزان ۴۰ درصد، بســیار دســت نیافتنی

 به نظر می رســید اما ما نیاز داشــتیم تا برای حفظ وجهه 
رقابتی خود دست به این کار بزنیم.

ای ام دی بــرای اولیــن بــار پــس از معرفــی معمــاری 
پردازنده هــای ذن در ســال ۲۰۱۵ که نشــان از تغییرات 
در نقشــه راه AMD داشــت، از کاهش مصرف انرژی ۴۰ 
درصدی پرده برداشت. این شــرکت اخیرا تراشه های خود 

 را به نمایش گذاشــته تا ادعــای خود را به اثبات برســاند. 
در صورتی که AMD به هدف خود رســیده باشد، تغییرات 
در تراشه های ســری ذن را باید انقالبی در این محصوالت 
در مقایسه با تغییرات کوچک تراشــه های اینتل بدانیم. با 
ارائه محصوالت ضعیف از ســوی AMD، اینتــل به یکه تاز 
بازار تراشه های مورد استفاده در کامپیوتر شخصی و سرور 
تبدیل شد. عملکرد پردازنده های ای ام دی بسیار پایین تر از 
نمونه های عرضه شده توسط اینتل بود. تراشه های مبتنی 
بر معماری Bulldozer که از سال ۲۰۱۱ راهی بازار شدند، 
نسل های بعدی مبتنی بر این معماری را نیز از نظر عملکرد 
تحت تاثیر قرار داد. ای ام دی در نظر دارد تا با پردازنده های 
سری ذن شکوه گذشــته خود را از نظر طراحی پردازنده ها 

بازیابد.
پردازنده های سری ذن را می توان شــروع دوباره ای ام دی 
پس از معرفی تراشه های 6۴ بیتی ســرور و تراشه های دو 
هسته ای این شــرکت به ترتیب در ســال ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ 
دانســت. هر دو تراشه موفق AMD، این شــرکت را از نظر 
رقابت با اینتل در وضعیت ممتازی قرار دادند. تراشــه های 
ســری ذن از ســال آینده میالدی ابتدا برای صنعت بازی 
راهی بازار شــده و ســپس نمونه های مخصوص ســرور ها 
و لپ  تاپ ها راهی بازار می شــوند. این تراشــه ها شامل ۸ تا 
۳۲ هسته پردازشی خواهند شد. کالرک به این نکته اشاره 
کرده که متخصصان ای ام دی برای دســت یافتن به هدف 
تعیین شده، دقت بسیاری را در طراحی خود به کار بردند تا 
انرژی مصرفی بی دلیل به علت طراحی اشــتباه هدر نرود و 
تعداد دستورات پردازشی در هر کالک پردازنده نیز کاهش 

پیدا نکند.
مهندســان پس از شناســایی مشکالت تراشــه های نسل 
گذشــته، معماری جدید ذن را طراحی کــرده و تغییرات 
بزرگی را در نســل جدید ایجاد کردند. برای مثال می توان 
به اختصاص دو Thread به هر هســته پردازنده اشــاره 
کرد کــه همزمان با افزایــش عملکرد پردازشــی، مصرف 
انــرژی را نیز باال نمی بــرد. همچنین باید بــه تغییرات در 
ســاختار حافظه کش تراشــه نیز اشــاره کرد. مهندسان 
ای ام دی، با طراحی رابطی با امکان انتقال حجم بیشــتری 
از دســتورات در هر کالک، پردازنده را ســریع تر از پیش 
کردنــد. همچنین ســاختار حافظه کش نیــز تغییر یافت 
به طوری که حافظــه کش L2 به ۵۱ کیلوبایت رســیده و 
حجم حافظه کــش L3 نیز افزایش پیدا کــرد. هر چند به 
میزان حافظه L3 اشــاره ای نشــده، امــا اطالعات موجود 
 نشــان از ایــن دارد کــه حجم ایــن حافظــه ۸ مگابایت 

خواهد بود. واحد های پردازش عملیات اعداد ممیز شناور 
و صحیح در پردازنده های جدید AMD پویاتر شــده و 
دسترســی به آنها در محاسبات بســیار سریع تر شده 

 AMD اســت. کالرک به عنوان یکی از متخصصان قدیمی
تراشــه های ســری ذن را تنها آغازی برای این شرکت به 

منظور تولید تراشه های قدرتمند و بهینه خوانده است.

پس از آنکه وضعیت AMD در بازار پردازنده ها به خاطر عملکرد خوب رقیبش يعنی اينتل، متزلزل شد، اين 
شرکت به خود آمد و سعی کرد تا نسل بعدی تراشه های خود را که Zen نام دارد با تغییراتی گسترده راهی 
بازار کامپیوترها  و سرور ها کند. AMD ســعی کرده تا در پردازنده های ذن در کنار افزايش قدرت پردازشی 

مصرف را کاهش دهد.

آيا معماری جديد، ای ام دی را از باتالق اينتل بیرون می کشد؟

ذن، تنها آغازی برای یک تحول

پردازنده های سری 
ذن را می توان 
شروع دوباره 

ای ام دی پس از 
معرفی تراشه های 

۶۴ بیتی سرور 
و تراشه های دو 

هسته ای اين 
شرکت به ترتیب 

در سال ۲۰۰۳ و 
۲۰۰۴ دانست. هر 

دو تراشه موفق 
AMD ، اين شرکت 

را از نظر رقابت با 
اينتل در وضعیت 
ممتازی قرار دادند

وب جهانــی، همان که امــروزه مــا را کنــار یکدیگر جمع 
کرده، جشــن تولد ۲۵ ســالگی اش را پشت ســر گذاشت. 
در تاریخ ۲۳ اوت ســال ۱99۱ »تیم برنرز لی« در موسســه 
CERN سوییس برای اولین بار دسترســی عمومی به وب را 
میسر ســاخت. البته اینترنت و وب جهانی را نباید با یکدیگر 
اشــتباه گرفت. به گزارش دیجیاتو، اینترنت بــرای اولین بار 
در ســال ۱969 به راه افتاد و به شــبکه ای اطالق می شد که 
اطالعات را بیــن پایانه ها رد و بدل می کــرد اما وب جهانی یا 
»وب جهان گســتر« به فضایی روی شــبکه مذکــور گفته 
 می شود که اطالعاتی همچون صفحات وب و اسناد را در خود 

نگه مــی دارد. »برنرز لی« در ســال ۱9۸۰ پایــگاه داده ای 
شــخصی از افراد و مدل های نرم افزاری در CERN تهیه کرد 

« و بدیــن منظور بــرای اولین بــار ایده  متــن بر ا «
یا Hyper Text را به کار گرفت؛ 

بــه صورتی کــه هــر صفحه با 
صفحات دیگر پیوند داشــتند. 

طی دهــه بعــد، او مفهوم 
فــوق را توســعه داد و در 
ســال ۱9۸9 »سیستم 
اطالعــات  جهانــی 

بــرای  را  مرتبــط« 
کمک به فیزیکدانان 

پیشــنهاد نمود. او در ســال ۱99۰ پروتکل انتقال ابرمتن یا 
همان HTTP را ســاخت و در همین رابطــه زبان HTML و 
نشــانگر URL را نیز معرفی کرد. ســپس 
اولین مرورگر وب، اولین سرور 
و باالخره نخستین صفحه 
عرضــه  را  وب 
اولین  نمــود. 
وب  صفحــه 
که هنــوز هم در 
اصلی اش  آدرس 
در  دارد،  قــرار 
تاریــخ 6 اوت 

سال ۱99۱ برپا شد اما تنها در دسترس کاربران CERN قرار 
داشــت و توضیحی کوتاه از چیستی وب جهانی ارائه می کرد. 
ســپس در تاریخ ۲۳ اوت ۱99۱ یعنی ۲۵ سال قبل، کاربران 
خارج از CERN نیز بــه فضای وب دعوت شــدند و این روز 
»Internaut Day« نام گرفت. بعدها در ماه آوریل ســال 
۱99۳ موسسه مذکور اعالم کرد که کدهای این فناوری را به 
صورت رایگان در اختیار همگان قرار می دهد. اگر چه »برنرز 
لی« هنــوز هم به پیشــرفت های عظیمی امیدوار اســت اما 
نمی توان کتمان کرد که وب طی این ۲۵ سال دستاوردهای 
مافوق تصوری را ارائه کرده و زندگی ســاکنان کره خاکی را 
دستخوش تحوالتی بنیادین نموده اســت. البته تصور آینده 

وب در ۲۵ سال بعد نیز واقعا در مخیله هیچ کس نمی گنجد.

۲5 سال از اختراع وب گذشت؛

تولدت مبارک!

کمتر از ۲ روز دیگر و در میان افتتــاح پروژه های هفته دولت، 
قرار است شبکه ملی اطالعات یا همان »اینترنت ملی«، رسما 
بهره برداری شــود تا کاربران ایرانی طعم ارتباطاتی پرسرعت، 
ارزان و امن را بچشــند. مهر نوشــت؛ پس از ۱۱ سال تالش 
دولت های مختلف برای راه اندازی »شبکه ملی اطالعات« که 
تا سال ها، نام هایی چون »اینترنت ملی«، »شبکه ملی اینترنت« 
و »اینترانت ملــی« را یدک می کشــید، وزارت ارتباطات قرار 
است این شبکه را با نام اختصاری »شما« در هفته دولت و در 
آخرین ســال فعالیت دولت تدبیر و امید، رسما رونمایی کند. 
طی این سال ها شاهد ارائه تعاریف متعدد و مختلفی در مورد 
شبکه ملی بودیم که این موضوع باعث شد نه تنها اختالفاتی 
میان مسئوالن برای راه اندازی این شــبکه شکل گیرد، بلکه 

دغدغه ای نیز برای کاربران نهایی ایجاد شد که فکر می کردند 
در نحوه دسترسی به شبکه اینترنت با محدودیت مواجه شوند 
و به بیان دیگر، با راه اندازی این شبکه، اینترنت به طور کل قطع 
شود. چرا که در ابتدا مسئوالن در تعریف شبکه ملی بر این باور 
بودند که شبکه ای ایجاد شود تا نیاز به شبکه اینترنت جهانی 
را برای کاربر به همراه نداشــته باشــد و در صورتی که شبکه 
جهانی اینترنت قطع شد، ارتباط کاربران ایرانی قطع نشود. اما 
با گذشت بیش از یک دهه از تعاریف اولیه این طرح، در نهایت 
شبکه ملی اطالعات طبق اهداف برنامه های توسعه ای کشور و 
سیاست های کلی نظام، در تعریف نهایی به یک اجماع رسید و 
شورای عالی فضای مجازی در نخستین جلسات خود در دولت 

یازدهم و به ریاست حسن روحانی، راه اندازی آن را تکلیف کرد.

تا سال ۲۰۲۰؛

چین، مريخ نورد به فضا پرتاب می کند
در هفته دولت اتفاق می افتد؛

شمارش معکوس برای رونمايی شبکه ملی اطالعات

شبکه ملی اطالعاتفضا

معرفی نرم افزار

Voice changer اپلیکیشــنی بــرای گوشــی های 
مبتنی بر سیســتم عامل اندروید اســت که به کمک آن 
 می توانید صدای خود را به شکلی فانتزی و سرگرم کننده 

تغییر دهید.
تغییر صــدا یکــی از جذاب ترین ابزارهــا در گجت های 
هوشــمند بوده اســت به طوری کــه هم اکنــون ده ها 
اپلیکیشــن مختلف بــرای تغییــر صــدا در اندروید یا 
 دیگــر پلتفورم ها وجــود دارد که وظیفه تغییــر صدا را

بر عهده دارند.
Voice changer with effects یکــی از برتریــن 
اپلیکیشن ها در این زمینه اســت که البته اگر تا به حال 
با اپلیکیشــن های تغییر صدا کار نکرده باشید الزم است 
توجه شــما را به این نکته جلــب کنیم که نــه تنها این 

اپلیکیشن بلکه هیچ برنامه دیگری قادر نیست که صدای 
شما را به شــکلی طبیعی تغییر دهد و می توان گفت که 
هدف تمامی این اپلیکیشــن ها، تنها ســرگرمی و کمی 

شوخی با دوستان می باشد.
در این اپلیکیشــن می توانید صدای خود را به شکل های 
گوناگونــی همچون روبــات، صدای بم، صــدای نازک ، 
کودکانــه و مــوارد دیگــر تبدیــل کنید و از شــنیدن 
 صــدای خــود و دوســتا نتان در حالت هــای مختلــف

لذت ببرید.
نرم افــزار Voice changer with effects شــامل 
افکت هــای جذابــی هم هســت که بــه جــای تغییر 
 صدا، صــدای اصلــی شــما را بــه حالت هــای جالبی

تبدیل می کند.

برای مثال می توانید در این نرم افزار با اســتفاده از افکت 
اکو، صدای خــود را با بازتاب های متنــوع موجود گوش 
کنید و حتی کمی حس خوانندگــی را با این افکت ها در 

خود بیدار کنید.
Voice changer with نکتــه ارزشــمندی کــه در 

effects وجــود دارد امــکان ذخیره ســازی فایل های 
ادیت شده است، در حالی که بســیاری از اپلیکیشن های 
مشــابه، تنها امکان شنیدن صدای شــما در حالت های 
ماننــد و  می گذارنــد  اختیارتــان  در  را  مختلــف 

Voice changer with effects امــکان ذخیــره 
 کردن یا به اشــتراک گذاری آنها در شبکه های مختلف را

در خود ندارند.
اگر عالقه داشتید این نرم افزار را امتحان کنید می توانید 
به نشــانی goo.gl/meqd85  رفته یا از نرم افزارهای 
بارکد خوان در گوشی خود استفاده کرده و بارکدی را که 
در انتهای مطلب قرار داده ایم، اســکن کنید تا بالفاصله 

بــه لینک مــورد نظــر در 
گوشــی خــود راهنمایــی 
شــوید و از آنجــا نرم افزار 
Voice changer with 

effects را دریافت کنید.

ذخیره کنید و به اشتراک بگذاريد؛

صدای خود را تغییر دهید

 در ســال ۲۰۲۰ تنها مریخ نورد Mars ۲۰۲۰ ناسا میهمان 
تــازه وارد این ســیاره نخواهد بــود زیرا چینی هــا هم در 
همان ســال مریخ نوردی را راهی ســیاره ســرخ خواهند 
کرد. ســازمان دولتی SASTIND چیــن از جزئیات اولیه 
ماموریت مهمی خبــر داده که طــی آن مریخ نــوردی در 
ســال ۲۰۲۰ راهی این ســیاره خواهد شــد.چین پیش تر، 
ماه نورد Jade Rabbit را با موفقیــت در قمر زمین به کار 
گرفته است. از چند ســال پیش نیز موضوع انجام ماموریتی 
 روباتیکی در مریخ توســط دانشــمندان ارشد چینی مطرح 
بوده اســت و حاال ایــن ماموریت به طور رســمی توســط 
عالی ترین نهــاد علمــی و فنــاوری این کشــور رونمایی 
شــده است.کاوشــگری که چینی ها راهی مریخ می کنند 

شــامل یک مدارگرد، مریخ نشــین و مریخ نورد روباتیکی 
اســت. قرار اســت این ماموریــت در جوالی یا آگوســت 
Wen- ۲۰۲۰ از مرکــز پرتاب هــای ماهــواره ای  ســال

chang چیــن آغاز شــود. دانشــمندان چینــی از راکت 
 Long March-۵ بــرای انجــام ایــن ماموریت اســتفاده 
 خواهند کرد.تخمین زده می شــود که ۷ ماه بعد مریخ نورد 
چینی ها به این ســیاره برســد و این یعنی فرود همزمان با 
جانشین مریخ نورد »کنجکاوی«؛ Mars ۲۰۲۰.پس از جدا 
 شــدن مریخ نورد از مدار گرد، مرحله بعــدی ماموریت آغاز

 می شود که طی آن مریخ نورد در شمال خط استوای مریخ 
فرود خواهد آمد و این درحالی اســت که مدارگرد همچنان 

در مدار مریخ باقی می ماند تا از آن باال بر اوضاع نظارت کند.
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پیشنهاد سردبیر: 
تولید 80 تن ماهی در نجف آباد

اخباريادداشت

مدیر جهاد کشاورزی نجف آباد گفت: در حال حاضر بیش از 130 استخر 
پرورش ماهی در شهرستان فعال هستند که از این میزان سالیانه 80 تن 
انواع ماهی برداشت و به نقاط مختلف کشور صادر می شود به طوری که 
این میزان تولید، نجف آباد را در رتبه دوم اســتان اصفهان از لحاظ تولید 

ماهیان گرمابی قرار داده است.
مجتبی مطهری مدیر جهاد کشــاورزی نجف آباد با اشــاره به رهاسازی 
بیش از 90 هزار بچه ماهی کپور و آمور در اســتخرهای شهرستان طی 
سال جاری بیان داشت: در آخرین دوره تخصصی آموزش پرورش ماهی، 
بیش از 30 نفر از پرورش دهنــدگان، جوانان، مددکاران و بســیجیان 
مناطق جوزدان، فیلور و رحمت آباد با مباحث مختلف این صنعت آشنا 

شدند.
وی همچنین سطح  ذرت کشت شده شهرستان تحت نظر کارشناسان 
این اداره را معادل 440 هکتار دانست و خاطرنشان کرد: در مجموع این 
مزارع که 368 هکتار آنها با دستگاه پنوماتیک و مابقی با ردیف کار کشت 

شد، 52 تن کود اوره سرک بین کشاورزان توزیع گردید.
اهمیت صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در توسعه پایدار، ایجاد 
اشتغال مولد، کاهش ضایعات و افزایش صادرات غیر نفتی، دیگر مطلبی 
بود که مطهری با تشــریح آن بیان کرد: در نیمه نخســت سال جاری 7 
موافقت اولیه احداث واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی صادر شده ولی 
با توجه به وجود بیش از 5 هزار هکتار باغ و پروژه های شــاخصی مانند 
انارستان 385 هکتاری و طرح 3 هزار هکتاری بادام، به تعداد بیشتری از 

این گونه واحد ها نیازمند هستیم.
برپایی دوره آموزشی کشت زعفران با شــرکت نزدیک به 30 متقاضی از 
گلدشت، قلعه ســفید، نهضت آباد و نجف آباد دیگر خبری بود که مدیر 
جهاد کشاورزی نجف آباد با بیان آن اضافه کرد: ارائه آموزش های اشتغالزا 
همچون پرورش قارچ، کشت گیاه سورگوم و پرورش دام و طیور از دیگر 
اقدامات صورت گرفته در راســتای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، اقدام و 

عمل در سال جاری محسوب می شوند.

فرماندار تیران و کرون گفت: همزمان با هفته دولت، 37 پروژه عمرانی 
در شهرستان تیران و کرون افتتاح می شود.

علی رحمانــی اظهــار داشــت: 37 پــروژه عمرانی در شهرســتان 
تیران و کرون همزمــان با هفته دولــت افتتاح می شــود.وی افزود: 
 برای اجــرای این پــروژه هــا 60 میلیارد ریــال اعتبــار اختصاص 

یافته است. 
فرمانــدار تیــران و کــرون  با اشــاره بــه اینکه ایــن پــروژه ها با 
مشــارکت بخش خصوصی و دولتی انجام می شــود، بیان داشــت: 
 بخش عمــده ایــن پــروژه در راســتای تولیــد و تحقق اهــداف و 
 برنامه های اقتصــاد مقاومتی انجام می شــود. وی اضافــه کرد: این

 پروژه ها در بخش های کشــاورزی، دامپروری، آموزشی، بهداشت و 
درمان و خدمات روستایی به اجرا در آمده است.

رحمانــی غبارروبی گلزارهای شــهدا، تجلیــل از کارمنــدان نمونه 
دســتگاه  های اداری، برگزاری جلســات پرســش و پاســخ مردم و 
 مســئوالن، بازدیــد از پروژه هــا و طرح هــای عمرانــی و خدماتی، 
اطالع رســانی از فعالیت های دولت یازدهم در سطح شهرستان  را از 

جمله فعالیت های هفته دولت در شهرستان تیران و کرون اعالم کرد.

رییــس هیئت ورزش روســتایی و بــازی های بومــی و محلی 
کاشان از افتتاح رسمی 15 خانه ورزش روستایی این شهرستان 
همزمان با دومین روز هفته دولت با حضور مقامات کشــوری و 

مسئوالن استان اصفهان و کاشان خبر داد.
ســید علی افراشــی ، ترویج فرهنگ ورزش در مناطق محروم 
را از جمله اهداف تاســیس خانه های ورزش روســتایی دانست 
و گفــت: افتتاحیه رســمی 15 خانه ورزشــی در روســتاهای 
تجــره، پنــداس، ورکان، ویدوج و... می باشــد. بــه گفته وی، 
اعتبــار در نظر گرفته شــده برای هــر خانــه ورزش که مبنای 
تشخیص و اختصاص آن بر اســاس میزان فعالیت و تعداد بیمه 
ورزشی ثبت شــده روستاســت و بالغ بر 200 میلیون ریال در 
 قالب تجهیزات و وســایل ورزشــی است با مشــارکت مساجد، 
حســینیه ها، پایگاه های بسیج روســتا و مدارس که نسبت به 
تامین فضای ورزشــی مورد نظر اقدام کرده اند، در اختیار ایشان 

قرار خواهد گرفت.
رییس هیئت ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی کاشان 
فوتبال دســتی، راکت تنیس روی میز، میز تنیس، توپ تنیس، 
تور میز تنیس با پایه، تشــک تاتمی) 35 متر(، راکت بدمینتون، 
توپ بدمینتون، حلقه کمری ) در سه ســایز(، شطرنج به همراه 
متعلقات، صفحه دارت 17 اینچ، توپ فوتبال ،طناب در 3 سایز، 
توپ والیبال، تیر دارت، تیرک والیبال با پایه، تیرک دروازه گل، 
وسایل دال پالن، وسایل بازی هفت ســنگ، توپ هفت سنگ، 
تابلوی خانه ورزشی با ابعاد1متر در80 ســانتی متر،کله قندی 
پالستیکی، طناب به طول 25 متر و  توپ آســفالتی را از جمله 
وســایلی که در اختیار خانه ورزش روســتا قرار داده می شــود 

عنوان کرد.

مدير جهاد کشاورزی نجف آباد خبر داد:

تولید 80 تن ماهی در نجف آباد

همزمان با هفته دولت؛

37 پروژه عمرانی در تیران و کرون 
افتتاح می شود

به مناسبت هفته دولت صورت می گیرد؛

افتتاح 15 خانه ورزش روستايی
در روستاهای شهرستان کاشان

کارگاه کارآفرینــی معتــادان بهبود یافته خمینی شــهر با یک 
میلیارد ریال هزینه راه اندازی شد.

با بهره برداری از این کارگاه سنگبری تزئینی، زمینه اشتغال 20 
نفر از معتادان بهبود یافته شهرستان خمینی شهر فراهم شد.

معاون ساماندهی و توانمند ســازی صندوق کارآفرینی امید در 
مراســم راه اندازی این کارگاه گفت: صندوق کارآفرینی امید به 

عنوان یک موسســه مالی و اعتباری زیر نظر دولت در کنار دیگر 
موسســات مالی، وظیفه احیای کســب و کار، مشاغل کوچک 
و متوسط را بر عهده دارد و این صندوق ســاالنه به 51 هزار نفر 

تسهیالت اشتغال پرداخت می کند.
علی اصحابی با اشــاره به تفاهمنامه منعقد شــده از سوی ستاد 
 مبارزه با مواد مخدر کشــور گفت: ما با همکاری ســتاد مبارزه با 
مواد مخدر استان از کارگاه های اشتغال زای معتادان بهبود یافته 
و اصالح شــده حمایت می کنیم. وی افزود: تــا کنون نزدیک به 
600 صندوق کارآفرینی روســتایی در سطح کشــور راه اندازی 
شده است. معاون ساماندهی و توانمند سازی صندوق کارآفرینی 
امید گفت: ســاالنه بیش از 2 هزار میلیارد ریال برای تسهیالت 
ازدواج 70 هزار زوج جوان پرداخت می شــود و این صندوق تنها 
نهادی است که هیچ زوج متقاضی در صف دریافت تسهیالت آن 
انتظار نمی کشــد. اصحابی افزود: مسئولیت صندوق کارآفرینی 
امید بر عهده رییس جمهور و هیئت دولت می باشد و منابع این 

صندوق دولتی است.

توجه به موضوع اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از شــاخصه های 
اصلی مد نظر رهبر معظــم انقالب،ازرویکردهــای مهم بوده و 
باتوجه به آن همزمان با هفته دولت، نخســتین مرکز باغ مادری 
ارقام هســته دار ودانه دار بیسیک کشــور و واحد گلخانه تولید 

سبزی و صیفی درشهرضا افتتاح شد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرضا در مراسم افتتاح واحد گلخانه تولید 

سبزی و صیفی در شهرستان با اشــاره به تحوالت ایجاد شده در 
بخش کشــاورزی، اظهار داشت: ایجاد بســترهای مناسب برای 
فعالیت در زمینه های باغ داری، رونق صنایع وابســته به بخش 
کشــاورزی، گلخانه ای و کاشــت دانه های روغنی از جمله این 

تغییرات است. 
عبدالرضا تاکی با اشــاره به تاکید رهبر معظــم انقالب در زمینه 
اقتصاد مقاومتی، افزود: در شهرســتان شهرضا، بیشترین سهم 

اعتبارات ابالغی در بخش کشاورزی هزینه شده است.
وی با بیان اینکه در شهرستان شــهرضا با وجود محدودیت های 
اعتبــاری و خشکســالی های پیاپــی، هیچ یــک از واحدهای 
کشاورزی تعطیل نشده اســت، گفت:  از ســال 1392 تاکنون 
195 پــروژه بــا اختصــاص اعتبــاری بیــش از 728 میلیارد 
ریــال و اشــتغالزایی بــرای 588 نفــر در بخش کشــاورزی و 
 دامداری ایجاد شــده که سبب کســب عنوان نخست مدیریت 
 جهاد کشاورزی شهرستان شهرضا در سطح استان اصفهان شده 

است.

افتتاح نخستین باغ مادری ارقام هسته دار در شهرضا صندوق کارآفرينی امید، حامی معتادان بهبود يافته خمینی شهر

کوتاه از شهرستان ها

بامسئوالن

رییــس اداره ورزش و جوانان شهرســتان فالورجان اظهار کرد: ســرانه ورزش 
فالورجان در سال های قبل، 16سانتی متر و جزو رتبه های آخر استان اصفهان 
 بود که با همت مسئوالن شهرســتان، امروز این مقدار به 28 ســانتی متر ارتقا 

یافته است که نشان دهنده رشد بیش از 50 درصدی آن است.
مهدی مرادی ادامه داد:  احداث ســالن های صالحین و نه دی سپاه و همچنین 
ســالن های توپی که مجموعه آموزش و پرورش شهرســتان ایجاد کرده اند نیز 
برای کمک به ورزش شهرستان و ارتقای ســرانه ورزش در فالورجان قدم های 

موثری بوده است.
وی با ذکر این مطلب که شهرســتان دارای یک ســند راهبــردی در امر ورزش 
اســت که بر طبق آن جلو رفته ایم خاطر نشــان کرد: برای تهیه این سند بیش 
از سه هزار ســاعت وقت هزینه شــده اســت و طبق آن قرار بود در سال آخر ما 
 در عرصه بین المللی ورزشــکار داشــته باشــیم که هــم اکنون بــه این مهم 
دســت یافته ایم و در مجموع نیز حدود 80 درصد پیشــرفت را در زمینه سند 

راهبردی ورزش شهرستان داشته ایم.
رییس اداره ورزش شهرستان با اشاره به این موضوع که تعداد مربیان فالورجان 
از 240 نفر طی چند سال گذشــته به 600 نفر رسیده است گفت: نیروی انسانی 
قوی یکی از فرصت هایی اســت که در شهرســتان داریم اما به دلیل نبود حامی 
ورزش شهرستان نتوانســته اســت جایگاه خود را در ورزش به ثبت برساند اما 
با همین کمبودها باز هــم با تالش مربیان و هیئت های ورزشــی فالورجان این 

شهرستان امروز جزو چهار شهرستان برتر استان است.
وی با اشــاره به هزینه ای که در قســمت تعمیرات در شهرســتان طی ســال 
های اخیر انجام شده اســت اضافه کرد: استخر شهرستان از ســال 90 تا 94 به 
دلیل مشــکالت فنی که در ســاخت آن وجود داشت تعطیل شــده بود و پس 
از این مدت، ســال گذشــته با هزینه ای بالغ بر 7میلیــارد و 500 میلیون ریال 
 پس از بازسازی، نوســازی و اضافه شــدن بخش هایی به بهره برداری رسید که 
 سبب شد این اســتخر در حال حاضر یکی از باکیفیت ترین استخرها در استان 

اصفهان محسوب شود.
وی اضافه کرد: در ســه ســال گذشــته، اکثر فضاهای قدیمی شهرستان مورد 
بازســازی قرار گرفته اســت به طوری که در مجموعه شهید بهشــتی بیش از 
یک میلیارد و500 میلیون ریال هزینه شــده اســت و یا کف پوش سالن تختی 
پیربکران نیز پس از ســال ها تعویض شــد و همچنین تجهیز تعدادی از اماکن 

ورزشی شهرستان را در دســتور داشــتیم که همه موجب ارتقای شهرستان در 
زمینه ورزش شده است.

 مــرادی در ادامــه با اشــاره به فعالیــت هــای ایــن اداره در امر جوانــان نیز 
خاطرنشــان کرد: در این زمینه دو ســمن در شهرســتان راه اندازی شده است 
 که فعالیت بیشــتر آنها به شناسایی نخبگان اختصاص داشــته و جلساتی را نیز 
به صورت فصلی برگزار مــی کنند و در کنار آن، به همت فرمانداری یک ســتاد 
ساماندهی امور جوانان هم تشکیل شده اســت. وی در ادامه با اشاره به پیشرفت 
تکنولوژی و کم تحرک شدن بانوان گفت: اگر بانوان جامعه کم تحرک باشند در 
آینده با مشــکالتی جدی مانند امراض قلبی و عروقی مواجه خواهند شــد و لذا 
 اکثر اوقات اماکن ورزشــی سرپوشیده شهرســتان را به ورزش بانوان اختصاص 
داده ایم و در مورد فضاهای روباز ورزشی نیز مشکل نبود باغ های بانوان است که 

این مسئله باید در دستور کار شهرداری ها قرار گیرد.

ريیس اداره ورزش فالورجان:

سرانه ورزش فالورجان بیش از 50 درصد 
رشد داشته است

 نماینــده نطنــز در مراســم افتتاح خــط تولیــد جدید نســاجی تهران 
اظهار کرد: این افتتاح، نویدبخش این امر است که هنوز به امر تولید اهمیت 
داده می شود و این تولید حیات بخش جامعه و شهرستان نطنز و کشور است.

مرتضی صفاری افــزود: این واحدها بــه لحاظ حجم، قابل توجــه بودند و 
امیدواریم افتتاح این واحدها بتواند در جهت ایجاد اشتغال مردم موثر واقع 
شود. نماینده شهرستان نطنز و بخش قمصر در مجلس شورای اسالمی ابراز 
امیدواری کرد با کمک مســئوالن بخش صنعت و معدن وضعیت اشتغال و 
تولید شهر نطنز بهتر شده و مشکل تعطیلی بخش های صنعتی که متاسفانه 

آمار قابل توجهی هم دارد حل شود.
صفاری بر ضرورت جذب ســرمایه گذار در شهرســتان تاکید کرد و گفت: 
بایستی تحولی برای جذب سرمایه در شهرستان ایجاد کنیم و تیمی برای 

حمایت در زمینه مجوزها و تدارک زیرساخت ها تشکیل شود.

44 طرح با اعتبار 110 میلیارد ریال همزمان با هفته دولت و با حضور استاندار 
اصفهان در شهرستان فریدونشهر افتتاح شد.

سالن چندمنظوره کریم اهل البیت)ع(، با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 700 
 میلیون ریال و بهــره برداری از مخزن 300 مترمکعبی و شــبکه آب شــرب 

قلعه سرخ از دیگر طرح هایی بود که با حضور استاندار اصفهان افتتاح شد.
همچنین طرح بهسازی و آسفالت 11 روستای پیشکوه به طول 30 کیلومتر و 
با اعتباری بالغ بر 40 میلیارد ریال، طرح های آبیاری تحت فشار و واحد تولید 
پرورش ماهیان ســرد آبی از دیگر طرح هایی بود که در شهرستان فریدونشهر 

به بهره برداری رسید.
 آیین افتتاح و بهره بــرداری از پروژه های عمرانی شــهری شــهر برف انبار، 
بهره برداری از سه طرح مخابراتی دهستان چشــمه لنگان و آغاز اجرای طرح 

هادی 17 روستای شهرستان فریدونشهر نیز برگزار شد.

ضرورت ايجاد تحول برای 
جذب سرمايه گذار در نطنز

افتتاح44 طرح عمرانی و 
خدماتی در فريدونشهر

نماینــده ولی فقیه در شهرســتان و امام جمعــه دهاقان گفت: 
تشــکیل نظام دینی از مهم ترین ابتکارات جمهوری اســالمی 
است که اکنون با گذشت 38 سال از پیروزی شکوهمند انقالب 

پابرجاست.
حجت االســالم اصغر رضوانی در جمع اهالی محله نهضت آباد 
دهاقان، اظهار داشت: مهم ترین ابتکار جمهوری اسالمی، ایجاد 
یک نظام مبتنی بر اصول دین و احکام خداســت و در عین حال 
ایجاد دموکراســی الزم برای مــردم در این نظام مــی تواند در 
تصمیمات اساسی دخیل باشد که بهترین شــکل آن انتخابات 

متعددی است که در طول این 38 سال انجام شده است.
وی بااشاره به رای مردم به جمهوری اسالمی، گفت: تدوین قانون 
اساسی به وســیله نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی با 
رای مردم صورت می گیرد؛ همچنیــن انتخاب رییس جمهور و 
 حتی رهبری نیز با انتخاب خبرگان که توســط مردم مشخص 

می شوند امکان پذیر می شود.
امام جمعه دهاقان، با اشــاره به ایجاد نیروی نظــام مردمی در 
 کنار ارتش و ســپاه اذعان داشــت: در ســال های اولیه انقالب، 
جهاد ســازندگی و مجموعــه هایی که بیشــتر جنبه حمایتی 
برای مردم آســیب دیده و یا مســتضعف داشــته انــد، ایجاد 
 شده اســت مانند بنیاد شــهید و امور ایثارگران و کمیته امداد 
حضرت امام خمینــی)ره( که عالوه بر ســازمان بهزیســتی و 
 جمعیت هــالل احمــر، از ارگان هــای انقالبی هســتند که  از 

دستاورد های  نظام محسوب می شوند.

حجت االســالم رضوانی باتوجه به هفته دولت و گرامیداشــت 
شــهیدان رجایــی و باهنــر،در ادامه بیــان کرد: قــوه قضاییه 
مســتقل و به طور کلی اســتقالل قوای ســه گانه و ایجاد یک 
 دولــت مقتدر و اســالمی بــا حفــظ موازین عقدی و شــرعی 
 بزرگ ترین ابتکاری اســت که می توان از آن نــام برد که از ابتدا 
غیر ممکن به نظر می رســید. وی افزود: در چنین فضایی، ایجاد 
یک نظام معتمد که هم حقوق شهروندان و اقلیت ها را به رسمیت 
می شناســد و هم اعمال دموکراسی می کند و هم متکی به دین 
است یک اعجاز بزرگ است.نماینده ولی فقیه در شهرستان و امام 
جمعه دهاقان، با توجه به اینکه اخیرا دبیر ســتاد حقوق بشر قوه 
قضاییه ایران، خبــری  را مبنی بر فعال تر شــدن نظام در رابطه 
با تبیین حقوق بشر اســالمی در ســطح بین الملل اعالم کرده 
است، اظهار داشــت: این گونه نباشد که همیشــه آنها بخواهند 
 معیارهای حقوق بشــر را به مــا تحمیل کنند بلکه مــا بتوانیم 
حرف هایی که اسالم در این زمینه دارد به جهانیان برسانیم یعنی 
در بحث مبنای حقوق بشــر حرف خود را بزنیم کــه در این باره 
تالش های خوبی شده است. حجت االسالم رضوانی با بیان اینکه 
باید عملکردها را هم با یکدیگر مقایسه کنیم، تصریح کرد: آنهایی  
را که شــعارهایی در ســطح جهان می دهند با وضعیت انقالب 
مقایسه کنیم که مســئولیت آن به دیپلمات خبیر آقای ظریف 
داده شده است و از زمانی که این مســئولیت به ایشان داده شده 
شیطنت های آمریکا، اسراییل، منافقان بیشتر شده و متاسفانه 

در داخل نیز برخی خوراک آنها  را تامین کرده اند.

فرماندار شهرستان لنجان گفت:تحوالت عمرانی دولت یازدهم 
چهره روستاهای لنجان را دگرگون کرد.

 سید محســن ســجاد در آئین بهره برداری از 6 طرح عمرانی، 
خدماتی و تفریحی در بخــش باغبهادران، با اشــاره به اینکه 
دولت تدبیر و امیــد به معنای واقعی کلمه به شــعار های خود 
در انتخابات عینیت بخشیده اســت، اظهار کرد: دولت یازدهم 
از همان ابتدای روی کار آمدن توانست توجهی جدی و ویژه به 
توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی روستاییان داشته باشد و 

روستاها را کانون تولید و کار آفرینی معرفی کند.
وی  با اشــاره به اینکه بــا روی کار آمدن دولــت تدبیر و امید 
مأموریت های خاصی برای روســتاها برنامه ریزی شد، افزود: 
سیاستگزاری های هدفمند دولت تدبیر و امید در راستای تحقق 
دورنمای توسعه همه جانبه و متوازن کشور با محوریت توسعه 
پایدار روســتایی، جهش بزرگی را در اعتال و ســازندگی ایران 
اســالمی ایجاد کرد، بطوریکه امید می رود روستا از سکونتگاه 

به مرکز تولید ثروت و کانون شکوفایی اقتصادی تبدیل شود.
فرماندار شهرستان لنجان تصریح کرد: از این رو باید گفت هفته 
دولت مناسب ترین زمان برای ارایه سیمای واقعی تالش های 
انجام شده توسط خادمان مردم و همچنین ارائه خدمات ارزنده 
دولت یازدهم در راستای برنامه های توسعه عمرانی و خدماتی 

در مناطق روستایی است.
 وی با اشاره به اینکه توســعه، امنیت و آسایش روستاها در گرو 
افزایش امکانات درمانی اســت، اضافه کرد: دولت تدبیر و امید 

نگاه ویژه ای به بیمه روســتاییان دارد و با برنامه ریزی و اجرای 
بیمه سالمت انقالبی بزرگ را در نظام بهداشت و سالمت کشور 

ایجاد کرده است.
سجاد طرح بیمه سالمت را از سیاست های موفق دولت تدبیر 
و امید و موجب ایجاد تحول در بخش بیمه ای دانست و عنوان 
کرد: امروز با اجرایی شــدن طرح تحول ســالمت پرداختی از 
جیب مردم به شــدت کاهش یافته و مردم در روستاها تنها 3 

درصد هزینه های درمان را پرداخت می کنند.
وی با بیان اینکه دولت یازدهم بر ماندگاری روســتائیان تاکید 
دارد، یادآور شــد: باید توجه داشت در گذشــته بیمار پس از 
مراجعه به مراکز درمانی و بیمارستان ها با پرداخت هزینه های 
بسیار سنگینی مواجه می شــدند چرا که پرداخت 80 درصد 
هزینه ها به عهده افراد بود و کاهش چشــمگیر پرداختی ها در 
دولت یازدهم رضایتمندی وشــادابی هرچه بیشتر مردم را به 

همراه داشته است.
مسیر توسعه و آبادانی روســتاها در دولت تدبیر و امید هموار 

شده است
فرماندار شهرستان لنجان با بیان اینکه وضعیت کنونی روستاها 
با سالهای گذشــته قابل مقایسه نیســت، اضافه کرد: اقدامات 
دولت یازدهم با هدف تداوم خدمات در روســتاها اجرایی شد و 
به رغم وضعیت نامطلوب اعتبارات عمرانی، با برنامه ریزی های 
صورت گرفته و نگاه مثبت دولت به آبادانی، پروژه های عمرانی 

بسیار خوبی در روستاهای لنجان در حال انجام است.

امام جمعه دهاقان:

تشکیل نظام دینی، مهم ترین ابتکار 
جمهوری اسالمی است

فرماندار شهرستان لنجان:

روستاها به مرکز تولید ثروت 
تبدیل می شود

مهم ترين ابتکار 
جمهوری اسالمی 
ايجاد يک نظام 
مبتنی بر اصول 
دين و احکام 
خداست

دولت يازدهم 
توجهی جدی و 
ويژه به توسعه 
فرهنگی، اجتماعی 
و اقتصادی 
روستايیان داشته و  
توانسته روستاها را 
 کانون تولید و 
کار آفرينی معرفی 
کند
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اخباريادداشت

 طبق گزارش جدید انجمن قلب آمریکا، کودکان و نوجوانان باید کمتر از 
۶ قاشق چایخوری در روز، مواد قندی افزودنی استفاه کنند.

دکتر میریام وس، سرپرســت تیم تحقیق، در این باره می گوید: »توصیه 
ما به همه کودکان بین ۲ تا ۱۸ ســال این اســت که باید کمتر از ۶ قاشق 

چایخوری مواد قندی افزودنی در روز مصرف کنند.«
مواد قندی افزودنی شــامل هر نوع قنــد از جمله ســاکاروز، فروکتوز و 
 عسل است که در فرآوری و تهیه غذاها و نوشــیدنی ها مورد استفاده قرار
 می گیرند، بر سر میز غذا وجود دارند یا به طور جداگانه مصرف می شوند.

در این بیانیه همچنین آمده اســت: کودکان کوچک تر از ۲ سال نباید به 
هیچ وجه غذاها یا نوشــیدنی های دارای مواد قنــدی افزودنی را مصرف 
کنند؛ به عالوه کودکان و نوجوانان ۲ تا ۱۸ ســال نبایــد در هفته بیش از 

حدود ۲۲۷ گرم نوشیدنی های شیرین قندی مصرف کنند.
مصرف منظم خوراکی ها و نوشــیدنی های مملو از مواد قندی، می تواند 
منجر به فشارخون باال، چاقی و دیابت شــود که در نهایت موجب افزایش 

ریسک بیماری قلبی می شود.

 مطالعات بســیاری در رابطه با کاهش یا کنترل آســیب هــای وارده به 
بافت های ناشــی از حمالت قلبی انجام شــده اســت. اکنــون محققان 
دانشگاه پنسیلوانیا موفق به توسعه ژل قابل تزریقی شده اند که می تواند 
 نقاط ضعیف شــده بر اثر حمــالت قلبی را ترمیم و همیــن طور احتمال 

آسیب های ثانویه پس از حمالت قلبی را نیز کاهش دهد.
ســاالنه ۷۵۰ هزار نفر در آمریکا دچار حمالت قلبی می شــوند که در اثر 
 آن، شــریان های ارگان های حیاتی بدن منقبض شده و جریان خون در 
نقطه ای از بدن، محدود و منجر به آسیب یا از بین رفتن آن نقطه از بافت 
بدن می شود. در تحقیقات گذشــته، از مدل های حیوانی برای آزمایش 
چگونگی درمان بافت آســیب دیده قلبی با تزریق هیدروژل ها اســتفاده 

شده بود.
 تزریق ســلولی موجــود در هیدروژل هــا با اســتفاده از شــبکه ای از 
زنجیره های پلیمری اســت که حاوی آب بوده و ســلول ها را از تراوشات 

بافت های آسیب دیده قلبی باز می دارد.
جیســون بوردیک، سرپرســت این مطالعه می گوید: مطالعــات انجام 
شده با کریســتوفر رودل و رابرت گودمن نشــان می دهد هیدروژل ها به 
 نقش درمانی غیرتهاجمی و آسیب رســان در بافت های قلب پرداخته و 

می توانند در کاهش صدمات ثانویه نیز موثر باشند.
این تیم تحقیقاتی با اســتفاده  ازاســید هیالورونیک )مولکول قندی که 
به صورت طبیعی در بــدن وجود دارد(، به اتصال گــروه های آدامانتان و 
 سیکلودکســترین بــرای در اختیار داشــتن این ژل پرداختند؛ ســپس 
گروه های ثیول و متاکریالت را برای پیونــد زنجیره های پلیمر افزودند تا 
بتوانند ژلی مقاوم در اختیار داشته باشــند. نتایج این مطالعات نشان داد 
ژل به دست آمده، قادر به کنترل و تشکیل بافت های جایگزین، ممانعت 

از بزرگ تر شدن قلب و رقیق سازی دیواره های قلب است.

 محققان عنوان می کنند تب دنگی مــی تواند برای افراد مبتال به بیماری 
قلبی کشنده باشد. تب دنگی در بسیاری از کشورهای گرمسیری تبدیل 
به یک پدیده فصلی شده است و با وجود بسیاری از اقدامات، همچنان این 

بیماری جمعیت زیادی را درگیر می کند.
محققان هندی طی تحقیقــی دریافته اند که تب دنگی مــی تواند برای 
افراد مبتال به بیماری قلبی کشــنده باشــد و در این مطالعــه، تغییرات 
الکتروکاردیوگرام و اکوکاردیوگرام، در بیماران پذیرش شده با تب دنگی 
مشاهده شده است. این تحقیق، شــامل نمونه های تب دنگی تاییدشده 
بود که مطالعه مشــروح مربوط به الکتروکاردیوگراف و الکتروکاردیوگرام 
در آنها انجام گرفته بود. اگر فرد مبتال به تب دنگی دارای عالئم درد سینه، 
تنگی نفس و خســتگی بیش از حد باشــد، پزشــک باید حتما ECG  یا 
ECHO  را روی بیمار انجام دهد که درصورت تشــخیص زودهنگام این 
عالئم، امکان پیشــگیری از پیشــرفت بیماری قلبی در این حالت وجود 
خواهد داشت. به گفته محققان، عالئم تب دنگی ۳ تا ۱۴ روز بعد از نیش 
زدن پشــه بروز می کند؛ از این رو به بیماران قلبــی توصیه می کنند که 

محیط زندگیشان را تمیز نگه دارند تا مانع از گزیدگی پشه ها شوند.

عضو هیئت علمی دانشگاه واحد شهرکرد، درباره ساخت داخلی 
نگهدارنده کالباس مرغ گفت: یکی از مشــکالت در ساخت این 
محصول، اســتفاده از نیتریــت و نیترات به عنــوان نگهدارنده 

است که استفاده از آن به میزان بیش از ۱۲۵پی پی ام، می تواند 
خطرات زیادی را به همراه داشــته باشــد و مشــکالتی را برای 

دستگاه گوارش ایجاد کند.
ابراهیــم رحیمی در ادامه افــزود: با اضافه کــردن مواد مختلف 
ازجمله اســیدهای خوراکی، تالش شــده تا میزان این مواد در 
کالباس مرغ کاهش پیدا کند؛ ولی ما با اضافه کردن اسانس های 
گیاهی از جمله آویشــن، عمر و ماندگاری فــرآورده را افزایش و 

میزان نیتریت و نیترات در کالباس مرغ را کاهش دادیم.
رحیمی، با تاکید بر اینکه ویژگی این محصول افزایش طول زمان 
نگهداری جهت رشد میکرو ارگانیسم های مضر مدرن بوده است، 
ادامه داد: این محصول زمان نگهداری کالباس مرغ را نســبت به 

نوع صنعتی آن ۱/۵ برابر افزایش داده است. 

متخصصان طی یک بررســی جدید دریافتند افــرادی که رنگ 
پوست و چشــم های روشــنی دارند، بیشــتر در معرض ابتال به 

سرطان چشم هستند.
گروهی از متخصصان آمریکایی برای اولین بار به بررسی ارتباط 
بین ژن هــای رنگدانه ای مرتبط با رنگ چشــم و خطــر ابتال به 

سرطان نادر چشم )Uveal melanoma( پرداختند. 
هر ســال در آمریکا ابتالی حدود ۲۵۰۰ نفر به ســرطان چشم 
تشخیص داده می شود. در حالی که بررســی ها نشان می داده 
ابتال به ســرطان نادر چشــم در میان نژادهای سفید پوست و 
افرادی با رنگ چشــم روشن، شــایع تر اســت، اما فاکتورهای 
خطــرزای ژنتیکی که به بروز این ســرطان کمــک می کنند، 
تاکنون ناشناخته بوده اســت. پنج جهش ژنتیکی با خطر ابتال 

به سرطان چشــم مرتبط اســت و از میان این پنج جهش، سه 
ارتباط ژنتیکی مهم در بخشــی رخ می دهد کــه تعیین کننده 

رنگ چشم است.

نوشیدنی و چای های مفید بســیاری وجود دارد که می توانیم 
در کنار چای ســیاه رایج مصرف کنیم و از فواید آن بهره ببریم. 
چای ترش یکی از این نوشیدنی های خوش طعم و در عین حال 

مفید است.
 مصرف چای ترش به کاهش فشار خون باال و کلسترول بد، هضم 
و جذب بهتر، تقویت سیستم ایمنی بدن و التیام عفونت ها کمک 

شایانی می کند.
2- کاهش دهنده کلسترول بد خون

آنتی اکســیدان های موجود در چای ترش، میزان کلسترول بد 
یعنی LDL در بدن را کم می کننــد؛ در نتیجه باعث محافظت 
از بدن در مقابل بیماری های قلبی عروقی می شــوند. ترکیبات 
هیپولیپیدمی و هیپوگلیســمی موجود در چــای ترش، برای 

کسانی که مبتال به دیابت هستند، بسیار سودمند می باشد.
3- درمان کننده بیماری های کبدی

بر اساس تحقیقات صورت گرفته، آنتی اکسیدان موجود در چای 
ترش به بهبود بیماری های کبدی کمــک می کند؛ در واقع این 
ترکیبات، سلول های رادیکال آزاد را از بدن خارج کرده و بافت ها 
و سلول های سالم را تمیز می کنند؛ بنابراین، عمر مفید اعضای 

بدن افزایش یافته و در مقابل بیماری ها مقاوم خواهند شد.
4- ضد سرطانی کارآمد

چای ترش دارای پروتوکاتکویک اســید می باشد. این ماده یک 

آنتی اکسیدان بوده و می تواند با تومورهای سرطانی مقابله کند.
بر اساس مطالعات انجام شده، آنتی اکســیدان موجود در چای 
ترش، روند رشد سلول های سرطانی را با اجرای فرآیند »خزان 

یاخته ای« )مرگ برنامه ریزی شده سلولی( کند می کند.
قابل ذکر است که خزان یاخته ای به فرآیندی می گویند که در 
 آن، سلول آســیب دیده برای ممانعت از آســیب بیشتر به بدن،

به صورت برنامه ریزی شده خودکشی می کند.
5-  ضد درد و برطرف کننده عالئم آزاردهنده قاعدگی

 چای ترش ســطوح هورمونی در بانــوان را کنتــرل و متعادل 
می کند؛ در نتیجه، نشــانه های آزاردهنده دوران قاعدگی مثل 
تغییر خلق و خو، دردهای شــکمی، افســردگی یا پرخوری را 

کاهش می دهد.

یک کارشناس گیاهان دارویی گفت: طبع گرم و خاصیت 
بازکنندگــی رازیانه باعث کاهش وزن، گرســنگی و رفع 

ورم های شکمی می شود.
فائزه ســادات بحری، کارشناس ارشــد گیاهان دارویی، 
گفت: رازیانه گیاهی است در ردیف ادویه جات که دارای 
طبع گرم و خشک اســت و در زبان عربی »رازیانه« و در 

فارسی »بادیان« نامیده می شود.
بحری با تاکید بر اینکه ریشــه این گیاه خواص بیشتری 
نسبت به برگ آن دارد، اظهار کرد: خواص عمومی رازیانه 
بازکنندگی مجــاری کبدی، طحال، کلیه و مثانه اســت 
و همچنین مسکن دردهایی اســت که از طریق سردی 

ایجاد می شود.

 وی با ابــراز این موضوع کــه دمنوش رازیانــه از جمله 
راهکارهای ساده برای کاهش وزن است، افزود: این گیاه 
اعجاب انگیز، دارای ویتامین C و A، پتاسیم،کلســیم و 
فســفرطبیعی می باشد. این ماده ســوخت و ساز بدن را 
تقویت کرده و روند آن را تســریع می بخشــد؛ در نتیجه 
کالری از طریق سلول ها ســریع تر مصرف شده و انرژی 

حاصل از آن، به چربی سوزی کمک می کند.
 بحری افزود: نکته قابل توجه در مورد رازیانه این اســت 
که با آنکه این گیاه اشتها آور اســت، اما می تواند سردی 
و رطوبت اضافی بدن را حل کنــد و بدون عارضه خاصی 

باعث الغری افراد شود.
 وی در ادامه خواص الغرکنندگی بادیان عنوان کرد: این 
گیاه خون را تصفیه و باقی مانده ادرار را دفع می کند؛ به 
دفع ســموم از طریق کلیه ها کمک کرده و مانع از تراکم 

چربی اضافه در کبد می شود.
بحــری در انتها یادآور شــد: اگــر چه دمنــوش رازیانه 
نوشــیدنی طبیعی اســت، اما باید مراقب بود که به آن 
حساســیت نداشــته باشــید. بانوان باردار، مبتالیان به 
ســرطان رحم و افرادی که هورمون پروالکتین خونشان 

باالست، نباید از این گیاه استفاده کنند.

گزارش جديد انجمن قلب آمريکا؛

 تعیین حد مجاز مصرف روزانه 
مواد قندی برای کودکان 

بهبود آسیب حمالت قلبی 
با تزريق هیدروژل

محققان می گويند:

تب دنگی برای بیماران قلبی 
مرگبار است

چربی سوزی شگفت انگیز با دمنوش رازيانه خواص جادويی چای ترش)2(

سرطانی که فقط چشم روشن ها به آن مبتال می شوند!

خواص خوراکی ها

دانستنی ها

 پیشنهاد  سردبیر: 
تنهايی به اندازه سیگار کشنده است

تنهايی به اندازه
 سیگار 
کشنده است

محققان دانشگاه هاروارد، پس از کشف ارتباط بین تنهایی و سطح 
پروتئین لخته کننده خون، دریافتند که تنهایی و انزوای اجتماعی 

به اندازه سیگار کشنده است.
انزوای اجتماعی سبب فعال شدن سیگنال اســترس شده و از این 
طریق میــزان پروتئین لخته کننده خــون را افزایش می دهد. این 
پروتئین »فیبرینوژن« نام دارد. این مطالعه با بررسی افراد منزوی و 
افرادی که با دوستانشان معاشرت می کنند، نشان می دهد تنهایی 

میزان فیبرینوژن را افزایش می دهد.

میزان پروتئین فیبرینوژن خون افرادی که با پنج دوست معاشرت 
می کنند، ۲۰درصد بیشــتر از افرادی اســت که ۲۵ دوست دارند. 
افزایش پروتئین فیبرینوژن، احتمال سکته مغزی و قلبی را افزایش 
می دهد. محققان بــر این باورند کــه اثرات بهداشــتی رفتارهای 

اجتماعی، حتی بیشتر از رفاه و شرایط اقتصادی خوب است.
مطالعات قبلی نشان داده بود که تنهایی با تضعیف سیستم ایمنی و 
افزایش فشار خون، سبب مرگ زودرس می شود. مطالعات محققان 
دانشگاه یورک نشان می دهد احتمال سکته قلبی و مغزی در افراد 

منزوی ۳۰درصد بیشتر از افراد اجتماعی است. معاشرت با دوستان، 
انگیزه مراقبت های بهداشــتی و مراجعه به پزشــک و چکاپ را در 

افراد افزایش می دهد.
محققان تنهایی و انزوای اجتماعی را به طور مستقیم عامل سکته و 
مرگ قلمداد نمی کنند؛ بلکه عاملی می دانند که در افزیش احتمال 
ابتال به بیماری های قلبی و مرگ موثر اســت. گرچه انتظار می رود 
تنهایی بیشتر گریبانگیر افراد میانســال و سالمند باشد، آمار نشان 

می دهد افراد ۱۸ تا ۳۴ ساله نیز درگیر این معضل هستند.

ساخت نگهدارنده کالباس مرغ از گیاه آويشن در کشور

دو نوع خونریزی بینی وجود دارد: خونریزی قسمت جلویی 
بینی؛ خونریزی قسمت عقبی بینی.

خونريزی جلوی بینی:
این خونریــزی از مجموعه ای از رگ های خونی ناشــی می 
شــود که آن را می توان به راحتی در خانه کنترل کرد. علل 

شایع این نوع خون دماغ عبارتند از:
1- فین کردن شديد بینی

فین کردن شدید بینی باعث آسیب مجرای داخل بینی، در 
اثر با فشار بیرون آمدن ترشــحات بینی یا پاره شدن مویرگ 

های خونی می شود.
2- سرماخوردگی يا آنفلوآنزا

ویروس ســرماخوردگی یا آنفلوآنزا باعث خــون دماغ نمی 
شــود؛ بلکه فین کردن مکرر بینی در ایــن بیمارها موجب 

خون دماغ می گردد.
اگر در این بیماری ها دچار آبریزش بینی و تجمع ترشــحات 
در بینی شــوید، احتماال هر چند دقیقه یک بار فین خواهید 
کرد. فقط به یاد داشته باشــید که به آرامی فین کنید؛ نه با 

شدت.
3- داروی ضد التهاب بینی

موقع ســرماخوردگی بــرای جلوگیری از آبریــزش و رفع 
گرفتگی بینی، از داروهای دکونژستان بینی و ضدحساسیت 
)آنتی هسیتامین( استفاده می کنیم تا مجرای بینی را پاک 
 کنند؛ ولی این داروها بینی را خشک کرده و باعث خون دماغ 

می شوند. 4- سینوزيت
اگر دچار سینوزیت باشــید نیز دچار خون دماغ می شوید؛ 
ولی بیشتر خون دماغ های ســینوزیتی مربوط به استفاده از 

داروهای ضد التهاب بینی هستند.
5- دست کردن داخل بینی

اگر عادت دارید مرتبا دســتتان را داخل بینــی کنید یا اگر 
خیلی محکم داخل بینی را با دســت خالی کنید، بخصوص 
اگر ناخن های دست شما بلند باشند، این کار باعث آسیب به 

داخل بینی و خونریزی آن می شود.
6- هوای گرم يا سرد

هوای خیلی گرم یا سرد در اثر وسایل گرمازا یا خنک کننده، 
چه بیرون از خانه و چه در اتاق، باعث خشــک شدن بینی و 

درنتیجه خونریزی آن می شوند.
7- آلرژی ها

آلرژی باعث خارش بینی و در نتیجه دستکاری آن می شود. 
این موضوع به همراه مصــرف داروهــای ضداحتقان بینی 
که برای آلرژی اســتفاده می شــوند، باعث خونریزی بینی 

بخصوص هنگام صبح و شب می شود.
8- ارتفاع زياد

باال بودن رطوبت یا خشــکی هوا در مناطق مرتفع، می تواند 
باعث خون دماغ شود.

9- انحراف تیغه وسط بینی
خونریزی بینی از عالئم شایع انحراف تیغه وسط بینی است. 

وقتی تیغه بین دو مجرای بینی کج شــود یا از محل خودش 
در بیاید، این انحراف رخ می دهد.

انحراف تیغه بینی باعث بسته شدن کانال بینی و حتی وارد 
شدن مواد خارجی به بینی می شــود که به عفونت یا آسیب 
بینی می انجامد. عفونت یا آســیب بینی، موجب خونریزی 

شدید بینی می شود.
10- بیماری کبدی

اگر بیماری کبدی داشته باشــید و در اثر این بیماری، خون 
شما به راحتی منعقد نشود، این مشکل باعث خونریزی بینی 

خواهد شد.
خونريزی قسمت عقب بینی

خونریزی قسمت عقب بینی خیلی کمتر از خونریزی جلوی 
بینی اتفاق می افتد. 

این نــوع خونریزی بینی در افراد مســن شــایع تر اســت. 
خونریزی پشت بینی می تواند خطرناک باشد و معموال نیاز 

به درمان پزشکی دارد.
 اگر بــه تازگی خیلی خون دماغ می شــوید، ایــن می تواند

نشان دهنده کمبود کلسیم در بدن شما باشد؛ لذا به پزشک 
مراجعه کنید و آزمایش خون بدهید تا میزان کلســیم خون 

شما مشخص شود.
علل شايع خونريزی قسمت عقبی بینی عبارتند از:

1- برخی داروها
داروهای رقیق کننــده خون مثل وارفاریــن و هپارین و نیز 
داروی آســپیرین و بروفن می توانند باعث خونریزی عقب و 

حتی جلوی بینی شوند.
2- فشار خون باال

افزایش فشــارخون می تواند باعث خون دماغ شود؛ هر چند 
این دلیل هنوز اثبات نشده است.

3- بیماری های خونی
خونریــزی بینی از عالئــم برخی بیماری هــای خونی مثل 
 لوسمی )ســرطان خون( و هموفیلی است که بر انعقاد خون 

تاثیر می گذارند.
4- سخت شدن سرخرگ ها

 اگر شــما دارای چربی خون باال باشــید، تجمع و رســوب 
چربی ها و کلســترول در ســرخرگ ها باعث سفت و سخت 
شــدن دیوار آنها )تصلب شرایین یا آترواســکلروز( می شود 
 و ســخت شــدن ســرخرگ ها در بینی باعث خونریزی آن 

می شود.
5- تومورها

وجود تومور در حفره بینی، چه خوش خیم )غیرســرطانی( 
باشد و چه بدخیم )سرطانی(، باعث خونریزی بینی می شود.

6- ضربه به سر و صورت
اگر با ســر به زمین بخورید یــا هرگونه ضربه و آســیبی به 
 سر و صورت شــما وارد شــود، این مســئله می تواند باعث 

خون دماغ گردد.
7- عمل جراحی بینی

یکی از مشــکالت شــایع بعد از جراحی بینی، خونریزی آن 
است که می تواند خفیف تا شدید باشد.

خونريزی بینی 
از عالئم برخی 

بیماری های خونی 
مثل لوسمی 

)سرطان خون( و 
هموفیلی است که 

 بر انعقاد خون 
تاثیر می گذارند

چـرا خون دماغ می شـویم؟

 گاهی پیش می آيد که در اثر يک حادثه يا به طور ناگهانی و خود به خود دچار خون دماغ می شويم؛ ولی علت آن 
به راستی چیست؟ علل زيادی باعث خونريزی بینی می شوند. در اين مطلب  علت های مختلف خون دماغ شدن را 

بررسی می کنیم.

زيبايی

داشتن موهای بلند، مقاوم و ضخیم دغدغه بسیاری است؛ 
اما همه نمی توانند موهایشــان را بدون ریزش مو، آسیب و 

خشکی، بلند نگه دارند.
راه های زیــادی برای مراقبت از پوســت ســر و مو وجود 
دارد که هر روز از ســوی متخصصان توصیه می شود. چند 

راهکاری که در ادامه آمده نیز مفیدند:
از محصوالت طبیعی استفاده کنید

بســیاری از محصــوالت آرایشــی و بهداشــتی مو مثل 
 حالت دهنده هــا و شــامپوهای برپایــه مواد شــیمیایی،

به ویــژه محصوالت بســیار ارزان قیمت، باعث خشــکی 
و ایجاد حساســیت در مو می شــوند. موقع خرید به برند و 

کیفیت شامپو توجه کنید و محصوالت گیاهی بخرید.
غذای سالم بخوريد

به رژیم غذایی تان اهمیــت بدهید؛ چیزی که می خورید و 
می نوشید، در ســالمت موهایتان موثر است. برای اینکه به 
رشــد موها کمک کنید، غذاهای حاوی پروتئین و زینک، 
ویتامین B، C، D و A بیشــتری مصرف کنید. دانه های 
پروتئین مثل حبوبات، ســبزیجات و خشــکبار بیشــتر 

بخورید.
 کمتر از سشوار و اتوی مو استفاده کنید

اتوی مو و سشــوار بــا حرارت گــرم باعث خشــکی مو و 
شــکنندگی و ایجاد موخوره می شــود. این عوامل باعث 
ریزش مو هستند و ریشه آن را ضعیف و تارهایش را نازک 
می کنند. اگر می خواهید زیبایی طبیعی موهایتان را حفظ 
کنید، کمتر از سشوار و اتوی مو و هر نوع ابزار حالت دهنده 

دیگر استفاده کنید.
مراقب موی مرطوب باشید

موهای مرطوب حساس تر و شکننده تر هستند؛ هیچ وقت 
موهای خیس را با حوله حمام و با شدت خشک نکنید. آب 
موها را بگیرید و اجازه دهید خودش خشک شود. موهای 
خیس را شــانه نکنید و بعد از خشک شــدن، ابتدا با شانه 

دنده درشت آنها را شانه کنید.
هر روز شامپو نزنید

یکی دیگر از راه های حفظ ســالمت مو، پرهیــز از عادت 
شست و شوی روزانه موهاست. سعی کنید موهایتان را هر 
سه روز یا چهار روز یک بار بشویید تا روغن و چربی طبیعی 

موهایتان از دست نرود و اصطکاک موها کمتر شود.
شامپوی تخم کتان استفاده کنید

تخم کتان را در یک بطری شــامپو بــا آب مخلوط کنید 
و چهــار روز صبــر کنید. ســپس ایــن محلــول را برای 
 شست و شــوی مو اســتفاده کنید و اجازه دهید بیست تا 
سی دقیقه روی موهایتان بماند؛ سپس با آب ولرم بشویید.

برای داشتن موهای پرپشت 
 و ضخیم چه کار کنیم؟ 

 محققان می گویند تغییرات هورمونی ناشی از تولد فرزند در مردان، بر خلق 
و خوی آنها تاثیر می گذارد.

بعد از به دنیا آمدن فرزند، خواب خوب شبانه برای والدین بسیار سخت می 
شود. آنچه که والدین نمی دانند، این اســت که گریه نوزاد می تواند آغازگر 
کاهش ترشح تستوسترون در برخی از مردان باشــد. تستوسترون کمتر، 
موجب می شود مردان مهربان تر شده و حالت پرخاشگرانه کمتری داشته 

باشند؛ از این رو تبدیل به پدران مهربانی می شوند.
محققان دانشــگاه میشــیگان دریافتند زمانی که مردان گریه نوزادشان 
را می بینند و میزان ترشــح تستوســترون در آنها کاهش می یابد، تبدیل 
 به پدران بســیار حساســی می شــوند و با مهربانی با نوزادشــان برخورد 

می کنند.
 بر اســاس تحقیقاتی که در گذشــته انجام شــده اســت، پژوهشــگران 
دریافته اند که مادران در دوران بارداری دچار تغییرات هورمونی می شوند 
و این تغییرات، نوســانات خلقی و رفتاری را نیز در پی دارد. پژوهش های 
جدید نشــان می دهد که پدران نیز تحت تاثیر موقعیت همسر باردار خود 
قرار گرفته و بدنشان نسبت به این مسئله عکس العمل نشان داده و تغییرات 

هورمونی در آنها نیز دیده می شود.
در پژوهشی دیگر توسط محققان دانشــگاه میشیگان آمریکا به سرپرستی 
روبین ادلستین مشخص شــد که پدران حتی قبل از پدرشدن، دستخوش 
تغییرات هورمونی شــده و این تغییرات بر رفتار و میــزان تحمل و آرامش 
آنها تاثیر می گذارد؛ در واقع بدن آنها با این تغییرات، شــرایط دوران انتقال 
به پدر شدن را فراهم می کند. بررسی ها در پدران نشان می دهد که مردان 
در دوران حاملگی همسرشان با کاهش چشمگیر میزان تستوسترون رو به 
 رو هســتند. در حقیقت مردان هر چه به پدر شدن نزدیک می شوند، سطح 
هورمون های مردانه شــان تغییرات بیشــتری را نشــان می دهد. سطح 
تستوسترون پایین در مردان، میزان پرخاشگری را کاهش داده و به پدران 
کمک می کند تا پس از تولد نوزاد، ارتباط بهتر و مهربانانه تری با نوزادشان 

داشته باشند.

يافته های تحقیقاتی نشان می دهد:

پدر شدن موجب خوش اخالقی 
مردان می شود
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پیشنهاد سردبیر: 
اصفهان پایلوت بوم گردی کشور

یک اســتاد دانشــگاه آلمانی از » مجموعــه جهانی شــیخ صفی الدین 
اردبیلــی « به منظــور بررســی علمــی و ارایــه مشــاوره و راهکارهای 
مناســب، در چگونگــی مرمــت گنبــد » چینی خانــه « بازدیــد کرد. 
 عبدالرحمــن وهــاب زاده، سرپرســت پایــگاه » مجموعــه جهانــی 
شیخ صفی الدین اردبیلی « گفت: » پروفســور یگر «، از اساتید دانشگاه » 
درسدن « آلمان از » مجموعه جهانی شیخ صفی الدین اردبیلی « به منظور 
بررسی علمی و ارایه مشاوره و راهکارهای مناسب در چگونگی مرمت گنبد 

چینی خانه  این مجموعه، بازدید کرد.
 او ادامــه داد: طی درخواســت برگزاری جلســه کارشناســی اضطراری 
با حضور کارشناســان خبره، اســتادکاران محلی و کارشناســان مرمتی 
 یونســکو مبنی بــر مرمــت گنبــد چینی خانــه از » مجموعــه جهانی 
شــیخ صفی الدین اردبیلی «، پروفســور یگر به همراه ضیایی - مســئول 
 امــور بین الملــل پایگاه هــای جهانــی - بــرای بازدیــد، نمونه برداری 
از بخش های آســیب دیــده، بررســی و انجــام مطالعات علمــی و ارایه 
مشــاوره و راهکارهای مناســب در رابطه با چگونگی قطــع نفوذ رطوبت 
به داخل گنبــد چینی خانــه، در ایــن مجموعــه جهانی حضــور پیدا 
کردند.عبدالرحمــن وهــاب زاده با بیان اینکــه » به  منظــور جلوگیری 
از نفوذ رطوبت بــه پوســته خارجی گنبــد چینی خانه از ســال۱۳۵۰ 
تاکنون عملیــات مرمتی به طرق مختلف انجام شــده اســت «، افزود: به 
دلیل کوهســتانی بودن منطقه، بر خــاف تمام عملیــات مرمتی انجام 
شــده، هنوز نفوذ رطوبــت به داخل گنبــد چینی خانه طی این ســال ها 
 ادامه داشــته و به طور کامل قطع نشــده اســت. وی همچنین با اشــاره 
به اعام آمادگی پروفســور » یگر « برای هرگونه همــکاری در جهت ارایه 
مناسب ترین راهکار مرمتی گنبد چینی خانه  در این مجموعه جهانی، اظهار 
کرد: تا اعام نتایج مطالعات پروفسور یگر، نســبت به حفاظت اضطراری 
 گنبــد چینی خانه مجموعــه جهانی شــیخ صفی الدین اردبیلــی اقدام 

خواهد شد.

اخبار

اصفهانگردی

 مدیر پایــگاه میــراث جهانی بیســتون از بــه تعویــق افتادن 
تور کنسرت موسیقی در این مجموعه ثبت جهانی شده خبر داد.

 حســین راعی، با اعام این خبر اظهار کرد: پیــش از این قرار بود 
تــور موســیقی ســنتی در مجموعه تاریخــی و ثبــت جهانی 
 شــده بیســتون از ســوم تا هفتم شــهریور ماه برگزار شود که 

بنا به دالیلی برگزاری این تور به تعویق افتاده است.
وی ادامــه داد: با توجه بــه تفاهمنامه ای کــه پایگاه های جهانی 
 میراث فرهنگی کشــور با این تور کنســرت منعقد کــرده بود، 
 قرار بر این بــود که این کنســرت در تهــران ) کاخ گلســتان ( 

و کرمانشاه ) کاروانسرای شاه عباسی بیستون ( برگزار شود.
مدیر پایــگاه میراث جهانــی بیســتون تاکید کــرد: از آنجایی 
 که برگزاری کنســرت این تــور موســیقی در تهران بــا تاخیر 
مواجه شــد، به تبع آن برگزاری آن در کرمانشــاه نیز با تاخیراتی 
همراه شــد. » راعی « خاطرنشــان کرد: در حال حاضر بنا داریم 
این تور موســیقی را در روزهــای بین۲۰ تا۳۰ شــهریور ماه در 
 محل کاروانســرای بیســتون که هم اکنون به هتل الله بیستون 
 تبدیل شــده، برگزار کنیم. وی تاکید کرد: در این تور موســیقی 
 پنج گــروه حضور دارنــد که اجراهــای مختلفی طــی چند روز 
در بیستون خواهند داشــت. مدیر پایگاه میراث جهانی بیستون 
همچنین از برگــزاری کارگاه بیــن المللی پایگاه هــای میراث 
 جهانی در بیســتون خبر داد و گفت: ایــن کارگاه بین المللی نیز 
 طــی روزهــای ۱۷  تــا ۱۹ شــهریور در بیســتون برگــزار 
 خواهد شــد. » راعی « افزود: برگزاری تور موسیقی بیستون نیز 

به بعد از برگزاری این کارگاه بین المللی افتاده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری اســتان 
کرمانشــاه گفت: بیش از6۰ درصد هزینه های سفر یک نفر صرف 

هزینه های غذا می شود. 
جلیل باالیی در مراسم افتتاحیه جشــنواره سفره ایرانی، فرهنگ 
گردشــگری اظهار کرد: فرهنگ و مکتب آشــپزی ایرانی یکی از 
مکاتب سه گانه شناخته شــده غذا در سطح جهان است، بنابراین 
غذا و فرهنگ مرتبط با آن از دیرباز در ایران دارای جایگاه ویژه ای 

بوده است.
وی ادامه داد: براساس تحقیقات به عمل آمده، بیش از ۷8 درصد 
گردشــگران قبل از حرکت و تعیین مقصد سفر خود به مقوله غذا 

در سفر و ویژگی های غذایی مقصد می پردازند. 
همچنین ایــن تحقیقات نشــان می دهد که بیــش از6۰ درصد 
 کل هزینه های ســفر یک فــرد، صرف هزینه هــای غذا خوردن 

می شود.
مدیرکل میراث فرهنگی کرمانشــاه گفت: اگر ما به یک نفر طعم 
خوش غذای کرمانشاهی را بچشــانیم، او می تواند حداقل چهار 
نفر را از این منظر به استان کرمانشــاه هدایت کند و اما اگر طعم 
 غذای کرمانشــاهی به مذاق او خوش نیامد براســاس تحقیقات 
 به عمل آمده حداقل او می تواند یازده نفر را از ســفر به کرمانشاه 
 بــه واســطه نامطلــوب بــودن طعــم غذاهایــش منصــرف 
کند.وی تاکید کرد: غذاخوردن در فرهنگ ایرانی اســامی دارای 
 آیینی خاصی اســت که از جمله آنهــا می توانیم بــه آیین قبل 
از خوردن غذا، حرمت ســفره و کرامت ســفره بعد از خوردن غذا 

اشاره کرد. 
این مقام مســئول در اســتان کرمانشــاه گفت: ما به دنبال آنیم 
 که غذاهای معروف هر اســتان را به نام آن اســتان ثبت کنیم که 
به محض شنیدن نام یک استان ناخودگاه نام آن غذا هم به اذهان 

گردشگران متبادر شود.

 مشاوره های یک آلمانی برای 
مرمت خانه » شیخ  صفی الدین «

با اعالم مدیر پایگاه میراث جهانی؛

 برگزاری تور موسیقی در بیستون 
به تعویق افتاد

مدیرکل میراث فرهنگی کرمانشاه:

60 درصد هزینه های سفر
صرف غذا می شود

مســجد جامع اصفهان یکی از چند صد بنای مذهبی ایران است 
 که از دوره ســلجوقیان برای مردم نصف جهان به یــادگار مانده 
 و همچــون نگین درخشــانی اصالت خــود را همچنــان حفظ 
کرده اســت. به گــزارش رویش نیوز، مســجد جامع یــا به قول 
اصفهانی ها مسجد جمعه یا مسجد جامع عتیق یکی از مهم ترین 
و درعین حال قدیمی ترین بناهای مذهبی ایران است که به گفته 
کارشناسان سبک معماری این مســجد به شیوه رازی و یادگاری 
از دوره سلجوقیان است. مسجد جامع اصفهان مجموعه تاریخی 
گسترده ای به ابعاد۱4۰ در۱۷۰ متر است که از جمله قسمت های 
مختلف این مســجد صحن چهار ایوانی، شبســتان ها، مدرســه 
 مظفری، صفه هــای کوچــک دوره دیلمی، گنبــد نظام الملک، 
گنبد تاج الملک، محراب اُلجایتو، چهار ایــوان معروف به نام های 

صاحب، استاد، شاگرد و درویش است.
 یادگاری دوران  عباسیان

همان طور که گفته شد بنای فعلی مسجد جامع اصفهان به دوره 
ســلجوقیان برمی گردد، اما تعمیراتی که بــر روی این بنا صورت 
 گرفته مربــوط به دوره های بعــد از آن به  ویژه صفویه اســت، اما 
به گفته کارشناسان، با کاوش های باستان شناسی که بر روی این 
بنا صورت گرفته متعلقاتی از دوران آل بویه و قرن ســوم هجری 
در میان آن ها کشف شــده است. کارشناســان این حوزه با کشف 
یک پا ستون ازجمله تزئینات دوره ساســانیان در منطقه شمالی 
مسجد، دیرینه این بنا را به زمان قبل از اســام می برند، ازاین رو 
درباره تاریخچه تغییر و تحوالت مسجد اختاف نظرهایی در میان 
باستان شناسان وجود دارد. ساخت مسجد جامع نصف جهان به 
 قرن های نخست هجری و به زمان عباسیان برمی گردد که در قرن 
سوم هجری محراب آن تخریب و جهت قبله آن اصاح شده  است.

 مسجد جامع اصفهان اثری ثبت شده در یونسکو
مسجد جامع اصفهان در سی و ششمین نشست اجاس یونسکو 

در ســال ۲۰۱۲ به شــماره ۱۳۹۷ در میراث جهانی و نیز در ۱۵ 
دی ماه سال ۱۳۱۰ به شــماره ثبت ۹۵ در فهرســت آثار ملی به 
 ثبت رسیده اســت. این مســجد تاریخی در مجاورت میدان تازه 
 احیا شده امام علی )ع( یا میدان کهنه اصفهان در قرن دوم هجری 
ساخته شــد که این بنای تاریخی و مذهبی زیبا همچون نگینی 
نصف جهان را درخشان تر می کند. همچنین مهم ترین طرح های 
توســعه مســجد در دوران آل بویه و صفویه صورت پذیرفته اند، 
ازاین رو می توان گفت مسجد جامع اصفهان منعکس کننده هنر 

بیزانس و کاسیک در قالب یک بنای سنتی و اسامی است. 
این مسجد با نقشه چهار ایوانی بنا شده و از آنجاکه ابداعات هنری 

 و معمــاری ۱۵ قرن دوران اســامی را در خودگــرد آورده یکی 
از بهترین آثار مشهور در دنیای امروزی است. ایوان معروف به صفه 
صاحب که در دوران سلجوقی ســاخته  شده و تزئینات آن مربوط 
به عصر قراقویونلو و صفوی است کتیبه هایی از دوره های مختلف 

ازجمله صفویان را از خود به جا گذاشته است.
 مسجد جامع اصفهان مهم ترین مرکز مذهبی شهر 

در دوره اعراب
کاوش های تاریخی نشــان داده که به احتمال زیاد مســجد 
جامع اصفهان قبل از مسلط شــدن اعراب به این شهر مرکز 
مذهبی مهمی برای این شهر به شــمار می رفته و به صورت 

یکی از آتشــکده های این شــهر کاربرد ویــژه ای را به خود 
اختصاص داده اســت. به گفته برخی از باســتان شناسان، 
مسجد جامع اصفهان بر روی ویرانه های مسجد قدیمی تری 
 ســاخته  شــده که اعراب ســاکن قریه طهران در اصفهان 
و در قرن دوم هجــری آن را در یهودیه بناکــرده بودند که 
مســجد قبلی بر خرابه های ابنیه ای مربوط بــه اواخر دوره 
ساسانی برپا شــده بود. از آنجایی که مسجد جامع اصفهان 
 یکی از آثار باشکوه در دوره های مختلف اسام از لحاظ فنی 
و هنری است، از اهمیت و شــهرت به سزایی برخوردار است 
که این شهرت همه ساله مسافران داخلی و خارجی بسیاری 
را به خود جذب می کند، ازاین رو می توان گفت همان گونه که 
میدان امام ) ره ( اصفهان یادآور هنر و معماری صفویه است، 
مسجد جامع یا مسجد عتیق و محات اطراف آن بیانگری از 

جلوه دوران سلجوقیه و صفویه است.

شکوه دوران سلجوقی در قلب اصفهان؛

مسجد عتیق اصفهان یادگاری اصیل از صدر اسالم

قاب روز
سرو ابرکوه ) سرو ابرقو (

» سرو چهار هزار و پانصد ساله «، » مسن ترین موجود زنده ایران «، » دومین درخت کهنسال و ارگانیسم زنده جهان «، » دومین اثر طبیعی ایران ثبت شــده در فهرست میراث ملی « تنها چند عنوان مهم از سرو کهنسال ابرکوه که می تواند به عنوان یک اثر طبیعی، 
ایران، یزد و شهرستان ابرکوه و فرهنگ ایران زمین رو به جهان معرفی کند. محیط تنه این درخت در روی زمین یازده و نیم متر است و بلندای آن بین ۲۵ تا ۲8 متر برآورد شده است. بعضی از افسانه ها هم این درخت را به زرتشت پیامبر ایرانی نسبت می دهند. 

دانشمندان عمر این سرو  را  بیش از 4۰۰۰ سال می دانند و اهالی ابرکوه هم گفتند که این سرو یکی از ۱۲ درختی است که اصحاب رس که قومی درخت پرست بودند، می پرستیدند.

 مهدیه لطفی در نشســت » نقــش گروه های کوه گشــت 
در صنعت اکوتوریســم اصفهــان « که توســط مرکز علمی 
فرهنگی نقش جهان جهاد دانشــگاهی واحد اصفهان برگزار 
شد، با اشاره به اینکه  اکوتوریسم از گونه های مهم گردشگری 
است که با توسعه سازگاری باال دارد، اظهار کرد: این صنعت 
یک پتانســیل مهم برای کشورها به شــمار می آید و رقابت 
 برای در اختیار گرفتن صنعت توریسم به شدت افزایش پیدا 

کرده است. 
وی با اشاره به اینکه توریســم و صنعت توریسم از ساده ترین 
 راهکارها برای اشــتغال پایدار جوانان یک کشــور محسوب 
 می شــود، ادامه داد: اکوتوریســم همان بوم گردی اســت 
و در واقع سفری است مســئوالنه به طبیعت بدون گذاشتن 
 اثری بر آن کــه برای لذت بــردن از مواهــب طبیعی انجام 

می گیرد.
قابلیت اجرای اکوتوریسم با امکانات محدود

این کارشناس برنامه ریزی توریســم افزود: یک اکوتوریسم 
بــه فرهنگ مقصــد و طبیعت احتــرام می گــذارد چرا که 
جایگاه اکوتوریسم در گردشــگری برخاف سایر زمینه های 

گردشــگری نیازمند شــرکت های کوچک و با اســتفاده از 
راهنمایان محلی و امکانات محدود قابلیت اجرا دارد. بنابراین 
یکی از مهم ترین اصول برای اکوتوریســم این است که تنها 

اثری که از آن در طبیعت به جا می ماند عکس و خاطره است.
لطیفی اضافه کرد: نقش اکوتوریســم در جهــان در دو گروه 
 ماجراجویانه یا ورزشــی و بــه هدف لذت بــردن از طبیعت 
 و حیات وحش تقســیم می شــود که در کشــور مــا اغلب 
گروه ها به گردشــگری ماجراجویانه و ورزشــی به ســمت 
 طبیعت مــی رونــد و ســعی دارند کــه مکان هــای بکر 
و دســت نخورده را پیدا کنند. این در حالی است که در دنیا 
گروه دیگری نیز وجود دارند که با هدف لذت بردن از طبیعت 
 و حیات وحــش وارد یک طبیعت می شــوند کــه این نگاه 
در کشــور ما نســبت به نوع اول کمتر وجود دارد. وی افزود: 
ایران جزو۱۰ کشور برتر جهان با جاذبه های گردشگری، جزو 
پنج کشــور برتر جهان در تنوع مکان های گردشگری، جزو 
سه کشور جهان در تنوع اکوتوریســم و پس از هند باالترین 

میزان گردشگری توریسم در جنوب آسیا را در اختیار دارد.
 آسیب خشکی زاینده رود به اکوتوریسم

 مســئول بوم گردی اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع دستی اســتان اصفهان گفت: شهر اصفهان در چهار 
 منطقه زاینــده رود، کوه صفه، نــاژوان و آثــار تاریخی باید 
به عنوان مکان های اکوتوریســمی تمرکز کند. باید متوجه 
باشیم که اصفهان شهری متناسب برای توریسم و گردشگری 
اســت چرا که دارای خاک حاصلخیز، آب و مصون از بایای 

طبیعی با آب و هوای مناسب است.
لطفی به مهم ترین جاذبه های اکوتوریســمی شهر اصفهان 
اشــاره کــرد و گفت: زاینــده رود بی شــک اولیــن جاذبه 
اکوتوریسمی اصفهان است که با خشــکی آن در سال های 
گذشــته آســیب جدی به این نــوع گردشــگری و صنعت 
اکوتوریسم اصفهان وارد شده اســت.  وی ادامه داد: کوه صفه 
دومین منطقه گردشــگری اکوتوریســم اصفهان است که 
با افزایش امکانــات این مجموعه گروه ســنی با جنس های 
 مختلف می توانند از آن اســتفاده کنند، امــا باید بدانیم که 
در کوه صفه باید اصول مدیریت اکوتوریسم انجام شود و نباید 
فعالیت هایی صورت گیرد که موجب فرسایش و آلودگی شود 
که متاسفانه امروز هم فرســایش و هم آلودگی در کوه صفه 

موجود است.
 ناژوان سومین منطقه گردشگری اصفهان

این کارشناس برنامه ریزی توریسم با اشــاره به اینکه بیشه 
ناژوان ســومین منطقه گردشــگری اکوتوریســم اصفهان 
محســوب می شــود و جاذبه های موجــود در آن به عنوان 
چهارمین جاذبه گردشگری است، گفت: ناژوان هنوز موجب 
طراوت شهر اســت. باید در نگهداری این ریه اصفهان تاش 
 کنیم. این موضــوع هم به عنوان یک صنعــت برای اصفهان 

و هم به عنوان ریه شهر از اهمیت باالیی برخوردار است.
لطفی اظهار کــرد: تبلیغات برای اطاع رســانی جاذبه های 
طبیعــی در اصفهان به شــدت ضعیف اســت و گاهی حتی 
تابلوهای هدایت شــونده وجود ندارد. ۱4 درصد افراد از نبود 
امنیت فردی و اجتماعی در اکوتوریســم هــای اصفهان به 
خصوص اکوتوریسم های اطراف شهر را چالش اصلی اصفهان 
می دانند وعده ای دیگر فضای نا امن موجود در شهر اصفهان 

را از چالش های اصلی اکوتوریسم اصفهان عنوان کرده اند.
وی اضافه کرد: نبود رعایت اصول بهداشتی، نبود مواد غذایی 
بهداشتی و نبود اقامت گاه ها و میهمان پذیرها موجب شده 
که طبیعت گردی در اصفهان با چالش مواجه شــود چرا که 
قطعا توریســت هایی که برای اکوتوریســم به اصفهان وارد 
 می شوند به دنبال هتل پنج ســتاره نیستند چرا که بهترین 
هتل ها را در کشور خود دارند. از طرف دیگر تعداد گردشگران 
نباید فراتر از ظرفیت محیط باشد چرا که این امر نیز موجب 

تخریب طبیعت شده و از چالش های اکوتوریسم است.
 تاسیس 100 اقامتگاه بوم گردی تا پایان سال 95

مســئول بوم گردی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دســتی اســتان اصفهان در پایان خاطرنشــان کرد: 
برآوردهای ما از میزان استقبال نشان می دهد که به احتمال 
زیاد در اســتان اصفهان۱۰۰ اقامتگاه بومگردی تا پایان سال 

۹۵ تاسیس شود.

یک کارشناس گردشگری گفت: توسعه طبیعت گردی، ایجاد فرصت شغلی، اولویت به جوامع محلی، کاهش 
 آثار منفی در ورود اکوتوریســم ها، طیف بندی اســتان از نظر توان طبیعت گردی از جمله مواردی است که 

می تواند به رفع چالش های موجود بر سر راه اکوتوریسم کمک کند.

  تبلیغات برای 
 اطالع رسانی 

جاذبه های طبیعی 
در اصفهان به شدت 
ضعیف است و گاهی 

حتی تابلوهای 
 هدایت شونده 

وجود ندارد

نقش گروه های کوه گشت در صنعت اکوتوریسم استان؛

اصفهان پایلوت بوم گردی کشور
یک طبقــه از پروژه مســکونی واقــع در حریــم درجه دو 
خانــه تاریخی ملک در مشــهد بــا همکاری شــهرداری 
منطقــه و با ابــاغ ضوابــط از ســوی مالک بنــا کاهش 
 پیدا کــرد. مدیــرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشگری استان خراســان رضوی گفت: این عملیات در 
راســتای حفاظت از حریم آثار تاریخی به ثبت رســیده در 
فهرســت آثار ملی  و برابر ضوابط  و قوانیــن حرایم صورت 
گرفت. زارع صفت با اشــاره بــه اینکه این خانــه در محور 
تاریخی خیابان ارگ که از مهمترین محورهای تاریخی زنده 
و فعال مشهد اســت قرار دارد افزود: به منظور حفظ منظر 
بصری خانه تاریخی ملک، روز گذشــته  تخریب یک طبقه 
از پروژه مسکونی واقع در حریم این اثر  با زیربنای4۰۰ متر 
مربع کلید خورد.بــه گفته وی در حال حاضــر  خانه ملک 
 در راستای رســالت حفظ و احیاء و ترویج هنرهای سنتی 
 و صنایع دســتی، پــس از مرمــت و بــا تغییــر کاربری 
به مرکز هنرهای ســنتی میــراث فرهنگی و گردشــگری 
تبدیل شــده و هنرمندان توانمنــد اســتان در بالغ از۱۰ 
کارگاه زنــده هنــری در ایــن مرکز بــه فعالیــت  های 
 هنری مشــغولند. ایــن خانــه همچنین محــل برگزاری 
 نمایشــگاه هــای صنایــع دســتی، عرضــه محصوالت 
صنایــع دســتی و تولیــدات فرهنگــی و محــل آموزش 
هنرجویان رشــته های هنری اســت. به گــزارش روابط 
 عمومــی معاونت میــراث فرهنگــی خانه ملــک که یکی 
از نمونــه خانه هــای تاریخــی و زیبــای برجا مانــده از 
دوران انتقــال معمــاری در اواخر عصر قاجاریــه در بافت 
قدیمی مشــهد اســت متعلق بــه  مرحوم حاج حســین 
ملــک متولد ســال۱۲۵۰ خورشــیدی اســت. حســین 
ملــک در ســال ۱۳۲۳ قمــری در مشــهد اداره اماک 
پــدر را در دســت گرفت و در ســال ۱۳۱6 خورشــیدی 
شــروع به وقف اموال خــود کــرد. کتابخانــه ملی ملک 
با تولیت آســتان قــدس رضوی، چنــد قطعــه  ملک در 
 ســال۱۳4۰، دو بیمارســتان رضوی در چناران و سجادیه 
 در تربــت جــام کــه بــه شــهرداری تحویل داده شــد 
 از جملــه وقف هایــی اســت کــه از ســوی وی صورت 
گرفته است. حاج حســین ملک در سال ۱۳48خورشیدی 
باغ وکیل آباد را وقف مردم مشــهد کــرد و تولیت آن را به 

شهرداری مشهد سپرد. 
 او همچنیــن  در ســال ۱۳۳8خورشــیدی بــا وقــف

 ۲۰۰ هکتــار زمین به فرهنگیان مشــهد، بــه هر فرهنگی 
 در این شــهر۵۱۰ متر زمین اعطاء کرد. حاج حسین ملک 

در چهارم مرداد  ماه سال ۱۳۵۱شمسی درگذشت.

کاهش یک طبقه از پروژه 
مسکونی در حریم خانه ملک

ویژه
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اخباريادداشت

فرمانده ســپاه حضــرت صاحــب الزمان)عج( اســتان اصفهان 
 گفت: نظام اسامی و اســام ناب از روزی که مبارزه را آغاز کرد،

 از ۲۲ بهمن تا بــه امروز خون هایــی را نثار کرد و امــروز نیز در 
جبهه های مقاومت، شــهدای مدافع حــرم را تقدیم می کند که 
باعث شده جنگ را از مرزهای کشور به سواحل مدیترانه بکشانند 

تا درون کشور شاهد هیچ اضطرابی نباشیم.
سردار غامرضا ســلیمانی افزود: امروزه استکبار، در سوریه، یمن 
و دیگر کشــورها، حضور قدرتمندانه و فاتحانه ای ندارد؛ بلکه در 
آخرین سنگرهای باقیمانده خود، مذبوحانه در حال مقاومت است 

و تا نابودی اش فاصله ای نمانده است.
وی افــزود: امروز اســتکبار تمام توان خــود را بــه کار گرفته تا 
جمهوری اسامی را که به عنوان یک الگوی موفق برای کشورهای 
آزاده و مســلمان ظاهر شــده، شکست دهد؛ اما شــهدای دوران 
مبارزه و جبهه های مقاومت ملت ایران توانستند تمام توطئه های 
دشمن را خنثی کنند و نوار پیروزی های متعددی را برای انقاب 

اسامی رقم بزنند که این نوار پیروزی همچنان استمرار دارد.
فرمانده ســپاه اصفهان تصریح کرد: رییس جمهــور آمریکا اخیرا 
اذعان کرده که موهای من در قضیه ســوریه سفید شد؛ حال آنکه 
این جمله را رییس جمهور کشــوری بیان می کند که اگر زمانی 
آمریکایی ها درون کشــوری عطســه می کردند، در  آن کشــور 
طوفان به پا می شــد؛ اما امــروز امپراطوری کــه ادعای رهبری 
جهان را داشــت، تمام توان و هزینه خود را در موضوع ســوریه به 
کار می بندد؛ در حالی که کوچک ترین دستاوردی برایشان ندارد 
و چنان عرصه بر آنان تنگ شده که نامزد ریاست جمهوری آمریکا 
)ترامپ( در سخنان انتخاباتی خود چنین اظهار می کند: »داعش 
را اوباما و کلینتون به وجود آوردند« و این به دســت نیامده، جز با 
خون مطهر شهدای پیروزی انقاب اسامی، دفاع مقدس و مدافع 

حرم.
 ســردار ســلیمانی ادامه داد: امروز دشــمن تمام تاش خود را 
می کند که جنگ را به داخل کشــور بکشــاند؛ اما به برکت خون 
شهدای مدافع حرم، نتوانســته به رویاهایش جامه عمل بپوشاند 
و در تمام توطئه های خود برای ایجاد آشــوب و نا امنی در ایران، 
با شکست مواجه شد و ما تمام اعمال خرابکاری تروریست ها را از 
زمان ورود به کشور تا حفر تونل و... رصد کردیم و منتظر بودیم تا 
لحظه آخر تمام فعالیت خود را انجام دهد؛ در نهایت همه شــان را 

گرفتار کردیم.
اگر به مصــرف کاالی خارجی عادت کنیــم، در عرصه 

اقتصادی شکست خواهیم خورد
فرمانده سپاه استان اصفهان بیان کرد: آنچه امروز کشور ما را دچار 
مشکل کرده و نگاه دشمن را بدان معطوف ساخته، عرصه فرهنگی 
و اقتصادی اســت؛ اما این بدین معنا نیست که ما در این دو عرصه 
ناکارآمد هســتیم؛ بلکه بالعکس، اگر در این دوعرصه نیز همچون 
عرصه جهــاد و مقاومت، از منویات رهبری تبعیــت و به آن عمل 

کنیم، موفق شده و از این تنگنا نیز به خوبی عبور می کنیم.
سردار ســلیمانی افزود: امروز جنگ، جنگ اقتصادی و نبرد، نبرد 
فرهنگی است و امروزه غرب تمام توانش را در این دو عرصه به کار 
گرفته تا به ما بگوید باید مصرف کننده کاالی غربی باشــیم و در 
زمینه هسته ای نیز تمام فشارهایی که برقرار شد، به این دلیل بود 
که می خواستند به ما القا کنند که باید فقط مصرف کننده باشیم 
و حق تولید نداریم و اگر ما دچار این خطای اســتراتژیک شــویم 
و درعوض مصــرف کاالی داخلی که در بســیاری از موارد دارای 
کیفیتی بهتر از مشابه خارجی است، به واردات و مصرف کاالهای 

خارجی روی بیاوریم، در عرصه اقتصادی شکست می خوریم.

رییس ســازمان بســیج مهندســین عمران اســتان اصفهان، درباره 
فعالیت های سازمان بسیج »مهندسین عمران« این استان اظهار داشت: 
۲هزار و ۲00 بسیجی در قشر بسیج مهندســین عمران استان در حال 
فعالیت هستند و پیش بینی می شــود که تعداد اعضای سازمان، تا پایان 

سال ۲ برابر شود.
مجید حمزه با اشــاره به برنامه های عمومی در نظر گرفته  شــده برای 
قشــر بســیج مهندســین عمران افزود: برگزاری بازدیدهــای علمی و 
تخصصی، برنامه های آموزشی و برپایی حلقه های صالحین، از جمله این 
برنامه هاست. رییس سازمان بسیج مهندسین عمران استان اصفهان، با 
اشاره به برگزاری 34 نشست روشــنگری ادامه داد: موضوعاتی همچون 
مسکن، ساخت وســاز، مسائل شهری، معماری اســامی و شیوه اجرای 
مبانی معماری اسامی در شهر، محیط زیست و آب، از جمله موضوعاتی 

است که در حلقه های صالحین مطرح می شود.
وی بیان کرد: جشــنواره طراحی و ســاخت المان های ارزشی در سطح 
شهر، به زودی توسط این سازمان برگزار می شــود که در آن المان هایی 
با مضامین ارزشــی و مذهبی در ورود ی های شهر اصفهان، گلزار شهدا و 
مکان هایی که توجیه ساخت المان را دارد، به شهرداری اصفهان پیشنهاد 

داده می شود تا این المان های ارزشی در سطح شهر گسترش یابد.
حمزه با اشــاره به برگزاری یادواره شــهید ســید محســن صفوی در 
شهریورماه بیان کرد: این شــهید واالمقام به عنوان شهید شاخص قشر 
بسیج مهندسین عمران در سال 95 انتخاب شــده است. شهید صفوی 
برادر سرلشکر سید یحیی صفوی است و در دوران دفاع مقدس، فرمانده 
قرارگاه مهندسی صراط المســتقیم بوده و فعالیت های شاخصی در این 

دوران انجام داده است.
وی با اشــاره به برنامه های جنبی در نظر گرفته شــده برای این یادواره 
ادامه داد: 3 انیمیشن برای معرفی شــهید صفوی و کارهای شاخص وی 
برای انتشــار در فضای مجازی در حال تولید است؛ همچنین مجموعه 
کتاب »شاهکارهای مهندســی دوران دفاع مقدس« تدوین می شود که 
نخستین شــماره آن، درباره شهید سید محســن صفوی نوشته و تهیه 

می شود.
رییس سازمان بسیج مهندســین عمران اســتان اصفهان، درباره سایر 
فعالیت های سازمان بسیج مهندســین عمران استان تصریح کرد: دفتر 
خدمات فنی و مهندسی با مشارکت مهندسان بسیجی در حال تشکیل 
است که طی آن، خدمات مهندســی با تخفیف ویژه برای افرادی انجام 
می شود که نیازمند هستند؛ همچنین چند پروژه در این راستا در دست 
اقدام است. وی با اشاره به فعالیت های جهادی تخصصی قشر مهندسین 
عمران گفــت: برگزاری جلســات مشــاوره خدمات فنی و مهندســی 
ساختمان، به صورت رایگان برای عموم مردم در دستور کار قرار دارد. در 
تاش هستیم که هر هفته با اطاع رسانی قبلی، این برنامه در مساجد و 

پایگاه های مقاومت سطح شهر برگزار شود.

فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج(:

مدافعان حرم، آرامش را به کشور 
هديه کرده اند

ريیس بسیج مهندسین عمران اصفهان:

 المان های مذهبی در شهر
گسترش می يابد

پیشنهاد سردبیر:
بهره برداری از یک هزار و 610 طرح در استان اصفهان

مشاور رییس موسســه تحقیقاتی واکسن و سرم ســازی رازی اصفهان گفت: این 
موسسه، تامین کننده 95درصد واکسن دامی،60درصد واکسن طیور و 7 واکسن 
استراتژیک انسانی مورد نیاز کشور است. سیدجابر موسوی، در گردهمایی اعضای 
هیئت علمی این موسسه با هدف معرفی واکســن های جدید همچون نیوکاسل 
مقاوم به گرما، کلــون وگومارو، افزود: این واکســن ها پیش از ایــن، وارداتی بود؛ 
اما هم اکنون با کیفیتی بهتر، با یک ســوم قیمت مشــابه خارجی در این موسسه 
تولید می شود. وی، با اشــاره به شــیوع تب برفکی در بین دام های کشور در اوایل 
تابستان و نبود واکســن مورد نیاز و به موقع برای پیشگیری از شیوع این بیماری، 
گفت: ما تولیدکننده هستیم و سازمان دامپزشــکی باید به موقع نیاز خود را اعام 
و درخواست می کرد. موسوی گفت: به دلیل محدودیت زمانی، نگهداری و هزینه 

باال، نمی توان داروی تب برفکی را در حجم زیاد تولید کرد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اســامی گفت: دولت در زمینه تحقق 
سیاست های اقتصاد مقاومتی، حمایت از شرکت های دانش بنیان را مد نظر قرار 

دهد. 
حمیدرضا فوالدگر با توجه به حمایت دســتگاه هایی که تخصص اجرایی مربوطه 
را درخصوص طــرح های دانش بنیــان دارند، اظهار کرد: دانشــگاه هــا، وزارت 
صنعت و معدن، جهاد کشــاورزی و نفت، از جمله دستگاه های متخصص اجرایی 
هستند که توان حمایت از شــرکت های دانش بنیان را داشــته و یکی از بهترین 
 مسیرهای توســعه، حمایت از شرکت های مذکور اســت. وی افزود: شرکت های 
دانش بنیان، وظیفه تجاری سازی را به عهده داشــته و در این رابطه باید از مرحله 
طرح، نمونه سازی و تحقیقات صنعتی، به تولید رسید تا طرح ها هم به ثمر برسند و 

نتایج و اثر آنها کاربردی شوند.

از شرکت های دانش بنیان بايد حمايت شودتولید واکسن  پزشکی و دامپزشکی مورد نیاز کشور در اصفهان

خبر

اســتاندار اصفهــان، در حاشــیه ســفر خود به شهرســتان 
فریدونشهر، با حضور در جلسه شــورای اداری این شهرستان، 
آرامش، امنیت و آسایش امروز کشــور را به برکت خون شهدا 
و صبوری خانواده های آنها دانســت و اظهار کرد: هفته دولت 
یادآور شــهادت ۲ دولتمرد ایران اســامی، شهیدان رجایی و 
باهنر اســت که فرصت بســیار خوبی برای بیان دستاوردهای 

دولت در یک سال گذشته به مردم است.
رسول زرگرپورافزود: دولتمردان در یک شرایط بسیار سخت با 
تورم باال، خالی بودن خزانه و مشکات فراوان، دولت را تحویل 

گرفتند و تاش کردند که با تدبیر و امید حرکت کنند.
برجام، غل و زنجیر را از پای اقتصاد کشور باز کرد

زرگرپور در بخش دیگری از سخنان خود با اعام اینکه برجام، 
نتایج بسیار مهمی برای کشور داشته است، بیان کرد: براساس 
دیدگاه نماینده ولــی فقیه و امام جمعه اصفهــان، برجام کار 
بسیار مهم و اساسی بوده اســت و بدعهدی طرف مقابل، نافی 

اقدام بزرگ دولتمردان نیست.
وی یکی از اصلی ترین و مهم ترین اثرات برجام را باز شدن غل 
و زنجیر از پای اقتصاد کشور برشمرد و تصریح کرد: ارتباطات و 

تعامات کشور با جهان، پس از برجام عادی شد.
 اســتاندار اصفهان با بیــان اینکه بــا برجام، ایران هراســی و 
اسام هراســی در دنیا از بین رفت، گفت: متاسفانه آمریکا به 

بسیاری از تعهدات خود در برجام عمل نکرد.
وی خاطرنشــان کرد: برگزاری انتخاباتی ســالم و با شکوه، از 
افتخارات دولت تدبیر و امید اســت که نتایــج آن، مورد تایید 
همه قرار گرفت و امیدواریم که انتخابات سال آینده نیز با شکوه 

برگزار شود.
زرگرپــور در ادامه، طرح نظام ســامت را کار بســیار بزرگی 
 خواند و تصریح کــرد: با اجرای طرح نظام ســامت، وضعیت

 بیمارســتان ها، هرینه های دارو و هزینه هــای درمانی بهبود 
پیدا کرد. وی با اعام بهــره برداری از یک هــزار و 610 طرح  
همزمان با هفته دولت در استان، افزود: این طرح ها با اعتباری 
بالغ بر ۲3۸0میلیــارد تومان، برخاف همــه محدودیت ها و 

مشکات مالی دولت، افتتاح می شود.
 اســتاندار اصفهان در بخش دیگری از اظهــارات خود، با بیان 
اینکه دولت تــورم 45درصد را به ۸درصد رســاند، گفت: این 
 اقدام شــبیه یک معجزه بود و برای نخستین بار تورم در کشور 

تک رقمی شد.
وی خاطرنشان کرد: با بســته های حمایتی دولت و کارگروه 
تســهیل و رفع موانع تولیــدی، درحال خارج شــدن از رکود 

هستیم و نشانه های رونق اقتصادی در حال ظاهر شدن است.

استاندار:

بهره برداری از يک هزار و 610 
طرح در استان اصفهان

مدیر آموزش ســازمان آتش نشــانی شــهرداری اصفهان، 
نشــان  »آتــش  روزه   4 آموزشــي  دوره  برگــزاری  از 
داوطلــب« از تاریــخ 15 تا 1۸ شــهریورماه در ایســتگاه 
 شــماره 7 آتش نشــانی اصفهــان واقــع در میــدان الله 

خبر داد.
 شــهاب رضایی افزود: دوره آموزشــي آتش نشان داوطلب 
به منظور افزایش آگاهی، دانش و فرهنگ ایمنی در ســطح 
خانواده ها، در قالب آموزش هــای کوتاه مدت، میان مدت و 

بلند مدت برگزار می شود.
وی با اشاره به اینکه شرکت در این دوره های آموزشی 4روزه 
که به صورت ماهانه برگزار مي شود، رایگان و برای عموم افراد 
آزاد اســت، تصریح کرد: از مزیت این دوره ها این اســت که 
همه اعضای یک خانواده، محله یــا گروه، می توانند به اتفاق 

یکدیگر و به صورت گروهی در این کاس ها شرکت کنند.
مدیر آموزش ســازمان آتش نشــانی شــهرداری اصفهان، 
درخصوص مباحث مطــرح در این دوره ها اظهارداشــت: 
 تئــوری مباحــث حریــق، مبانــی و تکنولــوژی حریق،

رفتار شناسی حریق، آشنایی با طرز کار خاموش کننده های 
دستی، مدیریت بحران، شــناخت گازها، کمک های اولیه و 
ســایر موارد مفید و کاربردی برای خانواده هــا، از عناوین 

آموزشی در این دوره هاست.

نایب رییس کمیســیون حقوقی، اقتصادی و گردشــگری 
شورای اسامی شــهر اصفهان، با تاکید بر حمایت از تولید 
داخلی گفت: فرهنگ استفاده ازکاالهای خارجی باید تغییر 
کند. ســید کریم داوودی تاکید کرد: کمیســیون حقوقی، 
اقتصادی و گردشگری شــورای اسامی شــهر اصفهان بر 
مبنای شــعار امســال، »اقتصاد مقاومتی، اقــدام و عمل«، 
فعالیت هــای خود را پیش مــی برد. وی تصریــح کرد: در 
بخش اقدام و عمل مد نظر مقام معظم رهبری، هر دســتگاه 
وظیفه ای حول 3 محور تفکر درون زدایی، ارتقای بهره وری 
و افزایش قدرت مالی دارد و برای هر بخش باید برنامه ریزی 
دقیقی انجام دهد. نایب رییس کمیسیون حقوقی، اقتصادی 
و گردشگری شــورای اسامی شــهر اصفهان، با ابراز تاسف 
از اینکه مصــرف کاالهای خارجی برای خانــواده ها به یک 
فرهنگ تبدیل شده است، گفت: مسئوالن فرهنگی باید در 

راستای تغییر نگرش گام بردارند.
وی تصریح کرد: در حــال حاضر کیفیــت برندهای تولید 
لباس، لوازم خانگی و ســیمان در شهر و کشور ما، با کیفیت 

و استانداردهای روز دنیا برابری می کند.
داوودی اظهارکــرد: مــردم باید از تولیدات داخلی کشــور 
خودمان حمایت کننــد؛ زیرا حمایــت از کاالهای داخلی، 

وظیفه ملی است.

 برگزاری دوره آموزشی 
آتش نشان داوطلب در اصفهان 

فرهنگ استفاده ازکاالهای 
خارجی بايد تغییر کند

شورااصناف آتش نشانی

 نقش پررنگ اصناف 
در پیروزی انقالب اسالمی

اصفهان، شهر هوشمند 
کشور شد

عضو اتاق اصناف و بازرگانی شهرســتان اصفهان، به 
نقش پررنگ اصناف در پیروزی انقاب اسامی اشاره 
کرد و افزود: اصناف از معدود اقشــاری اســت که در 

کارنامه تاریخ انقاب، نقطه تاریک ندارد.
رســول جهانگیری اظهار کرد: تاریخ انقاب از ســال 
 4۲ آغاز شــد که در ابتدای راه شــکل گیری انقاب، 
کســبه در توزیع و نشــر بیانیه های امــام نقش موثر 
داشــتند. در ســال 57 و همزمان با پیروزی انقاب 
اســامی نیز اصناف تا 31 شــهریور 59 نقش موثری 
داشتند و مسئولیت اقتصادی در این دوره بر عهده آنها 

بود. 
عضو اتاق اصناف و بازرگانی شهرستان اصفهان عنوان 
کرد: مرحله سوم انقاب از ســال 59 و همزمان با آغاز 
جنگ تحمیلی بود که تا پایان آن، با حضور در جبهه، 
با مال و جان خود پای انقاب ایستادند و پس از جنگ 
 نیز در دوران سازندگی به میدان آمدند  و نقش موثری 

ایفا کردند.
وی خاطر نشــان کرد: پس از آن نیز کار به تحریم ها 
رسید که اصناف بدون تحمیل هیچ هزینه ای به دولت، 
پای انقاب ایستادگی کردند و به پای هدفمندسازی 

یارانه ها نیز ایستادند.

اصفهان در مراسم اختتامیه دومین همایش »شهر هوشمند؛ 
زیر ساخت و فرصت های ســرمایه گذاری«،  به عنوان شهر 

منتخب کشور معرفي شد.
مدیرعامل ســازمان فاوای شــهرداري اصفهــان، با اعام 
این مطلــب گفت: این همایش در شــش شــاخص جذب 
ســرمایه ، اتوماســیون شــهرداری، خدمات الکترونیکی 
شهروندی، زیرســاخت های اطاعاتی و ارتباطی، مدیریت 
هوشمندسازی )وجودساختار مدون( و پایدارسازی توسعه 

شهر هوشمند، مورد ارزیابي قرار گرفت.
حیدریان، با اشاره به نحوه ارزیابي شهرهاي منتخب، تصریح 
کرد:  این شهرها از ســوی دو نماینده از وزارت ارتباطات، دو 
نماینده از وزارت کشور، دو نماینده از کارگروه های همایش 
و  شــش نفر از مدیران فاوای استانداری های کشور برگزیده 
شــدند. وی ادامه داد: امســال براي رقابت عادالنه ، ارزیابی 
شهرها در سه سطح شــهرهای زیر ۲00هزار نفر، شهرهای 
با جمعیــت بین ۲00هزار تــا یک میلیون نفــر جمعیت و 

شهرهای با جمعیت باالی یک میلیون  نفر انجام شد.
وي خاطر نشــان کرد: در این همایش، شــهرداري اصفهان 
در سه محور »جذب ســرمایه«، »زیرساخت هاي اطاعاتي 
و ارتباطي« و »خدمات الکترونیکي شهروندي«، نظر هیئت 

داوران را کسب کرد.

شهرداری

داخل مطب جای ســوزن انداختن هم نیست. بیماری برای 
رفتن به اتاق پزشــک بیتابی می کند و همراهــش، با هزار 
خواهش و تمنا ســعی در آرام کردنــش دارد. در راهرو نیز 
هیاهویی برپاســت. نگاه که می کنی، پزشــک با قدم های 
شــمرده و آرام، خود را از بین ســیل چشــم انتظاران به در 
ورودی مطب می رساند. منشــی که دفتر نوبت دهی اش از 
انبوه اسامی و شماره ها پر شــده است، با رسیدن او قدم علم 
می کند و همه را به رعایت نوبت هایشــان فرا می خواند که 
کسی عصبی و آشفته از راه می رســد. منشی در ذهن خود 
جواب های همیشــگی اش را مرور می کند. دیگر انگار همه 
عادت کرده اند؛ باز هم یا جای پارک گیر نیامده یا با ترافیک 

مواجه شده است.
شــدن  تبدیــل  درمانــی،  مراکــز  نامتــوازن   توزیــع 
مجتمع های مسکونی به ســاختمان های پزشکان، نبودن 
پارکینگ های اســتاندارد و قوانین ضابطه مند، ســاختار 
ترافیکی اصفهان را در نقاطی از شــهر دچــار گره های کور 

کرده است.
مطالبه گــری از نهادهای باالدســتی، به حل 

گره های ترافیکی درمانی کمک می کند

علیرضا صلواتی، معــاون حمل ونقل و ترافیک شــهرداری 
اصفهان، در همین راســتا با تاکید بر ریشه یابی این معضل 
می گوید: مسئله تردد باال در خیابان آمادگاه و مجتمع های 
پزشکی در آن، از گذشته وجود داشته؛ اما متاسفانه امروزه در 
خیابان هایی همچون هشت بهشت غربی، رودکی و محتشم 

کاشانی، آمادگاه های دیگری در حال شکل گیری هستند.
 وی تصریح می کند: بخش عمده ای از مراکز درمانی موجود، 
فاقد پارکینگ مناسب هستند و عدم وجود بسترهای حمل و 
نقل عمومی در این مکان ها نیز به این مسئله دامن زده است.

صلواتی با اشاره به اینکه باید به سمت اصاح قوانین برویم، 
ادامه می دهد: خأل های فعلی در قانون، جوابگوی اقتضائات 
و نیازهای امروزه نیست؛ مســائل ترافیکی مرتبط با درمان، 
 همبســتگی همه نهادها را می طلبد و یــک نهاد به تنهایی 

نمی تواند مشکات را برطرف کند.
وی یادآورمی شــود: خیابــان های ابوالحســن اصفهانی و 
شــهدای خواجو، به طور تقریبی کارکردهــای خود را پیدا 

کرده اند و توان کاربری جدیدی در آنها وجود ندارد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان خاطرنشان 
می کند: تمامی بیمارستان ها از جمله سینا، عیسی بن مریم 

و خورشید، با مشکاتی دســت به گریبان هستند که الزم 
است کارشناسان دانشــگاهی درمانی و مدیریتی، دست در 

دست هم برای حل آن به میدان بیایند.
وی می افزاید: باید مطالبه گری از مجلس شــورای اسامی 
به وسیله تدوین الیحه ای از طرف شــورای اسامی شهر و 
تقدیم آن از ســوی شورای عالی اســتان ها در همین رابطه 
صورت بگیرد و بررسی شود که چرا زیرساخت های حمل و 
نقل عمومی برای اصفهان، توسط دولت صورت نگرفته است.

صلواتی با اشاره به اینکه راهکارهای کوتاه مدتی برای آرام و 
روان سازی ترافیک شهر در نظر گرفته شده است، می گوید: 
فرهنگ سازی، نصب تجهیزات پیشرفته در راستای حمل و 
نقل هوشــمند، نصب دوربین های کنترل ترافیک در سطح 
شهر و فرهنگ اســتفاده از دوچرخه برای ایجاد حمل و نقل 
پاک، نوسازی ناوگان اتوبوســرانی و احداث 5 خط اتوبوس 

واحد با سوخت یورو5، از این جمله اند.
وی بیان می دارد: هر مسئله ای به زمینه سازی های خود نیاز 
دارد و برای اجرای درســت آن، باید پیوست های ترافیکی، 
اطاع رسانی و انتظامی به خوبی تعریف شده باشد تا زمینه 

فکری آن در ذهن شهروندان شکل بگیرد.
علت گــره هــای ترافیکــی درمانــی، عدم 

پیش بینی های مناسب است
 غامحســین صادقیــان در ادامه با اشــاره به علــت یابی 
 گره های ترافیکی درمانی اظهار می کنــد: مهم ترین علت 
گره های ترافیکی درمانی، عدم پیش بینی کاربری های الزم 

در بخش درمان است.
وی با اشاره به معضل ترافیک درمانی منطقه یک شهرداری 
اصفهان می افزاید: در منطقه یک، ۸ بیمارستان وجود دارد 
که عاوه بر معضات ترافیکی، بعداز ظهرها اهالی این منطقه 

را با مشکات متعددی رو به رو کرده است.
رییس کمیسیون بهداشت و سامت شورای اسامی، با بیان 
اینکه در احداث مطب ها ضابطه خاصــی وجود ندارد، ادامه 
می دهد: بیش از 90درصد کاربری های بهداشت درمانی، در 

محله های غیر مرتبط قرار دارد.
 در پایان می توان گفــت آنچه بیش از هرچیــز خودنمایی 
می کند، لزوم بازنگــری و اصاح قوانیــن در عرصه هموار 
کردن عرضه خدمات درمانی و شــروع تغییرات پیوســته 
در بافت شهری و جانمایی مناســب و درست مراکز درمانی 
 در بلند مدت اســت؛ تــا با پراکندگــی این مراکــز، توزیع

عادالنه تری در ســطح مناطق شهری نســبت به آنها انجام 
شود. 

از سوی دیگر با توجه به حجم باالی مراجعات شهروندان به 
این مراکز، ایجاد پارکینگ های مجهز و سیستم نوبت دهی 

دیجیتال نیز خالی از لطف نخواهد بود.

گره های ترافیکی اصفهان نیاز به جراحی دارد

نصب تجهیزات 
پیشرفته در 

راستای حمل و 
نقل هوشمند، 

نصب دوربین های 
کنترل ترافیک و 

فرهنگ استفاده از 
دوچرخه،  ازجمله 
راهکارهای کوتاه 
مدت  روان سازی 

ترافیک شهر 
است

توزيع نامتوازن مراکز درمانی، تبديل شــدن مجتمع های مسکونی به ســاختمان های پزشکان و نبودن 
پارکینگ های استاندارد و قوانین ضابطه مند، ساختار ترافیکی اصفهان را دچار مشکل کرده که اين مهم، 

نیازمند جراحی است.
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پیشنهاد سردبیر: 
ذوب آهن پولدار شد، سپاهان نه!

کاپیتان دوم ذوب آهن که امیدوار اســت اواخر ســال جاری به 
میادین بازگردد، پای خود را به تیغ جراحان ســپرد. مدیرعامل 
ذوب آهن به همراه برخی دیگر از مدیران و مســئوالن باشــگاه 
هم اواسط هفته جاری به منزل حدادی فر رفتند و با عیادت از او 

جویای احوالش شدند.
قاسم هم البته با کمی تاخیر تصاویری از عیادت مدیران باشگاه 
را در صفحه شخصی خود در اینستاگرام قرار داد و از این طریق 

از آنها تشکر کرد.

تشکر به سبک حدادی فر 

فوتبال جهان

اســطوره فوتبال برزیل به ســتایش از مســی پرداخت و او را 
کامل ترین بازیکن جهان دانست و از رونالدو هم تمجید کرد.

 مروارید ســیاه فوتبــال برزیــل از رابطه خوب خود با باشــگاه
 رئال مادرید ســخن بــه میــان آورد و درباره لیونل مســی و 

کریستیانو رونالدو هم سخن گفت.
او ابتدا درباره رونالدو گفت: او یک گلزن بســیار بزرگ و بالفطره 
اســت و من را به یاد رونالدوی برزیلی می اندازد. این دو به هم 
شباهت دارند. رونالدو بســیار بلند پرواز است و لحظه ای دست 
از تالش برنمی دارد. او مــی تواند به هر هدفــی که می خواهد 
دست پیدا کند. اســطوره فوتبال برزیل درباره مسی گفت: لئو 
در شرایط کنونی، کامل ترین بازیکن جهان است. او این توانایی 
را دارد که در هر پســتی به میدان برود و بدرخشد. پله در پایان 
سخنانش درباره رئال مادرید گفت: همواره رابطه خوبی با رئال 
داشتم و حتی نزدیک بود که با این تیم هم قرارداد امضا کنم اما 

چون سانتوس را دوست داشتم، در این تیم باقی ماندم.

اسکای اسپورتس ایتالیا مدعی شــد که باشگاه ناپولی به دنبال 
جذب هری کین، مهاجم تاتنهام است. پس از جدایی هیگواین 
به مقصد یوونتوس بــا 90 میلیون یورو، ناپولی با دســتی باز به 
فکر خرید یک مهاجم کارآمد اســت و با وجود جذب میلیک از 
آژاکس با 32 میلیون یورو، هنوز ســطح خط حمله ناپولی به آن 
جایی که باید نرسیده است.آنها به دنبال جذب ستاره 23 ساله 
تاتنهام هستند که البته سران این باشگاه بارها اعالم کردند که 
هری کین فروشی نیست. مســلما اگر ناپولی برای جذب کین 
اصرار داشته باشــد، کار ســختی در مذاکره با دنیل لوی پیش 
 رو خواهد داشــت زیرا رییس آمریکایی بارهــا ثابت کرده که به 

هیچ وجه ستاره های تیمش را از دست نمی دهد.

دروازه بان منچسترســیتی که شــایعه رفتنش از این تیم به گوش 
می رســد، ابراز امیدواری کــرد که برای حل مشــکالت فعلی اش 

می تواند با سرمربی اسپانیایی خود به توافق برسد.
پپ گواردیوال، ســرمربی منچسترســیتی در بازی برگشت تیمش 
برابر استوا بخارســت در پلی آف لیگ قهرمانان اروپا برای اولین بار 

در این فصل به جو هارت میدان داد.
هارت که از ابتدای این فصل نیمکت نشین بوده و شایعه رفتنش از 
ورزشگاه اتحاد به گوش می رسد، پس از این بازی که با پیروزی یک 
بر صفر آبی پوشان شهر منچستر و صعود آنها به مرحله گروهی لیگ 
قهرمانان همراه بود، به خبرنگاران گفت: ما در تیم  یک مربی درجه 
یک داریم. کســی که باشــگاه از مدت ها پیش به دنبال استخدام 
او بود. او نظرش را در مورد مســائل مختلف خواهــد گفت و تمام 
چیزهایی که در این طرف و آن طرف گفته می شود، پوچ و بی اساس 
است. ما داریم مســائلمان را مانند مردان حل می کنیم و به نتیجه 

خواهیم رسید.
هارت افزود: من برای منچسترســیتی بازی کردم و از این کار هم 
لذت بردم. در واقع هر بار کــه این کار را انجــام داده ام، از آن لذت 
برده ام. انتقاداتــی که از هارت صورت گرفته و به نظر می رســد که 
یکی از دالیل کنار گذاشــته شدن او از ســوی پپ گواردیوال بوده، 
بازی با پای ضعیف اوســت. هارت اما در بازی برابر استوا بخارست 
صد درصد پاس هایش را به مقصد رســاند. او در پاســخ به سوالی 

درباره این آمار گفت: خب، خوک ها هم پرواز می کنند، نمی کنند؟
در جریــان بازی هر بار که هارت 29 ســاله صاحب توپ می شــد، 
هواداران منچسترســیتی او را تشــویق می کردند و در پایان بازی 
هم آنها ایستاده دروازه بان ملی پوششــان را هنگام خروج از میدان 

تشویق کردند.
سنگربان شماره یک تیم ملی انگلیس در این باره عنوان کرد:همه ما 
می دانیم که یک وضعیتی به وجود آمده است، ما داریم با بازیکنان 
 و یک کادر فنی خوب اوضــاع را به خوبــی اداره می کنیم و من از

 بازی ام لذت بردم.
هارت در پایان گفت: ورزشــگاه اتحاد برای من مکان خاصی است  
و من هرگز این را از کســی پنهان نکرده ام. من دوســت دارم اینجا 
باشم اما در فوتبال شرایطی رخ می دهد که ما باید مانند مرد با آنها 
روبه رو شویم. من واقعا از هواداران منچسترسیتی قدردانی می کنم.

پله:

 مسی، کامل ترین بازیکن جهان است

ناپولی به دنبال ستاره تاتنهام

هارت: 

من و پپ مسائلمان را 
مثل دو مرد حل می کنیم

فضای مجازی

پاداش باشگاه های ایرانی حاضر در فصل جاری لیگ قهرمانان چند ماه 
پس از حذف آنها به صورت نقدی از طرف کنفدراســیون فوتبال آسیا 

پرداخت شد.
از آنجا که پاداش های کنفدراسیون فوتبال آسیا بابت برد و مساوی در 
هر بازی، بازی های خارج از خانه و صعــود از مرحله ای به مرحله دیگر 
به تیم های شرکت کننده در لیگ قهرمانان تعلق می گیرد پول زیادی 
 نصیب سپاهان نمی شود زیرا طالیی پوشان اصفهانی با تنها یک برد از

 6 مســابقه با قعرنشــینی به کار خود در گروه اول این رقابت ها پایان 
دادند.در عوض، ذوب آهن در مرحله مقدماتی 14 امتیاز به حساب خود 
واریز کرد. روند خوب شــاگردان یحیی گل محمدی در لیگ قهرمانان 
البته با حذف این تیم در مرحله یک هشــتم نهایی به پایان رســید اما 
سبزپوشان اصفهانی اکنون می توانند دســت کم از این بابت خوشحال 
باشند که به واسطه نمایش درخشان  آنها در دور گروهی پاداش نسبتا 

قابل مالحظه ای نصیبشان خواهد شد.

مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن اظهار کرد: برای پیشرفت در ورزش، 
امیدوارم برنامه استراتژیکی نهادینه شــود. البته شعار دادند اما در 
 عمل چیزی ندیدیم. کســانی که ورزش را در دانشــگاه ها تدریس

 می کننــد و به نوعی ســکاندار ورزش کشــور هســتند، در طول 
تصدیشــان نه تنها هیچ بار مثبتی به ورزش اضافه نکردند بلکه یک 

طال نیز از المپیک قبلی کمتر گرفتیم.
ســعید آذری افزود: این امر نشــان می دهد برنامه خاصی نداریم و 

بیشتر وقتمان صرف حاشیه ها و چالش های ورزش می شود.
وی با بیان اینکه تمام قهرمانان مــا در المپیک یکی پس از دیگری 
دستشــان از مدال کوتاه ماند، در ادامه گفت: اینکه 10 ماه مانده به 
المپیک به ســراغ بچه ها برویم جوابی نداده و نخواهد داد که البته 

نمونه اش را در این المپیک دیدیم.
آذری ادامه داد: اولین اتفاق بزرگ اصفهان مدال آوری سهراب بود و 

از این فرد باید تشکر ویژه ای کرد.

پس ازدریافت مطالبات از AFC؛

ذوب آهن پولدار شد، 
سپاهان نه!

.
هیچ تورنمنت ورزشــی در ســطح جهان بی تردید بزرگ تر از جام 

جهانی فوتبال نیست که آرزوی هر کشوری حضور در آن است.
2018 مــی تواند آمال مــا برای یک جشــن ملی باشــد و از طرف 
دیگر فرصتی برای پرزنت دوباره فوتبال ایــران در جهان، آن هم در 
شرایطی که ایران تیمی جوان شده و آینده دار است و می تواند ابتدا 
با صعود به روسیه و ســپس با حضوری موفق در جام جهانی بار دیگر 

پس از نسل 2006 تولدی دوباره در دنیای فوتبال داشته باشد.
دقیقا از یک هفته دیگر تا آغاز این چالش بزرگ باقی اســت و نباید 
فراموش کنیم که تک تک ما بایســتی تفکر و خواست ملی صعود به 
جام جهانی را در خود ایجاد کنیم. تیم ملــی ما اصال از پیش، صعود 
کرده نیست و بایستی برای دســتیابی به هدف بزرگی که دارد همه 

ما بسیج شویم. 

حمیت ملی در حمایت از تیم ملی واکنش مدیرعامل سپاهان به فسخ قرارداد با پادوانی؛ مخالفت سازمان لیگ با درخواست تراکتور

می خواهد زرنگی کند

امیررضا خــادم معاون پارلمانــی وزارت ورزش در تاریــخ 30 خرداد 
93 طی نامه ای به ســازمان لیگ دســتور دادند که اســتقالل 1۵ و 
پرســپولیس 18 میلیارد حق دارنــد هزینه کنند. نکته اینجاســت 
که نصرا... ســجادی هم در تاریخ 93/10/۷ تذکر جــدی داده بود که 
استقالل و سپاهان باید ســقف بودجه را رعایت کنند اما با این وجود 
بهرام افشارزاده همان ســال، بودجه در نظر گرفته شده برای استقالل 
را 3۵ میلیارد در نظر گرفت و در اســفند ماه همان ســال این موضوع 
را رســانه ای کرد! در واقع همه آنچه که خــادم و وزارت ورزش به آن 
دالیل مدیریت قبل را برکنار کرده بودند با هزینه ای بیشتر  ادامه یافت.

امروز که نامه های شکایت عادل شیحی، پروپئیچ و هلمکه به باشگاه 
استقالل رسیده و بخشــی از بدهی های این باشگاه طی دو سال اخیر 
رسانه ای شده مشخص می شود که نه تنها نظر وزارت در مورد کاهش 
هزینه ها یا تولید انبوه بدهی ها برای اســتقالل به نتیجه نرسیده بلکه 
اوضاع از قبل هم بدتر شــده و در بعد قهرمانی هم افتخاری برای این 

باشگاه کسب نشده است.

در واقع بایــد تاکید کرد که اســتقالل به صورت کامل از دســتورات 
وزارت ورزش ســرپیچی کرده و از همه بدتر اینکه مشــخص نیست 
درآمد ساالنه اسپانسر این باشــگاه طبق اعالم رسمی امیر رضا خادم 
در تاریخ 24 اردیبهشت 93 در حدود 2۵ میلیارد تومان بوده، چگونه 
و کجا هزینه شده که امروز استقالل تنها برای همین دو سال این همه 

طلبکار دارد .
این همه در حالی رخ می دهد که پیش از این 2۵ میلیارد، اســتقالل 
و پرســپولیس تنها 3 میلیارد تومــان از وزارت ورزش بودجه دریافت 
 می کردند و بــا این وجود هــم بدهی هــای کمتری داشــتند و هم 
جام آورتر بودند و هم ســازه هایی مثل ورزشــگاه حجازی را ساخته 
بودند. شاید دلیل مسدود شدن حســاب های باشگاه استقالل همین 
باشد که وزارت ورزش و سازمان بازرسی متوجه شوند این 2۵ میلیارد 
درآمد در ســال » بیش از 60 میلیارد در دو سال و نیم « کجا و چگونه 
هزینه شده که استقالل این همه بدهی به بدهی های قبلی اضافه کرده 

و این همه نامه شکایت از فیفا دریافت کرده است؟

قاب روز خارج از گود

لئوناردو پادوانی مدافع برزیلی ســپاهان که 
یک ســال دیگر با این تیم قــرارداد دارد، از 
آنجایی که تصمیم به جدایی از تیم سپاهان 
گرفته، به واسطه برخی بندها در قراردادش 
مذاکراتش با اســتقالل را آغاز کرده و بدون 

هماهنگی قصد جدایی از سپاهان را دارد. 
مدیــر عامــل ســپاهان در مورد شــرایط 
پادوانــی گفت: »ایــن بازیکــن می خواهد 
زرنگــی کنــد،  یعنــی ابتــدا با اســتقالل 
قرارداد بســته تــا پولش را بگیــرد و زمانی 

که خیالش از فســخ قــرارداد با ســپاهان 
 راحت شــد، طلبش را نیز از باشگاه دریافت 

کند.«

تیم تراکتورســازی تبریــز موافق برگــزاری بازی خود با پرســپولیس 
در ورزشــگاه انقالب کرج نیســت و نیت داشــت این بازی را در صورت 
مهیا نشــدن ورزشــگاه یــادگار امــام در اســتادیوم اختصاصی خود 
برگزار کند.  اما با توجه بــه اتفاقاتی که در بازی دوســتانه بین تیم های 
تراکتورســازی تبریز و پیکان تهران رخ داد و ســنگ پرانی تماشاگران 
تیم تراکتورســازی تبریز منجر به شکســتن ســر علی حمودی شــد 
ســازمان لیگ برتر به طور غیر رســمی اعالم کرده به هیــچ وجه اجازه 
برگزاری دیدار بین تیم های تراکتورســازی تبریز – پرســپولیس را در 
ورزشــگاه اختصاصی تیم تراکتورســازی را نخواهد داد. هر چند شورای 
 تامین هم از ابتدا موافق این مســئله نبود.ســازمان لیگ برتر می گوید

 نمــی تواند بازی را بــه تاخیــر بیاندازد و اگر ورزشــگاه آماده نباشــد 
20تراکتورسازی باید ورزشگاه دیگری را برای برگزاری بازی اعالم نماید.

درآمدهای آبی پوشان کجا هزینه شده؟

استقالل در باتالق بدهی ها
کیانوش  رستمی 

خادم حرم  حضرت معصومه)س( شد
 کیانوش رســتمی، قهرمــان المپیک ریــو در حرم کریمه

 اهل بیت )س( حضور یافت و پس از زیارت مضجع شــریف 
این بانو، با آیت ا... سعیدی دیدار و گفت وگو کرد.

  کیانوش رســتمی نیــز که در ایــن دیدار نشــان خادمی

 حضرت فاطمه معصومه)س( را از آیت ا... ســعیدی، تولیت 
آستان مقدس دریافت کرد، گفت: یقینا مدال نوکری کریمه 
اهل بیت)س(  از مدال المپیک برای من با ارزش تر اســت و 

انرژی من را در طی مسیر قهرمانی مضاعف می کند.

با نگاهی به المپیــک 2012 لنــدن و 2016 ریو به یک 
حقیقت تلخ نزد بسیاری از کشورها می رسیم؛ استفاده از 
افراد غیر بومی و اعطای پناهندگی و تابعیت برای رسیدن 

به مدال و اعتبار.
روی کاغــذ و البتــه در فرآیندی منطقــی و فطری، یک 
ورزشکار بهتر است واقعا متولد خاک خودش باشد و برای 
پرچم راستین کشورش تالش کند؛ آن هم در آوردگاهی 
به نام المپیک که اساس آن صلح و دوستی و راستی است؛ 

نه تغییر چهره، ریا و انتقام و ...
بســیاری از قهرمانــان کنیایی دوومیدانی در 10 ســال 
گذشته به کشــورهای مختلف اروپایی و آمریکای شمالی 
پناهنده شــده و بالفاصلــه در تیم های ملــی آنها حاضر 
شده اند، در دو سال گذشــته حتی نام این ستارگان را نیز 

تغییر داده اند تا مردم جهان به نامشان شک نکنند.
ورزشــکاران چینی نیز همین وضعیت را دارند. در تنیس 
روی میز، ژیمناستیک و شیرجه شاهد مهاجرت بسیاری 
از آنها هســتیم. به این ســتارگان البته تابعیت مشروط 
داده می شــود و نوعی برده داری مدرن نیــز در این میان 
مشهود اســت. به عنوان مثال، بریتانیا به دو دونده از کنیا 
به شرطی تابعیت انگلیســی می دهد که در توکیو 2020 
مدال داشته باشند. شبکه CNBC در گزارشی در این باره 
آورده است: »طبق داده های ثبت شــده، حدود 8 درصد 
ورزشکاران حاضر در 10 تیم بزرگ در این دوره المپیک 
غیر بومی هســتند و این رقم برای ریو 2016 بســیار تلخ 

و قابل تامل اســت. در دهه گذشته، 3۵ درصد 
از ستارگان ورزشی آمریکا در تیم های 

ملــی در مقاطع ســنی مختلف، 
غیر بومــی بوده اند و اغلب 

از آمریــکای جنوبــی 
نــام  آفریقــا   و 

ثبت  را  خود 
کرده اند.«

 از ســال 1980 به بعد، با توجه به فضای پس از دو جنگ 
جهانی و رکود اقتصادی در اروپای شــرقی، بســیاری از 
اروپایی ها به کشورهایی چون آلمان، ایتالیا، مجارستان و 
ایرلند پناهنده شدند. در این میان، سهم ورزشکاران ملی 

بسیار زیاد و قابل توجه بوده است.
 از این دســت می شود به شــریدان، ســتاره آمریکایی- 
ایرلندی اشاره کرد که در المپیک 1904، 1906 و 1908 
خوش درخشــید. ۵ مدال طال، سه نقره و یک برنز حاصل 
کار این ســتاره بود و نتیجه اینکه خانــواده اش تابعیت 
آمریکا را کسب کردند و در این کشــور ماندنی شدند. از 
المپیک 1896 تا کنون، از مجموع 2600 مدال کســب 
شده برای آمریکا، 130 مدال را ستارگان غیر بومی کسب 

کرده  اند.
 اکنون سوال اینجاست که آیا یک ســتاره ملی پوش که 
احتماال مدیون مردم کشــورش بوده و با ثــروت ملی به 
تیم های ملی رســیده، حق دارد تابعیت خــود را تغییر 
داده و زیر پرچم کشــوری دیگر برای فتح المپیک تالش 

کند؟ این پرسشی است که می تواند پایه های 
المپیک را تکان دهد؛ محلی 
برای صلح و دوســتی یا 

جنگ به هر قیمتی!

کارلوس کــی روش در اردوی تیــم ملــی در ایتالیا دو 
بازی تدارکاتی برای شــاگردانش برابر رقبای نه چندان 
قدرتمنــد ترتیب داد کــه ماحصل این بازی هــا دو برد 
پرگل بود. نکته جالب این دو بازی بــه پنهان کاری های 
مربی پرتغالــی برمی گشــت جایی که نــه اطالعاتی از 
لیست بازیکنان ایران در اختیار رسانه ها قرار گرفت و نه 
تصاویری منتشر شــد و اگر هم این اتفاق در بازی نخست 
برابر اســپال افتاد با نام های جعلی و شماره پیراهن های 

اشتباهی بود!
در ایــن که چــرا کی روش 

سیاســت حرکــت در 
پنهــان  و  تاریکــی 
کاری آن هــم در این 
برهه که با پیشــرفت 
دیگــر  تکنولــوژی 
نمی تــوان جلوی درز 

 اطالعــات محرمانــه را گرفــت، در پیــش گرفــت 
پاسخ ها و گمانه زنی های زیادی انجام شد؛ گرچه بیشتر 
این گمانه زنــی ها به احتمال ایجــاد تغییرات در ترکیب 

تیم ملی به نسبت بازی های مرحله قبلی برمی گشت. 
کارلوس همواره در تمام ســال هایی کــه در ایران بوده 
کمترین تغییرات را برای تیم هایش در مسابقات مختلف 
در نظر گرفته که دلیل اصلی آن هم برمی گشــت به نبود 
نفرات جانشــین مناســب در روی نیمکت؛ امــا حاال که 
با پوســت اندازی در تیم ملی در هر پســت شاهد حضور 
چند جوان آماده و با انگیزه هســتیم ایجاد تغییرات زیاد 
 کار ســختی نیســت. به خصوص که حریفان ایران تصور 
می کنند این تیم با همــان ترکیب قبلی به میدان خواهد 
رفت. فرض را براین بگیریم که سیاســت کی روش برای 
پنهان کردن همین تغییرات برابر جاسوسان قطر و چین 
بوده؛ این سوال پیش می آید که در ترکیب اصلی تیم ملی 
چند جابه جایی صورت خواهد گرفت؟ اولین تغییر به نظر 
درون دروازه اتفاق بیفتد جایی که علیرضا بیرانوند گزینه 
شماره یک برای ایستادن در ترکیب اصلی و پرکردن جای 
خالی علیرضــا حقیقی ناآماده خواهد بــود. در خط دفاع 
بعید به نظر می رســد تیم ملی تغییری داشــته باشد و 
ترکیب چهار نفره رضاییان، سیدجالل، منتظری و حاج 
صفی به میدان خواهند رفت مگر اینکه میالد محمدی 

به این ترکیب اضافه شود.
 در پســت هافبک دفاعی بازگشــت آندو به روزهای 
خوب این نویــد را می دهــد که کاپیتــان اول تیم 
ملی در کنار ســعید عــزت الهی به میــدان برود 
 و نفراتــی مثل امیــد ابراهیمــی و کامیابی نیا 
نیمکــت نشــین شــوند.جلوی ایــن دو نفــر 
جهانبخــش آمــاده و ســرحال وینگر راســت 
خواهد بود و وحید امیری هــم وینگر چپ خواهد 
بــود؛ گرچه مهدی ترابــی هم این شــانس را دارد که 
وارد ترکیب شــود. اشــکان دژاگه هم به عنوان بازیکن 
پشت مهاجم در مرکز قرار خواهد گرفت. گزینه اول خط 
حمله هم کسی نیست جزء ســردار آزمون که این روزها 
 درخشــش باالی او در قاره ســبز ســرو صدای زیادی به

 راه انداخته است و جانشــین او نیز مهدی طارمی خواهد 
بود. حاال با ایــن ترکیب باید دید کــی روش برنامه های 
 دیگری بــرای تغییــرات و ســورپرایز قطــر و چین در 

دو بازی اول مقدماتی خواهد داشت یا نه؟

پشت پرده اقدامات ضد جاسوسی کی روش؛

 ترکیب تیم ملی
 تغییر می کند؟!

المپیک و آلودگی غیر بومی ها؛

 برده داری نوین در جهان ورزش
 با عنوان تغییر تابعیت

آذری:

 بیشتر وقتمان صرف حاشیه ها 
و چالش های ورزش می شود
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روان شناسی شخصیت 

داستان  کوتاهحکایت ها

پیشنهاد سردبیر: 
نیکی کردن، قیمت ندارد
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دانستنی ها

آیا می دانید با چشــم غیر مجهز به تلســکوپ می توان ۶ هزار ســتاره را در 
آسمان مشاهده کرد.

آیا می دانید کشور تایوان از نظر موقعیت جغرافیایی در خطرناک ترین نقطه 
جهان قرار دارد.

آیا می دانید تشکیل و تولد سیاره ای مشابه زمین حداقل به ۳ میلیون سال 
نیاز دارد.

آیا می دانید برای فــرار از جاذبه زمین به ســرعت ۱۱ کیلومتر در ثانیه نیاز 
است.

تفکر مثبت

اگر موفقیت و رضایتمندی بر اســاس نمره دهی یــک تا ده ارزیابی 
می شــد، برای ایجاد زندگی مــورد عالقه تان ، بایــد در ابتدا همه 
روزه زمانی را به خودتان اختصاص دهید تا به شــخصی در ســطح 
 ده تبدیل شــوید که قادر اســت آن ســطح از موفقیــت را ایجاد و 

حفظ کند.
اوه، ســرتون شــلوغه؟ عجیبه، فکر می کردم فقط خــودم این طور 
هستم. مهم نیست که اکنون در چه مرحله زندگیتان هستید، من و 
شما حداقل در یک چیز با هم مشترک هستیم: ما همه می خواهیم 

زندگیمان را ارتقا دهیم. 
نمی خواهــم بگویم که مشــکلی داریم، امــا ما به عنــوان آدمیزاد 
طوری متولد شــده ایم که می خواهیم به شــکل بی وقفه ای رشد و 
 پیشرفت کنیم. من باور دارم که همه ما اینگونه هستیم. با این حال

 مردم هــر روز از خواب بیدار می شــوند و زندگی مثــل قبل پیش 
می رود.

اگر موفقیت و رضایتمندی بر اســاس نمره دهی یــک تا ده ارزیابی 
می شد، می توانســتیم بگوییم که همه می خواهند در همه جوانب 
زندگیشان، نمره ده را کســب کنند؛ روشی وجود دارد که این کار را 

در عرض شش دقیقه می توانید انجام دهید.
 متد ســیورز را انتخــاب کنیــد، روشــی ترتیبی که شــش تا از 
کارآمدترین تمرینات شناخته شده ارتقای شخصی را با هم ترکیب 
می کند. در حالی که برخــی از افراد می توانند ســاعت ها برای این 
تمرینات وقــت بگذارند، تنها یــک دقیقه برای هــر تمرین – و به 
 طور کلی شــش دقیقه- طول می کشــد که نتایج خارق العاده آن را 

ببینید.
فقط تصور کنید که شش دقیقه نخست روز اینگونه آغاز شود:

دقیقه اول: س مثل سکوت
به جای آنکه دکمــه »snooze« یــا چرت زدن را فشــار دهید و 
سپس با استرس و خســتگی روزتان را آغاز کنید، اولین دقیقه روز 
را به ســکوتی هدفدار اختصاص دهید. به آرامی بنشــینید، سکوت 
 و آرامش را برقرار ســازید و نفس های عمیقی بکشــید. شــاید به 
تمرکــز بپردازید. روی خــود متمرکز شــوید و شــرایط مطلوب 
 ذهنی ایجــاد کنید که شــما را به ســوی داشــتن روزی کارآمد 

رهنمون کند.
شاید در آن لحظات به شــکرگزاری و قدردانی از خداوند بپردازید. 
زمانی که در سکوت می نشینید، ذهنتان را آرام می کنید، به بدنتان 
آرامش می بخشــید و اجازه می دهید که اســترس از بدنتان خارج 
شود. شــما با این کار مفهومی عمیق تر از وضوح، هدف و جهت یابی 

خواهید یافت.

روزی روزگاری پســرک فقیــری برای گــذران زندگی 
و تامیــن مخــارج تحصیلش دستفروشــی می کــرد. از 
 این خانه بــه آن خانــه می رفت تا شــاید بتوانــد پولی

 به دست آورد. 
روزی متوجه شــد که تنها یک ســکه ۱0 سنتی برایش 
باقیمانده اســت و این درحالی بود که شــدیدا احساس 
گرســنگی می کرد. تصمیم گرفت از خانــه ای مقداری 

غذا تقاضا کند. به طور اتفاقــی درب خانه ای را زد. دختر 
جوان و زیبایی در را باز کرد. پسرک با دیدن چهره زیبای 
دختر دســتپاچه شــد و به جای غذا، فقط یک لیوان آب 
درخواســت کــرد. دختر که متوجه گرســنگی شــدید 
 پسرک شده بود به جای آب برایش یک لیوان بزرگ شیر

 آورد.
 پســر با آرامش و آهســتگی شیر را سر کشــید و گفت : 

چقدر باید به شما بپردازم؟ دختر پاسخ داد: چیزی نباید 
بپردازید. مادرم بــه ما آموخته کــه نیکی،قیمتی ندارد.

پسرک گفت: پس من از صمیم قلب از شما سپاسگزاری 
می کنم.

 ســال ها بعد دختر جوان به شــدت بیمار شد. پزشکان 
محلی از درمان بیماری او اظهــار عجز نمودند و او را برای 
ادامه معالجات به شهر فرستادند تا در بیمارستانی مجهز، 

متخصصان نسبت به درمان او اقدام کنند.
 دکتر هوارد کلی، جهت بررســی وضعیت بیمــار و ارائه 
مشاوره فراخوانده شــد. هنگامی که متوجه شد بیمارش 
از چه شــهری به آنجا آمده برق عجیبی در چشــمانش 
درخشــید. بالفاصله بلند شد و به ســرعت به طرف اتاق 

بیمار حرکت کرد.
 لباس پزشــکی اش را بر تن کرد و بــرای دیدن مریضش 

وارد اتاق شد. در اولین نگاه اورا شناخت.
 سپس به اتاق مشــاوره باز گشــت تا هر چه زودتر برای 
نجات جان بیمارش اقدام کند. از آن روز به بعد زن را مورد 
توجهات خاص خود قرار داد و سر انجام پس از یک تالش 

طوالنی علیه بیماری، پیروزی ازآن دکتر کلی گردید.
 آخرین روز بســتری شــدن زن در بیمارســتان بود. به 
درخواست دکتر هزینه درمان زن جهت تایید نزد او برده 
شد. گوشه صورتحساب چیزی نوشت. آن را درون پاکتی 

گذاشت و برای زن ارسال نمود.
 زن از بــاز کــردن پاکت و دیــدن مبلغ صورتحســاب 
واهمه داشــت. مطمئن بود که باید تمــام عمر را بدهکار 
 باشد. ســرانجام تصمیم گرفت و پاکت را باز کرد. چیزی 
توجه اش را جلب کرد. چند کلمه ای روی قبض نوشــته 
شده بود. آهسته آن را خواند: بهای این صورتحساب قبال 

با یک لیوان شیر پرداخت شده است. 

حالت چشم ها: 
1- چشم های شیب دار و مورب )متمایل به باال، متمایل به 

پایین(: 
الف- متمایل به باال: نشانه ســاعی بودن، تیز هوشی، خوشبختی 
و غرور صاحب آن اســت. اگر ابروها نیز به طرف باال شیب داشته 

باشند، غرور بیشتر فرد را به نمایش گذاشته است. 
 ب- متمایل به پایین: نشــانه شــخصیت محافظه کار صاحبشان

 می باشد. آنها افرادی هســتند که قبل از انجام هر عملی درباره 
آن زیاد فکر مــی کنند و جوانب آن را می ســنجند. اکثرا افرادی 
بدبین، موذی و حیله گر هســتند. این چشــم ها همراه اســت 
با ابروهایی با شــیب رو به پایین. نژاد زرد، ترکمــن ها در ایران و 
 بربرها دارای اینگونه چشم ها هستند )که شامل ویژگی های باال

 نمی شوند.( 

2- چشم ها با گوشه داخلی نوکدار: 
این حالت نشان دهنده کنجکاوی افراد است. باعث تغییر بخت و 
اقبال همچنین وضعیت و شخصیت آنها در میانسالی می شود. اگر 

بیش از حد باشد قادر به تمرکز حواس نیستند. 
3- چشم هایی با خطوطی کوچک در خارج از چشم : 

این حالت نشانه خنده رویی و شاد بودن افراد است. 
4- چشم های گود و فرو رفته: 

این چشــم ها در افراد مرموز، مــوذی، درونگرا و کســانی که به 
سختی می توان آنها را درک کرد و با آنها ارتباط برقرار کرد، دیده 

می شود. 
آنها در اکثر مواقع احساسات خود را پنهان می کنند و اجازه نمی 
دهند دیگران از افکارشــان ســر در بیاورند. در صورتی که به هم 

نزدیک هم باشند، آدم های دورو و متظاهر هستند. 

5- چشم های برجسته: 
 البتــه در بعضــی از بیماری هــا ماننــد گواتر ایــن حالت دیده 
می شــود که در این تعریف جا نمی گیرد. صاحب این چشــم ها 
 افرادی اجتماعی خیلی صریح و با غریبه ها ســریع ارتباط برقرار

 می کنند.دارای اعتماد به نفس قوی هستند.آنها می توانند یاور و 
پشتیبان خوبی برای دوستانشان باشند. 

6- چشم هایی با دیده شدن پلک پایین: 
در بیشــتر مردم هر دو پلک دیده می شــود ولی در نژاد زرد یک 
پلک دیده می شــود. در مردم عادی به غیر از نــژاد زرد اگر این 
 حالت وجود داشــته باشد نشــانه خونســردی زیاد، سنگدلی و

 بی تفاوتی است.آنها دوســتان کمی دارند و دوســتی های آنها 
 نیز با دوام نیســت. در کل آنها با دیگران به سختی ارتباط برقرار

 می کنند. 

گام هایی برای تقویت اعتماد به نفس 
گام اول: به کلمه اعتماد به نفس فکر کنیم 

 هر لحظــه در طــول روز کــه فرصــت یافتیم بــه کلمه
 اعتماد به نفس فکر کنیــم، چنین تفکری در طوالنی مدت 
باعث می شــود کم کم این ویژگی مثبت را در خود ببینیم. 
هیچ چیز به اندازه تکــرار و تلقین عبارت های تاکیدی موثر 
نمی تواند ضمیر ناخودآگاه ما را تحت تاثیر قرار دهد و ما را 
به این باور برساند که من می توانم؛ پس بیایید مرتب تکرار 
کنیم من می توانم ... من می توانم... فکر کردن و تکرار کردن 
موارد مثبت، باعث ایجاد یک آرامش در وجودمان می شود 
که این آرامش همان طور کــه قبال هم گفتیم یکی از معانی 

واقعی اعتماد به نفس است. 
گام دوم: برای خود و نفسمان ارزش قائل شویم

حتما تا به حال این مصرع را زیاد شنیده اید: از کجا آمده ام، 
آمدنم بهر چه بود؟ آیا به معنی آن فکــر کرده اید؟ خداوند 
منان وقتی ما را آفرید از روح بی کران خود در وجود ما دمید 
و نزد فرشتگان بزرگ خود ما را خلیفه خود روی کره زمین 

خواند.
 فکر کــردن و پذیرفتن چنین جمله ای باعث می شــود ما 
به ارزش وجــودی خود پی ببریم و خود را دوســت بداریم؛ 
هیچگاه خود را دســت کم نگیریم و این را بدانیم و در خود 

پرورش دهیم که ما از هیچ کس کمتر نیستیم. 

 - هیچ مترســکی را شبیه گرک نســاخته اند! شبیه 
پلنگ یا خرس هم نســاخته اند! به گمانم ترسناک تر 

از آدمیزاد وجود ندارد. 
- بزرگ ترین دشمن سعادت و آزادی انسان ها، دفاع 

کورکورانه از عقاید و باورهای غلط است!
 - با قلب و دست و چشــم تهی از احساس، می توانی 

زندگی و مرگ آرامی داشته باشی. 
- آرام؟ آرام برای چه باید گرفت؟ وقتی بمیریم، خود 

به خود آرام می گیریم!
- همه انسان ها به طور یکســان محکومند که روزی 

بمیرند. ایستاده مردن، بهتر از زانو زده زیستن است. 
- می گویند دیوارهای خانه چیزی از انسان هایی که 
در آن زندگی کرده اند در خود حفظ می کند، چیزی 
از رفتارشان، حرکات و گفت و گوهایشان. خانه هایی 
 که انســان های خوشــبخت در آن زندگی می کنند

 نشاط برانگیزتر از خانه های افراد نگون بخت است. 
- زندگی آنچه زیسته ایم نیســت، بلکه همان چیزی 
 اســت که در خاطرمان مانده؛ بــرای همین به یادش 

می آوریم تا روایتش کنیم. 

اعتماد به نفس

هایالیت

 از کوفي عنان )دبیر کل ســابق ســازمان ملل
  و برنــده صلــح نوبــل( پرســیدند: بهترین

 خاطره ای  کــه  از دوران تحصیل خود دارید 
چه بود؟

او جواب داد: »روزي معلم علوم ما وارد کالس 
شــد و برگه ســفید رنگــي را به تخته ســیاه 
چســباند. در وســط آن لکه اي با جوهر سیاه 

نمایان بود.«
معلم از شاگردان پرسید: »بچه ها در این برگه 

چه مي بینید؟«
همه جواب دادند: »یک لکه سیاه آقا«

 معلــم بــا چهــره اي اندیشــمندانه لحظاتي 
 در مقابــل تختــه کالس راه رفت و ســپس با 
 دســت خود به اطراف لکه ســیاه اشــاره کرد

  و گفــت: »بچه هــاي عزیــز چرا ایــن همه 
سفیدي اطراف لکه سیاه را ندیدید؟«

کوفي عنان مي گوید: »از آن روز به بعد سخن 
معلمم را ســرلوحه زندگیم قرار دادم و تالش 
کردم اول ســفیدي )خوبي ها، نــکات مثبت، 
 روشــنایي هــا و…( را بنگرم و بعد ســیاهی
 )زشــتی ها،نکات منفــی، پلیدی هــاو...( را

 ببینم.«

دو نفر دعوی را به محکمــه قاضی نظام الدین 
بردند. هر یک از آنها مدعی بود که دســتار از 

آن اوست.
قاضی با فراستی که داشت بر یک نفر بدگمان 
شد و او را گفت: برخیز و دستار را ببند چنانکه 

عادت توست.
آن مرد ببســت و چیزی زیاده آمد. دیگری را 
بفرمود تا ببست و راســت آمد، حکم کرد که 
دستار از آن این مرد اســت که راست بست و 
بعد از تحقیق بلیغ و تهدید کاذب اقرار کرد به 

کذب خود و قاضی او را از کذب، توبه داد.

شیوانا از مقابل مدرســه ای عبور می کرد. پسر جوانی را دید که 
غمگین و افسرده بیرون مدرســه به درختی تکیه داده و به افق 

خیره شده است. شیوانا کنار او رفت و جویای حالش شد.
پســر جوان گفت:  حضور در این مدرسه نیاز به پول زیادی دارد 
ولی پدرم فقیر اســت و نمی تواند از پس مخــارج تحصیل من 
برآید. با مدیر مدرســه صحبت کردیم و او گفته است به شرطی 
می توانم رایــگان در این مدرســه تحصیل کنم کــه بتوانم در 
امتحانات درسی در تمام دروس باالترین نمره را به دست آورم.

اما این درس ها سخت اســت و با خودم می گویم که این اتفاق 
هرگز نمی تواند رخ دهد. برای همین به ناچــار باید تحصیل را 

ترک کنم.

شیوانا نفسی عمیق کشــید و گفت: یعنی تو قبل از انجام آزمون 
شکســت را پذیرفته ای و از پذیرفتن آن غمگین هم شده ای؟ 
دلیل این تســلیم و واگذاری مبارزه، تنها این است که این اتفاق 

یعنی پیروز شدن افتادنی نیست؟
خوب اینکه کاری نــدارد! راهی پیدا کن و اگر پیدا نمی شــود 
راهی بســاز که این اتفاق بیفتد. کاری کن کــه این چیزی که 
می خواهی رخ دهد. به جای دســت روی دست گذاشتن و قبل 
از آزمون از تالش دســت کشیدن ســعی کن با چنگ و دندان 
از چیزی که بــه آن عالقه داری دفاع کنی و اتفاقی که دوســت 
داری را رخ دادنی سازی! اگر سرنوشت تو به رخ دادن این اتفاق 

بستگی دارد خوب کاری بکن که رخ بدهد!
سپس شیوانا دست بر شانه های پسر جوان کوبید و گفت: انسان 
قوی وقتی به مانعی برمی خورد تســلیم نمی شود. یا راهی پیدا 

می کند که از آن مانع عبور کند و اگر این راه پیدا نشــد آن راه 
را می سازد! برخیز و راه پیروزی خود را بســاز و اتفاقی که بقیه 

محال می دانند را رخ دادنی کن!

فراست قاضی  برگه و لکه

با 6 دقیقه، زندگیتان را متحول کنید)1(

شخصیت شناسی و نوع حالت چشم ها )4( 

نیکی کردن، قیمت ندارد

ضرب المثل »الهی که آقام آب بخواهد!« کنایه از آدم تنبلی است که 
حتی برای رفع تشنگی خودش هم تالشی نمی کند و منتظر است تا 
 دری به تخته ای بخورد و او هم به نوایی برســد. آنقــدر در این تنبلی 
زیاده روی می کند که حتی حاضر است ضرر گاهی وقت ها به جانش 
هم برســد. اما ببینیم این مثل از کجا شــکل گرفت؟ روزگار گذشته 
روزگار ارباب و نوکری بود. اربابانی که ثروتمندان جامعه بودند و برای 
رفع اموراتشان نوکری اســتخدام می کردند و از این راه او را هم به یک 
نوایی می رســاندند. این میان نوکری بود کــه احوالی تعریف کردنی 
داشت. طبیعی است که در آن زمان هرکســی سعی داشت نوکری را 
انتخاب کند که کارها را به بهترین شکل انجام دهد و خراب کاری نکند.

از قضای روزگار مرد ثروتمندی نوکری داشــت که در عین هوش زیاد 
تنبل هم بود و حوصله انجام کاری را نداشــت. آنقدر باهوش بود که به 

دنبال هر امر ارباب بهانه هایی می تراشید تا از زیر کار دربرود.
بهانه هایی که ارباب را قانع کند که اگر این کار انجام نشود بهتر است. 
شاید از همین روســت که در مثلی دیگر می گویند: »آدم تنبل عقل 
چهار وزیر را دارد!« باید آنقدر حاضرجواب و عاقل باشد تا بتواند کاری 
را که به او محول شــده انجام ندهد، آن هم طوری کــه دیگران قانع 
شوند!خالصه که این زرنگی نوکر قصه ما دوامی نداشت و ارباب خیلی 
زود فهمید که او تنبلی می کند، از همین رو از آن به بعد با تشر و قهر و 

تهدید به اخراج، او را وادار به انجام دستوراتش می کرد.
تا اینکه یک روز در گرمای هوا هر دو به مزرعه رفتند و به کشــت و کار 
سری زدند. ارباب از روی خستگی زیر درختی رفت وخوابش برد. نوکر 
هم خسته بود و البته بسیار تشنه. هرچه کرد نتوانست بخوابد. دو سه 
باری نیم خیز شــد تا به ســمت کوزه آب برود اما تنبلی پای رفتنش 
را سســت کرد. همین طور که دراز کشــیده بود، گفت: »کاش ارباب 
نخوابیده بود، کاش قدری آب طلب می کرد، الهی که آقام تشــنه اش 
بشود« و از این حرف ها. ارباب هم که هنوز کمی هوشیار بود صدایش 
را شــنید و در دل به او خندید. بعد با صدای بلند و خشنی گفت: »چرا 
خوابیدی؟ بلندشــو و کاســه ای آب برای من بیاور.« نوکر که این را 
 شنید، مثل برق از جا بلند شــد. خود را به کوزه رساند و پیاله ای از این 
مایه حیات نوشید و جانی دوباره یافت.  از آن پس به کسی که از تنبلی 
زیاد، حتی حاضر نباشد برای سود و منفعت خود کاری را انجام دهد، با 

کنایه می گویند: »الهی که آقام آب بخواهد.«

کاروان آمد و دلخواه به همراهش نیست
با دل این قصه نگویم که به دلخواهش نیست

کاروان آمد و از یوسف من نیست خبر
این چه راهی است که بیرون شدن از چاهش نیست

ماه من نیست در این قافله راهش ندهید
کاروان باز نبندد ، شب اگر ماهش نیست
نامه ای هم ننوشته است ، خدایا چه کنم

گاهش این لطف به ما هست ولی گاهش نیست
ماهم از آه دل سوختگاه بی خبر است
مگر آیینه  شوق و دل آگاهش نیست
یارب آیینه  او لطف و صفاییش نماند
یا بساط دل بشکسته من آهش نیست

تا خبر یافته از چاه محاق مه من
ماه حیران فلک جز غم جانکاهش نیست
داشتم شاهی و بر تخت گلم جایش بود

حالیا تخت گلم هست ولی شاهش نیست
تخت سلطان هنر بر افق چشم و دل است

خسرو خاوری این خیمه و خرگاهش نیست
خواهش اندر عقبش رفت و به یاران عزیز

باری این مژده که چاهی به سر راهش نیست
شهریارا عقب قافله  کوی امید

گو کسی رو که چو من طالع گمراهش نیست
***

با عقل آب عشق به یک جو نمی رود 
بیچاره من که ساخته از آب و آتشم 
پروانه را شکایتی از جور شمع نیست 

عمریست در هوای تو می سوزم و خوشم 

کاروان بی خبرالهی که آقام آب بخواهد!
کاریکاتوراشعارضرب المثل

کاری کن که رخ دهد!
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حوادثيادداشت

پیشنهاد سردبیر: 
حکم شالق برای بازيگر معروف

 دختــر جوانــی بــه دادگاه کیفری یک اســتان تهــران رفت 
و مدعی شد از ســوی یکی از بازیگران معروف مورد آزار و اذیت 

قرار گرفته است.
وی گفت: مدتی قبل از طریق یکی از دوستانم با بازیگر معروفی 
آشنا شــدم و دوســتم گفت که او از من خوشــش آمده و قصد 

ازدواج دارد. 
یک روز او همــراه با مادرش به خانه مان آمــد و در حضور پدر و 

مادرم از من خواستگاری کرد. 
او یک شــب از من برای شــرکت در مهمانی ای که در خانه اش 
گرفته بود دعوت کرد. آن شب حدود ســاعت11 مهمانی تمام 

شد و به  جز من و خواستگارم هیچ کس در خانه نبود. 
او یک لیوان شــربت به من داد، اما همین که شربت را نوشیدم 
دچار سرگیجه و دوبینی شدم. او در شرایطی که نمی توانستم از 
خودم دفاع کنم من را مورد آزار و اذیت قرار داد. پس از آن دیگر 

جوابم را نمی داد و گفت قصدی برای ازدواج ندارد. 
به همین دلیل من هم تصمیم گرفتم از او شکایت کنم.

شواهد و مدارکی که علیه وی وجود داشت باعث شد قاضی برای 
وی قرار وثیقه سنگینی صادر کند. او ســرانجام توانست وثیقه 
سنگینی را که برایش درنظر گرفته بودند تامین کند و از زندان 

آزاد شود. 
در شرایطی که چند روز از آزادی موقت آقای بازیگر می گذشت، 
هنگام رانندگــی در جریان تصادف با خــودروی دیگری باعث 
مرگ راننده وی  شــد. هر چنــد وی درجریان پرونــده اول، از 
اتهام تجاوز به عنف تبرئه شــد، امــا دادگاه اورا به خاطر ارتکاب 
 عمل منافــی عفت به تحمل شــاق و ممنوع الــکاری محکوم 

کرد.

تروریست های داعش ۲۷ شــهروند موصل، از جمله 1۳ دختر 
زیر ۲۵ ســال را جنوب غرب این شــهر در منطقه » الجوسق « 

غرق کرده اند.
اتهام آن ها همکاری با ارتش عراق و درز اطاعات تروریست های 

داعش و موقعیت نیروهای آن ها به ارتش بوده است.
همزمان بــا این اعــدام وحشــیانه، در نقطه دیگری از شــهر 
تروریســت های داعــش 1۲شــهروند دیگــر را در مقابل دید 
همگان اعدام کردند. مدتی اســت اخبار متعددی از اعدام های 

دسته جمعی و وحشیانه داعش در موصل مخابره می شود.
 در تاریخ ۲۴ مرداد، یک منبع در شــهر موصــل، از اعدام ۶ نفر 
 از اهالی این شــهر از طریــق انداختن در بشــکه های قیر داغ 
در مأل عام خبر داد. اتهام آن ها نیز همکاری با ارتش عراق عنوان 
شده بود. تروریســت های تکفیری همچنین در تاریخ ۲۵ مرداد 
در شهر » الحویجه « استان کرکوک، ۲۵ نفر را به اتهام همکاری 
و ارتباط با نیروهــای امنیتی عراقی، در یــک اتاق بمب گذاری 

شده حبس کرده و سپس آن را منفجر کردند.
اقدامات این چنینی داعش با پیشروی ســریع نیروهای ارتش 
و پلیس عراق در جنوب موصل و فرار فرماندهان تروریســت ها 

همراه شده است.

حکم شالق برای بازيگر معروف

داعش ۲5 زن و مرد را 
در آب غرق کرد

این مرد که ســجاد نــام دارد، ســحرگاه دوم فروردین ســال 
گذشــته درحالی که با چاقو مجروح شــده بود به بیمارســتان 
 صفائیان در تهران انتقال پیدا کرد، اما به علت خونریزی شــدید 

جان سپرد.
  به دنبال این ماجرا، » طاهره « - همســر مقتول- در نخستین 
بازجویی ها به کارآگاهان گفت: » من و » ســجاد « بر سر آمدن 

یک میهمان که از اقوام خودش بود با هم درگیرشدیم. 
او درحالی که به شدت عصبانی بود با چاقو به من حمله کرد، اما 
در یک لحظه چاقو از دســتش بر زمین افتاد و من چاقو را پنهان 
کردم. شــوهرم لحظاتی بعد که به دنبال چاقو بود به آشپزخانه 
رفت و چاقوی دیگری برداشت و به ســینه خودش زد. درحالی 
که من تصورش را هم نمی کردم که تصمیم به خودزنی داشــته 
باشد. بعد از آن با صدای بلند جیغ زدم و به سمت خانه همسایه 

دویدم تا از آنها کمک بگیریم. زن همسایه هم به اورژانس زنگ 
زد و با آمدن اورژانس بافاصله شوهرم را به بیمارستان صفائیان 
 منتقل کردیــم، اما ده دقیقــه بعد اعام کردند شــوهرم فوت 

شده است. «
 کارآگاهان کــه به دنبال ســرنخی برای کشــف راز قتل بودند 
 بــه بازجویی های فنــی از زن جــوان ادامه دادند، امــا طاهره 

در هیچ یک از مراحل تحقیق اتهام قتل را نپذیرفت. 
از آنجا که او تنها کســی بود که در صحنه جنایت حضور داشت 

بنابراین تنها مظنون پرونده نیز به حساب می آمد.
از ســوی دیگر با اعــام نظریه پزشــکی قانونی رســیدگی به 
پرونده وارد مرحله تازه ای شــد چرا که آنها پس از معاینه جسد 
 مقتول اعام کردند علت مرگ » ســجاد « خودزنی نبوده بلکه 

فرد دیگری سبب قتل این مرد شده است.

در دادگاه کیفری
طاهره از زندان به شــعبه چهارم دادگاه کیفری اســتان تهران 
منتقل شد و پای میز محاکمه ایستاد. در این دادگاه ابتدا اولیای 
دم ) مادر و برادر مقتول ( از قضات برای عروس شان درخواست 
قصاص کردند.  ســپس طاهــره – ۳۴ ســاله – در برابر قضات 

دادگاه به سوال های قاضی عبداللهی پاسخ داد.
 مهم ترين علت اختالف و درگیری شــما و همســرتان 

چه بود؟
 دخالت خانواده شــوهرم. من و شــوهرم بچه دار نمی شــدیم؛ 
اگرچه به پزشــکان مختلف هم مراجعه کــرده بودیم، اما هیچ 

نتیجه ای نگرفته بودیم.
مشکل از شما بود يا همسرتان؟

مشکل از همسرم بود.
مهم ترين علت دخالت خانواده شوهرت چه بود؟

عــرض کردم مــن و شــوهرم بچه دار نمی شــدیم و شــوهرم 
نمی توانست به آنها بگوید که مشــکل از اوست. خانواده شوهرم 
از اینکه من ۴ ســال از همســرم بزرگ تر بودم او را به خاطر این 
ازدواج سرزنش می کردند و در مجالس مختلف فامیلی که حاضر 

می شدیم من و همسرم را تحقیرمی کردند.
روز حادثه چه اتفاقی افتاد؟

حدود ســاعت 9 صبح تــازه از خواب بیــدار شــده بودیم که 
خواهرشــوهرم تماس گرفت و خبر داد به اتفاق برادرش و دیگر 

اعضای خانواده شان به خانه ما می آیند.
 اما از آنجــا که قرار بود به مســافرت برویم و خریــد آن چنانی 
هم نکرده بودم از شوهرم خواســتم که مقداری گوشت و میوه 
بخرد. اما وقتی متوجه شــد برادرش هم قرار اســت به خانه ما 
بیاید عصبانی شــد و از من خواســت که با آنها تماس بگیرم و 
عذرخواهی کنم. ســر همین موضوع هم با هم درگیر شــدیم. 
سپس شوهرم رفت آشپزخانه و یک چاقوی دسته سیاه برداشت 
و به سمت من حمله کرد. اما چاقو از دستش افتاد و درحالی که 
سعی می کرد با دســتانش خفه ام کند به زور از زیر دست هایش 
بیرون آمــدم، بعد رفت به آشــپزخانه دوبــاره چاقوی دیگری 
برداشــت و نمی دانم چه شــد که دیدم او در اثــر ضربه چاقو، 

خون آلود نقش زمین شد.
ضربه چاقو را خودت زدی يا همسرت؟

 همســرم خودزنی کرد. باور کنید من همسرم را دوست داشتم 
و نمی دانستم که او قصد خودزنی دارد.

در پایان محاکمه قاضی عبداللهی رییس شــعبه چهارم دادگاه 
کیفری استان تهران به اتفاق مستشاران دادگاه برای صدور رای 

وارد شور شدند و حکم به زودی قرار است صادرشود.

 مجید ۲۵ ســاله ســاکن بجنورد هســتم. پــدرم دیپلم 
و بازنشسته یک کارخانه و مادرم خانه دار است، یک خواهر 
و یک برادر دارم و وضعیت مالی ما مطلوب اســت. حقوق 
بازنشســتگی پدر کفاف زندگی را می دهد. منزل بزرگ و 
جای مناسبی در داخل شــهر داریم، خواهرم دوبار ازدواج 
 کــرد؛ در ازدواج اول موفق نبــود و در ازدواج دوم صاحب 
دو فرزند شــده اســت و زندگی خوبی دارند، برادرم هم 
دانشجو است. من االن دانشجوی ترم آخر مهندسی برق 
 هســتم. از همان اوایل کودکی در خانه مــا ماهواره بود، 
پدر و مادرم مراعات نمــی کردند و از همه شــبکه های 

ماهواره حتی شبکه های مبتذل استفاده می کردند.
در اوایل ورود به دانشگاه عاشق یک دختری شدم که قبا 
ازدواج کرده بود و به دالیلی از همســر خود جدا شده بود. 
وقتی موضوع را با پدر و مادرم در میان گذاشتم، با مخالفت 

شدید پدر و مادرم روبه رو شدم.
عاقه من به آن دختر خیلی شدید شده بود باهم به پارک 
و رستوران می رفتیم و زمانی که خانواده ام به مسافرت می 
رفتند مــن آن خانم را به خانه مــی آوردم و دو نفری پای 
تماشای فیلم های ماهواره می نشســتیم. حدود دو سال 
 من با آن دختر بودم و پدر و مادرم از ارتباط من با آن دختر 
با خبر شــدند؛ و بعد از آن فهمید که دیگر امید به ازدواج 
با من ندارد. اولین خواســتگاری که آمد جواب داد و من 
 را فراموش کرد. شکســت عجیبی در زندگــی ام خوردم، 
 هیچ وقت بــه درس هایــم بهایــی نمــی دادم، دنبال 
دوست بازی و رفیق بازی رفتم؛ شب نشینی هایی همراه 
با مشــروب و موادمخدر کار من شده بود، از زندگی خودم 
بیزار شــده بودم. کم کم اعتیاد به مواد مخدر شیشه پیدا 
کردم، پدرم گاه گاهی پول توجیبی بــه من می داد و من 
 هم صرف مواد مــی کردم، وقتی فهمید که معتاد شــدم 
با من درگیر شــد، در یکی از درگیری هایــی که با پدرم 
داشتم با وسیله سنگینی به ســرم زد و از آن موقع گاهی 
فراموشی به سراغم می آید. ارتباط خود را با خانوادم قطع 
کردم، وسایل منزل را برای خرید مواد مخدر می فروختم، 
کا بهم ریخته شدم، شکست عشقی و شاید نشستن پای 
فیلم های مبتذل ماهواره باعث بدبختی من شد. در یکی از 
شب ها با یک تکه ورق فلزی وسیله ای ساختم تا به وسیله 
آن پول های صندوق صدقات را بیرون بیاورم، تا بتوانم مواد 
مورد نیاز خود را به دست آورم، موفق شدم چند تا صندوق 
رو خالی کنم، اما بعد از چندین فقره سرقت توسط پلیس 
دستگیر شدم. اکنون خیلی پشیمان هستم اگر آزاد شوم 
خودم را به کمپ ترک اعتیاد معرفی می کنم تا از دســت 

این مواد خانمان سوز رهایی پیدا کنم....

پای صحبت های تلخ يک دزد 
صندوق صدقات

ويژه

من و شوهرم 
بچه دار 

نمی شديم؛ 
اگرچه به 

پزشکان مختلف 
 هم مراجعه 

کرده بوديم، 
 اما هیچ 

 نتیجه ای 
نگرفته بوديم

زن جوان می گويد شوهرش را نکشته است؛

من قاتل نیستم

 زن جوان که به اتهام قتل شوهرش در شعبه چهارم دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد در آخرين دفاع گفت : 
» من شوهرم را نکشتم !  و خودزنی کرده و علت درگیری ما هم دخالت های خانواده شوهرم در زندگی ما بود . «

ابالغ رای
6/47 کالســه پرونده: 950001 مرجع رسیدگی: شــعبه 33 شورای حل 
اختالف اصفهان، خواهان: حمیدرضا صلواتی به نشانی اصفهان خ چهار 
باغ خواجو خ شهدای خواجو کوچه موذن بن بست شقایق پ 53 با وکالت 
مهدی بنیــان دیدرانی به نشــانی اصفهان خ نیکبخت غربی کوچه شــهید 
 صادقــی پ 9 طبقه 2 دفتر وکالــت، خوانده: 1- محمود نیلــی احمدآبادی

 2- محسن بزرگی هر دو به نشــانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه ،  با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای 
حل اختــالف: در خصوص دعوای آقــای حمیدرضا صلواتــی با وکالت 
مهدی بنیان دیدرانی بــه طرفیت 1- محمود نیلی احمدآبادی 2- محســن 
بزرگی به خواســته مطالبه مبلغ 175/000/000 ریال وجه چک به شماره 
339883-90/9/7 بــه عهده بانک صــادرات به انضمام مطلق خســارات 
قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان 
و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رســیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان 
 از خود ابــراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیــه خوانده ثابت به نظر

 مــی رســد کــه بــه اســتناد مــواد 310 و 313 قانــون تجــارت و 
198و515و519و522 قانــون آیین دادرســی مدنی حکم بــر محکومیت 
خوانده بــه پرداخــت مبلــغ 175/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 
322/000 ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل و هزینه نشــر 
آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف )90/9/7(  تا تاریخ اجرای حکم در حــق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پــس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 
روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:15817 شــعبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف 

اصفهان )333 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

6/48 کالســه پرونده اصلی: 94-1601 شــماره دادنامــه: 95/4/8-439 
مرجع رسیدگی کننده: شعبه 17 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان:  
محســن جانثاری به نشــانی اصفهان خ کهندژ بعد از کوچه 49 آهن آالت 
جان نثاری، خوانده: محسن توکلیان به نشــانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه ، به تاریخ 95/4/1 شعبه 17 شورای حل اختالف اصفهان با مالحظه 
اوراق پرونده کالسه 94-1601 با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی 
محسن جان نثاری به طرفیت محسن توکلیان به خواسته مطالبه مبلغ چهل 
میلیون ریال موضوع 2 فقره چک به شــماره هــای 659414-92/1/29 و 
659408-92/5/16 به انضمام  مطلق خسارات قانونی با عنایت به محتویات 
پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط 
بانک محال علیه که ظهور بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه چک را دارد و نظر به  اینکه خوانده علیرغم نشــر 
آگهی در روزنامه رســمی در جلسه رســیدگی حضور نیافته و هیچگونه 
دلیل موجه  و مدرک موثر قانونی  در خصــوص دعوی مطروحه مبنی بر 
برائت ذمه دین ابراز و اقامه ننموده  شورا دعوی خواهان را محرز و ثابت 
تشخیص داده و مســتنداً به مواد 313- 314 قانون تجارت و مواد 198-

515-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی  حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواســته و هزینه نشر آگهی تا 
اجرای کامل حکم و مبلغ یک میلیون و صد و پنج هزار ریال بابت هزینه های 
دادرسی و خســارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسیدها ) 92/1/29 به مبلغ 
10/000/000 ریال و 92/5/16 به مبلغ 30/000/000 ریال( تا زمان وصول 
 بر اســاس آخرین شــاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم 

می نماید. رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقای مهلت مذکور، ظرف 20 روز 
قابل تجدید نظر خواهــی در محاکم عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان 
می باشد. م الف: 15816 شــعبه 17 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان )328 کلمه، 4 کادر( 
ابالغ رای

6/49 کالســه پرونده: 950374 شــماره دادنامه: 836-95/5/13 مرجع 
رســیدگی: شــعبه 11 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: رســول 
باباصفری به نشانی اصفهان خ شــاهپور جدید شهرک صنعتی امیرکبیر 
بلوک 5 پالک 3 کدپســتی 819516436 با وکالت رضــا محمدی ارمندی 
به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق شــمالی نبش خ کاخ سعادت آباد شرقی 
ســاختمان وکال طبقه اول واحد 3، خوانده: مهدی هاشــم زاده به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه ،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا شــورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوای 
رسول باباصفری با وکالت رضا محمدی ارمندی به طرفیت مهدی هاشم 
زاده به خواســته مطالبه مبلغ چهل میلیون ریال وجه چک به شماره های 
471798-92/12/5 و 471796-92/8/5 به عهــده بانک رفاه کارگران  به 
انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول 
مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 
و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پســندی در مقام اعتراض 
نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت 
و 198و515و519و522 قانون آیین دادرســی مدنــی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و 1/415/000 
ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و هزینه نشــر 
آگهی 120/000 ریال و  خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف )تاریخ های فوق(  تا تاریخ اجــرای حکم در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 
 بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومــی حقوقی اصفهان

 می باشد. م الف:15797 شــعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 
اختالف اصفهان )336 کلمه، 4 کادر(

ابالغ رای
6/50 کالســه پرونده: 950375 شــماره دادنامه: 835-95/5/13 مرجع 
رســیدگی: شــعبه 11 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: رســول 
باباصفری به نشانی اصفهان خ شــاهپور جدید شهرک صنعتی امیرکبیر 
بلوک 5 پالک 3 با وکالت رضا محمدی ارمندی به نشــانی اصفهان خ شیخ 
صدوق شمالی نبش خ کاخ سعادت آباد شرقی ســاختمان وکال طبقه اول 
واحد 3، خوانده: امیر شفیعی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه ،  با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای 
حل اختالف: در خصوص دعوای رسول باباصفری با وکالت رضا محمدی 
ارمندی به طرفیت امیر شفیعی به خواســته مطالبه مبلغ سی میلیون ریال 
وجه چک به شــماره  09318353-92/7/15 به عهده پست بانک ایران  به 
انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول 
مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 
و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پســندی در مقام اعتراض 
نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت 

و 198و515و519و522 قانون آیین دادرســی مدنــی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بابت اصل خواسته و 1/230/000 
ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و هزینه نشــر 
آگهی 120/000 ریال و  خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف )تاریخ  فوق(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پــس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 
روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:15796 شــعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف 

اصفهان )328 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

6/51 کالســه پرونده: 950210 شــماره دادنامه: 543-95/3/30 مرجع 
رسیدگی: شعبه 11 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: تعاونی اعتباری 
ثامن االئمه بــه نمایندگی آقایان محمد حســین نظری، توکلی و مســعود 
مهردادی با وکالت آقای حســین کبیری برابر به نشــانی اصفهان میدان 
بزرگمهر ابتدای خیابان بزرگمهر سرپرســتی تعاونی اعتبار ثامن االئمه 
)ع( با وکالت فهیمه عصاچی به نشــانی اصفهان خیابــان توحید چهار راه 
پلیس مجتمع ماکان 3 طبقه 3 واحد 15، خواندگان: 1- معصومه خدارحمی 
2- محمد رضا کوهی فائق دهکردی 3- احمدرضــا کوهی فائق دهکردی 
هر سه به نشانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه ،  با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در 
خصوص دعوای تعاونی اعتباری ثامن االئمه بــه نمایندگی آقایان محمد 
حســین نظری، توکلی و مســعود مهردادی با وکالت آقای حسین کبیری 
برابر و فهیمه عصاچی به طرفیت 1- معصومه خدا رحمی 2- محمدرضا 
کوهی فائق دهکردی 3- احمدرضا کوهی فائق دهکردی به خواسته قسمتی 
ازچک به مبلغ 90/000/000 ریال  وجه چک به شماره  758465/35 به عهده 
بانک ملت به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده 
و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه رسیدگی 
حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در 
مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایــه ننموده لذا 
دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که به استناد مواد 310 
و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرســی مدنی 
حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ بخشی از یک 
فقره چک به میزان 90/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/830/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهی 120/000 
ریال و  خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )94/8/19(  
تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهــان صادر و اعالم می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر 
خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:15795 شعبه 

11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )386 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

6/52 کالسه پرونده: 722/94 شــماره دادنامه: 1051-94/10/29 مرجع 
رسیدگی: شعبه 28 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: غالمحسین 
شمس به نشــانی میدان نقش جهان بازار سرای مخلص فروشگاه شمس،  
خوانده: محبوبه موسوی حق شــناس  به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه چک 23/500/000 ریال به انضمام مطلق خســارات، گردشکار: با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضای محترم شورا 
ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت 
به صــدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دادخواســت 
غالمحسین شــمس به طرفیت محبوبه موسوی حق شــناس به خواسته 

مطالبه مبلغ 23/500/000 ریــال وجه یک فقره چک به شــماره 070989 
عهده بانک ســپه به انضمام خسارات دادرســی 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 مســتندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مســتندات 
 ابرازی نیز حکایت از اشــتغال ذمه خوانده به خواهــان 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 23/500/000 به عنوان اصل خواسته 
و پرداخت 170/000 ریال به عنوان خسارت دادرسی و هزینه نشر آگهی 
طبق تعرفه  و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ )94/7/30(  لغایت 
زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان 
صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابــی و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل وا خواهی در این شعبه و سپس مدت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی 
در محاکم حقوقی اصفهان می باشد.  م الف:15782 شعبه 8 مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف اصفهان) 289 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

6/53 کالســه پرونده: 540/94 شــماره دادنامه: 966-94/11/29 مرجع 
رسیدگی: شعبه 25 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان:  محمد حسین 
فاضل زاده به نشــانی اصفهان خ جابر خ 5 آذر بیــن آذر 3 و 4 کوی یاس 
غربی مقابل پالک 172، خوانده: 1- حسام دودی 2- عباس دیوی اندریه به 
نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه ،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورای حل اختالف: در خصوص 
دعوای آقای محمد حسین فاضل زاده  به طرفیت 1- حسام دودی 2- عباس 
دیوی اندریه به خواسته مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال وجه چک به شماره  
1352/433427/18 مورخ 93/9/22 به عهــده بانک ملت  به انضمام مطلق 
خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در 
ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محــال علیه که ظهور در 
اشتغال ذمه خواندگان و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این 
که خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلســه رسیدگی حضور نداشته و 
هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت 
به دعــوی خواهان از خود ابــراز و ارایه ننموده لذا دعــوی خواهان علیه 
خواندگان ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت 
و 198و515و519و522 قانون آیین دادرســی مدنــی حکم بر محکومیت 
تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و 345/000 ریال بابت هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )93/9/22(  تا تاریخ اجرای حکم 
و هزینه نشــر  آگهی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر 
خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:15783 شعبه 25 
حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )314 کلمه، 3 کادر(

احضار
6/41 چون خانم مریم عنبر آزاد فرزند ســید حسین شــکایتی علیه خانم 
ریحانه اسدی مبنی بر توهین – مزاحمت تلفنی مطرح نموده که پرونده آن 
به کالســه 940769 ک 117 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای 95/8/19 
ساعت 11/30 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد 
لذا حسب ماده 73 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشــر می شود و از متهم مذکور 
دعوت به عمل می  آید جهت رســیدگی در وقت مقرر حاضر شــود و در 
صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شــده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی 
اتخاذ خواهد نمود. م الف:15875 شعبه 117 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان 

)112 کلمه، 1 کادر(

خواننده زیرزمینی که بازداشــت شــده بــود، در دادگاه 
 رســانه رویت شــد. امیر تتلو خواننده زیرزمینی در حالی 
در راهروهای دادسرا دیده شــد که لباس زرد زندان بر تن 

داشت و به عاوه با دستبند و پابند تردد می کرد.
نکته عجیب به فریادهای بلند او مربوط می شود. 

 ایــن خواننــده در حالی که به شــدت خــودش را کتک 
 مــی زد، عبارات عجیبــی در مــورد اینکه هــوادار دارد 
 و نمــی توانند کاری بــا او انجام بدهند به زبــان می آورد 

که توجه همه حاضرین را به خودش جلب کرده بود. 
تتلو بعد از دقایقی در حالی که پابندش را باز کرده بودند، 

با یک دستگاه پژوی۲0۶ از مقابل دادسرا به مکان دیگری 
انتقال داده شــد. در مدت حضــور او در دادگاه، چهار نفر 
از وی محافظت می کردند. گفته می شــود علت بازداشت 
تتلو، انتشار فایل صوتی است که در این فایل، تتلو بازپرس 

پرونده خود را تهدید می کند.

امیر تتلو: من هوادار دارم، نمی توانید کاری کنید!
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گوناگون

خانه داریآشپزی

شاید برایتان جالب باشد که ساندویچ  
استیـــــک را با طعم پیاز کاراملی 

امتحان کنید.
این دستور خاص یک وعده دلچسب  

و سرشار از پروتئــــین است که در 
بسیاری از کشــورها حتی به عنوان 

صبحانه مقـوی نیز ســرو می شود.
مــواد الزم:   نان تســت 8 قطعه،    

روغن زیتون 50 گرم، راســته گوســاله 4 برش،گوجه 2 عدد، پیاز 2 عدد، ســرکه 50 گرم،    
آویشن خشک به میزان دلخواه، سیر 1 حبه، کاهو و گشنیزبرای سرو

طرز تهیه: 
1.گوشت را با بیفتک کوب یا با پشت کارد کمی بکوبید تا نــــرم شود. آن را با نصف سـرکه، 

نمـک و فـلفل )بسته به ذائـقه(، کمی روغن زیتون، سیر له شده و آویشن مزه دار کنید.
2. نان ها را داخل فر یا تـستر تست کنید. باید مراقب باشید که خیلی خشک نشوند..

 3. گوجه ها را اسالیس درشت زده و آنها را روی گــــریل یا کباب پــــز یا داخل فــر کباب 
کنید.

4. برای تهیه پیـاز کارامــــلی ابـــتدا آنـــها را خاللی برش زده و داخل تابه با کمی روغن 
 تفـت دهید تا رنگ آن طــــالیی شود. بعد به آن مابقی سرکـــه را به همراه 4-5 قاشق آب

اضافه کنید و سرخ شدن پیاز را تا 10 دقیقه دیگر ادامه دهــید تا آب و سرکــه بخار شود.
5. گـــوشت را داخل تابـه چـــــدنی یا روی کباب پزگـریل کنید. )آبدار یا پخته بسته به 

ذائقه دارد(
6. گوشت را با گوجه، نان، پیـاز کاراملی ، کـــاهو و گشـــنیز به صورت ساندویــچ درآورید.

چاپ نخســت کتاب»چگونه نگاه کنیم«تالیف »جیمز الکینز« 
با ترجمه »نصرا... زنگویی« از سوی انتشارات سروش وارد بازار 

نشر شد.
کتاب حاضر را باید در زمره بخش کلیات هنر و مقدمه ای برای 
هنرهای تجســمی قرارداد؛ هنرهایی که با حس بینایی انسان 

سروکار دارند.
اما ارزش کار نویسنده کتاب در این است که خواننده را به دقت 
در بهره گیری از حس بینایی در تلفیق تنگاتنگ با میل طبیعی 
 پرسشــگری از هســتی چیزها توجه می دهد، تلنگــری به او 
می زند تــا دیگر حواس خــداداد را هم با همیــن دقت درگیر 
محیط طبیعی و مصنوعی بشــری کند؛ شــنیدن انواع اصوات 
پیرامونی که با رفتار ذهنی هنرمندان، موســیقی و آواز را شکل 
می دهد و تغذیــه می کند،حس کردن انــواع بوها و طعم های 

محیط با حاسه های عصبی پیشرفته انسانی که هنر عطرسازی 
و آشپزی و صنایع وابسته را پشــتیبانی می کند و بساوایی که 
هر چند کمتر به طور مســتقل پایه ای برای دنیای هنر منظور 
 شــده لکن یاور دیگر هنرها و دیگر حواس طبیعی و مکمل آنها 
بوده اســت. در حقیقت می توانیم با حرکتی که الکینز در این 
کتاب کوشــیده اســت در خواننده ایجاد کند، هزاران » چیز« 
دیگر را بنگریم، گوش بسپاریم، لمس کنیم، ببوییم و بچشیم و 

هستی مان را غنی ببخشیم.
کتاب حاضر در دو فصل کلی تدوین شــده است. در فصل اول 
با عنوان چیزهایی که انسان ســاخته است، نویسنده چگونگی 
نگریســتن به یک تمبر پســتی، آبگذر، یک نقاشی رنگ روغن 
و غیره را آموزش می دهد و در فصل دوم چگونگی نگریســتن 

به چیزهایی را آموزش می دهد که خود طبیعت ساخته است.

تصور نوشــیدن یک چای عصرگاهی 
بعد از یک روزکاری خسته کننده برای 
همه ما لذت بخش است و داشتن یک 
کتری و قوری مناسب یکی از ملزومات 
زندگی روزمره ما محســوب می شود ، 
بنابراین در انتخاب یک کتری و قوری 
مناســب فارغ از برند آن باید به نکاتی 

توجه کنیم . 
کتری و قوری برقی

در دنیای مدرن امروز سرعت حرف اول را می زند و تکنولوژی توانسته است این سرعت عمل 
را برای تمام ابزار و تجهیزات به وجود آورد. کتری و قوری های برقی از جمله لوازمی هســتند 
که امروزه در جهیزیه بیشــتر تازه عروس ها یافت می شــود، هرچند برخی عقیده دارند که 
عطر و طعم چای را حفظ نمی کند اما به لحاظ عملکرد سریع در کمترین زمان ممکن بسیار 
پرطرفدار اســت. کتری و قوری برقی معموال به دو صورت در بازار وجود دارد؛ نوع سماوری و 
ساده  آن، که می توانید با توجه به فضای باز)اپن( آشپزخانه و سلیقه  خود یکی از آنها را برای 

فضای داخلی خود انتخاب کنید .
کتری و قوری شیشه ای

قوری های پیرکس و یا شیشه ای امروز بسیار پر طرفدار شده اند. این قوری ها که معموال برای 
دم کردن گیاهان دارویی و دمنوش ها مورد اســتفاده قرار می گیرند به لحاظ شیشه ای بودن 
سطحشان، فرآیند عمل آوردن دمنوش ها را به خوبی نشان می دهند و جذابیت خاصی برای 
کاربرانشــان دارند. کتری این قوری ها معموال از نوع لعابی بوده که با انواع قوری های چینی و 

شیشه ای و.... مورد استفاده قرار می گیرد.

نکاتی که  هنگام خرید قوری وکتری باید رعایت کنید)2(ساندویچ تست استیک با پیاز کاراملی

  چگونه نگاه کنیم

در این گــزارش فهرســتی از گران قیمت  ترین و 
بزرگســاالن  اســباب بازی های  باور نکردنی ترین 

ثروتمند جهان تهیه شده است.
4- هلی سایکل

این وســیله تفریحی با قدرتی برابر با 230 اســب 
بخار، دارای یک موتور چهار ســیلندر اســت که 
جلــوه ای از هنر و صنعت را بــه نمایش می گذارد. 
همان طور که از اســم التین این وســیله مشخص 
اســت Helicycle یــک هلــی کوپتر- دوچرخه 
اســت که بــر روی زمین با ســه چــرخ حرکت 
می کند. حداکثر سرعت این وســیله در هوا 100 
مایل و بر روی زمین 60 مایل در ســاعت اســت. 
ســرعت این وســیله بر روی زمین به چابکی یک 
موتورسیکلت است. به خاطر این ویژگی هاست که 
 ثروتمندان حاضرند بابت آن 395 هزار دالر هزینه 

صرف کنند.
5- خودروی بَت من

ســاخت این خودروی عجیب و قریب یک ســال 
زمان برده اســت اما ماکت اصلــی آن، که مطابق 
با خودروی بَت من است در ســال 1960 طراحی 
شــد. قدرت این خودرو برابر با 430 اســب بخار و 
دارای یک گیربکس اتوماتیک اســت. این خودرو 
فاقد باتری اتمی و توربین ســرعت است. از دیگر 
امکانات طراحی شــده برای این خودرو می توان به 
ســوئیچ الکتریکی عمل برای باز کردن تنه و هود، 
پرتوافکن، آنتن، چتر نجــات و یک صفحه نمایش 

راهنمای راننده اشاره کرد.
6- هاورکرافت

وسیله ای برای زمین، هوا و آب. سرعت این وسیله 
در هوا برابر با 70 مایل در ســاعت اســت. دارای 
یک موتــور توربوی دو ســیلندر به قــدرت 130 
اسب بخار است که ســوخت آن از کربن است. این 
وسیله می تواند در جاهای ناهموار مانند گل والی، 
شن وماســه، باتالق، چمن و برف به خوبی حرکت 
کند و پوشــش بدنه آن می تواند ضربــات و موانع 

زمینی را تا 30 درصد مهار کند.
7- ماشین آبی- خاکی

این خــودرو بــرای هر کســی که بــه دنبال یک 
پیچ وتاب و قایقرانی سنتی و یا بکسل است شیرین 
و مناسب است. این خودرو توسط یک موتور هوندا 
با قدرتی برابر با 300 اســب بخار طراحی شده که 
ســرعت آن در جاده  ها به 80 مایل در ســاعت و 
در آب ها به 44 مایل در ســاعت می رسد. فرمان و 
چرخ های آن مجهز به سیستم هیدرولیک هستند 
و قدرت پرش آن به واســطه انعطاف پذیری و بدنه 
فایبر گالس در آب ها بسیار باالست. شما می توانید 
با صرف هزینه 135 هــزار دالر صاحب این خودرو 

شوید.

گران ترین اسباب بازی های 
بزرگساالن جهان)2(

خواندنی

محققان موفق به ســاخت باتــری هایی با اســتفاده از مالنین 
شــده اند که می تواند عرضه محصوالت پزشکی را دستخوش 

تغییرات گسترده ای کند.
تصور کنید قرصی با یک سنســور میل می کنید تا به پزشــک 
معالجتان اجازه دهید اطالعاتی از درون بدن شــما به دســت 
آورد. در سال های اخیر، چنین سنســورهایی تولید شده اند اما 
محصول پزشکی متفاوتی ساخته شــده که نه تنها دیگر با بلع 
آن خطری را متوجه بدن شخص هدف نمی کند بلکه می تواند 

مدت زمان بیشتری را نیز در بدن شخص باقی بماند.
محققان آمریکایی در مطالعات اولیه خود آورده اند؛ سال ها در 
حسرت روزی بودیم که بتوانیم باتری یا دستگاهی را به صورت 
بی خطر برای بررســی رفتارهای درونی وارد بدن کنیم و اکنون 

چنین روزی فرا رسیده است.
محققان دانشــگاه کارنگی ملون آمریکا موفق به ساخت نمونه 
اولیه ای از باتری خوراکی با اســتفاده  از مالنین، رنگدانه ای که 
در پوســت، مو و چشم وجود دارد، شــده اند که می تواند مدت 
زمان اســتفاده از دستگاه های پزشکی کاشــته شده در بدن را 

افزایش دهد.
این باتری قادر به فعال کردن یک دســتگاه 5 میلی واتی برای 
18 ســاعت اســت که در این مدت زمان می توان به آزادسازی 
تدریجی یک واکسن، دارو یا بررسی تغییرات باکتری های روده 

پرداخت.
باتری هایی که در گذشته استفاده می شدند، سمی بوده و باید 
پس از مدتی از بدن خارج می شــدند اما باتــری های جدید از 
جنس مالنین بوده و از قابلیت هضــم و تجزیه پذیری برخوردار 

هستند و خطری را متوجه بدن نمی کنند.
رنگدانه های مالنین، یون های فلزی را به یکدیگر متصل کرده و 

این همان پدیده ای است که در یک باتری مورد نیاز است.
محققان اکنون به دنبال ساخت باتری های خوراکی با استفاده 

از پکتین، ) ماده ژله ای در تهیه مربا( هستند.

گروهک تروریســتی داعش برای اجرای نقشه های پلید خود به 
سوء استفاده از قرآن روی آورده است.

قرآن های حاوی بمب، روشــی اســت که گروهک تروریستی 
داعش به عنوان تاکتیــک جدید خود در پیش گرفته تا شــاید 
بتواند به اهداف شــوم خود دســت یابد. گفته می شود مقامات 
رســمی آمریکا این موضوع را تایید کرده اند که اعضای داعش 
قرآن های حاوی بمب را البه الی بوته هــا و علف های کنار جاده 
می گذارند تا عابران با دیدن قرآن ها آنها را بردارند که برداشتن 

و باز کردن آنها مساوی است با انفجار. 
اســتیو وارن، ژنرال ارتش آمریکا اذعان داشت؛ چند مورد از این 
اقدامات در شــهر الرمادی عراق گزارش شده است. استیصال و 
درماندگی در میان این گروهک تروریســتی به حدی رســیده 
اســت که دســت به اقدامات احمقانه اینچنینــی می زند. این 

گروهک پیش از این بمب ها را درون یخچال جاسازی می کرد.

اینستاگرام، نوزدهمین اپلیکیشنی شد که توانست یک میلیارد 
دانلود را در گوگل پلی به نام خود ثبت کند.

 میلیاردی شــدن اینســتاگرام زمانی بیشــتر اهمیت خود را 
نشان می دهد که متوجه شوید اینســتاگرام فقط 500 میلیون 
کاربر فعال در تمامی سیستم های عامل دارد. دانلودهای اضافه 
می تواند در نتیجه نصب های تکراری باشــد که البته پلی استور 
احتماال آنها را یک بار به حســاب می آورد. با این حال، این عدد 
طبق هر استانداردی یک دستاورد قابل توجه محسوب می شود.

 نقطه عطف اینستاگرام، شــرکت مادرش فیس بوک را یک سر 
و گردن باالتر از رقبای رســانه  اجتماعی خود بــر روی اندروید 
قــرار می دهد. در حــال حاضر، فیس بــوک و اینســتاگرام هر 
دو یک میلیــارد دانلود در پلی اســتور دارند. تنها اپلیکیشــن 
اجتماعــی دیگری که به این هدف رســیده بــود، گوگل پالس 
است. اینســتاگرام در کنار اپلیکیشــن فیس بوک، واتس اپ و 
فیس بوک مســنجر، چهارمین اپلیکیشــن تحــت تملک غول 

شبکه های اجتماعی است که به این آمار دانلود می رسد.
 در این مرحله صرفا می توان حدس و گمــان زد، اما این جذب 
عالقه های بیشتر ممکن است ناشی از قابلیت جدید اینستاگرام 
 به نام Stories  باشــد که بــه تقلید از اســنپ چت و به تازگی 
راه اندازی شــده اســت، بدین ترتیب که می توان پست هایی را 
به مدت یک روز در اینستاگرام گذاشت و با گذشت 24 ساعت، 
خودشان ناپدید می شوند. به عالوه، تسلط فیس بوک بر موبایل 
به انتشار درآمدهای اخیرش پیوسته اســت و این شرکت ادعا 
می کند با افزایش 20 درصدی نســبت به ســال گذشته، حاال 

1/57 میلیارد کاربر روزانه فعال در گوشی ها و تبلت ها دارد.

ساخت باتری های خوراکی 
از جنس مالنین

بمب گذاری در قرآن 
جنایت جدید داعش

اینستاگرامی که متوقف نمی شود

کودک

عالقه مند کردن کودکان 
به مسواک زدن)2(

کودک در همه زمینه ها از پدر و مادر تقلید می کند. 
اگر شما مسئله مســواک زدن و بهداشت دهان را 
جدی بگیرید، مطمئن باشید کودک هم عالقه مند 

می شود از شما پیروی کند.
راه اصلی برای عالقه مند کردن کودکان به مسواک 
زدن این اســت که این کار را برای آنها جالب نشان 
دهیم. از همین امروز شروع کنید و به دنبال راه های 
جذاب برای تشویق او باشید. بهتر است که کودک 
احساس کند مسواک زدن یک ســرگرمی جالب 

است نه یک اجبار!
 یک روش موثر این است که به کودک اجازه دهید 
که او دندان های شما را مسواک بزند. شما در طول 
این مدت باید بخندید و نشــان دهید که او چه کار 
جالبی انجام می دهد. ســپس اجازه دهید خودش 
دندان هایش را مســواک بزند و در نهایت خود شما 

دندان های او را تمیز کنید.
کار دیگری که می تــوان انجام داد، این اســت که 
کودک را تشــویق کنید تا به طور مثال دندان های 
عروسک خود را مسواک بزند. اجازه بدهید کودک 
مســواک و خمیر دندان خود را انتخاب کند )البته 
بانظــارت شــما(. ایــن کار او را به مســواک زدن 

عالقه مند می کند.
کــودک،  دندان هــای  زدن  مســواک   هنــگام 
ســعی کنید این کار را به آرامی و بدون عجله انجام 
دهید تا لثه های او آزرده نشود و لطفا هرگز تهدید 
نکنید که اگر مسواک نزنی تو را پیش دندانپزشک 
می برم! در بســیاری از موارد، ریشه ترس کودکان 
در همین تهدیدها نهفته است. مهم است که همه 

قسمت های دندان تمیز شود.
به طور معمول حدود دو تا ســه دقیقه زمان برای 
مسواک زدن توصیه می شــود که البته اغلب افراد، 
حتی بزرگساالن، کمتر از یک دقیقه را صرف انجام 
آن می کنند. اینکــه کودک را وادار کنیم دو ســه 
دقیقه مسواک را در دهانش تحمل کند، کار سختی 
است. برای این کار می توانید آهنگی را با هم گوش 
کنید و یا آهنگی را که حدود دو دقیقه است، برایش 

بخوانید تا سرگرم شود.
هنــگام مســواک زدن، بیشــتر وقــت را صرف 
دندان هــای عقب کنیــد زیرا پوســیدگی در این 
دندان ها بیشــتر ایجاد می شود. ســپس نوبت به 
دندان های جلو می رســد. هنگامی کــه کودکان 
خودشــان مســواک می زنند، اغلب فقط سطوح 
جونده را تمیــز می کنند. باید بــه آنها آموخت که 
سطوح داخلی و خارجی را هم مســواک کنند. به 
کودک بیاموزید که دهانش را با آب بشوید و سپس 

آن را بیرون بریزد.

راز موفقیــت مــردان بــزرگ و ســرکامیابی آنهــا 
 درگروی تربیت ها، فعالیت ها، کوشــش ها و اجرای 
برنامه های ویژه ای اســت که به آنها  در زیر اشــاره 

می شود.
بخش نخست: عوامل حقیقی کامیابی

-  تجربه اندوزی از شکست ها 
یکــی از رمــوز کامیابی این اســت که از شکســت 
نهراســیم. شکســت آیینه ای اســت کــه نواقص 
 و اشــتباهات را بــدون کــم و زیــاد بــه خوبــی 
نشــان می دهد. مردان بزرگ، شکست را پل پیروزی 
می دانند و کوشش می کنند در آینده علل و موجبات 
آن تکرار نشــود. در حقیقت شکســت خــوردن را 
شکســت نمی دانند ؛ بلکه می ترســند از شکست، 

شکست روحی بخورند.
 صفحــات تاریخ نشــان می دهــد که بســیاری از

 پیروزی ها پس از شکســت به دست آمده است؛ زیرا 
شکســت خورده ها با روحی زنده و اراده ای قاطع بار 
دیگر وارد میدان فعالیت شــده و خود را بدین وسیله 
در آســتانه پیروزی قرار داده اند. شکست خوردگان 
امیدوار،خود را در هنگام شکســت نمی بازند و افتان 
و خیزان به راه پیمایی خود ادامه می دهند و باالخره 

به مقصد می رسند. در جنگ احد بر اثر یک نافرمانی 
شکســت ســختی به مجاهدان اســالم وارد گردید 
ولی این شکســت به قدری آموزنده بود که آن همه 

فتوحات را به دنبال آورد.
ناپلئون می گوید: آن قدر شکســت خــوردم که راه 
شکســت دادن را یاد گرفتم و به قول برخی شکست 
برای ناتوان ها زهر کشــنده و بــرای روان های توانا 
پلکان پیروزی است. در آیین مقدس اسالم، نومیدی 
که اثر بارز شکست است، گناه بزرگ شمرده شده و از 
قدیم االیام گفته اند: » پایان شب سیه سپید است« و 
نیز گفته اند » در نامرادی ها بسی مراد است« و » در 

نومیدی بسی امید است«.
نابغه نظامی ایران، نایب الســلطنه، نادر، پس از آنکه 
باختران را از دســت ترکان عثمانــی گرفت، متوجه 
فتح بغداد گردید و شــهرهای ســامرا، کربال، نجف و 
چند شــهر دیگر عراق را اشــغال نمود. سپس بغداد 
را محاصره کرد، ولی به زودی توپال پاشــا با هشتاد 
 هزار تن از برگزیده ترین ســربازان تــرک به کمک 
 محاصره شــدگان شــتافت. نیروهــای عثمانی به 
توپ های سنگین مجهز بودند و از لحاظ تعداد نیز بر 

نیروهای ایرانی فزونی داشتند. 

در اثنای جنگ، اســب نادر تیری خــورد و در غلتید 
و ســربازان به خیال اینکه نادر کشــته شــده، دچار 
 بــی نظمی شــدند. نــادر در چنین وضعــی فرمان 

عقب نشینی داد. 
نادر در حالی که ســربازان او کفش به پا نداشــتند با 

قوای باقیمانده رو به مندلی آورد.
این شکســت در افراد عادی نقطه پایان کار محسوب 
می شــود؛ ولی کاری که نادر را نجــات داد این بود 
که این شکســت را بر خود نپذیرفت و از شکســت، 
شکســت روحی نخورد و پس از بازگشت به همدان، 
توده هــای انقالبــی سراســر کشــور را فراخواند و 
 در ظــرف دو ماه ارتــش منظمی که شــماره آنها از 
دویســت هزار نفر کمتر نبود فراهم آورد و به ســوی 
باختران رفت و از آنجــا راه کرکوک را گرفت و ترکان 
عثمانی را ســخت شکســت داد . او بغداد را بار دیگر 
محاصره کرد و نیروهای عثمانــی را به زانو در آورد و 
در نتیجه دولت عثمانی متعهد شد کلیه اراضی ایرانی 
را که در ظرف ده سال به تصرف در آورده بود به ملت 

ایران بازگرداند.
 )برگرفتــه از کتاب رمــز پیروزی مــردان بزرگ اثر

 آیت ا... سبحانی(

رمز موفقیت مردان بزرگ )27(    موفقیت

عکس نوشت

 این نه مانور زلزله است نه آموزش تکاوری ، بلکه 
تصویر تقلب رســاندن والدین به فرزندانشان  

درآزمون کنکور، در هندوستان است!

تقلب رساندن 
در کنکور به سبک هندی!
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امام علی )علیه السالم(: 
از گناهان بپرهیزید؛ زیرا روزی بنده ای که دست به گناه آالید، 

بند آید.
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