
دعوت به همکاری

روزنامه زاینده رود برای تکمیــل کادر تحریریه خود از میان عالقه مندان 
به حرفه خبرنگاری و نویســندگی در حــوزه تاریخ، میــراث فرهنگی، 
جامعه، دفاع مقدس، اقتصاد و سیاســت دعوت به همــکاری می نماید. 
متقاضیان باید عالوه بر داشتن زمینه های نویسندگی و خبرنگاری، دارای 
مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشــد باشند. عالقه مندان به 
همکاری می توانند رزومــه کاری و تحصیلی خود را به نشــانی روزنامه 
zayanderoud8108@gmail.com  ارسال کرده و یا با شماره 

36284167-031  تماس بگیرند.

12

3

10 تا 13 شهریور ماه در اصفهان برگزار می شود؛

نهمین نمایشگاه آسانسور
و تجهیزات وابسته به آن

12

جمالی نژاد:

اصفهان و ایروان نماد جهانی 
دیپلماسی شهری می شوند

7

استاندار چهارمحال و بختیاری به اقدامات دولت یازدهم اشاره کرد:

استفاده  از بخش خصوصی
در اجرای طرح های عمرانی
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مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان اصفهان 
همزمان با هفته دولــت با بیان اینکــه در حوزه های 
فرهنگی، هنری و قرآنی تالش شــده با فعالیت های 
مختلف و متعدد، ایمان، باورهای دینی، امید و نشاط 
را در جامعه افزایش دهیم، تصریح کرد: تشکیل شورای 

هم اندیشی هنر استان اصفهان، برگزاری همایش های 
بیــن المللی همچــون همایــش ادیــان توحیدی، 
فعالیت های متعدد بــرای ترویج فرهنــگ مطالعه، 
برگزاری نخستین جشن ســینمای استان اصفهان، 

برگزاری جلسات منظم...

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان، سه شنبه های 
بدون خودرو را یکی از طرح های پویش مردمی فرهنگ ترافیک 
در شــهر اصفهان اعالم کرد و اظهار داشــت: باید توجه داشت 
که این طرح در حال حاضــر الگوی عملی و فــارغ از تبلیغات 
شهرداری اصفهان است که برای شهروندان به نمایش گذاشته 
شده است. علیرضا صلواتی با اشــاره به اینکه خیابان چهارباغ با 

سابقه 400ساله، برای اجرای طرح سه شنبه های بدون خودرو 
در نخستین گام انتخاب شده اســت، افزود: این خیابان که به 
نوعی فضای خاطره انگیز و قدیمی را برای شــهروندان تداعی 
می کند، در دســتورکار قرار گرفت تا در بخشی از ساعات روز، 
برای تردد خودرو و موتورســیکلت مسدود شود. معاون حمل و 

نقل و ترافیک شهرداری اصفهان...

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان:
چشم انداز روشنی را برای آینده فعالیت قرآنی 

کشور رقم می زنیم

 چهارباغ، گذرفرهنگی دائمی
شهر اصفهان می شود

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان:

35 سال گذشت؛
بوی بال های سوخته ...

3

قرار است خیابان چهارباغ از ۹ شهریور ماه به صورت دائمی به یک خیابان فرهنگی تبدیل گردد و از این پس 
این خیابان، گذر فرهنگی دائمی شهر اصفهان شود.

 در خیابان چهارباغ، در ادامه برنامه های قبلی، حضور هنرمندان، شــعرا، نویســندگان، پاتوق های هنری، 
خاطره گویی، نمایش های اصفهان قدیم و برنامه هایی از این دست را شاهد خواهیم بود.
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 ۸ درصد حوادث جاده ای کشور
در اصفهان رخ می دهد
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معاون جمعیت هالل احمر:

رقابت 20 روزه تئاتری ها  در خیابان های اصفهان

دبیر اتحادیه پوشاک خبر داد:

برندهای نوین ایرانی اسالمی 
معرفی می شوند
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  منابع انگلیســی اعالم کردند که یکی از ۵ کودکی که جوخه اعدام برای
 ۵ نفر کرد تشــکیل داده و آنها را اعــدام کرده اند، فرزند یک شــهروند 
 انگلیسی اســت. شــبکه های اینترنتی کردی با انتشــار فیلمی از اعدام 
۵ نفر از کردهای اسیر، توسط ۵ کودک داعشی خبر داده اند. این کودکان، 
دارای تابعیت های تونسی، مصری، انگلیســی و ازبکستانی هستند. این 
کودکان، که با سردادن شــعار »ا... اکبر« و شلیک گلوله با سالح کمری، 
اسرای در اختیار داعش را کشــتند، در پیام تهدیدآمیزی می گویند که 
جنگ با کردهای کافر هنوز آغاز نشده و آمریکا، انگلیس، آلمان و جمیع 
شیاطین انس و جن نمی توانند شــما را نجات دهند، قبرها را حفر کنید 
و فرزندانتان را آماده سرنوشت سازید.از ســوی دیگر مقامات آمریکایی 
فیلمی از یک دختر آمریکایی که اســیر داعش اســت را منتشر کرده اند 
که نشان می دهد وی در سال ۱۳۹۲ زنده بوده و تقاضای کمک می کرده 
است. این دختر که »کیالمولر« نام دارد به عنوان امدادگر به سوریه رفته 
بود و در شهر حلب ربوده شد و انتشار فیلم او به خاطر این است که ثابت 
می کند وی در ســال ۹۲ زنده و اســیر داعش بوده اســت. در این فیلم، 
 این دختر ۲۶ ساله آمریکایی درحالی که روســری بر سر دارد می گوید: 

»من به کمک نیاز دارم.«

معاون وزیر نفت عراق اعالم کرد که دولت این کشور در صورت شکست 
مذاکرات با اقلیم کردستان در مورد توافقی در زمینه تقسیم درآمدهای 
 نفتی، مســئله فروش نفت خــام از طریق ایــران را مورد بررســی قرار 
می دهد.»فیاض النمه« گفت که ســازمان دولتــی بازاریابی نفت عراق 
در نظر دارد احتماال هفته آینده با دولت اقلیم کردســتان این کشور در 
مورد صادرات نفت عــراق از طریق ترکیه مذاکره کند.وی یادآور شــد 
که در صورت شکست این مذاکرات، شــروع به یافتن راهی می کنیم تا 
نفتمان را یا از طریق ایران یا از طریق کشورهای دیگر به فروش برسانیم؛ 
زیرا به پول نیاز داریــم. عراق که پس از عربســتان دومین تولید کننده 
بزرگ سازمان کشــورهای صادر کننده نفت )اوپک( است، ۹۵ درصد از 
درآمدهای خود از محل فروش نفت تامین می کند. براســاس اعالم یک 
مقام نفتی که خواســت نامش فاش نشــود، می توان بین ایران و عراق 
توافقی مشــابه عقد قراردادهــای تهاتر نفت میان تهران و کشــورهای 
 حاشــیه دریای خزر، منعقد کرد. بدیــن نحو که ایران نفــت عراق را به 
پاالیشــگاه های خود وارد کــرده و مقادیر معادلی نفت خــام خود را به 

نمایندگی از بغداد از بنادر ایرانی در خلیج فارس صادر می کند.

رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اســالمی احضار وزیر ارشاد 
به مجلس جهــت پاره ای توضیحــات درباره لغو کنســرت ها را تکذیب 
کرد.حجت االســالم نصرا... پژمانفر رییس کمیسیون فرهنگی مجلس 
پیرامون احضار علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی به مجلس 
که از سوی برخی رســانه ها جهت پاسخگویی به ســواالتی مطرح شده 
بود اظهار داشــت: هیچگونه احضاری صورت نگرفته است.وی در پاسخ 
به اینکه کمیســیون فرهنگی مجلس هم برای طرح سوال از وزیر ارشاد 
دعوت نکرده است، گفت: خیر، دعوتی صورت نگرفته است.  بر اساس این 
گزارش، برخی رســانه ها خبر از احضار علی جنتی برای توضیح پیرامون 

مسئله کنسرت ها در مجلس داده بودند.

اســپوتنیک در مطلبی مدعی شــد ایران تالش خود را برای خریداری 
جنگنده های سوخوی روسیه آغاز کرده است.

خبرگزاری اسپوتنیک در مطلبی مدعی شد: وبسایت »گازتا« با استناد به 
سخنان »حسین دهقان« وزیر دفاع ایران نوشت حاال که ایران خیالش از 
بابت سامانه موشکی اس-۳00 و سامانه دفاع موشکی خود تحت عنوان 
باور-۳7۳ راحت شده، به فکر خرید جنگنده های سوخو از روسیه است 
تا نیروی هوایی خود را تقویت کند.به نوشته اسپوتنیک، حسین دهقان 
پیش تر گفت: ما در حال ســاخت ســامانه های دفاعی خود هستیم که 
 قادر بــه تامین امنیت حریم هوایی ما در ســه ســطح باشــد. آنچه در 
موشک های رهگیر کم داشتیم را با خریداری سامانه موشکی اس-۳00 
به دست آوردیم. حاال باید به تحکیم نیروی هوایی خود بپردازیم.تمایل 
ایران به خرید جنگنده های روسیه ظاهرا با عملکرد نیروی هوایی روسیه 
 در سوریه بیشتر شــده است. روسیه فهرســتی طوالنی از جنگنده ها و

 بمب افکن ها دارد که ایران می تواند از میــان آنها انتخاب کند. از جمله 
آنها می توان به سوخو-۳0، سوخو-۳4 و سوخو-۳۵ اشاره کرد. جنگنده 
دو سرنشینه سوخو-۳0 قادر به مقاومت در برابر پالس الکترومغناطیسی 
حاصل از یک انفجار هسته ای است و به دلیل طراحی آیرودینامیکی آن 
قدرت مانور بی نظیری دارد. این جنگنده برای عملیات در تمام شــرایط 
آب و هوایی طراحی شده است و مناسب ماموریت های هوا به هوا و هوا به 
سطح است؛ همچنین می تواند موشک های کروز را از ارتفاع ۵00 متر تا 

۱4000 متر پرتاب کند. 

در حاشیه سفر همسر سابق اوالند 
به تهران

کودکان داعشی خطاب به کردها:

 قبرها را حفر کنید و فرزندانتان را 
آماده سازید

تهدید عراق علیه کردها:

 از راه ایران نفت می فروشیم

احضار وزیر ارشاد به مجلس 
تکذیب شد

اسپوتنیک:

 ایران پس از اس-300 به جنگنده های 
سوخوی روسیه چشم دوخته است

پیشنهاد سردبیر: 
بار آخرت باشد!

در حاشیه 

عکس روزیادداشت

اخبار

جواب این سوال هم آنقدر اهمیت داشت که یک فوریت طرحی 
با موضوع علنی بودن دادگاه مفســدان اقتصادی پس از صدور 
کیفرخواست، روز گذشته در مجلس بررســی شد، اما اکثریت 
نمایندگان بــه فوریت آن رای ندادند. ایــن طرح به صورت یک 
فوریتی و با عنوان »طرح الحاق یک تبصــره به ماده ۳۵۳ قانون 
آیین دادرســی کیفری در خصــوص اجرای علنی دادرســی 
 درباره جرایم اقتصادی« در صحن علنی مطرح شد. نمایندگان 
یک فوریت آن را بررســی کردنــد و اگر این یــک فوریت رای 
می آورد می بایســت با سرعت بیشــتری در کمیسیون قضایی 
مجلس مطرح گــردد و نظر آن به صحن علنی آورده شــود. در 
توضیح یک فوریت محمــد دهقانی، نماینده مــردم طرقبه و 
 چناران که به عنوان نماینده طراحان این طرح بود توضیح داد:

 » پرونده های مفاســد اقتصادی در کشــور حساسیت زیادی 
دارد اما اسم افراد با حروف مخفف برده می شود. مردم می دانند 
متهم کیست اما می گویند: میم ر)!( در اروپا رسم بر این است که 
زمانی که کیفرخواست صادر شــد و بازپرس، جرم را ثابت شده 
اعالم کرد و دادســتان نیز امضا کرد؛ یعنی دو قاضی آن را امضا 
کردند، اسامی  علنی می شود. در خیلی از موارد اینها انسان های 
قدرتمندی هستند. در مفاســد اقتصادی پای انسان های قوی 
مطرح است. دنیا به این نتیجه رسیده، که اگر کیفرخواست صادر 
شد علنی شــود. ما در این طرح، که یک فوریتی مطرح کردیم، 
بحثمان این است وقتی از یک رقمی باالتر بود علنی بررسی شود. 

اصال معنی ندارد که غیرعلنی باشد؛ چراکه مردم اعتمادشان را 
از دست می دهند.با آقای محســنی اژه ای هم صحبت کردیم، 
گفتند که اگر دستشان بود، علنی مطرح می کردند.« این طرح 
البته مخالفانی هم داشــت از جمله  نادر قاضی پــور، نماینده 
ارومیه که به عنوان مخالف یک فوریت این طرح ســخن گفت. 
او ســخنش را با شــعار شــروع کرد: »مرگ بر مفسدین، مرگ 
بــر اخاللگران اقتصــادی...« نماینــده مردم ارومیــه در ادامه 
گفت:»مگر هر اتفاقــی می افتد ما باید قانون بنویســیم؟ اصل 
۱۶۵ قانون اساســی را مطالعه بفرمایید، محاکمات علنی است. 
 اما وقتی فــردی را در مرحله اول بردند دیوان محاســبات، بعد

 بی گناه شناخته شده؟ بعد چطور خانواده اش در آن شهر زندگی 
کنند؟ما اکنون بهترین روش را داریم. اگر این قانون را با فوریت 
تصویب کنیم، در اجرا، مشــکالت عدیده اســت. کجا را داریم 
مردم جمع شوند؟ مثال در پرونده شــاندیز مشهد که مشکالت 
عدیده دارد-و از آقای بحرینی بابت پیگیری موضوعش تشــکر 
 می کنم- آیا جایی هست که ۱۳0 هزار نفر در آنجا جمع شوند؟«

 محمد جواد کولیوند، نماینده مردم کــرج به عنوان موافق یک 
فوریت سخن گفت. کولیوند اعتقاد داشت » اعتماد مردم نباید 
خدشــه دار شــود. به ویژه در جایی که می خواهــد الگویی را 
برای جهان ارائه دهد، نباید روی بحث مفاســد اقتصادی انقدر 
 نگران باشــیم. علنی بودن محاکمه، می تواند آرامشی به مردم و 
ســرمایه گذاران بدهد .باید هزینه فســاد را در کشور باال ببریم 

تا قبل از درمان، پیشــگیری کنیم. این فوریت می تواند درباره 
فیش های حقوقی و... التیامی  به مردم ببخشد.«

اما این توضیحات نتوانســت نظر مثبت اکثریــت نمایندگان را 
 به خود جلب کند و در نهایت وکالی ملت بــا ۱00 رأی موافق،

 ۳8 رأی مخالــف و ۱0 رأی ممتنــع از ۲۱8 نماینده حاضر در 
صحن علنی، با یک فوریت طرح مذکور مخالفت کردند.

 ***
بهارستان روز گذشته حاشــیه های دیگری هم داشت از جمله 
تذکر محســن کوهکن به علی مطهری . این تذکر بابت نامه ای 
بود که روز شــنبه علی مطهری خطاب به مصطفی پورمحمدی 
درباره اعدام منافقین در سال ۶7 نوشــت. کوهکن  در تذکری 
منطبق بر بند 7 از ماده ۲۲ آیین نامه داخلی مجلس خطاب به 
علی مطهری که بر کرسی ریاســت مجلس  نشسته بود، گفت: 
»دوســت داشــتم که آقای الریجانی االن رییس جلسه بودند 
چون تذکر من مربوط به شخص شماســت و بهتر بود با ایشان 
مطرح می شــد. ما از عزیزانی که برای حضور در هیئت رییسه 
مجلس انتخاب می کنیــم انتظار داریم در نطق هــا، تذکرات و 
نوشته هایشان به چند نکته توجه کنند.من خواهش و استدعایم 
از شما  این است که تا زمانی که در سمت نایب رییسی مجلس 
هســتید از هرگونه نطق یا نامه ای که خــوراک تبلیغاتی برای 
 بیگانگان باشــد پرهیز کنید. ایــن انتظار ما از شــما به عنوان

 نایب رییس مجلس است.«
کوهکن گفت: اینکه مطالبی را بگوییم و دیگران برداشت کنند 
که آنچه مــورد نظر امام )ره(بوده زیر ســوال رفته اســت رفتار 
درستی نیست.« نایب رییس مجلس شورای اسالمی در پاسخ به 
نماینده مردم لنجان گفت:  »اوال بر خالف آنچه فرمودید نگویید 
نامه را بخوانید، روشن است شما نامه را نخوانده اید. حتما آن را 
بخوانید. ثانیا  اینکه مســائل را با هم مخلوط کنیم،  کار درستی 
نیست. هر وقت به  یک مســئله فرهنگی می پردازیم، می گویید 
این همه مشکل فرهنگی داریم، چرا سراغ این مسئله می روید؟ 
هر مســئله ای باید در جای خود بررسی شود، اینطور نیست که 
ما فقط به یک بعد جامعه بپردازیم. اینکه می گویید امام)ره( زیر 
سوال رفته، خیر اینگونه نیست. بحث درباره نحوه اجرای حکم 

امام)ره( بوده که اگر کوتاهی شده اینها بیایند و توضیح دهند.«
نماینده مردم تهران درباره اســتفاده بیگانگان از سخنانش هم 
گفت: »چه اســتفاده ای؟ در خیلی مواقع، خود امام)ره( یا خود 
مقام معظم رهبری صحبت هایی کردند و از رســانه های بیگانه 
تمجید کردند. مثال وقتی منشور هشت گانه امام)ره( صادر شد 
که تجســس نکنید، شــنود نگذارید و از این قبیل مسائل، یک 
 هفته رسانه های بیگانه از امام)ره( تمجید می کردند. این دلیل

 نمی شــود که العیاذ باا...، امــام)ره( مخالف انقــالب بوده اند. 
مسئله نایب رییسی هیچ ربطی به این ندارد که ما حرف حق را 
 نزنیم. ممکن اســت در زمان اداره جلسه مالحظاتی باشد اما هر

 نماینده ای آزاد اســت نظر خود را بگوید. بحث من هم این بوده 
که توضیح داده شود و این حرف شما باطل است.« جالب اینکه 
در زمانی که مطهری ســخن می گفت:  صداهــای بلندی نیز از 
درون صحن شنیده می شد، یکی می گفت »مرگ بر منافق« و 

دیگری خطاب به مطهری فریاد می زد: »بار آخرت باشد!«

 اینکه مطالبی را 
بگوییم و دیگران 
برداشت کنند که 

آنچه مورد نظر 
 امام)ره( بوده

 زیر سوال رفته 
است رفتار درستی 

نیست

خبر

 آیت ا... جوادي آملي به توقعات جامعه از مســئوالن 
اشــاره کرد و گفت: جامعــه از ما توقع نــدارد که ما 
ســلمان و اباذر باشــیم، جامعه همین را مي خواهد 
که راســت بگوییم و امانتدار باشــیم و هــر جور که 

مي گوییم، عمل بکنیم.
 آیت ا... جوادي آملي در دیدار جمعي از دانشــجویان 
و مســئوالن دانشــگاه امام حســین)ع( گفت: راه 
مســتقیمي را که ذات اقدس الهي به ما نشان داد، نه 
بن بست است نه مانع دارد، راهي که بن بست باشد یا 
مانع داشته باشــد، صراط مستقیم نیست و خدا ما را 

به صراط مستقیم دعوت کرده است. 
وي افــزود: شــرق و غــرب عالم ســپاه و ســتاد 
الهي هســتند؛ یعني چیزي در عالم نیست که مأمور 
پروردگار نباشــد و خداوند این جنــود را به رهبري 

انبیاي الهي اداره مي کند. 
 اســتاد برجســته درس خارج حوزه علمیــه قم در

  بخــش دیگــري از ســخنان خــود بــه رابطــه و 
 وظایف متقابــل مــردم و دولت پرداخــت و اظهار 
 داشت: ســوال مهمي که مطرح اســت این است که
  آیا دولتي که اســالمي اســت مردم را مي ســازد یا

 مــردم مســلمانند کــه دولت اســالمي تشــکیل 
مي دهند؟ 

پاسخ این ســوال این اســت که بدنه اگر بدنه دیني 
 نباشــد، رهبر هرچند علي بن ابیطالب)ع( هم باشد 
ـ خــداي ناکردهـ  شکســت مي خــورد)!( بنابراین 
جامعه باید ابتدا خود صالح باشــد و بعد دولت صالح 

تشکیل بدهد.
ما باید تالشــمان به این ســمت باشــد کــه ابتدا 
جامعه اســالمي باشــد و بعد دولت. مــا جامعه را 
 باید اصــل بدانیــم؛ جامعــه دیني، دولــت دیني 

مي سازد. 
وي به توقعات جامعه از مســئوالن اشاره کرد و ابراز 
داشــت: جامعه از ما مي خواهد که راســت بگوییم و 
امانتدار باشــیم و هر جور که مي گوییم عمل بکنیم؛ 
توده مردم از مــا ایــن را مي خواهند، تــوده مردم 
از ما یــک اقتصــاد و معامله ســالم مي خواهند، اگر 
فشاري هســت براي همه باشــد، اگر خداي نکرده 
نگراني هست براي همه باشــد و اگر امنیتي هست 
 براي همه باشــد، توده مــردم از ما همیــن عدالت

را مي خواهند.

آیت ا... جوادي آملي: 

جامعه انتظار دارد مسئوالن 
راستگو و امانتدار باشند

در بهارستان چه گذشت؟

بار آخرت باشد!

رییس کمیته مشــارکت های مردمی شــورای اســالمی شهر 
تهران گفت: درخواســت من از دســتگاه قضا این اســت که به 
موضوع واگذاری امالک به کارکنان و مدیران شــهرداری تهران 
 ورود پیدا کــرده و اجازه ندهند برخــی از افــراد در این رابطه 
حاشیه ســازی کنند. الهه راســتگو گفت: حواشی مطرح شده  
پیرامون گرفتن خانه مســکونی از شــهرداری تهران را تکذیب 
می کنم و در این رابطه هیچ قراردادی به امضا نرســیده اســت. 
وی افزود: اینکه در این چند وقت اخیــر بحث واگذاری امالک 

به کارکنان و مدیران شــهرداری تهران مطرح شده ارتباطی به 
من ندارد. رییس کمیته مشارکت های مردمی شورای اسالمی 
شهر تهران با اشاره به در دستور کار داشتن پروژه تخریب برخی 
از اعضای شورای اسالمی شــهر تهران اظهار کرد: پروژه تخریب 
برخی از اعضــا منحصر به ایــن روزها که در آســتانه برگزاری 
انتخابات هئیت رییسه شورای شهر هســتیم، نیست. راستگو 
ادامه داد: عوام فریبان برای حفظ و بقــای وضعیت خود از هیچ 

تهمت و دروغی ابا ندارند .

 دبیــرکل حــزب مؤتلفــه اســالمی با بیــان اینکه ســخنان 
آیت ا... علم الهدی در مورد کنســرت ها را در رســانه ها تحریف 
کردند و به آن تحریف تاختند، گفت: متاســفانه رییس جمهور 
هم بر اساس ریلی که برخی رســانه های منحرف تعیین کردند 
موضــع گرفتند. محمدنبی حبیبی افزود: پســندیده نیســت 
روحانی نقشــی را ایفا کند که او را در برابر باورهای دینی مردم 
و حساســیت های علما و مراجع قرار دهد. در قضیه کنسرت ها 
اصال بحث موسیقی نیســت بلکه بحث حواشی آن است. رییس 

 جمهور نباید به بهانه بحث کنسرت ها از حواشی غیرقانونی که 
بر خالف هنجارهای اخالقی و اســالمی پدید می آید، حمایت 
کند. وی با بیان اینکه برخی دشــمنان برای حرمت شکنی در 
 قم و مشهد طراحی هایی کرده اند، گفت: مؤتلفه اسالمی به آقای 
دکتر روحانی متذکر می شــود که حرمت حریــم مقدس امام 
هشــتم را رعایت کند. احترام علمای بزرگ و نمایندگی محترم 
ولی فقیه را حفظ کند و اگر پاســخی را الزم می دانــد آن را با 

رعایت همه شئون و در حد ریاست جمهوری مطرح نماید.

الهه راستگو: 

دریافت ملک از شهرداری تهران را تکذیب می کنم
دبیرکل حزب مؤتلفه خطاب به رییس جمهور:

حرمت حریم امام هشتم را حفظ کنید

بهارستان روز گذشته باز هم پر از حاشیه های جذاب بود. از تذکر نماینده لنجان به مطهری گرفته  زاینده رود
 تا اصرار و پیگیری برخی نمایندگان برای افشــای نام مفســدان اقتصــادی. این نمایندگان 

می خواستند بدانند چرا آقای »م.ر« به جای آنکه رسوا بشود، با نام اختصاری رسانه ای می شود .

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران  گفت: آیا حد و اندازه یک ملت 8۵ میلیونی 
که ۳7 سال در خطیرترین صحنه های عالم دست و پنجه نرم کرده و در این مسیر 
موفق بوده، تنها سه مدال طال در المپیک است؟ســردار علی فدوی طی سخنانی 
در مراسم رونمایی از اولین دستگاه خشــک کن انجمادی )وکیوم فریزر درایر( در 
دانشــگاه اراک گفت: قطعا از شــرکت های دانش بنیان موجود در کشور جز این 
انتظار نمی رود که در عرصه ای گام بردارند که عرصــه روز و موضوعات تخصصی 
کاربردی باشــد.وی افزود: وقتی در عرصه انقالب اســالمی پیروز از میدان خارج 
شدیم قطعا در سایر عرصه ها نیز پیروز خواهیم بود. دنیا به دنبال توانمند شدن در 
سطح اساسی و جهانی در موضوعاتی همچون موضوعات نظامی است و سال های 
طوالنی است که به توفیقاتی از این قبیل دســت یافته اند.وی با اشاره به بازی های 
المپیک تصریح کرد: آیا حد و اندازه یک ملت 8۵ میلیونی که ۳7 ســال است در 
خطیرترین صحنه های عالم دســت و پنجه نرم کرده و در این مســیر موفق بوده 
است، تنها سه مدال طال در المپیک است؟ متاسفانه برخی مسئوالن کشور اعالم 
می کنند که حد ما همین اســت، اما این گونه نیســت و باید به خودباوری برسیم.

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی افزود: قطعا اگر کاری را آغاز 
کنیم، موفق خواهیم شد؛ چراکه خداوند این حد و اندازه را برای بندگان خود قرار 
داده است. بر سر مسائل ابتدایی جامعه گیر کردن نشان از وجود مشکل در بخشی 

از کار و طی نکردن روال درست امور است.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شــورای نگهبان؛ در پاسخ به ســوالی در خصوص زمان 
بررســی صالحیت کاندیداهای انتخابات میان دوره ای مجلس اظهار داشت: هنوز تاریخ 
دقیقی برای بررسی پرونده ها مشخص نشــده ولی با توجه به اینکه سال آینده انتخابات 
ریاست جمهوری و شورای شهر و روســتاها را هم در پیش داریم، شــورای نگهبان کار 
بررســی صالحیت ها را در یک فاصله هفتاد روز تا پنجاه روز از زمان ثبت نام تا انتخابات 
انجام خواهد داد. وی در پاسخ به ســوال دیگری مبنی بر اینکه »آیا این امکان وجود دارد 
افرادی که در دور اول احراز صالحیت نشده اند در دور دوم تایید صالحیت شوند؟« گفت: 
تایید یا عدم تایید کاندیداها توســط شــورای نگهبان مربوط به همان دوره ای است که 
در آن کاندیدا شده اند و اگر شــخصی در دوره  بعد مجددا کاندیدا شود، شورا هم مجددا 
پرونده وی را بررســی خواهد کرد.ســخنگوی شــورای نگهبان تصریح کرد: نکته حائز 
اهمیت این است که اگر شخصی در دوره ای تایید شده باشد و در دوره های بعدی مدارک 
و اسنادی وجود نداشته که باعث عدم تایید وی شــود، همچنان تایید شده باقی می ماند 
و اگر شخصی هم احراز صالحیت نشده باشــد تا مدارکی ارائه ندهد که نظر شورا را تغییر 

دهد، عدم صالحیت وی به قوت خود باقی خواهد ماند.
کدخدایی با اشاره به مسائل مطرح شده در خصوص مخالفت شورای نگهبان با انتخابات 
الکترونیک اظهار داشــت: انتخابات الکترونیک مطالبه شــورای نگهبان از دستگاه های 
مختلف اســت و شــورا به جد از نهادهای مختلف می خواهد که اقدامــات الزم را برای 

برگزاری انتخابات الکترونیک انجام دهند.

فرمانده نیروی دریایی سپاه:

 آیا حد و اندازه یک ملت 85 میلیونی 
تنها سه طالی المپیک است؟

کدخدایی:

 انتخابات الکترونیک 
مطالبه شورای نگهبان است

شورای نگهبانحوزهسپاه

آیت ا... مکارم شیرازی: 

 رییس جمهور 
از توهین و تهمت نهراسد

آیت ا... ناصرمکارم شــیرازی گفــت: در دولت یازدهم کارهایی انجام شــده و 
اقدامات خوبی صورت گرفته اســت که در آن شکی نیســت. این مرجع تقلید 
در دیدار با وزیر صنعت و معدن و تجارت، گفت: کسانی که منفی بافی می کنند، 
معتقد به درستی راهشان نیستیم.وی با تاکید بر اینکه اگر مشکالتی وجود دارد 
باید آنها را گفت و به درمان مشکل اندیشید، بیان کرد: بیان مشکل کافی نیست 
و باید یک راه حلی برای برون رفت از این مشکالت نیز ارائه کرد.این مرجع تقلید 
با اشــاره به اینکه برخی مشکالت در کشور هســتند که جلب توجه می کنند، 
افزود: یکی از مشــکالت، مرتبط به بانک هاســت و اینگونه که شــنیده ام، به 
مصوبات بانک مرکزی توجه نمی شود. این مرجع تقلید بیان کرد: باید راه حلی 
اندیشید و تا وقتی که بانک ها راجع به سپرده ها به تعهدات خود عمل نکنند، این 
مشکل حل نمی شود؛ اقتصاد به بانک ها وابسته است، اگر حل نشود مشکالت 
بیشتر می شود.وی تصریح کرد: در این خصوص باید افشاگری هایی انجام بگیرد 
که افکار عمومی پشتیبان حل این مشکل شوند. آیت ا... مکارم شیرازی اظهار 
کرد: رییس جمهور از این انتقاداتی که می شــود نباید بهراسد و ناراحت شود، 
متاسفانه فضای ناراحتی و تهمت زیاد شــده که برخالف اسالم است؛ البته این 
دروغ ها و تهمت ها با تکذیب ها فاش می شود، ولی اثر بد آن این است که مردم 

دیگر به خبرها اعتماد نمی کنند.

 »ســگولن رویــال« وزیر محیط زیســت، انــرژی و دریاهای فرانســه
 روز گذشته با معصومه ابتکار رییس سازمان حفاظت محیط زیست ایران 

دیدار و گفت و گو کرد.
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بازار

يادداشت ويژه

توصیه آيت ا... وحید خراسانی به دولت:

برای حل مشکالت مردم
اهتمام جدی داشته باشید

قیمت انواع
ضبط و پخش ماشین/خودرو

پیشنهاد سردبیر: 
شکر ارزان می شود

آیت ا... وحید خراســانی در دیدار با نهاوندیان اظهار داشــت: 
خدمت به مردم با نیت خیر و در راســتای جلــب رضایت اهل 
 بیت)ع(، بایــد به عنــوان اصول اساســی دولــت، در تمامی

برنامه ریزی ها و اقدامات مدنظر باشد.
آیت ا... وحید خراســانی در دیدار با رییس دفتر رییس جمهور، 
با ابالغ ســالم به رییس جمهور و تقدیر از اقدامات و تالش های 
انجام شده طی سه سال گذشــته، برای مسئوالن و دولتمردان 

آرزوی توفیق خدمت بیشتر کرد.
این مرجع تقلید عالی قــدر افزود: اگر در تمــام کارها رضایت 
خداوند و امام زمان)عج( مدنظر باشــد، شک نکنید که در تمام 

اقدامات موفق خواهید بود. 
آیت ا... وحید خراســانی اظهارداشــت: خدمت به مردم با نیت 
خیر و در راســتای جلب رضایت اهل بیــت)ع(، باید به عنوان 
اصول اساسی دولت در تمامی برنامه ریزی ها و اقدامات مدنظر 
باشد. اگر مســئوالن بیش از پیش رابطه خود را با خداوند و امام 
زمان)عج( تقویت کنند، حتما در برابر همه مشــکالت پیروز و 
موفق خواهند بود و هیچ مشــکلی در برابر ایــن دو کلمه، تاب 

مقاومت نخواهد داشت.
محمد نهاوندیان نیز در این دیدار که به مناســبت هفته دولت 
انجام شد، گزارشی از تالش ها، اقدامات و خدمات دولت تدبیر 
 و امید در حوزه های مختلف سیاســی، اقتصــادی و اجتماعی

ارائه داد.
رییس دفتــر رییس جمهور با ابالغ ســالم دکتــر روحانی، به 
اهتمام و توجه ویژه دولت به حل و رفع ریشــه ای مشــکالت 
و معضالت مردم و کشــور اشــاره و تصریح کرد: دولت با هدف 
تسهیل و تســریع مسیر پیشرفت کشــور، مجموعه برنامه ها و 
اقداماتی را برنامه ریزی کرد که در نتیجه آنها، همزمان با تالش 
برای رفع محدودیت های اعمال شده در تعامل کشور با جهان، 
در داخل کشــور نیز با برنامه ریزی دقیق انجام شده، نرخ تورم 

باالی 40درصد مهار شده و رکود و نرخ رشد منفی رفع شدند.
نهاوندیان خاطرنشــان ســاخت: با آرامش و ثبات ایجاد شده 
 در کشــور، زمینه برای رونق اقتصــادی از هر زمــان دیگری 

مهیاتر است.

Pioneer DEH-9450UB -  پايونیر

600،
000

تومان

Pioneer DEH-X7750UI -  پايونیر

465،
000

تومان

Pioneer DEH-X8750BT -  پايونیر

520،
000

تومان

Pioneer DEH-X9650BT -  پايونیر

660،
000

تومان

Pioneer DVH-345UB -  پايونیر

420،
000

تومان

در تجمعی که از صبح تا ظهر روز شــنبه ادامه داشت، تعدادی 
از کارگــران معتــرض شــرکت مواد الیــاف مصنوعــی ایران 
)DMT(، در پــی اعتــراض به تعویــق حقوق خــود، درمقابل 
فرمانــداری شهرســتان مبارکه تجمــع کردند. بــه گزارش 
خبرگزاری فارس و به گفته کارگران حاضــر در این تجمع، این 
شــرکت وابســته به مجموعه پلی اکریل اصفهان، از فروردین 
ســال جــاری در پرداخت حقــوق کارگــران خــود کوتاهی 
کرده و پاســخ درســتی در مقابــل مطالبات کارگــران به آنها 

 نداده است. به گزارش فارس، پیشــتر نیز همین مشکالت برای
پلی اکریل محرز شــده بود و حال با وخامت اوضاع تولید در پلی 
اکریل و کاهش سطح خرید DMT مذاب که تولید اصلی شرکت 
مواد الیاف محسوب می شود، اوضاع نقدینگی این شرکت نیز رو 
به وخامت گذاشته و شرکت در پرداخت حقوق کارگران خود با 
مشکل مواجه شده اســت.  با این حال، اعتراض اصلی کارگران، 
به وجود صــادرات DMT جامد در حال حاضــر و عدم پرداخت 
مطالبات آنهاســت و این افراد معتقدند شرکت با وجود صادرات 
مناسب، هنوز اقدامی برای پرداخت حقوق آنها نکرده است و بر 
اســاس ادعای این افراد، با دالرهای صادراتی، همچنان می توان 
امور جاری شرکت را به سرانجام رساند.گفتنی است این شرکت 
بورسی که از سرمایه اســمی 14میلیارد تومانی برخوردار است، 

در دوره 6 ماهه منتهی به 29اسفند سال قبل 5/6میلیارد تومان 
زیان محقق کرده و موجودی نقد آن بر اساس ترازنامه حسابرسی 
نشــده تاریخ مذکور، 2میلیارد تومان گزارش شــده اســت. در 
گزارش 6 ماهه نیز عدد صادرات شــرکت در حدود 10میلیون 
تومان گزارش شده و میزان آن باوجود رشــد 56درصدی، برابر 
با فروش داخلی شــده اســت و این در حالی اســت که مجموع 
فروش شــرکت در قیاس با سال گذشــته 50درصد کاهش را 
نشان می دهد. در بیانی ســاده تر، میزان صادرات افزوده شده به 
فروش شرکت در سال جاری، به  هیچ  وجه کفاف کاهش تقاضای 
داخلی را نداده و مشکالت مالی شــرکت از صورت های مالی آن 
قابل تشخیص است و نمی توان بر پایه رشــد صادرات ادعا کرد 

وضعیت شرکت نسبت به سال گذشته وخیم نشده است.

تعويق 6 ماهه حقوق کارگران DMT پلی اکريل؛

افزايش صادرات نیز کفاف 
کسری شرکت را نداد

نهمین نمایشــگاه اختصاصی آسانســور، پله برقی، صنایع و تجهیزات وابسته، از 
تاریخ 10 تا 13 شــهریور ماه در متراژی به مســاحت 5000 متــر مربع در محل 

برگزاری نمایشگاه های استان اصفهان در کنار پل شهرستان برگزار می شود.
 معــاون شــرکت نمایشــگاه هــای بیــن المللــی اســتان اصفهــان گفــت:

 55 مشارکت کننده مطرح در زمینه انواع آسانســور و پله برقی، تابلوهای فرمان، 
انواع در و کابین آسانسور، خدمات طراحی و مشــاوره، لوازم و قطعات و متعلقات 
آسانسور، از استان های اصفهان و تهران به مدت چهار روز در این نمایشگاه حضور 

دارند.
جواد جلیلی افزود: حضور شــرکت هــای جدید، افزایش متراژ ســالن ها و اعالم 
انتخاب پیمانکار برای آسانسور و پله برقی پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان در خالل 
برگزاری این نمایشــگاه که خود باعث رقابت بیشتر شرکت کنندگان خواهد شد، 
از مهم ترین تفاوت های برگزاری نهمین سال نمایشگاه اختصاصی آسانسور و پله 

برقی اصفهان به شمار می رود.
وی ادامه داد: برگزاری همایش »تکنولوژی حرکت ســبز و آسانسور خورشیدی« 
در روز 11 شــهریور، از جمله برنامه های جنبی اســت که به هرچه تخصصی تر 

برگزار شدن این نمایشگاه کمک می کند.
از مهم ترین مشارکت کنندگان نهمین نمایشگاه آسانســور و پله برقی، می توان 
به نام هایی چون آرمان فراز پیمان، فراز پویا فعال، ســیگما آسانبر، آسانبرکاران 
عرشیان، عرش پیمای اسپادانا، اســتقرار الکترونیک ساختمان، به ویژه برندهای 

هیدرولیفت، AFP و ELSA اشاره کرد.

معاون رییس جمهور، از جذب ســرمایه گذاری خارجی بــه مبلغ پنج میلیارد و 
200 میلیون دالر برای شش طرح پس از اجرای برجام خبر داد.

»محمد باقــر نوبخت« به فشــار اقتصادی پس از تحریم اشــاره کــرد و افزود: 
برنامه قدرت های بزرگ این بود کــه در گام های بعدی، فــروش نفت ایران را 
 درمقابل تامین غذای ملــت ایران محدود کنند که اگر چنین می شــد، نه تنها

نمی توانســتیم تورم را کنترل کرده و کاهش دهیم، بلکه با بحران های غیرقابل 
پیش بینی نیز رو به رو می شدیم.

به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از ایرنا، وی به کاهش درآمدهای ارزی کشــور 
و غیرقابل برگشــت بودن پول حاصل از فروش نفت در قبل از برجام اشــاره و 
 تصریح کرد: سقوط قیمت نفت در سال های اخیر به قدری بحران آفرین بود که

قدرت های بزرگ نفتی حتی عربســتان و قطر، با کســری بودجه چند میلیارد 
دالری مواجه شدند.

نوبخت خاطرنشان کرد: اگر شرایط رفع تحریم و برجام در دولت یازدهم تحقق 
نمی یافت، امروز همچون سال های آخر دولت دهم، حتی توانایی تولید گندم و 
نان مردم را نداشتیم؛ اما به برکت برجام و تالش دولت مردان، فضایی از آرامش 
و امنیت در فضای اقتصادی کشور حاصل شده است که به تدریج، رشد اقتصادی 
و خروج از رکود را شاهد خواهیم بود. رییس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: 
برخی امروز مدعی شــده اند که اگر نرخ تورم تقلیل یافت، انتظار می رود رشد 
اقتصادی نیز در کشور ایجاد شــود و این مســئله، به مطالبه گری حوزه بخش 

فعاالن اقتصادی کشور هم تبدیل شده است.

10 تا 13 شهريور ماه در اصفهان برگزار می شود:

نهمین نمايشگاه آسانسور
و تجهیزات وابسته به آن 

نوبخت:

اگر برجام نبود،
توانايی تولید گندم را هم نداشتیم!

دیدگاهخبرنمایشگاه

معاون بازرگانی شرکت بازرگان دولتی خبر داد:

شکر ارزان می شود

معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی، از آغاز خرید تضمینی چغندرقند در 
کشور خبر داد و گفت: قیمت شکر در بازار رو به کاهش است و تا پایان هفته، 
شاهد افت بیشــتر نرخ این محصول خواهیم بود. حســن عباسی معروفان، 
با بیان اینکه قیمت شــکر در مراکز عمده فروشــی درحال نزدیک شدن  به 
نرخ های مصوب دولت است، اظهارداشت: قیمت مصوب دولت برای شکر در 
مراکز عمده فروشــی 2520 تومان در هر کیلو است؛ ضمن اینکه روز شنبه، 

نرخ این کاال در عمده فروشی ها به 2۷90 تا 2۸00 تومان رسیده بود.
وی با اشــاره به اینکه نرخ شکر در مراکز عمده فروشــی تا هفته قبل، از مرز 
3200 تا 3300 تومان نیز گذشــته بود، گفت: روز گذشته، خرید تضمینی 
چغندرقند، از مناطق شمال غربی کشور شــروع شده است. این محصوالت 
تا پایان هفته جاری وارد کارخانه ها و تبدیل به شــکر می شــوند و سپس به 
بازار عرضه خواهند شد. معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران، با بیان 
اینکه شکرهای وارداتی نیز وارد کشــور و در کارخانجات تصفیه شده است، 
افزود: درحال حاضــر این محصوالت در بورس کاال عرضه می شــود؛ ضمن 
اینکه سایر محموله ها نیز درحال تخلیه اســت. معروفان اضافه کرد: شرکت 
بازرگانی دولتی از 12 تیرماه 95 تاکنون، 256 هزارتن شــکر در بورس کاال 
عرضه کرده که از این میزان تا االن 110هزارتن آن به فروش رفته اســت. به 
گفته این مقام مسئول، موارد فوق سبب شده قیمت شکر در بازار شکسته و 

به نرخ های مصوب دولتی نزدیک شود.

اســتاندار اصفهــان با اشــاره بــه افزایش ســهم 
سرمایه گذاری بخش غیردولتی در پروژه های استان 
اصفهان گفت: در 3 ســال گذشــته، بیش از 5 هزار 
پروژه با اعتبــاری بالغ بر 50 هزار میلیــارد ریال در 

استان اصفهان به بهر ه برداری رسیده است.
رسول زرگرپور در پایان سفر به شهرستان فالورجان 
و افتتــاح چند طــرح عمرانــی و خدماتــی در این 
شهرســتان اظهار داشــت: دولت در 3 سال گذشته 
با وجود همه محدودیت ها و مشــکالت بودجه ای و 
اقتصادی، توانسته بیش از 5 هزار پروژه را با اعتباری 
بالغ بر 50 هزار میلیارد ریال در اســتان اصفهان به 

بهره برداری برساند.
وی با بیان اینکه امســال یک هــزار و 610 پروژه با 
اعتبار 23 هزار و ۸00 میلیــارد ریال در هفته دولت 
به بهره برداری می رســد، افزود: امسال از نظر حجم 
ســرمایه گذاری و با وجود محدودیــت منابع دولتی 
در استان، تعداد پروژه نســبت به سال گذشته رشد 

داشته است.
اســتاندار اصفهــان بیــان کــرد: 45 درصــد از 
ســرمایه گذاری این پروژه ها، سهم بخش غیردولتی 
بوده و این عدد برای سال جاری به ۸6درصد رسیده 

است. 
این مسئله نشان دهنده نقش موثر بخش غیردولتی 
در بهره برداری از پروژه های استان اصفهان به شمار 

می رود.
وی با اشــاره به بهبود وضعیت تســهیالت بانکی در 
اســتان اصفهان گفــت: به صورت معمول، نســبت 
مصارف به منابع در بانک ها ۸5درصد محاسبه شده 
که این میزان در اســتان اصفهان در ســال 1392، 
52درصد بوده و امســال به 92درصد رسیده است. 
آمار نشــان می دهد کــه بانک ها ۷درصــد بیش از 
میزانی که باید، در اســتان  اصفهان هزینه کرده اند 
و درصورت اضافه کردن تســهیالت ملی به این رقم، 

درصد آن افزایش می یابد.
زرگرپور تصریح کرد: نرخ تورم در اســتان اصفهان، 
همواره یــک تا 1/5درصد از حد متوســط کشــور 
باالتر بوده اســت که ایــن رقم تا خردادماه امســال 
بــه زیر نرخ متوســط کشــوری رســیده و در حال 
 حاضر این رقــم در اســتان اصفهــان 9/2درصد و

در کشور 9/5درصد است.

افزايش سهم بخش 
غیردولتی در پروژه های 

استان

در شهر

به گــزارش خبرگزاری ایمنا، رضا یکتا امســال را ســال 
ویژه ای برای صنعت پوشاک کشور دانست و گفت: قاچاق 
یکی از مسائلی مهمی اســت که به صنعت پوشاک کشور 
صدمات ســختی وارد می کنــد؛ البته مبــارزه با قاچاق 
پوشاک، انجام شده و می شود؛ اما باید با جدیت بیشتری 

صورت گیرد.
وی خاطرنشــان کــرد: پــس از تاکیدات مقــام معظم 

رهبری بر مبارزه جدی با قاچاق و توجه به کاالی ایرانی، 
موج عظیمی در سطح رســانه های عمومی داخل و خارج 
کشور برای تبلیغ کاالی داخلی به راه افتاده؛ از همین رو 
برگزاری نمایشــگاه هایی برای عرضه محصوالت ایرانی، 
می تواند بخشــی از اعتماد جامعــه مصرف کنندگان به 

پوشاک داخلی را برگرداند.
به گفته یکتا، همزمان با چهارمین نمایشــگاه بین المللی 

پوشاک ایران که از 13 لغایت 16 شــهریورماه در تهران 
برگزار می شــود، جدیدترین برندها، تولیدات و خدمات 
واحدهای بزرگ و کوچــک تولیدی و دســت اندرکاران 
 صنعت پوشــاک کشــور، عرضــه و به نمایش گذاشــته

خواهد شد.
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نســاجی و پوشــاک ایران 
اضافه کرد: در این نمایشــگاه حدود 50 شــرکت داخلی 
و 30 شــرکت کننده خارجــی، ضمن ارائــه جدیدترین 
کلکســیون های تولیدی خــود، نوین تریــن طرح های 
تولیدی برگرفتــه از فرهنگ ایرانی اســالمی را عرضه و 

معرفی خواهند کرد.
یکتا به ویژگی های ممتاز نمایشــگاه امســال اشاره کرد 
و گفت: امســال برای نخســتین بار سیســتم کدگذاری 
بین المللی GS۱ بــا همکاری مرکز ملی شــماره گذاری 

ایران در نمایشگاه اجرا خواهد شد. 
در این سیســتم که با اپلیکیشــن های خــاص طراحی 
شــده اســت، غرفه داران می توانند کلیه اطالعات آماری 
و کیفی محصوالت خــود را ظرف چند ثانیه به ســمع و 
نظــر بازدیدکنندگان برســانند و هــر بازدیدکننده هم 
با نصب آن، بــه محض ورود به ســالن، کلیــه اطالعات 
 دلخــواه خود را بــدون کمتریــن محدودیــت دریافت

خواهد کرد.
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نســاجی و پوشــاک ایران، 
در ادامه به کسب اطالعات و پیشنهادات فروشندگان در 
نقاط مختلف کشور اشــاره کرد و گفت: امسال 45 اکیپ 
ازسوی ســتاد برگزاری نمایشــگاه، به 45 شهر برگزیده 
ایران اعزام شده و با اطالع رســانی به خرده فروشی های 
لباس و جمع آوری اطالعات آنان، پشــتوانه قابل اعتنایی 

برای نمایشگاه فراهم کرده است.
وی خاطرنشــان کرد: بر اســاس اطالعات کسب شده از 
واحدهای تولیدی پوشاک، متصل نبودن آنها به سیستم 
توزیع، مشــکل بزرگ این واحدها بوده که با حرکت فوق 
می توان امیدوار بود ســهم بــازار از محصــوالت داخلی 

افزایش یابد.
یکتا، ایجاد رقابت و تبادل اطالعــات بین تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان پوشــاک، ارتقای ســطح تولید داخلی 
کشــور، علمی کردن طرح تولید لباس داخلی، کمک به 
توســعه اشــتغال، بازاریابی و افزایش صادرات و افزایش 
راندمــان تولیــد داخلی را مهــم ترین هــدف برگزاری 
 چهارمیــن نمایشــگاه بین المللــی صنعــت پوشــاک

عنوان کرد.

دبیر اتحاديه پوشاک خبر داد:

برندهای نوین ایرانی اسالمی معرفی می شوند

در اين نمايشگاه 
حدود ۵0 شرکت 

داخلی و 30 
شرکت کننده 

خارجی، ضمن 
ارائه جديدترين 
کلکسیون های 

تولیدی خود، 
نوين ترين 

طرح های تولیدی 
برگرفته از 

فرهنگ ايرانی 
اسالمی را عرضه 
و معرفی خواهند 

کرد

دبیر اتحاديه تولید و صادرات نســاجی و پوشاک ايران گفت: برندهـــا و طرح های جديد تولیدکنندگان 
 داخلی برگرفتـه از فرهنـــگ ايرانی اسالمی ماست و به همیـن منظـــور برندهـای پوشـاک باکیفیت

معرفی می شوند.
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ويژهيادداشت

در شهر

به گزارش پايگاه اطالع رســاني محيط زيســت اصفهان»پاما« 
حميد ظهرابي در آيين رونمايي از نماد تنوع زيســتي و ورزش 
اســتان اصفهان كه همزمان با هفته دولت در سراي ورزشكاران 
برگزار شــد، ازهمراهــي گســترده  اداره كل ورزش و جوانان  
 استان در زمينه مشــاركت در فرهنگ سازي در جهت حفاظت 
محيط زيســت به عنــوان يك دســتگاه برتــر قدرداني نمود 
 و گفت: بي دليل نيســت كه وزير ورزش و جوانــان جايزه ملي 

محيط زيست را كسب كرد.
وي با بيان اينكــه اداره كل ورزش و جوانان اســتان اصفهان در 
حمايت ازتنوع زيســتي و حفظ محيط زيست در استان پيشرو 
است اظهار داشــت: حفظ محيط زيســت ابعاد مختلفي مانند 

آلودگي هوا، آب و خشكي دارد.
مديركل حفاظت محيط زيست استان اصفهان با اشاره به اينكه 
مطالبه تمام مردم اصفهان زاينده رود و احياي تاالب بين المللي 
گاوخوني اســت گفت: در اين زمينه مــردم مطالبه مي كنند و 

دولت و مسئوالن پيگير هستند.
ظهرابي با اشــاره به ســابقه ســازمان حفاظت محيط زيست  
افزود: وظيفه اين ســازمان  درگذشــته حفظ تنوع زيســتي و 
 حفاظت از حيات وحش كشــور بود كه به دليل به وجود آمدن

 چالش هاي زيست محيطي در ابعاد گسترده تر وظايف زيادي 
 براي آن به وجود آمد كه ناشــي از اثرات انسان ســاز و فشار بر 

محيط زيست بود.
وي با بيان اينكه در حــال حاضر همه مردم محيط زيســت را 
مي شناسند و با فعاليت هاي ســازمان حفاظت محيط زيست 
آشنايي دارند بر حفظ گونه هاي مختلف زيست محيطي تاكيد 

كرد.
ظهرابي با اشــاره به نذر، وقف و اهداي علوفــه در ماه هاي اخير 
درپارك ملي و پناه گاه حيات وحش كاله قاضي اصفهان و ساير 
مناطق استان به دليل خشكسالي تصريح كرد: درماه هاي اخير 
پويش هاي متعــددي دراين زمينه در اصفهان راه اندازي شــد 
كه به خوبي در كشور خود را نشــان داد و اين موضوع  با كمك و 

همراهي خيران زيست محيطي و مردم مرتفع گرديد .
مديركل حفاظت محيط زيســت اســتان اصفهان با اشــاره به 
اهميت تنوع زيستي و ژنتيكي در حفظ گونه هاي مختلف گفت: 
موضوع تنوع زيســتي در كنوانسيون تنوع زيســتي به عنوان 
يكي از ســرمايه هاي دنياي كنوني مطرح است وموضوع تنوع 
ژنتيكي كه بخشي از تنوع زيســتي است  به عنوان سرمايه هاي 
كشــورهاي مختلف از آن مراقبت مي شود و قوانين جدي براي 

حفظ آن وجود دارد.
ظهرابي با بيان اينكه كشــورما تنوع زيستي فوق العاده اي دارد 
و جزو ۵ كشور برتر دنيا در اين زمينه است  گفت:  بايد در حفظ 

آن كوشا باشيم كه در آينده  دچار مشكل نشويم.
وي در ادامــه به گونه هاي مختلف قوچ در كشــور اشــاره كرد  
و قوچ اصفهان را در دنيا و كشــور به دليل باهوشــي، زيبايي و 

سرعت ، گونه اي بارز و متفاوت عنوان كرد.
مديركل حفاظت محيط زيســت اســتان با بيان اينكه اصفهان 
 جمعيت فوق العــاده اي از قوچ كشــور را به خــود اختصاص

 مي دهد گفت: ده هزار و نهصد رأس قوچ در اصفهان وجود دارد 
كه باالترين آمار در كشور است.

وي با تاكيد بر اينكه هيئت هاي ورزشــي بــه موضوع حفاظت 
محيط زيســت توجه كنند ابــراز اميدواري كــرد: در افتتاحيه 
ورزشگاه نقش جهان ، اين ورزشگاه اولين ورزشگاهي در سطح 

كشور باشد كه به موضوع محيط زيست اهميت مي دهد.

ابتکار خبر داد؛

پرچم های آبی بر فراز درياها

مديركل حفاظت محيط زيست استان اصفهان: 

اداره كل ورزش و جوانان در حمايت 
از تنوع زيستي پيشرو است

پيشنهاد  سردبير:
 بزرگ ترين درياچه جهان در دريايی از مشکالت

قاب روز

دانستنی

اهميت درياچــه مذكور چــه در حــوزه اســتراتژيك و چه در 
مباحث اقليمی، طبيعــی، جغرافيايی و اقتصــادی بر هيچ كس 
پوشيده نيست و امروزه بسياری از كارشناســان اعتقاد دارند در 
شــرايط برابر عرصه های آبی،درياها و درياچه ها نقش بســزايی 
 در معــادالت منطقــه ای،جهانی،بيــن المللی ايفا مــی كنند.

به خصوص در شــرايطی كه حوزه هــای آبی به عنــوان مرزی 
مشترك ميان چند كشــور قرار گرفته باشد. در اين ميان،درياچه 
خزر از محدوده های استراتژيك و حساس آبی در جهان محسوب 
می شود كه در طول فرازها و نشيب های تاريخی گذشته،ميزبان 
حوادث و تحوالت متعــدد و اثرگذاری بوده اســت. اهميت اين 
درياچه در خطــه شــمالی،از زوايــای متعددی قابل بررســی 
اســت. اشــتغال زايی،ســودآوری اقتصادی،محوری و ارتباطی 
 ميان ايران و كشــورهای آســيای ميانه و روســيه،ظرفيت ها و 
توانمندی های بالقوه گردشــگری،طبيعت زيبا و چشم نواز،تنها 
بخشی از ويژگی های شــاخص و بارز اين محدوده آبی در كشور 
به شــمار می رود.با همه اين اوصاف،بســيار درد آور است وقتی 
مشاهده می شود،طيف ها و گروه هايی از مردم آن را سطل زباله 
خود می پندارند و گويی اين آب های وســيع،محلی برای پرتاب 
زباله هاست،تاسف آور اســت وقتی صحنه ورود پسماند زباله ها و 

شيرابه های صنعتی به واسطه رودخانه هايی كه از مسير زباله ها 
عبور می كنند و يا بهتر بگوييــم زباله هايی كه از روی كم توجهی 
انسان ها در حاشيه رودخانه ها رها می شوند و بعد از مدتی همراه 
و همگام با رودخانه ها پای در دريــای خزر می گذارند را به نظاره 

می نشينيم.
ناراحت كننده اســت وقتی می شــنويم يكی از غنی ترين منابع 
خاوياری جهان با خطر كاهش شديد توليدات اين فرآورده غذايی 
مواجه شــده،قصه پر غصه خطر انقراض فوك ها و كاهش شديد 
نسل كيلكا به عنوان يكی از منابع غذايی آبزيان اين خطه دريايی 
و ده ها مخاطره،تهديد و تاسف ديگر كه هر كدام حديث مفصلی 
است از مرثيه های اين درياچه كه هركدام به نوعی نفس های اين 

محدوده آبی جهان را به شماره انداخته است.
كاهش شديد آب در خليج گرگان

كاهش شــديد آب و پســروی آن در خليج گرگان،بــه ميزانی 
در ســاليان اخير تشــديد شــده كه در برخی نقاط ساحلی اين 
استان،آب تا يك كيلومتر پســروی كرده و بر اساس هشدار اداره 
كل محيط زيست گلستان،اســتمرار اين روند، خليج مذكور را به 

منطقه ای بحرانی تبديل خواهد كرد.
البته مدتی است مسئوالن اســتانی از تشــكيل كارگروه نجات 

خليج گرگان خبر می دهند،خبری مســرت بخش كه متاسفانه 
كار آنچنان كه بايد با سرعت و شتاب پيش نمی رود و همچنان در 

پيچ و خم تعيين مسئول به سر می برد.
 اله يار اســعدی،رييس بنــادر و دريانــوردی گلســتان عنوان

می كند:خليج مورد اشــاره زمانی دو كانال داشــت و راه اتصال 
 به دريــا بود،اما اكنون ايــن دو كانال با انســداد مواجه شــده و 
رودخانه های اســتان نيز آب چندانی ندارنــد و خليج گرگان با 
پسروی شديدی مواجه شده است. از سوی ديگر آب خليج از آب 
خزر باالتر رفته، به نحوی كه آب دريا قادر به ســرازيری به سمت 
 خليج نيســت و انســداد كانال های خليج از معضالتی به شمار

 می ورد كه بايد در اسرع وقت رسيدگی های الزم برای برون رفت 
از آن در دستور كار قرار گيرد.

كاهش وحشتناک فوک های دريای خزر
شــكار غير مجاز،تلفــات در تورهــای ماهيگيری،كمبــود مواد 
غذايی،تغييرات اقليمی و امراض و بيمــاری های گوناگون باعث 

كاهش شديد تنها پستاندار دريای خزر)فوك( شده است.
براســاس آخرين سرشــماری فــوك هــای خزری در ســال 
 2008،جمعيــت يــك ميليون قطعــه ای ايــن پســتاندار به

 100 هــزار كاهش يافتــه و در صورت عــدم اعمــال اقدامات 
حفاظتی،درآينده ای نه چندان دور،تــه مانده فوك های موجود 

نيز برای هميشه از اين درياچه خداحافظی خواهند كرد.
امير صياد شيرازی، مســئول مركز تحقيقاتی فك خزری با اشاره 
به مطلب فوق از نخستين همكاری مشــترك گروه علمی ايران و 
روســيه در طرح تحقيقاتی فك خزری خبر می دهد كه سه سال 
به طول می انجامد و اميد است نتايج آن باعث جلوگيری و كنترل 

و مهار شكار بی رويه آن شود.
 از رونق افتادن صيادی و كاهش شــديد ماهيان در 

خليج گرگان
انباشت رســوب در خليج گرگان و گل آلود شــدن آب با اندكی 
تالطم و كاهش ميل و رغبت گردشــگران به حضور در مناطقی 
همچون جزيره آشــوراده كــه زمانی يكی از كانــون های عمده 
گردشگری شمال كشور محسوب می شــد،نمونه ای از مشكالت 
متعددی است كه باعث از رونق افتادن يا حداقل كاهش طراوت و 

شادابی اين خطه شده است.
 قطع شــدن ارتباط خليج گــرگان با دريــای خزر نيــز از ديگر 
چالش هايی است كه مسبب كاهش شــديد ماهيان اين خطه و 
به تبع افت ميزان صيادی به عنوان پيشــه ای بــرای امرار معاش 

فعاالن اين عرصه شده است.
و خالصه مطلب اينكه خزر،در چنبــره و گردابی از معضالت ريز و 
درشت،دســت و پا می زند،بايد تدبيری انديشيد، نفس های خزر 

روبه خاموشی است،آن را در يابيم.

مرثيه ای برای خزر؛

 بزرگ ترین دریاچه جهان در دریایی از مشکالت

عقاب طاليی پرنده شــكاری اســت و جزو گونه هــای جانوری 
حمايت شده از سوی ســازمان حفاظت محيط زيست به شمار 
می  آيد كه در سراســر زاگرس و البرز زندگی می كند. اين جانور 
برای شــكار، اســتراتژی های گوناگونی دارد. ســرعت متوسط 
عقاب طاليی ۵0 كيلومتر در ساعت ثبت شده است كه می تواند 

در زمان شيرجه آن را به 320 برساند.

 عقاب طاليی نام خــود را از پرهای طاليی و برنزی تاج، ســر و 
پشــت گردنش گرفته است، قهوه ای تيره می باشــد و از دور به 
ســياهی می زند. طول بال های اين عقاب بيش از 2 متر است و 
می تواند تا وزن 7 كيلوگرم را از زمين بلنــد كند. عقاب طاليی 
تنها با يك جفت ديده می شــود و تك همسر اســت و احتماال 
تا پايان عمــر پيوند جفت ها برقــرار می ماند. مــاده اين پرنده 
از نر بزرگ تر اســت و جز اين تفاوتی ندارنــد. مناطق صخره ای 
و چشــم اندازهای فراخ را به زمين های هموار و مناطق جنگلی 

ترجيح می دهد.
اين حيوان به طور متوســط روزانه 300 گرم گوشت می خورد 
و به طور عمده از پســتانداران تغذيه می كند و پرندگان انتخاب 
دوم او به شــمار می رود.اين جانوران چند النه دارند كه به طور 
چرخشی از آن استفاده می كنند و می توانند 3 متر قطر و 4 متر 
ارتفاع داشته باشند. معموال دو تخم می گذارند و تا 4۵ روز روی 

آنها می خوابند.

كوچك تريــن جغد ايــران، مرغ حق اســت، كه طــول آن 19 
سانتی متر می باشــد. اين پرنده روی شاخه های درختان زندگی 
می كند. مرغ حق معموال تمام شــب را بی حركت و ساكت روی 
شاخه ها می نشيند و هر از گاهی با صدايـــی لرزان، سكوت شب 
را می شــكند. صدای اين پرنده طوری اســت كه بعضی از مردم 
فكر می كنند »حــق، حق« می گويد. به همين دليل اســم آن را 

»مرغ حق« گذاشته اند. اين پرنده با دو نشانه، يعنی اندازه خيلی 
كوچك و داشتن گوشپر مشخص می شود ) گرچه گوشپرهايش 
هميشه واضح ديده نمی شود ( ، پر و بال آن پر از خطوط موج دار 
و خال های قهوه ای مايل به خاكســتری است كه خود را در ميان 
درختان به طرز شــگفت آوری پنهان می كند. در مقايسه با جغد 
كوچك ؛ سری كوچك تر و برآمده تر دارد . جثه اش از پرنده مزبور 
الغرتر و دمش درازتر است . برخالف جثه كوچكی كه دارد صدای 
يكنواخت آن بسيار مشخص است. بيشتر هنگام شب فعاليت می 
كند ، منبع غذايی مرغ های حق، بسيار گسترده بوده و شامل انواع 
حشرات بزرگ ، كرم خاكی ، دوزيســتان، خزندگان، پستانداران 

كوچك مثل موش و خفاش ، ماهی و پرندگان كوچك می باشند.
برخالف ســاير جغدها كه چند صدا دارند، مــرغ حق تك نوايی 
 آواز می خواند. با صدايش قلمرو خود را تعيين می كند و به ساير 
مرغ های حق می گويــد كه اين قلمرو من اســت. »من من من 

من ...«

مرغ حقعقاب طاليی ايرانی

بررسی ها نشان داده اســت تغيير آب و هوا و افزايش دما موجب 
برهم خوردن تعادل در جنســيت آبزيان از جمله الك پشت های 
دريايی می شــود و ادامه اين روند می تواند مشــكالتی را در اين 

زمينه ايجاد كند.
بنابر اعــالم اتحاديه بيــن دولتی آب و هــوا و اتحاديــه جهانی 
حفاظــت از محيط زيســت، دمــا تا ســال 2100 بيــن 1/4 تا 
7/۵ درجه و ارتفاع ســطح درياها از 9 تا 88 ســانتی متر افزايش 
می يابد كه با اين حســاب زادآوری گونه هــای گياهی و جانوری 
تحت تاثير شــديد تغيير اقليم قرار خواهد گرفت؛ بر اين اســاس 
3۵ درصد پرندگان، ۵2 درصد دوزيســتان و 71 درصد مرجان ها 
در شرايطی قرار دارند كه به شــدت تحت تاثير تغييرات اقليمی 
هستند.بر اســاس اين پيش بينی ها افزايش بارندگی در مناطق 

معتدله و جنوب شرق آسيا و احتمال ســيل، كاهش بارندگی در 
آسيای مركزی، منطقه مديترانه، آفريقا، نيوزلند و بخشی هايی از 
 استراليا، شدت تناوب بيشتر در وقايع اقليمی مانند امواج گرمايی، 
طوفان ها و گردبادها، آب شدن يخ ها و طغيان بيماری های حاصل 
از حشــرات ناقل مانند ماالريا را در پيش خواهيم داشت كه تمام 
اين موارد به گونه ای بر حيات حيوانــات و گياهان تاثير خواهند 
گذاشــت.چندی پيش اصغر مباركی مديركل دفتر موزه طبيعی 
 و تنوع زيستی ســازمان حفاظت محيط زيســت در مورد حيات

 الك پشــت های دريايی گفته بود كه تغيير اقليــم و دمای هوا، 
 جنسيت الك پشــت های دريايی را مشــخص می كند؛ زيرا اين

 گونه ها فاقد كروموزوم هســتند و تعيين جنســيت آنها ژنتيكی 
نيست بلكه توسط دما انجام می شود. بررســی ها نشان می دهد 

دمای بين 28 تا 29 درجه ســبب تولد جنس نر و دمای بين 30 
تا 31 درجه ســبب تولد جنس ماده می شــود؛ حال اگر اين روند 
تغيير دما ادامه يابد، قطعا تعادل بين جنســيت گونه ها نيز تغيير 

خواهد كرد.
در دنيا هفــت گونه الك پشــت وجــود دارد كه تمــام آنها در 
معرض تهديد قرار دارند؛ پنج گونه آن در خليــج فارس و دريای 
 عمان زيســت می كنند كه از اين تعداد ســه گونه آنها شــامل 
الك پشت های منقار عقابی، پشــت چرمی و زيتونی در معرض 
شديد خطر انقراض هســتند و دو گونه الك پشت های سبز و سر 
پهن نيز در معرض انقراض قرار دارند.  داود ميرشكار مديركل دفتر 
زيســت بوم های دريايی ســازمان حفاظت محيط زيست گفت: 
در ســال 1393 پايش علمی در زمينه تاثير گرم شــدن هوا روی 
جنسيت الك پشت ها انجام شد و نتايج نشان داد كه افزايش دما 
منجر به تغيير جنســيت گونه های دريايی از جمله الك پشت ها 

می شود. وی افزود: اين پايش به اين صورت انجام شد كه بخشی از 
تخم های الك پشت ها را در »هچری سايت« زير سايه قرار دادند 
و بخشــی نيز به صورت طبيعی زير آفتاب ماندند كه بعد از به دنيا 
آمدن بچه الك پشت ها و بررسی بيشتر مشخص شد با باال رفتن 

دما، ماده زايی بيشتر شده است.
 مكان هايی بــرای نگهداری تخم الك پشــت هــا درنظرگرفته

 می شــود تا پس از تخم گذاری الك پشت ها، تخم ها به آن محل 
محصور، منتقل می شــوند؛ به اين محل ها هچری ســايت گفته 
می شــود. ميرشــكار تاكيد كرد: ادامه روند افزايش دما، در آينده 
مشكالتی را برای جوجه آوری الك پشت ها ايجاد خواهد كرد زيرا 

تعادل در جمعيت نر و ماده برهم می خورد.
وی گفت: افزايش دما عالوه بر اينكه روی الك پشت های دريايی 
تاثير می گــذارد، تاثير عمده ای نيز روی آبســنگ های مرجانی 

خواهد داشت و موجب سفيد شدگی آنها می شود.

افزايش دما و تغيير جنسيت الک پشت ها
دریچه

معصومه ابتكار رييس ســازمان حفاظت محيط زيست در كانال 
تلگرامی خود نوشــت: بــه زودی طرح نصب پرچــم آبی برای 
مشخص بودن سالمت مناطق ســاحلی دريای خزر اجرا خواهد 

شد.  
 طی ســال های اخيــر معاونــت دريايــی ســازمان حفاظت 
 محيط زيســت، مناطــق آلــوده ســاحلی را با بــه كارگيری
  ده هــا ايســتگاه پايش بــه صــورت ماهانه مشــخص كرد و

 اكنون »ضوابط محيط زيســتی مقابله با آلودگی شناگاه های 
ساحلی و طرح های سالم سازی دريا«، به منظور حفظ سالمتی 
 شــهروندان، ايجاد وحدت رويــه در نحوه بازرســی و نظارت و

 پايش شناگاه های ساحلی و مناطق تفريحی دريايی ابالغ شده 
است.

  اطمينــان از ســالمت گردشــگران و اســتفاده كننــدگان 
از آب های ســاحلی و شــناگاه های طبيعی و  رفع مشــكالت 

موجود در اين اماكن از ضروريات اين دستورالعمل است. 
 شــناگاه های آلوده بــا ذكر نــام و  موقعيــت جغرافيايی روی 
پورتــال های مركزی و اســتانی ســازمان برای اطــالع عموم 

بارگذاری می شود. 
 شناگاه های مورد تاييد سازمان حفاظت محيط زيست با پرچم 
آبی مشخص می شــوند و مردم می توانند با خيال راحت از آنها 

استفاده كنند. 
ســرمايه گذاران و گردانندگان محل های شــنا و تفرجگاه ها 
هم بايد بداننــد كه به هر ترتيب ممكن بايد ضامن ســالمت در 
 حوزه فعاليــت اقتصادی خود باشــند تا مردم بــه آنها مراجعه 

كنند.  
ضروری اســت با برخورد آگاهانه شــهروندان و حمايت دولت، 

انتفاع اقتصادی با بی مهری به سالمت مردم غيرممكن شود.

 خزر،در چنبره 
و گردابی از 

معضالت ريز و 
درشت،دست و 
پا می زند،بايد 

تدبيری 
انديشيد، 

نفس های خزر 
روبه خاموشی 
است،آن را در 

يابيم

ورود پساب ها به خزر، خطر انقراض فوک ها،كاهش شديد توليدخاويار،ساخت و سازهای غير مجاز و درياخواری تنها 
بخش هايی از مخاطرات اين درياچه عظيم محسوب می شود. مالحظات نسنجيده و بعضا سوداگری، منفعت طلبی 
شخصی و سطحی نگری  برخی افراد، خزر را به عنوان يکی از بزرگ ترين درياچه های جهان، با مخاطرات و تهديدات 

جدی زيست محيطی مواجه ساخته است.

خبر

معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محيط زيست كه 
به منظور شركت در نهمين كنفرانس آموزش شيمی ايران 
به زنجان سفر كرده است در مراسم افتتاحيه اين كنفرانس 
 توجه عموم افراد جامعه به محيط زيست را يكی از مهم ترين

راه حل هــای پيشــگيری از بحران های زيســت محيطی 
دانست.

مهناز مظاهری، معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت 
محيط زيســت در نهمين كنفرانس آموزش شــيمی ايران 
در دانشــگاه زنجان خواستار مشــاركت عموم افراد جامعه 
در جهت كمك به حفاظت از محيط زيســت شد. مظاهری 
افزود: محيط زيســت بايد به خود مردم واگذار شود و همه 

بايد در حفاظت از آن نقش داشته باشند. 
وی ادامه داد: مردم هستند كه می توانند در احيا و نگهداری 
بهينه از محيط زيست پيشگام بوده و از تهديداتی كه گريبان 
تمامی موجودات كــره زمين را خواهــد گرفت جلوگيری 

كنند.
 مظاهری با اشــاره به اينكه در بحث قوانين زيست محيطی 
مشكل چندانی نداريم، گفت:بايد تالش بيشتری به منظور 
اجرای صحيح قوانين داشــته باشــيم كه نقــش آفرينی و 

هدايتگری دانشگاه هادر اين خصوص اهميت دارد .
معــاون آمــوزش و پژوهش ســازمان حفاظــت محيط 
زيســت گفت:بــا وجود اســاتيد مجــرب و دانشــجويان 
 عالقــه منــد مــی تــوان بــه آينــده محيط زيســت و

 نقش آفرينی دانشگاه ها در فراهم كردن زمينه های توسعه 
اميدوار بود.

مهم ترين چالش امروز دنيا مسئله محيط زيست   
است 

جمشيدی، رييس دانشگاه زنجان نيز در نهمين كنفرانس 
آموزش شيمی ايران كه در دانشگاه زنجان در حال برگزاری 
اســت، توجه به محيط زيست را ضروری دانســته  و با بيان 
اينكه مهم ترين چالــش امروز كره زمين  مســئله محيط 
زيست است خواستار توجه بيش از حد مسئوالن به اين امر 

مهم شد.
جمشيدی افزود: امروزه بيش از هر زمان ديگری اكوسيستم 
طبيعی مورد تهاجم قرار گرفته اســت و در معرض تهديد 
جدی قرار دارد. وی با بيان اينكه هزينه های تحميل شده بر 
موجودات كره زمين بسيار ناگوار است، ادامه داد: اكوسيستم 
كره زمين بيمار اســت و از حالت تعادل خارج شــده است؛ 
متاسفانه خسارت های پيشــرفت های علمی بيش از فوايد 

آن شامل حال محيط زيست بوده است.

معاون سازمان حفاظت محيط زيست:

در بحث قوانين زيست محيطی 
مشکل چندانی نداريم
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مفاد آراء
5/372  شماره: 139560302028000141 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد ســندر سمی مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالک کوهپایه
آگهی موضوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئین نامــه قانون تعییــن تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد ســند رسمی. برابر رای شماره 
139560302028000094 هیــات اول/ دوم موضــوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کوهپایه تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای احمد 
آیتی سجزی فرزند محمد علی به شماره شناسنامه 35 کدملی 5659602541 
صادره از سگزی در ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 156/16 متر مربع 
احداثی در قســمتی از پالک 273 فرعی از 19 اصلی واقع در سجزی بخش 19 
ثبت اصفهان حوزه ثبت ملــک کوهپایه خریداری عادی مع الواســطه از مالک 
رســمی خانم مهرآفرین خوروش فرزند رمضان محرز گردیده اســت. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت 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. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/5/24 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/6/8 

م الف:15135 اصغر علی خانی کوپایی رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه
مفاد آراء

6/149  شماره: 139560302028000166 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد ســندر سمی مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالک کوهپایه
آگهی موضوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئین نامــه قانون تعییــن تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد ســند رسمی. برابر رای شماره 
139560302028000164 هیات اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کوهپایه تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای علی اصغر غفوری 
جبلی فرزند حیدر به شماره شناسنامه 2183 صادره از کوهپایه در ششدانگ 
یک باب خانه به مســاحت 501/95 متر مربع احداثی در قســمتی از پالک 136 
اصلی واقع در مزرعه لوتری بخش 19 ثبــت اصفهان حوزه ثبت ملک کوهپایه 
خریداری  به موجب سند رسمی 6589 مورخ 1394/12/06 دفتر 294 کوهپایه 
به نام متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/06/08 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/06/23 

م الف:16913 اصغر علی خانی کوپایی رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه
تحدید حدود اختصاصی

5/434 شماره صادره : 1395/43/262249 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالک شماره 27/2036 مجزی شده از 27/536 در اجرای موضوع قانون تعیین 
تکلیف واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونــده ثبتی به نام 

مهدی حججی فرزند محمود نسبت به 71 حبه مشــاع از 72 حبه و غالمحسین 
شیرانی فرزند احمد نسبت به یک حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ در جریان ثبت 
است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور 
قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبــرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 95/06/31 ســاعت 9 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیــه مجاورین اخطار می گردد 
 که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابنــد و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
 تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ انتشار: دوشنبه 1395/06/08 
 م الــف: 15649 رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــالک غــرب اصفهــان 

 )173 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

6/2 شــماره صادره : 1395/43/264469 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالک شــماره 32/1104 واقع در بخــش 14 ثبت اصفهان که طبــق رای قانون 
تعیین تکلیف اراضی فاقد سند ثبت غرب اصفهان  به نام قاسم حیدری خرم اباد 
فرزند حسین مفروز و در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن 
به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 95/06/31 
ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابنــد و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیــدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ 
انتشــار: 1395/06/08 م الف: 16342 رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 

اصفهان  )151 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

6/58  چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب مغازه پــالک 1054 فرعی از پالک 
شــماره اصلی 32 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبــق پرونده ثبتی به نام 
زهرا مزروعی ســبدانی فرزند علی در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور 
متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دســتور قسمت اخیر از ماده 15 قانون 
ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 
95/7/5 ساعت 9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل 
حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا )30( روز پذیرفته خواهد شد و طبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض 
ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست 
به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم 
نماید. تاریخ انتشــار: 95/6/8 م الف: 16641 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

غرب اصفهان)182 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

6  شــماره دادنامــه: 9509970353600602 شــماره پرونــده:  /94
9509980364700090 شماره بایگانی شعبه: 950177 شاکی: هاجر حسنی 
 فرزند مراد به نشــانی اصفهان خانه اصفهان فلکه ماه فرخی ابتدای امید غربی

 خ نرگس بن رضایی منزل روبرو درب طوسی رنگ، متهم: آقای کمال محمودی 
به نشانی اصفهان- خانه اصفهان فلکه ماه فرخی ابتدای امید غربی خ نرگس در 
حال حاظر، اتهام: ترک انفاق، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: 
در خصوص اتهام آقای کمال محمودی دائر بر ترک انفاق حسب شکایت شاکیه 
خانم هاجر حســنی و فرزندش با توجه به محتویات پرونده شــکایت شاکیه 
کیفرخواســت صادره و عدم حضور متهم جهت دفاع از خود علی رغم ابالغ از 
طریق نشر آگهی بزه انتسابی محرز و مستنداً به ماده 53 قانون حمایت خانواده 

متهم به تحمل شش ماه حبس محکوم می گردد رای صادره غیابی و ظرف 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه سپس قابل تجدید نظر خواهی 
در شعب تجدید نظر استان می باشد. م الف: 16600 شعبه 110 دادگاه کیفری 

دو شهر اصفهان) 110 جزایی سابق( )184 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

6  شــماره دادنامــه: 9509970354500742 شــماره پرونــده:  /95
9409980365301762 شماره بایگانی شــعبه: 950302 شاکی: آقای سیالن 
علیــزاده فرزند محمد نصیر به نشــانی اصفهان خ رباط ه ش شــیرانی کوچه 
اســتوار درب قرمز رنگ، متهم: آقای عظیم محمدی فرزند عبدالعزیز به نشانی 
مجهول المکان، اتهام ها: 1- توهین به اشخاص عادی 2- تهدید، دادگاه با توجه 
به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای عظیم محمدی فرزند عبدالعزیز 
دایر بر تهدید و توهین موضوع شکایت آقای سیالن علیزاده فرزند محمد نصیر 
با توجه به محتویات پرونده، تحقیقات انجام شــده، گــزارش مرجع انتظامی، 
اظهارات گواهان در مرحله تحقیقات مقدماتی و ســایر قرائن و امارات موجود 
در پرونده اتهام متهم را به شرح فوق محرز تشخیص و مشارالیه را به استناد 
ماده 608 و 669 قانون مجازات اسالمی مصوب 1375 و اعمال مواد 37 و 38 
و 134 قانون مجازات اسالمی به پرداخت پانصد و یک هزار ریال جزای نقدی 
درخصوص توهین و تحمل 13 ماه حبس در خصوص تهدید محکوم می نماید 
که مجازات اشد قابل اجراست. رای صادره غیابی است و ظرف 20 روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه اســت. م الف: 16601 شــعبه 119 دادگاه 

کیفری دو شهر اصفهان) 119 جزایی سابق( )208 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

6  شــماره دادنامــه: 9509976837000831 شــماره پرونــده:  /96
9409986837000131 شماره بایگانی شعبه: 940572 خواهان: خانم ساناز 
طاهری فرزند علی به نشــانی اصفهان- خ هفتون- بعــد از چهار راه فجر- ک 
ش حمیدرضــا صادقیــان- پ 314- به کدملــی 1292626070 به کدپســتی 
8199844165 به شــماره تلفن همراه 09130178110 به شــماره تلفن ثابت 
03135220593، خوانده: آقای هادی دهقان فرزند اسفندیار به نشانی اصفهان- 
خیابان جی- خ الله ) خانه ژیمناسیک( ک بهار 2 پ 27 منزل شاهزیدی، خواسته: 
طالق به درخاست زوجه، گردشکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: 
در خصوص دادخواست خانم ساناز طاهری فرزند علی به طرفیت آقای هادی 
دهقان فرزند اسفندیار به خواسته طالق مالحظه می گردد در این پرونده خواهان 
در جلسه دادرسی بیان نمود که ) ما حدوداً نه سال است ازدواج کردیم و دارای 
یک فرزند به نام آسیانا چهار سال و شش ماهه هستیم، همسرم از ابتدا زندگی 
اعتیاد به مواد مخدر داشت و این اواخر هروئین و شیشه مصرف می کرد، دو 
سال و نیم است که جدا از همسرم هستم و از زمانی که همسرم به زندان رفت 
دیگر نفقه پرداخت نکرد، ایشــان چندین بار اقدام به تــرک اعتیاد نمود ولیکن 
مجدداً به مواد روی آورد، ایشان سابقه کیفری دارد حتی به فرزندش نیز نفقه 
پرداخت نکرد قباًل نیز درخواســت طالق داده بودم که برای حفظ زندگی آنرا 
مختومه کردم لذا به دلیل تخلف وی از شروط ضمن العقد تقاضای طالق دارم 
جهت اثبات ادعای خود به شــهود و گواهی کمپ استناد می کنم، در خصوص 
حقوق مالی در این پرونده ادعایی ندارم و یک ســکه از مهریه را در قبال طالق 
بذل می کنم( استعالم به عمل آمده از مراکز ترک اعتیاد خورشید و طنین عرفان 
حکایت دارد که زوج در تاریخ 89/11/3 و 90/7/5 و در سال 1390 بهمن ماه و 
در سال 1393 و 94/4/1 جهت ترک اعتیاد به این مراکز مراجعه نموده است و 
پرونده وی موید سابقه مصرف حشــیش به مدت هفت سال تریاک به مدت دو 
سال مصرف هروئین به صورت تزریق و مصرف آمفتامین می باشد همچنین 
اظهارات گواهان تعرفه شــده از ناحیه خواهان حاکی است زوج اعتیاد به مواد 
مخدر داشته و بیش از دو ســال نفقه پرداخت ننموده است چندین بار اقدام به 

ترک نموده ولیکن مجدداً به مصرف مواد روی آورده است علهذا دادگاه پس از 
احراز وجود علقه زوجیت فیمابین طرفین با عنایت به شرح دادخواست تقدیمی 
اظهارات خواهان در جلسه دادرسی عدم حضور خوانده جهت هر گونه دفاع در 
رد ادعای خواهان علیرغم ابالغ از طریق نشــر آگهی، استعالمات به عمل آمده 
از مراکز ترک اعتیاد اظهارات گواهان تعرفه شده از ناحیه خواهان، نظر موافق 
مشاور محترم قضایی دعوی خواهان را ثابت تشخیص و نظر به احراز تخلف 
زوج از بندهای یک و هفت شروط ضمن العقد مستنداً به ماده 1119 قانون مدنی 
و مواد 26 و 29 و 32 قانون حمایت خانواده حکم به احراز شرایط اعمال وکالت 
طالق توســط زوجه صادر و اعالم می گردد. نوع طالق بــا عنایت به بذل یک 
سکه از مهریه بائن و عده طالق سه طهر است نظر به اینکه زوجه در خصوص 
مابقی مهریه و سایر حقوق مالی خود در این پرونده ادعایی نداشته دادگاه در 
این خصوص مواجه با تکلیف نمی باشد رعایت مواد 1134 و 1135 و 1140 و 
1142 قانون مدنی حســب مورد بر عهده مجری صیغه طالق است در صورت 
عدم حضور زوج در دفترخانه علی رغم ابالغ زوجه مــی تواند به وکالت از او 
خود را مطلقه نماید. زوجین دارای یک فرزند مشترک می باشند که حضانت آن 
با مادر می باشد و زوج مکلف است ماهیانه سه میلیون ریال بابت نفقات فرزند 
مشترک به زوجه پرداخت نماید، مدت اعتبار حکم طالق شش ماه پس از تاریخ 
ابالغ رای قطعی است. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در 
محاکم تجدید نظر استان است. م الف: 16604 شعبه 10 دادگاه خانواده اصفهان 

)654 کلمه، 7 کادر(
ابالغ رای

6  شــماره دادنامــه: 9509976836800355 شــماره پرونــده:  /97
9409980352100731 شماره بایگانی شعبه: 940562 خواهان: خانم آصفه 
ناصری اصفهانی فرزند اصغر به نشــانی اصفهان- خ تاالر- کوچه کوشان- 
پالک 21- کدپستی 8199956686 ، خوانده: آقای مجید ابراهیمی فرزند جعفر 
به نشانی اصفهان- خ عبدالرزاق- کوچه تل عاشقان- بن بست شهید احمدرضا 
معمار- پالک 29 ، خواســته ها: 1- مطالبه نفقه 2- مطالبه خســارت دادرسی، 
گردشــکار: دادگاه پس از بررســی اوراق و محتویات پرونده و با اعالم ختم 
رسیدگی به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: خواسته 
خواهان آصفه ناصری اصفهانی فرزند اصغر به طرفیت مجید ابراهیمی فرزند 
جعفر مطالبه نفقه می باشد. با عنایت به سند نکاحیه شماره 4844 از دفترخانه 
شماره 179 اصفهان وجود علقه زوجیت دائم فی مابین طرفین محرز است و نظر 
به صراحت مقررات مواد 1106 و 1107 قانون مدنی که بیان می دارد در عقد دائم 
نفقه زن بر عهده شوهر است و با عنایت به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی 
که بیان داشته 5 سال است ازدواج کرده است شــوهرش او را مورد ضرب و 
جرح قرار داده است و از خانه بیرون کرده است و اینکه زوج طی دادنامه شماره 
89076 مورخه 90/5/8 صادره از شعبه 117 دادگاه عمومی جزایی به پرداخت 
دیه در حق زوجه محکوم شده است و همچنین طی دادنامه شماره 2093 مورخ 
90/12/25 صادره از شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی زوج به پرداخت نفقه به 
همسرش محکوم شده است و دعوی تکمین زوجه رد شده است که این دادنامه 
در شــعبه 9 دادگاه تجدید نظر تایید شده اســت و نظر به اینکه خوانده مجهول 
المکان است ودر جلسه رسیدگی علی رغم احضار از طریق نشر آگهی حاضر 
نشده است لذا از نظر دادگاه دعوی خواهان وارد است و خوانده را به پرداخت 
نفقه زوجه ازتاریخ 90/12/4 لغایت صــدور حکم به مبلغ 160/205/000 ریال 
بابت اصل خواســته و مبلغ 3/460/000 ریال بابت هزینه دادرسی محکوم می 
نماید. خواهان مکلف است به محض اجرای حکم مبلغ 3/146/150 ریال مابقی 
هزینه دادرســی پرداخت نماید. رای صادره غیابی اســت و ظرف بیست روز 
قابل واخواهی در همین شعبه و ســپس قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید 
 نظر استان اصفهان اســت.  م الف: 16619 شــعبه 8 دادگاه خانواده اصفهان

 )356 کلمه، 4 کادر(

 رییس ســازمان بهزیســتی کشــور گفت: با توجه به اینکه ســاالنه 
 25 تا30 هزار کودک معلول متولد می شوند؛ سازمان بهزیستی کشور 
با همکاری دانشگاهای علوم پزشکی اســتان ها و دفاتر رسمی ازدواج، 
مشــاوره های ژنتیک و آزمایشــات ژنتیک را برای افراد نیازمند الزام 

کرده است.
دکتر انوشــیروان محســنی بندپی در گفت و گو با برنامه » کارنامه « 
شبکه رادیویی سالمت با تاکید بر ارجحیت پیشگیری بر درمان، افزود: 
 مهم ترین اســتراتژی، ســازمان بهزیستی کشور، پیشــگیری از بروز 
 آســیب های اجتماعی و معلولیت هاست که در راســتای پیشگیری 
از معلولیت ها غربالگری شنوایی ســنجی را از 54 درصدی که در سال 
92 تحویل گرفتیم به بالغ بر 75 درصد درســال 94 رســاندیم و تعهد 

کردیم که در سال 95 به باالی90 درصد برسانیم.
وی افزود: برای پیشــگیری از تنبلی چشــم که یکی از مهم ترین علت 
نابینایی وکم بینایی در افراد کمتر از40سال است، هدف مان این است 

که درسا ل 95 به90 درصد برسانیم.
 محســنی بند پی ادامه داد: مهم ترین کار ســازمان بهزیســتی کشور 
در 2 سا ل اخیر، پیشــگیری از معلول زایی است که به دلیل اختالالت 

ژنتیکی و اختالالت متابولیکی رخ می دهد.
 وی گفت: در این زمینه ما ورود علمی داشتیم.24 مرکز مشاوره ژنتیک 
 و آزمایش ژنتیک را با خودمــان همکار کردیــم و مداخالت خوبی را 
در این زمینه داشتیم. برای اینکه آن شــواهد و مستندات کافی را که 
قانونی داشته باشــیم و این را اجبارکنیم در سه اســتان کشور شامل 

کرمان، یزد و مازندران پایلوت کردیم.
رییس سازمان بهزیســتی کشور در ادامه افزود: مشــاوره های ژنتیک 
و آزمایشــات ژنتیک را برای افراد نیازمند الزام کردیــم. دراین زمینه 
دانشــگاهای علوم پزشکی اســتان ها و دفاتر رســمی ازدواج همکار 
بهزیستی شدند و بهزیستی محوریت کار بود؛ که در این دو سال1300 
 ســقط قانونی داشــتیم تا از معلول زایی در آحاد جامعه پیشــگیری 

کنیم.
وی اعتیاد و طالق را دو آســیبی دانست که بیشــتر از بقیه خودش را 
نشــان می دهد و گفت: دربحث اعتیاد تمام تالش مــان را در تقویت 
محافظ و کاهش عوامل خطر گذاشــتیم. 97/5 درصد آحاد جامعه که 
االن پاک هستند و معضل اعتیاد را ندارند نسبت به پیشگیری و نسبت 
 به صیانت از ابتال بــه این معضل اقدام کردیم که آگاهی آنها را نســبت 
به این پدیده مخرب افزایش دهیم و خانواده ها را نسبت به این مسئله 

آگاه کردیم.
محســنی بندپی با بیان اینکــه روی 2/5 درصدی که مشــکل دارند، 
مداخــالت علمی و تخصصی داشــتیم؛ ادامــه داد: رویکرد ســازمان 
بهزیســتی، تقویت مراکز اجتماع محوری اســت و حلقه ای که به این 
امر کمک می کند، توانمند سازی افراد دچار معضل نسبت به اشتغال، 
مسکن و حرفه آموزی آنهاست که در اســتراتژی و دستور کار سازمان 

بهزیستی است. 
رییس ســازمان بهزیســتی کشــور در پایــان برنامه کارنامــه رادیو 
 ســالمت طبق بند ج تبصره 16 افزود: منابع تســهیالت اشتغال زایی 
و مسکن در اختیار ماســت. ما 5 درصد این ها را به بهبودپیدا کردگان 

این امر قرار دادیم تا به چرخه خانمان سوز اعتیاد دوباره برنگردند.

رییس سازمان بهزیستی کشور:

ساالنه 25 تا 30 هزار کودک معلول 
متولد می شوند

 پاسخ به این ســوال یکی از دغدغه های اصلی پژوهشگران 
و محققــان اجتماعــی بــوده؛ وضعیــت مالــی و معاش 

خانوادگی بر مجرم شدن افراد تا چه حد تاثیر گذار است؟
 جعفر بای پژوهشــگر و آســیب شــناس ، اظهار داشت: 
در مقوله جامعه شناســی پژوهشــگران حوزه اجتماعی 
زندان را به مثابه یک جامعه کوچک می پندارند و چنانچه 
آســیب های اجتماعی را در زندان مورد مطالعه قرار دهند 
 نتیجه آن با نتایج به دســت آمده از مطالعه همان آســیب 

در جامعه تا حدود زیادی یکسان است.
 وی افزود: به طــور مثال پدیده شــوم و تلــخ اعتیاد، اگر 
 در زنــدان توســط محققــان اجتماعــی مورد بررســی 
قرار بگیرد، فقر به عنوان یکی از عوامل اصلی گرایش به آن 
بوده و چنانچه همان پژوهش در کنه جامعه انجام شــود، 

فقر و غنا نقش مشابهی در بروز اعتیاد ایفا می کنند.
بای گفت: علت این امر آن اســت که جامعه آماری درون 
زندان مرکب از افرادی است که توسط پلیس دستگیر شده 
و کنترل می شــوند به همین علت توان پنهان سازی جرم 
 در ابعاد گســترده وجود ندارد بنابراین بررسی روند جرم 

و عوامل و پیامدهای آن به آسانی صورت می گیرد.
 این آســیب شــناس با بیــان اینکه ثــروت مــی تواند 
در تلقی جرم و مجرم شــدن افراد نقــش مهمی ایفا کند، 
 گفت: بررســی ها نشــان می دهد محکومیت گروهی که 
 به لحاظ مالی قــدرت پوشــانندگی دارند، کم تر اســت 
و حتــی در صــورت محکومیت بــه طور یکســان مورد 
 مجازات قرار نمی گیرنــد. وی ادامه داد: همان طور که فقر 
 در پدید آمدن و رواج اعتیاد و معضالت اجتماعی نقش ایفا 
 می کند، ثروت در نبود آن ها و پنهان ســازی موثر است، 
چه بســا ثروتمندانی که دچــار اعتیاد هســتند، اما نمود 
ظاهری یکســانی با افراد فقیر ندارند. بای در پایان گفت: 
فقر را با وجود قدرتمندی آن به تنهایــی نمی توان عامل 
تمام آســیب ها و معضالت اجتماعی شــمرد، اما عوامل 
 مهم دیگــری مانند اخــالق مداری و گرایشــات مذهبی 
 در جهــت دهی بــه افراد نقــش حائــز اهمیتــی را ایفا 

می کنند.

پولدارهایی که به زندان 
نمی روند!

آسیب شناسی

خبر

پیشنهاد سردبیر: 
مشکالت والدین برای ثبت نام دانش آموزان

آخریــن روزهای تابســتان مصادف اســت بــا ثبت نام 
دانش آموزان و ارتقــای آنها بــه پایه باالتر، اما امســال 
 همزمان با مراجعــه والدین برای ثبت نام فرزندان شــان 
 نه  تنها دغدغه های مالی گذشــته، بلکه مشکالت دیگری 
از جنس اعمال شــروط خودســرانه، حواشــی هدایت 
 تحصیلــی و تحمیل هزینه اجباری لبــاس فرم و روپوش 

و بسیاری موارد دیگر هم مزید بر علت شده است. 
این در حالی است که دریافت وجه هنگام ثبت نام و ایجاد 
مشــکالت مالی برای خانواده ها موضوع دیــروز و امروز 
مدارس نیست اما آنچه نوبرانه فصل ثبت نام دانش آموزان 
در سال جاری شده است، افزوده شدن مشکالت متنوعی 
 است که پروســه ســاده ثبت نام دانش آموزان را به عبور 

از هفت خان رستم تبدیل کرده است.
گمراهی یا هدایت تحصیلی؛ مسئله این است!

آنچه امســال به عنوان سرلیست ســیاهه حواشی وزارت 
آموزش وپرورش مطرح شده است اجرای عجوالنه طرحی 
اســت که با عنوان هدایت تحصیلی به اجــرا درآمد، اما 
نتیجه ای جز ایجاد مشکل برای خانواده ها و دانش آموزان 

به دنبال نداشت. 
هدایــت تحصیلــی دانش آمــوزان بــا در نظــر گرفتن 
امتیازاتــی براســاس نظر مشــاور و ســابقه تحصیلی و 

 البته بــا کم توجهی نســبت به عالقه فــرد، دانش آموز را 
به سمت رشته ای خاص ســوق می دهد، اما نبود امکانات 
کافی بــرای پاســخگویی به نیــاز دانش آمــوزان و نبود 
شــرایط تحصیل برای همه افراد در برخی مناطق کشور 
 باعث شکل گیری موج نارضایتی نســبت به این موضوع 
شده اســت تا جایی که مدیران وزارت آموزش  و پرورش 
هم نســبت به تجدیدنظر درباره موضوع هدایت تحصیلی 
اقدام کردند و برخی شــرایط و محدودیت ها در این طرح 

را تغییر دادند.
اجبار برای لباس فرم

از دیگر برنامه ها و طرح هایی که در ســایه کمبود نظارت 
گریبانگیر خانواده ها شــده، خرج تراشــی مدیران برخی 
مدارس اســت که به بهانه های گوناگــون زمینه کاهش 
موجودی جیــب والدیــن را فراهــم می آورنــد. اجبار 
دانش آموزان به اســتفاده از لباس یک فرم و تهیه چنین 
پوششــی از یک خیاطی خــاص نمونه ای از مشــکالت 
خانواده ها در فصل ثبت نام مدارس است. هرچند استفاده 
از لباس یک شــکل برای نظم بخشــی و انضباط مدرسه 
سرفصل قابل توجهی به حســاب می آید، اما اجرای این 
 طرح با اســتفاده از جبر، آن هم به شیوه ای که تنها خرید 
از یــک خیاطی یا فروشــگاه خاص مورد توجــه مدیران 

مدارس باشــد باعث شکل گیری شــائبه هایی در این باره 
 خواهد شــد ضمن اینکــه خانواده هــا را هــم در تنگنا 

قرار می دهد.
دریافت خودیاری به شیوه اجباری

از نگاه والدین ثبت نام در مدارس مساوی است با پرداخت 
پول و خانواده ها در هنگام مراجعه به مدرســه فرزندشان 
بــدون توجه به دلیل مراجعه شــان مبالغی پــول با خود 
به همــراه می برند، چرا که براســاس تجربیات گذشــته 
هر جلســه یا گفت وگویی در مدارس دولتــی به کمبود 
بودجه آموزش وپــرورش و انجــام داوطلبانه کمک های 
مالی از طرف والدین ختم می شــود. جالب اینجاست که 
 شــیوه انجام این نوع همیاری ها داوطلبانه اعالم می شود، 
اما در عمل راهی جز پرداخــت آن وجود ندارد و در برخی 
موارد گروکشی های مدارس هنگام ارایه کارنامه یا برخی 
خدمات دیگر، والدین را مجبور بــه پرداخت کمک های 

داوطلبانه می کند!
اعمال محدودیت از نوع جغرافیایی

 این در حالی اســت که در کنــار انــواع دغدغه های ریز 
و درشــت والدین برای ثبت نام فرزندان شــان، از دریافت 
اجباری شهریه گرفته تا سردرگمی ناشی از اجرای هدایت 
تحصیلی موضوع محدودیت ثبت نام براســاس محدوده 
 جغرافیایی هم بــه عنوان پــای ثابت مصائــب ثبت نام 

در مدرسه جایی برای خود باز کرده است. 
به نظر می رســد تعریــف محــدوده  جغرافیایــی برای 
 پذیــرش دانش آمــوزان بــا اشــکاالتی همراه اســت 
و در مــواردی با وجــود نزدیک بــودن محــل زندگی 
دانش آموز به مدرسه به دلیل شیوه متفاوت تقسیم بندی 
در آمــوزش و پــرورش، والدین بــا جواب منفــی مدیر 
 مدرســه مواجه شــده و مجبور شــده اند فرزندشــان را 
به مدرســه ای دورتر انتقال دهند. بر این اســاس تحمیل 
 هزینه ســرویس مدرسه و مشــکالت رفت وآمد در معابر 
و البته افزایش ترافیک هم می تواند از تبعات سوءمدیریت 

در رویه ثبت نام دانش آموزان باشد.
مطالبات رنگارنگ و شروط خودسرانه

 از دیگر مشــکالتی کــه ســر راه ثبت نــام دانش آموزان 
قرار دارد در نظر گرفتن برخی شــروط از ســوی مدیران 

مدارس است که به صورت خودسرانه اعمال شده است. 
ایــن وضعیت در مدارس غیردولتی با شــدت بیشــتری 
در جریان اســت و حتی برخــی مدارس بــرای ثبت نام 

دانش آموزان آزمون ورودی هم در نظر گرفته اند. 
 البته مــدارس دولتی هــم از این قافله عقــب نمانده اند 
و این روز ها شاهد برخی شــروط خاص و براساس سلیقه 

توسط برخی مدیران مدارس هستیم!

از دیگر 
مشکالتی که 

سر راه ثبت نام 
دانش آموزان 

 قرار دارد 
در نظر گرفتن 
 برخی شروط 

از سوی مدیران 
مدارس است 
که به صورت 

خودسرانه اعمال 
شده است

E-MAIL

مشکالت والـدین برای ثبت نام دانش آمـوزان
بی مهری مدارس در آستانه ماه مهر؛

ماجرای هدایت تحصیلی، دریافت وجه اجباری، اعمال محدودیت جغرافیایی و دریافت هزینه لباس تنها بخشی 
 از مشکالت ثبت نام است.افزوده شدن مشکالت متنوعی است که پروسه ساده ثبت نام دانش آموزان را به عبور 

از هفت خان رستم تبدیل کرده است.
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يادداشت
پیشنهاد سردبیر:

چرا پیشکسوتان بازيگری اغلب بیکارند؟

ســخنگوی شــورای صنفی نمایش گفت: به دلیل مــدت زمان 
طوالنی »فروشنده«، سینماهای مدرن می توانند تا سقف 15هزار 
تومان حق بلیت دریافت دارند. غالمرضا فرجی، سخنگوی شورای 
صنفی نمایش، درخصوص علت گرانی بلیت فیلم فروشنده گفت: 
طبق مصوبه شورای صنفی نمایش، ســینماهای مدرنی که فیلم  
فروشنده را اکران می کنند، می توانند تا سقف 15هزار تومان حق 
بلیت دریافت کنند. وی افزود: این مبلغ به دلیل مدت زمان باالی 
فیلم اســت؛ چون فیلم هایی که 80 الی 90 دقیقه  هستند، کمتر 
از این میزان هزینــه بلیت دارند. فرجی با اشــاره به پروانه نمایش 
فیلم فروشنده گفت: اصالحات این فیلم به شورای صنفی نمایش 

ارتباطی ندارد. این فیلم با دریافت پروانــه نمایش، قرارداد اکران 
بسته است و طبق این پروانه اکران خواهد شد.

در پی حمایت های رژیم صهیونیستی، انگلیس، آمریکا و آل سعود 
از منافقین در ماه های اخیر، جشــنواره مقاومت 7 فیلم با موضوع 

»افشای جنایات منافقین« به نمایش می گذارد.
هفت فیلم منتخب از آثار فیلمسازان کشور در قالب آثار سینمایی، 
سریال، ســینما ویدیویی، مســتند و کوتاه داســتانی با موضوع 

»منافقین« در جشنواره فیلم مقاومت نمایش داده خواهد شد.
 بنا بــر گــزارش روابــط عمومــی جشــنواره فیلــم مقاومت، 
فیلم های »ماهی سیاه کوچولو« به کارگردانی مجید اسماعیلی و 
تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی، »آسمان من« ساخته محمد رضا 
آهنج و سریال های »هوش سیاه2« به کارگردانی مسعود آب پرور 

و »گروه ســلمان« به کارگردانی کاظم معصومی، از جمله این آثار 
هستند.

همچنین در این جشــنواره فیلم های ویدیویــی »هزار و یکمین 
سنگر« به کارگردانی امیرحسین نوروزی، مستند »جاده مرزی« 
ســاخته حســین ریگی و محمد قانع فرد و فیلم کوتاه داســتانی 

»ناکو«، از دیگر آثار جشنواره مقاومت با موضوع منافقین است.
 چهاردهمیــن جشــنواره بیــن المللی فیلــم مقاومت با شــعار

»تجلی گفتمان فرهنگی انقالب اسالمی« به همت بنیاد فرهنگی 
روایت و انجمن ســینمای انقالب و دفاع مقدس، از 2 تا 9 مهرماه 

سال جاری در تهران برگزار می شود.

نمايش هفت فیلم با موضوع »منافقین« در جشنواره مقاومتعلت گرانی بلیت فیلم »فروشنده« از زبان غالمرضا فرجی

يادداشت

در شهر 

سینمای جهان

مدیر تاالر هنــر از اجرای نمایش های متعددی در شــهریور ماه در تاالر 
هنر خبر داد.

 محمد رضا رهبری، از ایجاد موج برنامه های تئاتری تاالر هنر در شهریور 
ماه 95 خبر داد و گفت: این موج شــامل اجرای نمایــش های میدانی، 
محیطی، خیابانی، سالنی، کودک و بزرگسال اســت و تصمیم داریم به 
عنوان دفتر تخصصــی تئاتر، از نمایش هایی که بیــرون از تاالر هنر و در 

سطح شهر نیز اجرا می شوند، حمایت کنیم.
وی تصریح کرد: به زودی جشــنواره تئاتر غیر رقابتی خیابانی، در مقابل 
تاالر هنر، مقابل هتل عباسی و میدان جلفا برگزار خواهد شد و در نشست 
خبری تاالر که طی دو سه روز آینده برگزار می شود، اطالعات کامل تری 

درباره برنامه های تاالر دریافت خواهید کرد.
وی افزود: تاالر هنر نه تنها برای اجرای نمایش، بلکه در نمایشنامه خوانی 
نیز این موج را پی ریزی کرده و هنردوستان از مهر ماه، برگزاری جلسات 
نمایشنامه خوانی را چه در تاالر هنر و چه با حمایت تاالر، در مکان های 

تاریخی و هنری شهر اصفهان شاهد خواهند بود.

 کانون فرهنگی هنــری بنی فاطمه به مناســبت عید غدیــر در چهار 
 گروه ســنی متفاوت، طی دو روز، مســابقه ای با مضمــون غدیر برگزار 

خواهد نمود.
این مســابقه در چهار موضوع بزرگســاالن غدیر، مســابقه کتابخوانی 
چرا شیعه شدم، مســابقه کتابخوانی ســفر به غدیر و همچنین حفظ و 

شعرخوانی کتاب بهترین روز خدا برگزار می شود. 
مسابقه در گروه بزرگساالن غدیر، بر اساس ســخنرانی ارائه شده در روز 
26 شــهریورماه طراحی می شود؛ مســابقه کتابخوانی چرا شیعه شدم، 
به صورت کتبی روز 26 شــهریورماه و ویژه گروه ســنی 15 سال به باال 
برگزار می شود و مسابقه کتابخوانی ســفر به غدیر نیز به صورت شفاهی 
روز 25شــهریورماه و ویژه گروه سنی 9 تا 14 ســال طراحی شده است. 
همچنین حفظ و شــعرخوانی کتاب بهترین روز خدا به صورت شفاهی 
روز 25 شهریورماه و ویژه گروه سنی 4 تا 8 سال برگزار خواهد شد؛ ضمن 
اینکه مسابقه سه گروه نخست در حسینیه بنی فاطمه مهدیه خوراسگان 
 و مســابقه گروه چهارم در کانــون فرهنگی هنری بنــی فاطمه برگزار 

خواهد شد.
عالقه مندان برای کســب اطالعات بیشــتر می توانند به نشانی کانون 
فرهنگی هنری بنــی فاطمه واقع در خوراســگان، خیابان شــریعتی، 
شریعتی 8 مراجعه نمایند. ثبت نام در مسابقه، روزهای زوج ساعت 9 تا 

12 در مهدیه خوراسگان صورت می گیرد.

فیلمبرداری قسمت اول ســری تازه مجموعه فیلم ابرقهرمانانه و 
کمیک استریپی »مرد عنکبوتی، اسپایدرمن« شروع شد.

 کل صحنه های این فیلم در شهر نیویورک فیلمبرداری می شود 
و هزینه تولید آن، 90 میلیون دالر است.

چند هفته قبــل اعالم شــد کاراکتر ابرقهرمان مــرد عنکبوتی، 
صاحب یک بازیگر جدید شــده و »تام هوالند« در جلوی دوربین 

نقش او را بازی می کند.
او سومین بازیگری است که در پانزده سال اخیر، در این مجموعه 

فیلم پولساز در نقش این کاراکتر کمیک استریپی ظاهر می شود.
شــرکت ســونی بــا اعــالم نــام هوالنــد بــه عنــوان مــرد 
 عنکبوتــی تــازه ســینما، خبــر تولید ســریع ســری جدید 

»مرد عنکبوتی/ اسپایدرمن« را اعالم کرد.
به نوشته امپایر آنالین، »مرد عنکبوتی« تازه سینما را این شرکت 
فیلمسازی با همکاری و مشارکت شرکت فیلمسازی مارول تهیه 
می کند. هنوز اطالعات زیادی درباره اولین قســمت سری سوم 
این مجموعه اکشن کمیک استریپی در اختیار رسانه های گروهی 
قرار نگرفته است؛ اما داستان قســمت تازه سری سوم فیلم، مثل 
دو سری قبلی آن، داستان جوانی را تعریف می کند که به واسطه 
گزیده شدن توسط یک عنکبوت، به قدرت های زیادی دست پیدا 
می کند. کار انتخاب کارگردان فیلم چندان ســخت نبود و جان 
واتز برای این کار انتخاب شد. گفته می شــود قسمت تازه فیلم، 

حال و هوایی شبیه »بتمن« کریستوفر نوالن خواهد داشت.
اولین ســری مجموعه فیلم »مرد عنکبوتی« سال 2002 توسط 
سام ریمی کارگردانی شد و توبی مگوآئر نقش مرد عنکبوتی فیلم 

را بازی کرد.
ریمی و مگوآئر، در دو قسمت بعدی فیلم هم با یکدیگر همکاری 
کردند. این فیلم ها در ســال هــای 2004 و 2007 به روی پرده 

سینماها رفتند.
سری دوم این اکشن ابرقهرمانانه در ســال 2012 و با بازی اندرو 
گارفیلد ساخته شد. او در ســال 2014 دوباره در این نقش ظاهر 
شــد. مارک وبر کارگردان این دو فیلم، گفته بود با آنها به احیای 

داستان این مجموعه فیلم پرداخته است.

مدير تاالر هنر خبر داد:

موج جديد اجرای تئاتر 
در شهريور ماه

از سوی کانون فرهنگی هنری بنی فاطمه؛

مسابقه عید غدير برگزار می شود

ويژه

 از سوی آموزشــگاه موسیقی مکتوب نخست، کنســرت موسیقی علی 
بابایی در مجموعه فرهنگی هنری فرشچیان برگزار خواهد شد.

این برنامه با همکاری گروه سایا اجرا می شود. 
در این کنسرت، معین ظاهری، سرپرست گروه، تنظیم کننده و نوازنده 

پیانو خواهد بود.
 همچنین عــادل موذن به عنــوان نوازنــده گیتار الکترونیــک، مهران 
ربیعی به عنــوان نوازنده گیتارباس، کســری عارفان به عنــوان نوازنده 
ویولن، محمد فکور جدی به عنــوان نوازنده درامز، نوید چرامی به عنوان 
 نوازنده پرکاشــن و امین اســماعیلی نیز به عنوان نوازنده سینتی سایزر 

فعالیت دارند.
کنسرت موســیقی علی بابایی 10 شهریورماه ســاعت 21 در مجموعه 

فرهنگی هنری فرشچیان واقع در خیابان توحید برگزار می شود.

10 شهريورماه؛

 علی بابايی در فرشچیان
به روی صحنه می رود

آیا میزان دستمزدی که طلب می کنند، خارج از عرف و تجربه های 
یک عمرشان اســت یا اینکه تهیه کنندگان و کارگردانان، ترجیح 
می دهند به دنبال کسانی از دوستان و آشــنایان خودشان باشند 
که نصف همین دســتمزد را بدهند و درعوض، روی ســتاره هایی 
ســرمایه گذاری کنند کــه باعث فروش فیلمشــان می شــوند؟ 
اگر به این مــوارد فکر کنیم، از خودمان می پرســیم مشــکل از 
کجاســت؟ از فیلمنامه هایی که در آن، جایی بــرای کاراکترهای 
پدربــزرگ و مادربزرگ وجود نــدارد یا از تــرس تهیه کنندگانی 
که تصــور می کنند فیلم ها بــا چنین مضامینی، نمی فروشــند و 
سرمایه شان برنمی گردد؟ اگر سنتان به دهه 60 بخورد، حتما فیلم 
»خواســتگاری« را یادتان می آید؛ همان فیلمی که پیرمردی )با 
بازی زنده یاد هادی اسالمی( با داشتن چند نوه و فرزند، عاشق زن 
مسنی )با بازی ثریا قاسمی( می شــود که همسایه روبه رویی خانه 
پسرش است. مرد تصمیم می گیرد با او ازدواج کند و... ما آن سال ها 
بچه بودیم؛ اما شــنیده ایم که در آن روزها، این فیلم چه فروشــی 
کرد و هنوز که هنوز است، وقتی تلویزیون آن را بازپخش می کند، 

باوجود تغییر سلیقه مردم، از آن اســتقبال می شود. مردم در این 
روزهایی که خندیدن سخت شــده هم با دیدن کش و قوس های 
رســیدن این پیرزن و پیرمرد به هم، می خندند و به قول معروف، 
حالشان خوب می شــود. این حال خوب، یعنی جامعه هنوز طالب 
این گونه فیلم هاســت؛ پس چرا دیگر ردی از آنها در سینما دیده 
نمی شود؟ چرا کسی به یاد هنرمندانی نیست که بعضا از پرداخت 
کرایه خانه شان هم عاجزند؟ نمی دانم! شاید بعضی مسئوالن عادت 
کرده اند وقتی حال هنرمندی بد می شــود، به سراغش می روند؛ 
یا وقتی کارد به اســتخوانش رســیده و جایی حرفی زده است که 
برایشان گران تمام می شود! در این صورت، قطعا چند نفر از مدیران 
به دیــدار آن هنرمند می روند و کمک هایــی می کنند که معموال 
پاسخگوی نیازهای روزمره او هم نیست و اگر آن هنرمند، به علت 
کهولت سن، هزینه درمان هم داشته باشد که با شرایط دشوارتری 
روبه روست. برای بررســی علل بیکاری این پیشکسوتان، سراغ دو 
بازیگر شناخته شــده و یک فیلمنامه نویس رفتیم و نظر آنها را در 

این زمینه جویا شدیم که در ادامه می خوانید.

با حقوق بازنشستگی زندگی می کنم
شــیرین یزدان بخش، معــروف به خاله شــیرین ســینما که در 
جشنواره فجر سال گذشته، نامزد ســیمرغ بلورین بهترین بازیگر 
نقش مکمل زن بــرای بازی در فیلم »ابد و یک روز« شــد، در این 
باره گفت: من خودم را جزو پیشکســوتان هنرمند نمی دانم؛ چون 
ســال ها کارمند دولت بودم و تازه، پنج شش ســال است که فیلم 
بازی می کنم؛ اما به هر حال، هر انسانی پیری و ناتوانی دارد. انصاف 
نیست فیلمسازها برای ایفای نقش سالخورده ها دنبال چهره های 
کمتر دیده شــده ای )مثل خود من( بگردند و کسانی را  که سال ها 
بازیگری کرده اند، کنار بگذارند. او اظهار کرد: کسی که تمام عمر و 
جوانی اش را در این راه گذاشته است، االن باید چه کار کند؟ هزینه 
زندگی اش را از کجا تامین کند؟ اگر نقشــی هم برایشان نیست، 
حداقل امکاناتی فراهم کنند که مســتمری ثابتی بگیرند، بیمه ای 

داشته باشند و طوری نباشد که نگران اجاره خانه شان باشند.
جامعه فقط از جوان ها تشکیل نشده است

جمشید مشــایخی، اســتاد و بازیگر پیشکسوت ســینما، تئاتر، 
تلویزیون و دارای نشــان درجه یک فرهنگ و هنر است. او با گالیه 
از وضعیت معیشــت بازیگرانی که عمری را در این راه گذاشته اند، 
گفت: یک ســناریو برگرفته از جامعه ای اســت که در آن زندگی 
می کنیم. در هــر جامعه پیر، جوان، زن، مــرد و در واقع همه کنار 
هم زندگی می کنند؛ بنابراین، در یک ســناریو هم باید نقش تمام 
این اشخاص، در هر رده سنی و موقعیتی که هستند، به شایستگی 
لحاظ شود؛ جامعه که فقط از جوان ها تشــکیل نشده است! البته 
من می بینم در فیلم ها یا ســریال های تلویزیونی، بعضا نقش های 
مربوط به پدربزرگ ها و مادربزرگ ها وجــود دارد؛ اما این نقش ها 
را فیلمسازان اغلب به دوست و آشناهای خودشان محول می کنند 
و اصال هم توجه نمی کنند که اینها چطــور و با چه کیفیتی بازی 
می کنند. او ادامه داد: االن دو انجمن بازیگــری فعال داریم که در 
یکی از آنها مســئولیتی دارم و در واقع خدمتگزاری دوســتان را 

می کنم.
فیلمنامه رضا عطارانی نداری؟

پیمان عباسی، فیلمنامه نویس مطرح سینما و تلویزیون که آثاری 
چون »پرتقال خونی«، »توفیق اجباری« و... را در کارنامه کاری اش 
دارد، در پاســخ به علل بیکاری هنرمندان کهنــه کار توضیح داد: 
مجموعه ای از عوامل دست به دســت هم داده اند که پیشکسوتان 
بازیگر ما االن بیکار یا کم کار باشند: اولین نکته، ضعیف بودن بدنه 
اقتصادی سینماســت. همین موضوع باعث شــده قدرت ریسک 
تهیه کننده ها پایین بیاید و آنها را به ســمت متدهای تجربه شده 
ســوق دهد؛ به عنوان مثال اگــر رضا عطــاران در فیلمی فروش 
می کند، به من ده ها تلفــن می زنند که فیلمنامــه رضا عطارانی 
نداری؟ بعد که می پرســم منظورتان چیســت؟ جواب می دهند 
یعنی فیلمنامه ای که رضا رضایت بدهد در آن بازی کند! قطعا در 
چنین ورطه تکراری، برخی بازیگرها پرکار و به قول معروف گران 
می شوند و برخی از پیشکسوتانی که ســال ها نان و نمک این کار 
را خورده اند، بیکار در خانه هایشــان می نشینند. نویسنده سریال 
»مســیر انحرافی« تاکید کرد: به نظرم مدیران محترم تلویزیون، 
با بودجه ای که دارند، می توانند در مورد این مســئله کمک رسان 

باشند.

چرا کسی به ياد هنرمندانی 
نیست که بعضا از پرداخت 

کرايه خانه شان هم 
عاجزند؟ نمی دانم! شايد 

بعضی مسئوالن عادت 
کرده اند وقتی حال 

هنرمندی بد می شود، به 
سراغش می روند؛ يا وقتی 
کارد به استخوانش رسیده 

و جايی حرفی زده است 
که برايشان گران تمام 

می شود

اخبار کوتاه

حســن فتحی پس از ساخت سریال »شــهرزاد 2«، فیلم 
سینمایی »کنتس سلما« را کلید خواهد زد.

علی معلم، تهیه کننده ســینما، دربــاره آخرین وضعیت 
ساخت کنتس سلما گفت: احتماال این فیلم پس از تولید 
سریال شهرزاد 2 ساخته شود. حسن فتحی قصد دارد این 
مجموعه را در مهرماه بســازد؛ به این ترتیب زمان ساخت 

کنتس سلما، به پایان امسال موکول خواهد شد. 
شایان ذکر است کنتس سلما به کارگردانی حسن فتحی 
و تهیه کنندگی علی معلم، بر اســاس رمانی تحت همین 

عنوان به قلم فریده گلبو ساخته می شود.

 فیلمبرداری پــروژه ســینمایی »انزوا« بــه کارگردانی 
مرتضی علــی عباس میرزایــی و تهیــه کنندگی پیمان 

جعفری آغاز شد.
در این پروژه سینمایی، امیرعلی دانایی ایفاگر نقش اصلی 
اســت و عالوه بر او، بهنوش بختیاری، اندیشه فوالدوند، 
لیندا کیانی، شقایق فراهانی و لعیا عباس میرزایی، ایفای 

نقش می کنند. 
همچنین همایون ارشادی، سیامک صفری، علی استادی، 
مهران رجبی، امید روحانی، وحیــد نفر و نادر فالح، دیگر 

بازیگران مرد انزوا را تشکیل می دهند.
تهیه کنندگی انزوا به عهده پیمان جعفری اســت و برای 
 نمایش در ســی و پنجمین جشــنواره فیلــم فجر آماده 

می شود.
 این فیلم اثری زنانه با ســاختاری متفــاوت و نیز روایتگر 
34 شخصیت است که داســتان های فرعی، آن را شکل 

می دهد.
کیمیا موالیی، علی علیخانی، ملیکا پارســا، باران عبیری، 
متین پارسا، آرسس ســالمی، مهرداد روزبهانی و رونیکا 
 گرامی زادگان نیز هشــت بازیگر کودک انزوا را تشــکیل 

می دهند.
فرشاد بیات، جمشید بهادری، ســعید مظفریان، ماشاءا... 
ملکی، سمانه اســماعیلی، کورش ملکی، بهداد بلیغ فر، 
محمد بیات، عطاا... مقدســی، امیر پاسبان، مهدی امین 
الری، حســن حیدرزاده، مهدی احمدی، افشین بیاناتی 
و سهراب دادگســتر، دیگر بازیگران این پروژه سینمایی 

هستند. 
مراحل فنی فیلم انــزوا پس از پایان فیلمبــرداری انجام 
خواهد شــد تا فیلم برای نمایش در جشــنواره فیلم فجر 

آماده شود.

ساخت »کنتس سلما« 
به پايان سال موکول شد

فیلمبرداری » انزوا« آغاز شد

از ياد رفتگان سینما؛

چرا پیشکسوتان بازیگری اغلب بیکارند؟

 » مردعنکبوتی« جديد 
مقابل دوربین

بديهی است بازيگران پیشکسوتی که سال ها برای مردم خاطره آفرينی کرده اند، همیشه در ذهن ها خواهند ماند 
و هیچ گاه فراموش نمی شوند؛ اما چه اتفاقی باعث می شود بیشتر آنها در دوران پیری، خانه نشین يا افسرده شوند؟ 
چه چیزی باعث می شود آنها که در اين عرصه مو ســفید کرده اند، امروز به دشواری گذران زندگی کنند و از پس 

هزينه های معاش خود، به سختی برآيند؟ آيا آنها واقعا دستمزد بااليی طلب می کنند؟!

مراســم بدرقه پیکر داود رشیدی، بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیون، با تمجید علی 
نصیریان، انتقاد جمشــید مشــایخی از یاد نکردن هنرمندان در زمان زنده بودن 
 و تشــکر ویژه احترام برومند از مردم، برگــزار  و در قطعه هنرمنــدان به آرامگاه 

ابدی اش بدرقه شد. 
همچنین مراســم ترحیم این هنرمند فقید، روز سه شنبه در مسجد جامع شهرک 

غرب و روز جمعه ساعت 16 در مسجد بالل سازمان صداوسیما برگزار خواهد شد.

تئاتر

قاب روز

تشییع پیکر زنده ياد داود رشیدی

هیئت داوران جشنواره فصلی تئاتر در بخش محیطی، نتایج 
بازبینی را اعالم کرد.

محمدرضا رهبری درخصوص جشنواره فصلی تئاتر تاالر هنر 
اصفهان اظهار کرد: بخش اصلی این جشنواره، بخش خیابانی 
است که بهترین آثار دریافتی جشــنواره از10شهریورماه در 

سه نقطه از شهر اصفهان اجرا خواهند شد.
وی افزود: پــس از اجرای ایــن نمایش ها، طــی دو مرحله 
ارزیابی و داوری توســط هیئت داوران، بهترین آثار انتخاب 
شده و برای اجرای عمومی در دهه ســوم شهریورماه معرفی 

می شوند.

مدیر تاالر هنر اصفهان با بیان اینکه شــیوه انتخاب این آثار 
متفاوت است، اضافه کرد: شــیوه انتخاب به این صورت است 
که کارشناســان، از مخاطبین هر نمایش که در ســه نقطه 
مختلف در سطح شهر اجرا می شــود، در قالب فرم های کامل 
و دقیق نظرســنجی می کنند و به جمع بندی می رســند و 
درنهایت براساس نظر مخاطب و نظر کارشناسی، بهترین اثر 

انتخاب می شود.
رهبری، درخصوص حذف شــدن بخش صحنه ای جشنواره، 
تصریح کرد: این بخش حذف نشــد؛ اما به دلیل اینکه تعداد 
معدودی از آثار ارائه شده، ویژگی های بیان شده در فراخوان 
را داشــتند، آن نمایش ها از جشــنواره حذف و بــه اجرای 

عمومی منتقل شدند.
وی ادامــه داد: در بخش نمایش های محیطــی، پرفورمنس 
هم اجرا خواهد شد و مجموعا شــهریور ماه تعداد زیادی اجرا 

برای سطح شــهر اصفهان پیش بینی کردیم. اجرای نمایش 
سوگ ســیاوش در فضای باز تاالر هنر، 10 نمایش خیابانی و 
محیطی، دو نمایش صحنه ای در ســالن اصلی تاالر هنر و دو 
شب نمایشنامه خوانی خواهیم داشــت؛ همچنین در آینده 
نزدیک در ســطح وســیعی از مراکز فرهنگی و هنری شهر 

اصفهان نمایشنامه خوانی خواهیم داشت.
رهبری درخصوص هدف نهایی جشــنواره خاطرنشان کرد: 
هدف از جشنواره، بیشــتر انتخاب اثری برای اجرای عمومی 
بوده که به عقیده من جشنواره به هدف خود نزدیک می شود. 
هرچند که شــاید بخش صحنه ای رقابتی برگزار نشــود، اما 
برای اینکه استعدادها شناسایی شوند و آنها به اجرای عمومی 

برسند، این اتفاق خواهد افتاد.
نتایج بازبینی هیئت داورن جشــنواره فصلی تئاتر در بخش 

محیطی بدین شرح است:

هشت نمایش پذیرفته شده: یه روز خوب/ میثم طاهری، نقل 
رزم اول نبرد رستم و افراســیاب/ حامد همایون، چند اپیزود 
از هشــت/ علی قیومی، کلکســیون بازیافتی/ فرخنده برفی 
دریایی، من خانواده می خواهم/ بهمن گرامی، ماجراهای آبی 
یک بیکار/ سید پویا امامی، ســیب سبز/ میعاد سلیمانی راد و 
پارک ژوراسیک/ شیوا امینی. همچنین نمایش های مشروط 
آماس/زهرا شفیع )با شــرط تهیه مکان مناسب برای اجرا( و 
پاریل/ پویان عطایی )با شــرط تهیه مکان مناسب برای اجرا 
و اعمال پاره ای اصالحات با نظر کارشناس( در این جشنواره 

شرکت کرده اند.
نمایش های  راه یافته به بخش پایانی جشــنواره  نیز از تاریخ 
10 تا 30 شهریور ماه در خیابان آمادگاه مقابل هتل عباسی، 
 خیابان نظر شــرقی، میدان جلفا و فضــای بیرونی تاالر هنر

اجرا می شوند.

رقابت 20 روزه تئاتری ها 
در خیابان های اصفهان
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اخبار کوتاهيادداشت

مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی چهارمحال و بختیاری از 
افزایش 11 درصدی مصرف گاز طبیعی CNG در این استان خبر داد.

 مجتبی ســرداری، اظهار کرد: در چهــار ماهه اول ســال 95 مقدار
 30 میلیــون و 700 هــزار مترمکعب گاز طبیعی فشــرده CNG به 
فروش رســیده که در مقایسه با مدت مشابه ســال گذشته 11 درصد 
رشد داشته است. مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
چهارمحــال و بختیاری تصریح کــرد: به ازای مصــرف 30 میلیون و 
700 هزار مترمکعب گاز طبیعی CNG فشــرده حــدود 29 میلیون 
لیتر بنزیــن در منطقه چهارمحــال و بختیاری صرفه جویی شــده و 
این مقدار مصرف CNG در ســال 95 حدود 19 درصد از سهم سبد 
سوخت این اســتان را به خود اختصاص داده است.وی افزود: افزایش 
 ســفرهای تابســتانی به این اســتان و راه اندازی مجدد جایگاه های 
پل قره و پاســارگاد همچنین بهره برداری از جایگاه CNG شهرداری 
لردگان در چهارماهه اول سال جاری از علل عمده افزایش مصرف این 
سوخت پاک در چهارمحال و بختیاری بوده است.سرداری در خصوص 
استانداردســازی جایگاه های عرضــه کننده CNG تحت پوشــش 
این منطقه گفت: در چهار ماهه اول ســال جاری بیــش از 80 درصد 
جایگاه های CNG استان چهارمحال و بختیاری با همکاری اداره کل 
استاندارد این استان، استانداردسازی شده که استانداردسازی مابقی 

جایگاه های عرضه سوخت در دست اقدام است.

مرحله استانی هفدهمین جشنواره نمایش عروسکی با معرفی نفرات 
برتر در اســتان چهارمحال و بختیاری به کار خود پایان داد.مدیرکل 
کانون پرورش فکــری کودکان و نوجوانان چهارمحــال و بختیاری با 
اشاره به برگزاری مرحله استانی هفدهمین جشنواره نمایش عروسکی 
به مدت 2 روز در شهرکرد گفت: 3 نمایش از مجموع 20 عنوان نمایش 
ارائه شــده در این مرحله به عنوان برتر انتخاب شدند. فرزاد رحیمی 
افزود: نمایش عروسکی »دالو مروارید« از مرکز فرهنگی هنری فارسان 
 به کارگردانی شــعله ایل  بیگی پور رتبه نخســت، نمایش عروسکی 
»ماه بود و روباه« از مرکز فرهنگی هنری جونقان به کارگردانی نوشین 
فرهادی رتبه دوم  و نمایش عروســکی »چند قدم خسته و خندان« 
از مرکز فرهنگی هنری شــماره 3 شــهرکرد به کارگردانی ســپیده 
ابراهیمی حائز رتبه سوم شــدند. وی اضافه کرد: همچنین در بخش 
عروسک گردانی از غزل برجاس در نمایش دیگ گلی، مالقه نوک گلی 
و انگشتانه مســی، زهرا حمزه در نمایش شب تاب و کالغ پیر، نوشین 
دایی جواد در نمایش من با کــی بازی کنم، نرجس عالیپور در نمایش 
گل بلور و خورشید، یگانه عظیمی در نمایش به سوی خورشید و مهسا 
مصیبی در نمایش نه سیاه، نه سفید کامال طبیعی تجلیل شد. رحیمی 
ادامه داد: در بخش ســاخت عروســک ام البنین خدابنده، در بخش 
بروشور مائده اروجی، طراحی بروشور مریم مردانی و گلناز یخچالی در 

بخش موسیقی به عنوان نفرات برتر معرفی شدند. 

در چهارمحال و بختیاری؛

افزايش 11 درصدی مصرف
CNG گاز طبیعی 

معرفی نفرات برتر هفدهمین 
جشنواره نمايش عروسکی

مدیرکل پســت چهارمحال و بختیاری از جابجایی ســه 
میلیون و 104 هزار مرسوله پســتی در پنج ماه نخست 

سال جاری در این استان خبر داد.
حسین عنایتی اظهار کرد: از این میزان 2 میلیون و 2 هزار 
مرسوله صادره درون و برون استانی و یک میلیون و 102 
هزار مرسوله وارده به اســتان است.به گفته وی بیشترین 
 حجم مرســوالت صــادره از چهارمحــال و بختیاری به

 اســتان های تهران، اصفهان، خوزســتان، البرز و فارس 
و مرســوالت وارده به این استان از اســتان های تهران، 
اصفهان، خوزستان، فارس و خراسان رضوی است.عنایتی 
 تصریح کــرد: در این مــدت 14 هزار مرســوله به ارزش 
10 میلیارد ریال خرید اینترنتی و توســط شرکت پست 
وارد اســتان شد.مدیرکل پســت چهارمحال و بختیاری 
ادامه داد: ســرانه هر خرید اینترنتــی از لحاظ قیمت در 
استان، امســال نســبت به ســال قبل 17 درصد رشد 
داشته اســت.عنایتی تصریح کرد: عملکرد شرکت پست 
چهارمحال و بختیاری در ســال قبل نسبت به سال 93، 
در چهار شاخص ترافیک، درآمد، هزینه و کیفیت از رتبه 
26 کشــوری، 13 رتبه ارتقا یافت.به گفته وی، همزمان 
با هفته دولت ،2 طرح شامل بهسازی دفتر پستی شهید 
 قندی شهرکرد با یک میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار و

 پالک کوبی مســکن مهر شــهرک منظریه شهرکرد با 
هزینه 150 میلیون ریال اجرایی شد.

 فرمانده نیروی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری از 
کشف محموله شش میلیارد و پانصد میلیون ریالی انواع 
لوازم آشپزخانه قاچاق در محور یاســوج – لردگان خبر 

داد.
غالمعباس غالمزاده گفت:ماموران نیروی انتظامی استان 
پس از هماهنگی بــا مقام قضایی طی عملیات ایســت و 
بازرسی در محور لردگان - یاسوج به یک دستگاه کامیون 

کشنده حامل کاال مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.
وی بیان داشــت: در بازرســی از این کامیون 53 هزار و 
978عدد انواع لوازم آشــپزخانه فاقد مدارک گمرکی به 
ارزش شش میلیارد و پانصد میلیون ریال کشف و یک نفر 

نیز در این راستا دستگیر شد.

بیش از سه میلیون مرسوله 
پستی در چهارمحال و بختیاری 

جابجا شد

کشف محموله کاالی قاچاق
 در چهارمحال و بختیاری

با مسئوالن

پیشنهاد سردبیر: 
افتتاح بخش جديد ديالیز بیمارستان هاجر )س( شهرکرد

ابالغ رای
6  شــماره دادنامــه: 9509970351200878 شــماره پرونــده:  /98
9309980351200898 شماره بایگانی شعبه: 930931 خواهان: آقای محمد 
صالحی نســب فرزند حسین به نشــانی خ آتشــگاه خ نبوی منش نبش کوچه 
26 روبروی فرهنگســرای امام خمینی چوب آوند، خوانده: آقای فرهاد نوری 
 فرزند پرویز به نشــانی خ کاوه خ غرضی خ خردمند روبروی مجتمع 10 طبقه،

 خواســته ها: 1- مطالبه وجه بابت ... 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- تامین 
خواســته، رای دادگاه: دعوی آقای محمد صالحی نســبت با وکالت آقای سید 
عرفان بدری به طرفیت آقای فرهاد نوری به خواسته مطالبه مبلغ 89/177/420 
ریال به انضمام مطلق خسارت قانونی- با توجه به مستندات ابرازی خواهان و 
نظریه کارشناس رسمی دادگستری که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و خوانده در دادگاه حضور نیافته و دفاعی 
به عمل نیاورده است محمول بر صحت اســت لذا دادگاه به استناد مواد 198 و 
519 و 522 قانون آئین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 75/417/600 ریال بابت اصل خواســته و مبلــغ 9/100/000 ریال بابت 
خسارات دادرسی و همچنین خســارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه 93/7/23 
تا تاریخ وصول بر اساس نرخ اعالمی از ســوی بانک مرکزی در حق خواهان 
صادر و اعــالم می نماید و خواســته خواهان مازاد بر آن را ثابت ندانســته و 
مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر 
و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این دادگاه و پس از  آن ظرف مــدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید 
نظر خواهد بود.  م الف: 16624 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )266 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

6  شــماره دادنامــه: 9509970361700713 شــماره پرونــده:  /99
9509980361700040 شماره بایگانی شــعبه: 950045 خواهان: آقای جواد 
مرادمند خرزوقی فرزند حسن به نشانی استان اصفهان- شهرستان برخوار- 
خورزوق- خیابــان طالقانی- کوچه شــهید اکبر طاهری- پــالک 8، خوانده: 
 آقای سجاد حق شــناس آدرمنابادی فرزند اصغر به نشــانی مجهول المکان، 
خواسته ها: 1- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح زیــر مبادرت به صــدور رای می 
نمایــد. رای دادگاه: در خصــوص دعوی آقای جــواد مرادمنــد خرزوقی به 
طرفیت آقای ســجاد حق شــناس آدرمنابادی به خواســته اعســار خواهان 
از پرداخت هزینه دادرســی جهــت مطالبــه مبلــغ 340/000/000 ریال وجه 
یک فقره چک مســتند دعوی دادگاه نظر به مفاد استشــهادیه کتبی پیوســت 
دادخواســت و با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه رســیدگی علی رغم 
ابالغ قانونی دعــوی نامبرده را بــه نظر ثابت و وارد ندانســته و مســتنداً به 
مــواد 198 و 506 و 507 قانون آیین دادرســی دادگاه هــای عمومی و انقالب 
در امور مدنــی حکم به اعســار موقت خواهــان از پرداخت هزینه دادرســی 
صادر و اعــالم می نمایــد رای صادره حضــوری و ظرف بیســت روز پس 
 از ابالغ قابــل تجدید نظــر در محاکم تجدید نظر اســتان اصفهان می باشــد. 

 م الف: 16630 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )203 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

6  شــماره دادنامــه: 9509970361700768 شــماره پرونــده:  /100
9509980361700161 شــماره بایگانــی شــعبه: 950179 خواهــان: آقای 
محمدرضا رســتگارفر فرزند حیدر با وکالت خانم عاطفــه بابا صفری رنانی 
فرزند احمد به نشانی اصفهان- خیابان چهارباغ خواجو روبروی صدا و سیما 
ساختمان حافظ طبقه دوم واحد 1، خوانده: آقای ابوالحسن برخورداری فرزند 
 خداداد به نشــانی مجهول المکان، خواســته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی

 2- مطالبه وجه چک 3- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 4- مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه ، دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی خانم 
عاطفه بابا صفری رنانی به وکالت از آقای محمدرضا رستگارفر به طرفیت آقای 

ابوالحسن برخورداری به خواسته اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی 
جهت مطالبه مبلغ 874/000/000 ریال وجه 11 فقره چک مستند دعوی دادگاه 
نظر به مفاد استشــهادیه کتبی پیوست دادخواســت و با توجه به عدم حضور 
خوانده در جلســه رســیدگی علی رغم ابالغ قانونی دعوی نامبرده را به نظر 
ثابت و وارد دانسته و مســتنداً به مواد 198 و 506 و 507 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومــی و انقالب در امور مدنی حکم به اعســار موقت خواهان از 
پرداخت هزینه دادرسی صادر و اعالم می نماید رای صادره حضوری و ظرف 
 بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان اصفهان 
می باشد. م الف: 16631 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )229 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ رای

6/101  شــماره دادنامــه: 9509970361700170 شــماره پرونــده هــا: 
9209980361700904، 9209980361701431 شــماره بایگانــی شــعبه: 
920913، 921446  خواهان ها: 1- آقای حســین باقری فرزند علی به نشانی 
اصفهان- خ سلمان فارسی- سه راه روشــن دشت- فنارت جی- کوچه شهید 
 محمد علی باقــری 2- خانم زهره علیــزاده فرزند خلیل به نشــانی اصفهان-

 خ شــریف واقفی- خ گلزار- کوی جاوید- پالک 44، 3- آقــای امیر قلی بهزاد 
فرزند شکراله با وکالت آقای وحید زینلی فرزند ایرج به نشانی اصفهان- خیابان 
نشــاط حد فاصل چهار راه نقاشــی وچهار راه هشت بهشــت مجتمع تجاری 
اداری نقش جهان طبقه دوم واحد 6، خواندگان: 1- آقای امیر قلی بهزاد فرزند 
شکراله به نشانی تهران- صادقیه- خ خســرو جنوبی- خ ناصر سیار- پالک 
15، 2- خانم زهره علیزاده فرزند خلیل به نشــانی اصفهان خ شریف واقفی خ 
 گلزار کوی جاوید پ 44، 3- آقای حسین باقری فرزند علی به نشانی اصفهان-

 خ سلمان فارسی- سه راه روشن دشت- فنارت جی- کوچه شهید محمد علی 
باقری، خواسته ها: 1- الزام به تنظیم سند رسمی ملک 2- ابطال قرارداد )مالی 
غیر منقول(، گردشکار: دادگاه پس از بررســی محتویات پرونده به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نمایــد. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای وحید 
زینلی به وکالت از آقای امیر قلی بهزاد فرزند شکراله به طرفیت 1- آقای حسین 
باقری فرزند علی 2- خانم زهره علیزاده فرزند خلیل به خواسته اعالم ابطال و 
بی اعتباری قراردادهای عادی مورخ 1355/6/1 و 84/5/24 و مطالبه خسارات 
دادرســی و همچنین دعوی تقابل خانم زهره علیزاده فرزنــد خلیل به طرفیت 
آقای امیرقلی بهزاد فرزند شکراله با وکالت آقای وحید زینلی به خواسته الزام 
خوانده به تنظیم سند رسمی نسبت به مقدار 300 متر مشاع از پالک ثبتی 11516 
بخش 5 ثبت اصفهان با احتســاب مطلق خسارات دادرســی دادگاه با توجه به 
محتویات نظر به اینکــه وکیل خواهان دعوی اصلی مدعــی جعلیت خط امضا 
منتسب به موکل وی در قرارداد عادی مورخ 1355/6/1 شده و با ارجاع امر به 
کارشناسی از کارشناسان منتخب دادگاه نظریه کارشناس بدوی و هیات پنج 
نفره کارشناسی داللت بر جعلیت و عدم اصالت خظ امضاء منتسب به آقای امیر 
قلی بهزاد در قرارداد عادی مــورخ 1355/6/1 دارد و اعتراض خوانده ردیف 
اول دعوی اصلی به نظریه هیات 5 نفره کارشناسی وارد نمی باشد زیرا حسب 
نظریه کارشناس بدوی و هیات سه نفره کارشناس منعکس در پرونده به شماره 
بایگانی 900489 شــعبه 14 دادگاه حقوقی اصفهان امضاء و متن منتســب به 
خواهان آقای امیر قلی بهزاد در قرارداد عادی مورخ 1355/6/1 اصالت نداشته 
اســت لذا با رد اعتراض نامبرده عدم اصالت قرارداد عــادی مورخ 1355/6/1 
بر این دادگاه محرز گردیده و بر این اســاس خونده ردیــف اول دعوی اصلی 
در زمان تنظیم مبایعه نامه عادی مورخ 84/5/24 به عنوان فروشــنده مالکیتی 
نسبت به مورد معامله آن مبایعه نامه نداشــته و آن معامله فضولی بوده و به 
لحاظ عدم تنفیذ آن از ســوی خواهان دعوی اصلی را ثابت تشخیص و دعوی 
تقابل را وارد ندانسته و مستنداً به مواد 515 و 198 و 197 قانون آئین دادرسی 
مدنی و مواد 352 و 251 و 247 قانون مدنی ضمن حکم به رد دعوی تقابل حکم 
بر اعالم ابطال و بی اعتباری قراردادهای عــادی مورخ 1355/6/1 و 84/5/24 
و محکومیت خوانده ردیف اول دعوی اصلی به پرداخــت مبلغ 16/329/018 
 ریال به عنوان خسارات دادرسی در حق خواهان دعوی اصلی صادر و اعالم 

می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدید 
نظر در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشــد.  م الف: 16634 شعبه 28 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )570 کلمه، 6 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/102 در خصوص پرونده کالســه 549/95 خواهان ابوالقاســم شاه نظری 
زازرانی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت رضا بخشایی تقدیم نموده است 
وقت رســیدگی برای مورخ 95/7/11  ســاعت 16 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 خیابان شــیخ صدوق 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:16575 شعبه 27 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان  )108 کلمه، 1 کادر(
ابالغ

شــماره   9510100353102089 ابالغنامــه: شــماره   6 /103
پرونــده:9509980359800180 شــماره بایگانــی شــعبه:950616 ابــالغ 
شونده حقیقی: حســن صادقی فرزند باقر به نشــانی اصفهان خ کهندژ محله 
شریعت کوچه شــقایق کوچه نوبهار بن بست سمت راســت درب دوم، تاریخ 
حضور:1395/07/11 یکشنبه ساعت: 10/30 محل حضور: اصفهان-خ چهارباغ 
باال-خ شهید نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان اصفهان-طبقه3-اتاق 
شماره 349، علت حضور: در خصوص شــکایت علیه شما در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی در این شــعبه حاضر شوید.م الف:16620 شــعبه 105 دادگاه 

کیفری دو شهر اصفهان)105 جزایی سابق( )77 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ

شــماره   9510100353102080 ابالغنامــه: شــماره   6 /104
پرونده:9509980359900241 شــماره بایگانی شعبه:950629 ابالغ شونده 
حقیقی: بابک قدیمی مامانی به نشــانی اصفهان، تاریخ حضور:1395/07/11 
یکشنبه ساعت: 8/30 محل حضور: اصفهان-خ چهارباغ باال-خ شهید نیکبخت-

ساختمان دادگستری کل استان اصفهان-طبقه3-اتاق شماره 349، علت حضور: 
در خصوص شکایت نبی اله قبادیان  علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
در این شعبه حاضر شــوید.م الف:16621 شــعبه 105 دادگاه کیفری دو شهر 

اصفهان)105 جزایی سابق( )65 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ

شــماره   9510100353102085 ابالغنامــه: شــماره   6 /105
پرونده:9509980365700488 شــماره بایگانی شعبه:950625 ابالغ شونده 
حقیقی: ایمان محمدی به نشانی اصفهان خیابان گلستان شهرک کاوه چهار راه 
رضا زاده روبروی باشگاه پاسارگاد ک شادی، تاریخ حضور:1395/07/11 
یکشنبه ساعت: 9/30 محل حضور: اصفهان-خ چهارباغ باال-خ شهید نیکبخت-

ساختمان دادگستری کل استان اصفهان-طبقه3-اتاق شماره 349، علت حضور: 
در خصوص شکایت علیرضا برخورداری علیه شما در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.م الف:16622 شعبه 105 دادگاه کیفری دو 

شهر اصفهان)105 جزایی سابق( )76 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

6/106 در خصوص پرونده کالســه 189/95 خواهان حامد نفیســی با وکالت 
مسعود شــریفی دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت علی اصغر مختاری 
هرندی تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای مورخ 95/7/10  ساعت 3/30 
تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ 
صدوق چهار راه وکال مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:16538 شعبه 

25 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان  )118 
کلمه، 1 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
6 شــماره ابالغیــه: 9510106839202650 شــماره پرونــده:  /107
9509986839200202 شــماره بایگانی شــعبه: 950214 خواهان ها آقایان 
عباس و محمود کنگازیان کنگازی با وکالت خانم مهرالسادات سیدی دستجردی 
دادخواستی به طرفیت آقای حمید خسروی فارســانی فرزند امیر به خواسته 
اعالم بطالن معامله و ابطال ســند و مطالبه خسارات دادرســی تقدیم دادگاه 
عمومی حقوقــی اصفهان نموده اند کــه به شــعبه 16 دادگاه حقوقی اصفهان 
ارجاع و به کالسه 950214 ثبت و وقت رســیدگی مورخ 1395/07/10  جهت 
استماع شهادت شــهود تعیین گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و درخواست خواهان و دستور دادگاه، مراتب یک نوبت در یکی 
از جرائید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده مجهول المکان جهت اطالع 
از مفاد پرونده به شــعبه 16 دادگاه حقوقی اصفهان واقع در اصفهان- خیابان 
نیکبخت- دادگستری اصفهان مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
 دوم دادخواست و ضمائم آن را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر 
شــود. م الف:16598 شــعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  )170 کلمه، 2 

کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/108 در خصــوص پرونــده کالســه 950300 خواهان عباس اســکندری 
دادخواستی مبنی بر مطالبه بانضمام مطلق خسارت به طرفیت سید حمید علم 
داری الیادرانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 95/8/1  
ساعت 10/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در 
جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی نبش چهار راه وکال مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف:16573 شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان  ) 123 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/109 در خصــوص پرونــده کالســه 536/95 خواهــان ســعید خیراللهی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت رمضان جابری تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای روز شنبه مورخ 95/8/1  ساعت 9 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد 
از چهار راه پیروزی روبه روی مســجد امام علی)ع( مجتمع شماره 3 شورای 
حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شــود. م الف:16570 شــعبه 103 حقوقی مجتمع شماره ســه شورای حل 

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

6/110 در خصــوص پرونــده کالســه 526/95 خواهــان ســعید خیراللهی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت علیرضا یسلیانی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای روز شنبه مورخ 95/8/1  ســاعت 8/30 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه به نشانی خ هشت بهشت 
شرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام علی)ع( مجتمع شماره 3 
شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:16569 شعبه 103 حقوقی مجتمع شماره سه شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان) 113 کلمه، 1 کادر( 

E-MAIL

قاسم سلیمانی دشتکی در نشست شــورای اداری و برنامه ریزی 
چهارمحال و بختیاری به میزبانی دهســتان شلیل از توابع بخش 
میانکوه شهرســتان اردل، با اشــاره به اقدامات دولت یازدهم در 
سه سال گذشته گفت: سختی های کشــور در دوران پسابرجام 
ادامه دارد.وی افزود: ارائه تسهیالت از محل صندوق توسعه ملی 
به دولت و همچنیــن افزایش 2/5 برابری فــروش نفت در دولت 
یازدهم نقش مهمی در راســتای مدیریت منابع و سپری کردن 

شرایط سخت مالی و اقتصادی داشته است.
سلیمانی دشــتکی بیان کرد: با وجود تمامی مشــکالت مالی و 
اقتصادی سال گذشته، مدیریت ارشــد استان از محل منابع ملی 

اعتبارات مطلوبی را جذب و هزینه کرد.
وی گفت: در سال گذشــته اعتبارهای بســیار مناسبی از محل 
ســهم 10 درصدی شــهرداری ها از فروش زمین های دولتی به 

شهرداری های چهارمحال و بختیاری اختصاص داده شد.
اســتاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: تحول در بخش های 
بهداشــت، درمان، راهسازی، گازرسانی، برق رســانی، آبرسانی، 
اجرای شبکه های جمع آوری فاضالب، واگذاری بسیاری از امور 
دولتی به بخش خصوصــی و ارتقای امور اقتصــادی، اجتماعی، 
سیاسی و فرهنگی از مهم ترین دستاوردهای دولت یازدهم در این 
استان است. وی یادآور شــد: تکمیل طرح های نیمه تمام و بهره 
برداری از طرح های دارای افزون بر 60 درصد پیشرفت فیزیکی از 
اولویت های مهم مدیریت عالی استان در سال جاری به شمار می 
رود. سلیمانی دشتکی تصریح کرد: وحدت رویه، همدلی و تعامل 
بین مردم، مسئوالن و قشرهای مختلف در چهارمحال و بختیاری 
و فاصله از حاشیه های سیاسی، جناحی و گروهی نقش مهمی در 
سرعت بخشی به روند اجرایی طرح های توسعه ای در بخش های 

مختلف استان داشته است.
در این نشســت همچنین 15 مصوبه برای توسعه بخش میانکوه 
اردل به تصویب رســید.جدیت در اجرای این مصوبه ها و بررسی 
و ارزیابی نتیجه طی یــک ماه آینده، تکمیل زیرگذر ســرخون، 
رفع نقاط حادثه خیز جاده جایگزین کارون چهار، اجرای روکش 
آسفالت ســرخون تا رفن و شــلیل تا گوزلک و تامین قیر رایگان 
برای آســفالت 17 روســتای بخش میانکوه، با حضور اســتاندار 

چهارمحال و بختیاری بررسی شد.
ســلیمانی دشــتکی تصریح کرد: اختصاص 2 میلیارد ریال برای 
حمل مصالح به روستای لندی، ارائه راهکارهای الزم برای تامین 
آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برای سرخون و روستاهای تابعه، 
تکمیل آبرسانی روستایی به گندمکار، مجتمع رفن و روستاهای 
واقع در مســیر از دیگر مصوبات برای توســعه دهستان شلیل از 

توابع بخش میانکوه در شهرستان اردل به شمار می رود.
احداث یک باب مدرسه خیرســاز و تجهیز مدارس بخش میانکوه 
به تجهیزات مورد نیاز آموزشی، مطالعه تامین آب مورد نیاز برای 
2 هزار و 500 هکتار زمین کشــاورزی تا 2 ماه آینده و اختصاص 
اعتبار الزم از محل منابع ملی و اســتانی برای تکمیل کانال های 

آبرسانی در دستور کار این نشست قرار گرفت.
همچنین به منظور احداث ساختمان بخشــداری، ثبت احوال و 
آموزش و پرورش میانکوه بررســی کارشناســی از سوی سازمان 
برنامه و بودجه انجــام خواهد گرفت، اختصــاص 250 هکتار از 
زمین های بخش میانکوه برای کشت گیاهان دارویی و اختصاص 
همین مقدار زمین در ســال جاری برای توســعه کشت گیاهان 

دارویی از دیگر مصوبه ها بود.
اســتاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: به منظور توســعه 
کشــت گیاهان دارویی و جنگلکاری اقتصادی بایستی جانمایی 
زمین مورد نظر از سوی بخشداری میانکوه و اجرای طرح از طرف 

اداره منابع طبیعی و آبخیزداری صورت گیرد.
ســلیمانی دشــتکی به اجرای طرح های گازرســانی به مناطق 
مختلف کشور و اســتان ها در زمان فعالیت دولت یازدهم اشاره 
و اظهار کرد: در بخش میانکوه نیز اقدام های مهمی در راســتای 
گازرسانی به نقاط مختلف این بخش به منظور حفظ مراتع، منابع 

طبیعی و محیط زیست انجام شده است.

 با وجود تمامی 
مشکالت مالی 

و اقتصادی سال 
گذشته، مديريت 

ارشد استان 
از محل منابع 

ملی اعتبارات 
مطلوبی را جذب 

و هزينه کرد

اســتاندار چهارمحال و بختیاری گفت: دولت يازدهم به منظور مديريت منابع ملی و اقتصادی کشــور و گذر 
از موانع و مشکالت موجود در تالش اســت در اجرای طرح های عمرانی از مشارکت مردم و توان باالی بخش 

خصوصی استفاده کند.

استاندار چهارمحال و بختیاری به اقدامات دولت يازدهم اشاره کرد:

استفاده  از بخش خصوصی در اجرای طرح های عمرانی

همزمان با هفته دولت، بخش جدید دیالیز بیمارســتان هاجر )س( 
شهرکرد به بهره برداری رسید.

رییس دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال 
و بختیاری گفت: با بهره برداری از بخش ضمیمه دیالیز بیمارستان 

هاجر )س( شهرکرد تعداد تخت های این بخش به 23 تخت افزایش 
یافت. مرتضی هاشــم زاده افزود: برای راه انــدازی و تجهیز 6 تخت 

دیالیز این بخش، 4 میلیارد ریال هزینه شد. 
وی با اشــاره به هزینه های ســنگین اقدامات درمانی دیالیز و بعد 

مســافت محل زندگی برخی بیماران اضافه کرد: در حال پیگیری 
برای راه اندازی چندین تخت دیالیز با کلیه تجهیزات الزم و مدرن در 
شهرستان های بن و سامان و شهر هفشجان هستیم.  دوم تا هشتم 
شهریور به مناســبت شــهادت دو دولتمرد بزرگ انقالب اسالمی 
شــهیدان رجایی )رییس جمهور( و باهنر )نخست وزیر( در حادثه 
 انفجار دفتر نخست وزیری جمهوری اســالمی ایران درسال 1360

 به عنوان هفته دولت نام گذاری شده است.

افتتاح بخش جديد ديالیز بیمارستان هاجر )س( شهرکرد
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اخباريادداشت

سرورهای اپرا روز جمعه مورد حمله قرار گرفت، از این رو در صورتی 
که شما نیز از جمله کاربران ســرویس Cloud Sync این شرکت 
هستید، احتمال به ســرقت رفتن اطالعات حســاس رمزعبورتان 
وجود دارد. اپرا، اعالم کرده که حمله مورد نظر سریعا شناسایی شده و 
اقدامات الزم برای جلوگیری از آن صورت گرفته است. بنابر اطالعات 
ارائه شده توســط اپرا، احتمال سرقت اطالعات مخصوصا داده هایی 
از کاربرانی که از سرویس ابری Sync استفاده می کنند، وجود دارد. 
اطالعات به سرقت رفته شــامل نام های کاربری و رمز عبور کاربران 
برای ورود به حســاب کاربری اســت. اپرا برای جلوگیری از سرقت 
بیشتر اطالعات، تمام رمزهای عبور کاربران سرویس Sync را تغییر 
داده و کاربران را با ارسال ایمیلی از این موضوع آگاه کرده است. این 
شرکت توصیه کرده است که کاربران در اولین فرصت رمز عبور خود 
را تغییر دهند. اپرا همچنین هشدار داده  که کاربران در صورت امکان 
رمزهای عبور سایر وب سایت ها را نیز که اطالعات آن در اپرا سینک 
ذخیره شده است، تعویض کنند. اگر چه رمزهای عبور به سرقت رفته 
جزو موارد کدگذاری شده هســتند اما دسترسی هکرها به رمزعبور 
حســاب های کاربری و جزئیات این حساب ها می تواند به این معنی 
باشد که امکان رمزگشــایی نیز وجود دارد. اپرا به این موضوع اشاره 
کرده که0/5 درصد از کل کاربران اپرا از ســرویس ابری اپرا سینک 
استفاده می کنند، حال آنکه همین نیم درصد شــامل بیش از1/7 
میلیون کاربر می شود. اگر شــما نیز جزو ۳50 میلیون نفر کاربر اپرا 
هستید که از این سرویس ابری اســتفاده نمی کنید، در این صورت 
نباید نگران از دست رفتن رمزعبورتان باشد. یکی از مشکالتی که در 
چنین حمله هایی گریبان گیر کاربران می شود، استفاده از رمزهای 
عبور تکراری و مشابه برای سرویس های متعدد است. از این رو توصیه 
می شود کاربران برای چند سرویس خود از نام های کاربری یکسان 

استفاده  نکنند.

 مهندســان دانشــگاه هــاروارد روبات-اختاپوس جدیــدی به نام 
»Octobot« را طراحــی کرده اند که تماما از مواد نرم تهیه شــده 
اســت و برای انجام عملیات نیازی به هدایت انســان نــدارد. برای 
ســاخت این روبات از پرینت سه بعدی، مهندســی مکانیک و علم 
میکروسیال ها استفاده شــده اســت. اکتابات می تواند به نخستین 
نسل از ســافت روبات های خودران تبدیل شــود. اگر قرار است یک 
ســافت روبات ایجاد کنید، الگوبرداری از اختاپوس  ایده بدی نیست. 
اختاپوس ها باهوش ترین گونه از نرم تنان هستند و از پیشرفته ترین 
بی مهرگان به حساب  می آیند. اختاپوس ها مهارت بی نظیری در فریب 
ســایر حیوانات دارند و فاقد بخش های سخت هستند. این جزئیات 
روباتی ایده  آل را به وجود می آورد که می تواند پای خود را از کرم های 
مکانیکی فراتر بگذارد. با این وجود، برای ساخت یک سافت روبات به 
چیزی بیشتر از انتخاب یک گونه حیوانی برای الگوبرداری نیاز دارید. 
نسل فعلی سافت روبات ها در اصل کامال نرم نیستند. بسیاری از آنها، 
قطعات الکترونیکی سخت )مانند سیم های حرارتی، باتری، بردهای 
مدار و سیســتم های کنترل( را حمل می کنند. همچنین بسیاری از 
آنها به نوعی قدرت بیرونی و منبع کنترل متصل هســتند. برای حل 
این مشکالت، تیمی به رهبری محققان دانشــگاه هاروارد، »رابرت 
وود« و »جنیفر لوییس«، اکتابات را طراحــی کرده اند؛ روباتی که نه 
 تنها اسکلت  داخلی ندارد بلکه از فشــار هوا برای جابه جایی استفاده 
خواهد کرد. برای این کار، اکتابات به یکسری تیوب حاوی آب اکسیژنه 
مجهز شده است. زمانی که آب اکسیژنه با پالتین به عنوان کاتالیست 
مواجه شود، به بخار آب و اکسیژن تجزیه خواهد شد. با گسترش این 
ترکیب در داخل روبات، پاهای اختاپوس به حرکت درمی آیند. نکته 
مهم  این جاســت که این واکنش توسط قطعات الکترونیکی سخت 
کنترل نمی شــود، بلکه یک نوسان ســاز نرم آنالوگ حرکات روبات 
را کنترل و رهبری خواهد کرد. اکتابات، توســط پروسه ای از مونتاژ 
هایبرید و ترکیبی از لیتوگرافی، قالب ریزی و پرینت سه بعدی ساخته 
شده است. پرینت سه بعدی به مهندسان اجازه می دهد که محفظه 
سوخت، انرژی و سیستم شروع کننده را به شکل مستقیم در داخل 
روبات چاپ کنند و به یک طراحی یکپارچه دست یابند. تیم طراحی 
اکتابات امیدوار اســت که این مفهوم اولیه، به طراحی نســخه های 
پیچیده تری از آن بینجامد. هــر چند در حال حاضــر آنها در حال 
پیدا کردن راهی هستند که بتوانند روبات را به شنا کردن و تعامل با 
محیط اطراف وادار کنند. رابرت وود می گوید: »یکی از چشم اندازهای 
طوالنی مدت سافت روباتیک، ســاخت روباتی کامال نرم بوده است. 
بزرگ ترین مشکل در این راه، جایگزین کردن قطعه های سخت مانند 
باتری و کنترل های الکتریکی با سیستم های آنالوگ و سافت است که 
بتوانند نیازهای روبات را برطرف کنند. این تحقیق نشان می دهد که 
می شــود قطعات اصلی یک روبات نرم را به راحتی تهیه کرد تا نقطه 

شروعی برای طراحی نسخه های پیچیده تر باشد«.

اگر از کاربران سرويس ابری اپرا هستید؛

رمز عبور خود را
همین االن تغییر دهید

از چاپ سه بعدی تا مهندسی مکانیک و میکروسیال؛

روبات ها به بافت نرم
مجهز می شوند

پیشنهاد  سردبیر:
چری به جای بی ام و

معرفی

تقریبا یک ســال و نیــم از زمانی که گوگل نســخه 
توســعه دهنده »گلــس« را به فروش نمی رســاند، 
سپری شــده اســت. گلس را می توان نتیجه تالش 
یک شــرکت بزرگ در خصوص افزایــش محبوبیت 
ابزارهای پوشیدنی دانست اما در هر صورت بازخورد 
کاربران بــه این گجت کــه در ابتدا حالتی بســیار 
جذاب داشــت، مثبت نبــود. حال، شــرکتی دیگر 
پا به میدان گذاشــته و می خواهــد عینکی را عرضه 
کند که قادر به پایش حرکات فیزیکی کاربر اســت 
و می تواند به همین شــکل، فعالیت های وی را ثبت 
نماید. این شرکت »VSP Global« نام دارد و اکنون 
همکاری اش با دانشــگاه کالیفرنیا را آغاز کرده تا در 
نهایت محصولی موســوم به »Level« را ارائه دهد. 
این نخستین باری نیست که شرکت VSP می کوشد 
تا وارد حوزه های فناوری شــود. پیش از این، همین 
شرکت با گوگل همکاری داشــته تا بتواند »گلس« 
را برای کاربرانی که خود از عینک استفاده می کنند 
نیز بهینه کند. این بار ولی VSP، فناوری مورد بحث 
را رهبری می کند و از طرفی، قرار نیست عینکی که 
در موردش می خوانید مانند گوگل گلس ســاختار 
کامال پیچیده ای داشته باشــد. در نتیجه با توجه به 
فقدان دوربیــن در این عینک، اطرافیان شــخصی 
که از آن اســتفاده می کند هم طبیعتا مشکلی با آن 
نخواهند داشت. این یکی از نقاط ضعف اصلی گوگل 
گلس بود چــرا که افــراد همواره تصــور می کردند 
شخصی که گوگل گلس را بر چشــم دارد، می تواند 
بدون اطالعشــان از آنها عکس یا فیلمبرداری کند. 
از ســوی دیگر اگر به عنوان کاربر این عینک تقریبا 
هوشــمند، کاربردش را بــه اطرافیان خــود اطالع 
ندهید، تقریبا قــادر به تشــخیص آن نخواهند بود. 
چرا که بخش زیادی از مدار و سنســورها در دســته 
عینک پنهان شــده و در نگاه اول، طرف مقابل تصور 
می کند که عینکی ساده بر چشم دارید. در نهایت نیز 
می توانید با استفاده از اپلیکیشــنی که روی موبایل 
خود نصب می کنید، داده های مرتبط به فعالیت های 
فیزیکی تان را مشــاهده کرده و آنالیز آنها را ببینید. 
البته مشخص نیســت که »Level« چه زمانی قرار 
است در دسترس عموم قرار گیرد اما در حال حاضر، 
شرکت توســعه دهنده با همکاری دانشگاه کالیفرنیا 
در فاز توســعه آن هســتند و قرار اســت نمونه های 
اولیه آن در ســال آتی میالدی در دسترس برخی از 

کاربران قرار گیرد.

عینک گوگل جايگزين می شود؟

سالمتی خود را Level کنید

بزرگ ترین چالش پیش رو این اســت کــه ژنراتورهای 
پالسمایی چگونه روی کیوب ســت های کوچک در حال 
چرخش نصب خواهد شــد و در مرحله بعــد نیز چالش 
پیش رو این است که پراکنده سازی پالسما به چه شکلی 

کنترل خواهد شد.
جان کالین از شرکت هوافضایی پشتیبانی ابزار تحقیقات در 
گفت وگو با دیوید هامبلینگ از مجله New Scientist در 
این باره گفت: این پروژه ها واقعا در مراحل اولیه هســتند 
و نشــان دهنده مرزهای پژوهش پالســما بــرای اصالح 
یونوسفر به شمار می روند. این احتمال هم وجود دارد که 

این پروژه ها یک چالش غیرقابل عبور باشند.
حال، پرســش این اســت که چرا چنیــن کاری صورت 

می گیرد؟ به نوشــته زومیت، آنچه که نیــروی هوایی در 
تالش اســت انجام دهد، افزایش مقدار یــون موجود در 

یونوسفر است.
یونوســفر، از حــدود ۶0 کیلومتــری جو زمین شــروع 
می شــود. این الیه از اتمســفر به خاطر ایجــاد نورهای 
شفق قطبی معروف اســت، اما نقش مهم تر آن برای ما در 
سیستم ارتباطات جهانی اســت. زیرا یونوسفر همچنین 
بازتاب دهنده امواج رادیویی اســت. امــواج رادیویی که 
از سطح یونوســفر به فضا باز می گردند، می توانند فاصله 
بیشــتری را در قیاس با خود امواج رادیویــی بپیمایند و 
از ســویی نیز با اضافه کردن گاز یونیزه شده )پالسما( به 
اتمســفر، در حالت تئوری، این الیه باید در زمینه بازتاب 

ارتباطــات رادیویی در سراســر انحنای زمیــن عملکرد 
بهتری پیدا کند.

به همین دلیل اســت که ســیگنال های رادیویی گاهی 
اوقات در هنگام شــب کارکرد بهتری دارند، این زمان در 
واقع زمانی اســت که چگالی ذرات باردار یونوسفر باالتر 

است.
مزایای بالقوه دیگری نیز در صورت عملی شدن این پروژه 
وجود دارد: یونوســفر متراکم تر می تواند حفاظت بهتری 
در برابر توفان های خورشــیدی داشته باشد. این توفان ها 
می توانند در شبکه های GPS و ســایر ارتباطات اختالل 

ایجاد کنند.
Research Support حـــــمایت  بــــر   عــالوه 

Instruments، دو گروه دیگــر نیز در حال حاضر برای 
پی بردن به چگونگــی کارکرد این بمباران پالســمایی 
مشــغول کار هســتند و به بهترین پیشــنهاد ارائه شده 
از ســوی هر یــک از گروه هــا، بودجــه الزم تخصیص 
داده خواهد شــد تا وارد مرحله دوم پژوهش ها، شــامل 
آزمایش هــای مقیــاس متوســط و پروازهــای فضایی 

اکتشافی شوند.
یکی از این تیم های پژوهشی از دانشــگاه درکسل است 
و در نظر دارد تا پالســما را بــا اســتفاده از یک واکنش 
شــیمیایی کنترل شــده به منظور گرم کردن یک قطعه 
فلز تــا مقداری فراتــر از نقطه جوش آن به دســت آورد. 
این فرآیند باعث خواهد شــد که فلز مورد نظر بالدرنگ 
با اکســیژن هوا واکنش نشــان داده و به ایجاد پالسمای 

یونیزه منجر شود.
در همیــن حــال، یــک گــروه دیگر نیــز از دانشــگاه 
 مریلند می خواهــد از منفجر کــردن بمب های کوچک 
 بهره ببرد و از انرژی انفجار برای ایجــاد انرژی الکتریکی

اســتفاده کند. به گفته محققان این گروه،  انواع مختلف 
انفجار می تواند به ایجاد اشکال مختلف ابرهای پالسمایی 
منجر شود. در حالی که شــاکله کلی ایده بمب پالسمایی 
ممکن اســت به نظر کامال جدید برســد اما گفتنی است 
که این نخســتین باری نیست که دانشــمندان به دنبال 
چنین ایده ای رفته اند. پیش از این در دهه 1۹۹0، برنامه 
پژوهش شــفق های قطبی فرکانس بــاال )HAARP( در 
آالسکا شروع به اســتفاده از آنتنی روی زمین برای تولید 
پالســما و تقویت یونوســفر کردند. با ایــن اوصاف هنوز 
برای آماده سازی این فناوری و اســتفاده از آن به صورت 
 عملی راه زیــادی در پیش داریــم اما در آینــده روزی

 خواهد رســید که کیفیت شــبکه های رادیویی به لطف 
ماهواره هــای کوچک در حال توســعه ای کــه به منظور 
شلیک پالســما روی آنها کار می شــود، به مقدار بسیار 
چشــمگیری بهبود خواهند یافت. با اینکه همه ما به این 
موضوع اطمینان داریم کــه فعالیت های فوق در روزهای 
آغازین خود قرار دارند اما از سویی بی صبرانه منتظریم تا 

شاهد نتیجه پژوهش های این دانشمندان باشیم.

نیروی هوايی اياالت متحده در حال برنامه ريزی برای رهاســازی بمب های پالســمايی از ذرات باردار به 
اليه های بااليی جو است و گفته می شــود که اين فرآيند به منظور تقويت دريافت های راديويی روی کره 
زمین صورت می گیرد. ماهواره های کوچکی به نام کیوب ســت )CubeSats(، با اندازه ای در حد فقط چند 
سانتی متر مکعب می تواند برای پروژه رهاسازی بمب های پالسمايی در جو زمین استفاده شوند و محققان 

در سه تیم مجزا در حال حاضر به دنبال يافتن راهکاری برای عملی کردن اين ايده هستند. 

شايد برای تقويت سیگنال های راديويی؛

یونوسفربمبارانمیشود

يونوسفر از حدود 
۶۰ کیلومتری 

جو زمین شروع 
می شود. اين اليه 

از اتمسفر به خاطر 
ايجاد نورهای شفق 
قطبی معروف است، 

اما نقش مهم تر آن 
برای ما در سیستم 

ارتباطات جهانی 
است

شــنبه همین هفته مراســم اعطای حکم فرماندهی ارشد 
HSE، پدافند غیرعامــل و مدیریت بحــران منطقه ویژه 
اقتصادی پتروشــیمی ماهشهر، با حضور ســردار جاللی 
رییس ســازمان پدافند غیرعامل کشــور در محل شرکت 

ملی صنایع پتروشیمی برگزار شد.
ســردار جاللی در حاشــیه ایــن مراســم اظهــار کرد: 
»مجتمع های پتروشــیمی از مجموعه هایی هســتند که 
کنتــرل فرآیندهای صنعتی آن به  وســیله ســامانه های 
کنترل صنعتی انجام می شود و سامانه های کنترل صنعتی 
به عنوان اســکادا می تواند مورد حمله و نفوذ سایبری قرار 

گیرد و اگر خالف دســتورهای منظم پیش بینی شــده در 
برنامه از طریق ویروس به آنها دســتور داده شــود، ممکن 

است برای مجموعه ایجاد خطر کند«.
وی با اشــاره بــه کشــف ویروس هــای غیر فعــال طی 
بازرسی های این سازمان در یکی از دو مجتمع  پتروشیمی 
افزوده است: »بررسی  های ما نشــان می دهد که برخی از 
محصوالت صنعتی خریداری شــده خارجــی، حتی زمان 
نصب هم آلوده بوده اند و آلودگی صنعتی به صورت نهادینه 

در زیرساخت آن وجود داشته است«.
وی با اشــاره بــه مقالــه آمریکایی  هــا در نیویورک تایمز 

مبنی بــر کاشــت حســگرهای الکترونیکــی در برخی 
زیرســاخت  ها گفته اســت: »درباره حمله های ســایبری 
برخــی واحدهــای پتروشــیمی می توانیــم بگوییم این 
موضوع کشــف و به طــور غیرفعال پیدا شــده اســت و 
 ما آنهــا را کنتــرل کردیم و در حــال شناســایی و انجام

اقدامات الزم هستیم.«
ســردار جاللی در پاســخ بــه احتمــال ســایبری بودن 
ریشــه حوادث آتش ســوزی اخیر در صنعت پتروشیمی 
گفته اســت: »در جمع بندی ســازمان پدافنــد غیرعامل 
 از حــوادث آتش ســوزی مجتمع هــای پتروشــیمی به

حمله سایبری نرسیدیم.
در ادامــه، مرضیــه شــاهدائی مدیرعامل شــرکت ملی 

صنایــع پتروشــیمی با اعــالم ســایبری نبــودن علت 
ایــن آتش ســوزی ها اذعــان داشــته تعــدادی حملــه 
ســایبری بــه برخــی از پتروشــیمی  ها انجــام گرفتــه 
 اســت که این بــرای مجتمع هــای پتروشــیمی تهدید

به شمار می آید.
گفتنی اســت پیش از این ســیدهادی ســجادی، معاون 
امنیت سازمان فناوری اطالعات ایران در خصوص احتمال 
ســایبری بودن منشــأ آتش ســوزی های اخیر در مراکز 
پتروشــیمی اظهار کرده بود: »با توجه بــه گمانه زنی ها در 
مورد منشــأتهدیدات سایبری در آتش ســوزی های اخیر 
تاسیسات صنعتی کشور، مرکز ملی فضای مجازی، بررسی 

این موضوع را در دستور کار دارد.«

کشف موارد امنیتی در مجتمع های پتروشیمی؛

ويروس هايی که فعال نیستند

با حضور معاون اول ريیس جمهور؛

فاز نخست شبکه ملی اطالعات رونمايی شد

شبکه ملی

معرفی نرم افزار

بــرای دریافت این 
نرم افزار کد روبه رو 

را اسکن کنید شــاید هیچ چیز بــه اندازه یــک جعبه ابزار هوشــمند، 
گوشــی های تلفن  همراه را مفید نکنــد. در حقیقت این 
گوشــی تلفن همراهــی  که در دســت خــود گرفته اید 

سنسورهای زیادی را در خود جای داده است.
این سنسورها شامل ژیروســکوپ برای سنجش وضعیت 
گوشی در فضا، شتاب ســنج برای تعیین وضعیت حرکت 
در ســه محور اصلی، قطب نمــا برای تعییــن موقعیت 
قطب ها روی زمین، سنسور نور برای سنجش نور، ماژول 
موقعیت یاب جهانی یا همان GPS، سنســور دما و فشار 
)که عمدتا در تمام گوشــی ها وجود ندارد( می باشد و در 
کنار تمام این تجهیزات می توانید دوربین و فلش دوربین 

را  نیز اضافه کنید.
اما چرا دوربین و فلش؟ برای اینکه نرم افزاری را که قصد 

داریم امروز به شــما معرفی کنیم، از دوربین و فلش هم 
برای یکی از ابزارهایش استفاده می کند.

این نرم افزار، ابزارهای بســیار متنوعی را در اختیار کاربر 
قرار می دهد.

از خط کــش و تراز معمــاری در ســه محــور گرفته تا 
سرعت ســنج و چراغ قوه، موقعیت سنج، شاقول، ذره بین، 
آیینه، فلزیاب، لرزش ســنج، طیف سنج نور، کاردیوگراف 
که از دوربین پشــت بــه همــراه فلش دوربیــن برای 
اندازه گیری ضربان قلب استفاده می کند، ماشین حساب 
و بســیاری از امکانات متنوع دیگــر را در خود جای داده 

است. 
بدون شــک با این نرم افزار امور مختلفــی را می توانید به 

انجام برسانید.

چند کار خاصی کــه می توان برای ایــن نرم افزار تعریف 
کرد عبارت اســت از اســکن بارکدهای مختلــف، پیدا 
کردن قبله، تراز کردن یک ســطح با اســتفاده از گوشی، 
پیدا کردن یک میخ یــا پیچ در دیــوار، ثبت لرزش های 
کوچک ماشین لباسشــویی، اندازه گیری رنگ یک سطح 
برای اســتفاده در چاپ، اندازه گیری شــدت نــور اتاق 
برای گیاهــان، تراز کــردن یک لبه با هــر زاویه ای روی 
ســطح زمین و کاربردهای بســیار متنوع دیگری که تا 
این نرم افزار را روی گوشــی خود نصب نکنید نمی توانید 
خالقیتتــان را بــه کار بیندازیــد. نصب ایــن نرم افزار 
 بسیار ســاده اســت و کافی اســت در صورت تمایل به

نشانی اینترنتی
goo.gl/YafGED

با گوشــی تلفن همراه خود )کــه البته بایــد اندرویدی 
باشــد(، مراجعه کرده و نرم افــزار Smart Tools را که 

محصول PC Mehanik است، دریافت و نصب کنید.

جعبه ابزار هوشمند اندرويد؛

روبات سبز، دست به آچار می شود

فاز نخست شبکه ملی اطالعات پس از گذشت 11 سال از طرح 
اولیه آن صبح روز گذشــته با حضور معاون اول رییس جمهور 
به بهره برداری رســید. به گزارش مهر، شــبکه ملی اطالعات 
یکی از تکالیف وزارت ارتباطات و فنــاوری اطالعات در برنامه 
پنجم توسعه و نیز مصوبه سال ۹۲ شورای عالی فضای مجازی 
است تا شــبکه ای مبتنی بر اینترنت اما به صورت مستقل به 
عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشــور ایجاد شود. 
 بر این اساس وزارت ارتباطات در فاز نخســت، این شبکه را با 
قابلیت هایی چون دسترســی به خدمــات دولت الکترونیک، 
خدمات دیجیتال در داخل کشــور، دسترسی مقرون به صرفه 
و پرسرعت به ارتباطات و دسترسی به محتوا و خدمات داخلی 
در سراســر کشــور برای کاربران نهایی فراهم کرد. همچنین 

این شبکه با تاکید بر امنیت زیرســاخت ها، استقالل شبکه، 
 افزایش ســهم ترافیک داخلی در ســبد مصرفــی کاربران و 
 شــکل گیری اقتصــاد محتــوای بومــی بــرای حاکمیت 
تعریف شــده اســت. همچنیــن از ویژگی های شــبکه ملی 
ارتباطات برای بنگاه های اقتصادی، ایجاد ظرفیت زیرساختی 
برای ارائه خدمات در بســتر باند پهن داخلــی و مراکز داده و 
تبادل ترافیک داخلی است که کاهش هزینه ارتباطات داخلی 
را نیز به همراه دارد. این شــبکه در سه فاز تعریف شده است به 
نحوی که قرار است فاز دوم آن با هدف رشد و ارتقای شبکه در 
دهه فجر ۹5 با هدف دسترســی به خدمات ویدیویی داخلی با 
هزینه ای مقرون به صرفه برای کاربران نهایی، توســعه کسب 
و کارهای مبتنی بر IT و شــکل گیری اقتصاد دیتاســنترها 

 برای حاکمیت و نیز افزایش کیفیت خدمات زیرساختی برای 
بنگاه های اقتصادی فراهم شــود. در همین حال در فاز ســوم 
که فاز بلوغ این پروژه ملی خواهد بود، دسترســی به محتوا و 
خدمات باند پهن داخلی در سراســر کشــور به صورت مقرون 
به صرفه و باکیفیت و نیز گســترش ظرفیت های زیرساختی 
 و امکانــات الزم برای شــرکت های داخلی در بــازار منطقه و 
بین الملل و در نهایت تحقق کامل استقالل زیرساخت ارتباطی 
کشور، حفظ حریم خصوصی و رشــد کسب و کارهای فناوری 
اطالعات و خدمات دولت الکترونیک بر روی این شــبکه ملی 
فراهم می شود. این شــبکه دیروز با حضور اسحاق جهانگیری 
معاون اول رییس جمهور، ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای 
عالی فضای مجازی و محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات و سایر مسئوالن ارشــد مرتبط با این پروژه رسما به 
بهره برداری رســید. آنچه که در افتتاح این شــبکه ملی بر آن 
تاکید شده است دسترسی مردم به اطالعات در فضای مجازی 

 با ســرعت بیشــتر، کیفیت بهتر و هزینه کمتر خواهد بود و 
هیچ گونه محدودیتی در ســرعت دریافت ایــن اطالعات بر 
روی این شــبکه وجود ندارد. به نحوی که کاربران در استفاده 
از ترافیک داخلی ارتباطات هزینه بســیار کمتری را نسبت به 

استفاده از شبکه ها و سایت های خارجی شاهد خواهند بود.

همان طور که می دانید شرکت Baidu قصد دارد تا سال ۲018 
اتومبیل های خودرانش را به بازار عرضــه نماید. در همین رابطه، 
آنها به تازگی تغییری اساســی در برنامه های خــود ایجاد کرده 
و قصد دارند BMW ســری ۳ را  که پیش تر بــرای این پروژه در 
نظر گرفته شده بود با محصولی چینی تعویض نمایند. به گزارش 
»بیزینــس اینســایدر«، Baidu قصــد دارد از خودرویی تمام 
الکتریکی که مخصوص بازار کشــور چین طراحی شــده، یعنی 
Chery EQ به عنوان پلتفورم آزمایش اتومبیل خودران استفاده 
کند. این خودرو قادر اســت با یک بار شــارژ کامل، مسافت 1۲0 
مایل )1۹۳ کیلومتر( را بپیماید. اتومبیــل Chery EQ به اندازه 
ماشین خودران گوگل کوچک نیست، اما در مقایسه با مدل قبلی 
مورد استفاده توسط آنها یعنی BMW سری ۳، ابعاد مناسب تری 
دارد. البته قیمت این خودرو نیز بســیار کمتر از BMW بوده و با 
کمک های دولتی به حدود ۹000 دالر می رسد. گفتنی است این 
شرکت اینترنتی که اغلب از آن با نام »گوگل چین« یاد می شود، 
قصــد دارد از این ماشــین های خودران در نــاوگان حمل و نقل 
عمومی اســتفاده نماید. البته در صورتی که خودروی الکتریکی 
جدید Baidu بتواند تمامی آزمایش های مورد نیاز را پشــت سر 
بگذارد، باز هم نمی توان انتظار داشــت که چنین اتومبیلی را در 
بازار آمریکا شاهد باشیم. احتماال شرکت مورد بحث برای حضور 
در جاده های آمریکا قراردادی را با شــرکت های خودروســازی 

محلی این کشور منعقد نماید.

بايدو برنامه خودران های خود را تقويت می کند؛

چری به جای بی ام و
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پیشنهاد سردبیر: 
طرح انتقال آب سمیرم به رفسنجان، منتفی شد

اخباريادداشت

مدير عامل شــرکت عمــران و احيای بافت فرســوده کاشــان گفت: 
شــهرونداني که ســاکن بافت تاريخي هســتند مي توانند از تسهيالت 
150 ميليون ريالي تا 200 ميليون ريالي با سود 4درصد )قرض الحسنه( 
براي مرمت و تعميرات پالک خود استفاده کنند.مهدي هوشمندي نژاد 
همزمان با هفته دولت به عملکرد يکســاله حوزه کاری خود پرداخت و 
اظهار داشت: شهروندان کاشــاني مقيم بافت تاريخي که براساس الگوي 
جديد نوســازي در اين مناطق اقدام به اخذ مجوز و ساخت و ساز کنند 
از تخفيف صد در صــدي برخوردار مي شــوند. وی، با بيــان اينکه اين 
تسهيالت به تعداد و زمان محدود ارائه مي شــود، خاطر نشان کرد: اين 
 تســهيالت براي نخســتين بار در کشور و توســط بانک عامل پرداخت 
مي شود و کاشان نيز نخســتين شهر کشور اســت که از اين تسهيالت 
بهره مند شده است. مدير عامل شــرکت عمران و احيای بافت فرسوده 
کاشان در ادامه گفت: در راستاي حمايت از نوسازي و بهسازي بافت هاي 
فرسوده و ناکارآمد شهري و تامين مسکن ســاکنان بافت هاي فرسوده، 
پرداخت تســهيالت 400ميليون ريالی از ســوي بانک هاي عامل آغاز 
شده است. هوشمندي نژاد تصريح کرد: شهرونداني که دربافت فرسوده 
اقدام به اخذ مجوز کننــد از 50 درصد تخفيف در عوارض ســاختماني 
برخوردار می شــوند، همچنين شــرکت های خدماتی اعم از آب و برق 
 و... ملزم هستند تا اشتراکات قبلی را به عنوان امتياز جديد لحاظ کنند. 
وی افــزود: با توجــه به حجم زيــاد متقاضيان در ســطح کشــور،آنها 
بايد نســبت به ثبت نــام و ارائــه اطالعات خــود در ســامانه ثبت نام 
 تسهيالت بهسازي و نوســازي بافت هاي فرســوده و ناکارآمد به نشاني 
http://facility.udrc.ir اقدام نمايند. هوشمندي نژاد خاطر نشان کرد: 
ثبت نام کنندگان با توجه به زمان درخواستي که براي اعطای تسهيالت 
دارند در اولويت پرداخت قرار مي گيرند. وي از شــهروندان خواست با در 
دست داشتن سند شش دانگ و پروانه ســاختماني )تمديدشده( براي 
بافت فرسوده و پروانه تعميرات و مرمت بافت تاريخي به دفاتر پيشخوان 

هر منطقه مراجعه کنند.

مدير کميته امداد امام خمينــی)ره( نطنز در آيين اهدای يک باب منزل 
مسکونی به خانواده ايتام در مسکن مهر نطنز، اظهار کرد: نياز به سرپناه و 
محلی امن برای آسايش و گذران زندگی از جمله نيازهای اوليه هر انسانی 
است و يکی از برنامه های اساســی کميته امداد امام خمينی)ره( تامين 
مسکن برای نيازمندان است. محمدرضا مومی اردستانی افزود: در همين 
راستا از سال گذشــته تا به  حال 64 مورد بازســازی و تعميرات مسکن 
مددجويان به مبلــغ 2 ميليارد ريال انجــام و همچنين 13 کمک خريد 
مسکن با اعتباری بالغ  بر 4 ميليارد ريال تامين شده و در ادامه اين راه نيز 

نيازمند حمايت خيرين گرامی هستيم.
مدير کميته امداد امام خمينی)ره( نطنز تعمير، بازســازی و همچنين 
ساخت و خريد منازل مددجويان را از جمله برنامه های مهم اين کميته 
در آينده برشمرد و تصريح کرد: با استفاده از تسهيالت بانکی و در راستای 
سياست های محروميت زدايی، اســتفاده از ظرفيت خيرين برای خريد و 
ساخت خانه، نهضت خانه دار شــدن مدد جويان ادامه پيدا خواهد کرد. 
مومی اردســتانی در ادامه بيان کرد: هم اکنون 60 خانواده محروم 2 نفر 
به باال از مجموع يک هزار و 100 مددجوی تحت پوشــش، فاقد مسکن 
بوده و در انتظار خانه دار شــدن هستند و در اين مسير، مشارکت خيرين 
می تواند بسيار راهگشا باشد.وی در خصوص منزل اهدايی نيز گفت: کل 
قيمت اين منزل 640 ميليــون ريال بوده که مبلــغ 100 ميليون ريال 
از ســوی کميته امداد و مبلغ 80 ميليون ريال از طــرف حامی فرزندان 
اين خانواده و مابقی آن از پس اندازهای انجام  شــده برای آنها تهيه  شده 
است. در اين مراسم که با حضور فرماندار و جمعی از مسئوالن برگزار شد، 
فرماندار شهرستان نطنز برای رفع قسمتی از بدهی های باقی مانده اين 

منزل مسکونی قول مساعد داد.

 معاون هنــری کنگــره ملی ســرداران و 2300شــهيد شهرســتان 
خمينی شهر گفت:طرح نماد شــهری ويژه اجالسيه ملی 2300شهيد 
شهرســتان خمينی شهر نهايی شــده و آماده مراحل ساخت و نصب در 
خيابان های شهر است.حيدری اظهار کرد: پس از انجام بررسی ها بر روی 
طرح های متعدد، طرح نماد شهری ويژه اجالســيه ملی شهدا انتخاب 
شــد. وی با بيان اينکه به ازای هر شش شهيد، يک ســازه فلزی در نظر 
گرفته شده است، افزود: براســاس اين طرح، تصوير کليه شهدا در سطح 
شــهر تا زمان برگزاری اجالســيه ملی نصب می شــود. حيدری با بيان 
اينکه در ابتدا 11طــرح ويژه نصب بر تيرهای چراغ برق ارائه شــده بود، 
افزود: پس از تصميم شهرداری مبنی بر ساختن سازه فلزی ايستا، چهار 
طرح گرافيکی جديد توســط هنرمندان گرافيست طراحی شد که طرح 
نهايی پس از بررســی های بســيار و با در نظر گرفتن پارامترهايی چون 
زيباشناســی، هماهنگی با مبلمان شــهری، برآورد هزينه ها، استحکام 
و قابليت اجــرا مصوب گرديد. وی در تشــريح اين طرح گفــت: در اين 
 طرح، ضريح نماد حسينيه ايران، ســرو نماد مقاومت و همچنين پرنده ، 
گل الله و... از نمادهای معرفی شهدا هستند. معاون هنری کنگره شهدا 
گفت: حسن اماليی عضو شــورای شهر خمينی شــهر به نمايندگی از 
شهرداری، مســئوليت پيگيری و نظارت مراحل توليد تا اجرای آن را در 

بلوارها و نقاط مورد نظر بر عهده گرفته است.

مدير عامل احیای بافت فرسوده کاشان عنوان کرد:

ارائه تسهیالت 200 میلیون ريالی 
برای ساکنان بافت فرسوده کاشان

مدير کمیته امداد نطنز:

60 خانواده محروم نطنزی در انتظار 
خانه دار شدن هستند

در آستانه اجالسیه ملی 2300شهید خمینی شهر؛

مدل نمادهای شهری با طرح شهدا 
نهايی شد

فرماندار شهرستان چادگان اظهار داشت: به مناسبت هفته 
دولت 10 طرح عمرانی، صنعتی، آموزشــی و کشاورزی با 
اعتباری بالغ بــر 30 ميليارد ريال در شهرســتان چادگان 

افتتاح شد و به بهره برداری رسيد.
حبيب ا... معتمدی افزود: گاز 5 هزار متر مکعبی شــهرک 
صنعتی چادگان با اعتبار 17 ميليارد ريال، کارگاه قطعات 

بتنی با 2 هــزار و 700 مترمربــع با اعتبــار 150 ميليون 
تومان، کارگاه توليد بتن آماده در زمينی به مســاحت 21 
هزارمترمربع با اعتبار 500 ميليون تومان، کارگاه بچه ماهی 
ســردآبی 1000 قطعه ای با 60 ميليون تومان، بوستان 3 
هزار متر مربعی روستای گشنيزجان با 150 ميليون تومان 
و دبيرستان حمزه شــهر زيارتی رزوه با اعتبار 960 ميليون 

تومان در بخش مرکزی افتتاح  شد و به بهره برداری رسيد.
فرماندار چادگان به طرح های بخش چناررود اشــاره کرد و 
گفت: ايجاد   مرغداری و پرورش  30 هزار قطعه بچه ماهی 
در روستای چشــمندگان با اعتباری بالغ بر 700 ميليون 
تومان، ساختمان دهياری روســتای پرمه با اعتبار يکصد 
ميليون تومان و يادمان گلستان شهدای چهل چشمه با 35 
ميليون تومان از ديگر طرح هايی بود که روز شنبه با حضور 
حسين سيستانی معاون توسعه و مديريت منابع استانداری 
اصفهان و جمعی از مسئوالن شهرســتان افتتاح  شد و به 

بهره برداری رسيد.

 نماينده مــردم دهاقان و شــهرضا در مجلس شــورای 
اسالمی در جلسه شورای اداری شهرستان دهاقان گفت: 
با توجه به جلســاتی که با مسئوالن کشــوری داشتيم 
 مســائل مربوط به خودکفايــی در اقتصــاد و دارايی ها 
مطرح شد و توانستيم تسهيالت خوبی را در زمينه های 

مختلف با توجه به مزيت ها داشته باشيم.

سميه محمودی افزود: در جلساتی که با وزير بهداشت و 
درمان، وزير نيرو، رييس مجلس شورای اسالمی و ديگر 
مسئوالن داشتيم توانستيم قول های مساعدی برای هر 

دو شهرستان از مسئوالن بگيريم.
وی خاطرنشــان کرد: با توجه به اينکه شرايط اقتصادی 
اکنون در جامعه خوب نيســت و مردم نيــاز دارند با آنها 
برخورد خوبی صورت گيرد، ما بايد با رفتار و کردار خود، 

آرامش جامعه را فراهم کنيم.
نماينده مردم شهرســتان دهاقان و شــهرضا در مجلس 
 شــورای اســالمی از مســئوالن و مــردم خواســت تا 
به جای اينکه دولت را تخريب کنند با همديگر همکاری 
و تعامل داشــته و ســعی کنند آرامش مــردم را تامين 
نماينــد. وی اذعان کرد: در کشــور ما، گروهــی آغاز به 
تخريب دولت می کنند که اعتمــاد مردم را از بين ببرند، 
بر اين اســاس الزم اســت که ما در جهت اعتالی نظام 

حرکت کنيم.

مسئوالن با رفتار مناسب خود، آرامش جامعه را فراهم کنندافتتاح پروژه های عمرانی چادگان با حضور معاون استاندار اصفهان

کوتاه از شهرستان ها

خبر

نماينــده مردم ســميرم در مجلس شــورای اســالمی گفت:طــرح انتقال 
 آب به رفســنجان، ضربه ســنگينی بــه محيط زيســت و بيت المــال وارد 
 می کرد که خوشبختانه با پيگيری های الزم اين طرح در حال حاضر منتفی 

شده است.
اصغر ســليمی اظهار کرد: شهرستان ســميرم يکی از شهرستان هايی است 
که دچار خشکسالی شديد شده و اين در حالی اســت که ساالنه بيش از يک 

ميليارد  و200 ميليون متر مکعب آب از حوزه آبريز خارج می شود.

سليمی افزود: متاسفانه خشکسالی های اخير فشــار سنگينی بر روی مردم 
منطقه از لحاظ اقتصادی وارد کرده است و نزديک به 13 هزار و 700 هکتار از 

باغ های سيب سميرم خشک شده است.
وی با اشــاره به طرح های انتقال آب از ســميرم از جمله طرح انتقال آب به 
رفسنجان گفت: روستاهای اطراف ســميرم، تا منبع آب کمتر از 10 کيلومتر 
فاصله دارند ولی بــا اين حال زمين هايشــان را با تانک آبيــاری می کنند و 
به جای  اينکه فکری به حال اين کشــاورزان شــود طرح انتقال آب به 700 

کيلومتر دورتر از سميرم را بر روی ميز قرار می دهند!
نماينده مردم ســميرم در مجلس با بيان اينکه طرح انتقال آب ســميرم به 
رفســنجان منتفی شــده و اين طرح خالف عدالت بوده اســت، گفت: طرح 
انتقال آب به رفســنجان، ضربه سنگينی به محيط زيســت و بيت المال وارد 
 می کرد که خوشبختانه با پيگيری های الزم اين طرح در حال حاضر منتفی 

شده است.
وی افزود: آب ســميرم در ابتدا حق مردم شهرستان ســميرم است و اگر هم 
پس از تامين آب سميرم قرار بر انتقال آب به شــهر ديگری باشد اصفهان در 

اولويت قرار دارد.
سليمی گفت: در صورت ساخت يک يا چند سد بزرگ در شهرستان سميرم و 
جلوگيری از خروج آب از اين شهرستان می توانيم هم آب شهرستان سميرم 

و هم آب استان اصفهان را تامين کنيم.
وی به دعــوت از وزير نيرو برای حضور در شهرســتان ســميرم و بررســی 
موضوعات مرتبط با حوزه وزارتخانه در اين شهرســتان اشــاره کرد و گفت: 
خوشــبختانه، مجمع نمايندگان اســتان هم برای نخســتين بــار به کمک 
شهرستان ســميرم آمده و تمام تالش خود را برای جلوگيری از خروج آب از 

سميرم به استان های ديگر کرده است.

نماينده مردم سمیرم در مجلس شورای اسالمی:

طرح انتقال آب سمیرم به رفسنجان 
منتفی شد

بخشدار بخش مرکزی شهرستان دهاقان از آتش سوزی در 70 هکتار از مراتع 
دشتک شهرستان دهاقان خبر داد و گفت: در اين آتش سوزی پوشش گياهی 
 مورد نياز انســان و دام، طعمه حريق شــد اما تلفات جانی به همراه نداشت .

محمد علی دهقانی با ابراز تاسف از نابودی پوشش گياهی در اين آتش سوزی 
گفت: علت اين آتش سوزی توسط نيروی انتظامی در حال پيگيری و بررسی 

است. 
دهقانی با اشــاره به اينکه برقراری ارتباط و آنتن دهی در اين منطقه ميســر 
نيســت خاطرنشــان کرد: در اين منطقه امکان برقراری ارتباط با ســايرين 
و مسئوالن شهرســتانی با مشــکل مواجه بود زيرا آنتن دهی ميسر نبود، از 
اين رو تامين اعتبار به منظور تســهيل، ترميم و آســفالت جاده خاکی برای 
 دسترسی آسان به اين منطقه و تامين پوشش مخابراتی در راستای ارتباط و

 اطالع رسانی به موقع، نياز فوری و مبرم اين منطقه است.

رييس اداره مخابرات شهرســتان گلپايگان اظهار کرد: توسعه زيرساخت های 
مخابرات شهرســتان با محوريت افزايش پهنای باند، از اولويت های شهرستان 
در سال جاری است . مهدی يوسفی با اشاره به استفاده از فيبر نوری برای ايجاد 
زيرساخت های اينترنتی در روستای ســعيد آباد ادامه داد: با اجرای اين طرح 

عالوه بر اين روستا، ساير روستاهای مسير نيز از آن بهره مند می شوند.
وی گفت: ارتباط مخابراتی شهرســتان از طريق فيبرنوری است که به سمت 
خوانسار می رود و  اگر به هر دليلی دسترسی قطع شود ارتباط تلفنی و اينترنتی 
گلپايگان نيز قطع خواهد شد بنابراين تالش می شود تا کابل کشی فيبرنوری از 

سه راهی موته به سمت گلپايگان صورت گيرد.
يوســفی اضافه کرد: اين فيبر نوری، گلپايگان را از بن بســت ارتباطی خارج 
می کند و در صورت بروز مشکل در مسيرهای ارتباطی خوانسار، سيستم های 

مخابراتی گلپايگان  و غرب استان  ديگر دچار مشکل نخواهد شد.

آتش سوزی در 70 هکتار 
از مراتع دهاقان

غرب استان از بن بست 
مخابراتی خارج می شود

فرماندار خوروبيابانک با اشاره به وسعت شهرستان و پراکندگی 
شــهرها گفت: برای خدمت رســانی مطلوب به همه شــهرها و 
روستاها، مرکز ترويج خدمات کشاورزی در شهر جندق در هفته 

دولت افتتاح خواهد شد.
علی استوار مرمت و بازســازی 28 رشــته قنات، کانال کشی و 
لوله گذاری انتقال آب کشــاورزی، آبياری تحت فشار و احداث 
استخرهای ذخيره آب کشــاورزی را از جمله فعاليت های جهاد 

کشاورزی در حوزه واحدهای توليدی کشاورزی معرفی کرد.
وی با اشاره به نبود شعبه بانک مســکن و صادرات در شهرستان 
گفت: بانک مسکن به عنوان متولی مشارکت در ساخت مسکن 
و بانک صادرات به علت نياز بازنشستگان به اين بانک از نياز های 
مبرم شهرستان است که پيگيری برای داير شدن شعبه يا باجه از 

اين دو بانک در شهرستان صورت گرفته است.
اســتوار مبارزه با آفات نباتی، توزيع نهال، پرداخت تســهيالت 
 بــه کشــاورزان و واگــذاری اراضــی را از ديگــر عملکردهای

 جهاد کشــاورزی عنوان کرد و افزود: اولويــت دولت در بخش 
کشاورزی عالوه بر نخل به عنوان نماد منطقه ای، کشت زعفران، 
پسته و گياهان دارويی اســت که می تواند ارز آوری خوبی برای 

شهرستان داشته باشد.
فرمانــدار خوروبيابانک با اشــاره به فعاليت دو دانشــگاه علمی 
کاربردی و پيام نور در سطح شهرستان از تالش برای اختصاص 
مقاطع تحصيالت تکميلی خبر داد و افــزود: با توجه به اهميت 
موضوع گردشــگری در شهرســتان و يکی از محور های توسعه 

بودن اين موضوع، رشته مديريت جهانگردی می تواند در اين امر 
ياری رسان شهرستان باشد.

وی فرهنگ را يکی از اولويت های شهرستان عنوان کرد و افزود: 
در حوزه فعاليت های آموزش و پرورش و برای بهســازی سطوح 
آموزشی شــهر جندق با اختصاص همه اعتبارات کالن عمرانی 
آموزش و پرورش، مدرســه 15 خرداد اين شــهر که از سال 85 
کليد خورده بود در 21 مرداد ماه ســال جاری با حضور استاندار 

اصفهان افتتاح شد.
استوار، نصب سيســتم گرمايشــی متمرکز تعدادی از مدارس 
 شهرســتان، باز ســازی و مرمت ســاختمان های مــدارس و 
نمازخانه های آنها و همچنين مرمت و بازســازی اردوگاه ايراج 
و کانون شــهيد خســروی را از ديگر اقدامات صورت گرفته در 

آموزش و پرورش خوروبيابانک دانست.
وی کسب رتبه اول کشــوری در ميزان باسوادی شهرستان را در 
گروه سنی 15 تا 49 سال، نشان از سطح باالی آموزش و پرورش 
شهرستان عنوان کرد و گفت: کسب رتبه اول سازماندهی نيروی 
انسانی آموزش و پرورش در سال 94 نيز از ديگر درخشش های 

اين اداره است.
اســتوار با اشــاره به پيشــرفت چشــمگير صنعت گردشگری 
در شهرســتان گفت: فعاليــت 30 واحد اقامتی بــوم گردی در 
 شهرســتان و اخذ 17 پروانه و موافقت اصولــی احداث اقامتگاه

 بوم گردی، ظرفيت اقامت شبانه بسيار خوبی در شهرستان ايجاد 
کرده که به صورت متوازن در شهرستان پراکنده شده است.

رييس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی شــهرضا در کميته 
تبليغات هفته فرهنگی اين شهر، با بيان اينکه دبيری ستاد 
هفته فرهنگ شهرضا به اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اين 
شهر واگذارشده است، اظهار کرد: اين ستاد 9 کميته شامل 
کميته فرهنــگ و هنر، قرآن و معارف، علمی پژوهشــی، 
فرهنگ ايثار و شــهادت، تبليغات، روســتايی، امنيتی و 

کميته صنعت و معدن و تجارت دارد.
محمدعلی جعفری با اشاره به جمع بندی های انجام شده، 
تصريح کرد: تا کنون 2 عنوان پيشــنهادی برای اين هفته 
ارائه شده اســت که عنوان »شــهرضا باغ آيينه ها« مورد 

توافق بيشتر اعضای کميته قرار گرفت.
وی با بيان اينکه نام گذاری روزهــای اين هفته به صورت 
طرحی پيشــنهادی انجام شده اســت، خاطرنشان کرد: 
برنامه هــای اين هفته، متمرکز در يک بخش شهرســتان 
نبوده و در کل شهرستان اجرا می شود تا تعداد بيشتری از 

مردم شهرستان به برنامه ها جذب شوند.
جعفری، زمان اين هفته فرهنگی را 22 تا 28 آذرماه معرفی 
کرد و عنوان کرد: از جمله عناوين پيشنهادی برای روزهای 
اين هفته عنوان» شــهرضا و خانواده« است تا در طول اين 

روز يک الگوی خانواده اسالمی ايرانی معرفی شود.
وی يکی ديگر ازاين عناوين را» روز شــهرضا و انديشــه 
و خردورزی « معرفی کــرد و بيان کرد: در ايــن روز که با 
 محوريت دانشگاه ها و اداره آموزش و پرورش و اداره ارشاد

 انجام می گيرد به موضوعات علمی پرداخته می شود.
رييس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی افزود: يکی ديگر از اين 
روزها،» روز شهرضا، هنر و رسانه« است که نمايشگاه های 
کتاب، نمايشگاه رسانه و موضوعات مرتبط با رسانه در اين 

روز برگزار می شود.
وی با بيان اينکه يکی ديگر از عناوين روزها، »روز شهرضا، 
معنويت، ايثار و شهادت است« خاطرنشــان کرد: در اين 
روز ادارات مرتبــط با امــور معنوی و مذهبــی به فعاليت 
می پردازند که محوريت روز با هيئت مذهبی شهرســتان 

است.
جعفری با اشاره به برگزاری برخی از برنامه های اين هفته 
در روســتاها، تصريح کرد: دريکی از روزهای اين هفته به 
فرهنگ روستاها، بازی های بومی و محلی و فرهنگ عشاير 
پرداخته می شــود. وی  عنوان يکی ديگر  از روزها را » روز 
شهرضا و محيط زيست سالم« معرفی و تصريح کرد: بخش 
عمده برنامه های فرهنگی شهرها بر عهده شهرداری است 
و بنابراين شهرداری بايد به صورت فعال در تمام برنامه های 

اين هفته حضور پيدا کند.
رييــس اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی، آخرين عنوان 
پيشنهادی را »روز شــهرضا و کار و تالش« معرفی کرد و 
گفت: برنامه های اين روز با محوريت ادارات مرتبط با کار و 
اشتغال از جمله اداره کار، اداره صنعت و معدن و تجارت و 

اداره جهاد کشاورزی برگزار می شود.

فرماندار خوروبیابانک خبر داد:

 افتتاح مرکز ترویج کشاورزی 
در جندق 

ريیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرضا:

برنامه های هفته شهرضا، متمرکز در یک 
بخش شهرستان نیست

 اولويت دولت در 
بخش کشاورزی 
عالوه بر نخل به 
 عنوان نماد 
منطقه ای، کشت 
زعفران، پسته و 
گیاهان دارويی 
است

بخش عمده 
برنامه های فرهنگی 
شهرها بر عهده 
شهرداری است 
و شهرداری بايد 
به صورت فعال در 
تمام برنامه های اين 
هفته حضور پیدا 
کند
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اخباريادداشت

 تحقیقات جدید نشان می دهد در مطب پزشــکان آینده، تنها با 
 انجام آزمایش ساده خون احتمال بروز ســکته در فرد پیش بینی 

خواهد شد.
تیمی از محققان کانادایی سطح ســیگنال های شیمیایی موجود 
در خون یا »نشــانه های زیســتی« را در خون بیش از ۳۲۰۰نفر 
اندازه گیری کردند. میانگین ســن این افراد ۶۱ سال بود و به طور 
میانگین به مدت ۹ ســال تحت نظــر بودند. در طــول این مدت 
۹۸نفر از آنها دچار سکته شدند. تیم تحقیق دریافت افزایش سطح 
چهار نشانه زیســتی، با افزایش ریسک سکته مرتبط بود. محققان 
 دریافتند ســطح باالی »هوموسیســتئین« شــیمیایی در خون،

نشــان دهنده افزایش ۳۲درصدی ریسک باالی سکته در مقایسه 
با افراد دارای ســطح پایین این ماده شــیمیایی است. همچنین 
طبق گفته پژوهشــگران، ســطح باالی سه نشــانه زیستی دیگر 
شامل فاکتور رشد الیه درون رگی، پروتئین واکنشی C و گیرنده 
۲ فاکتور تومور مردگی هم عالمت افزایش ریســک بروز ســکته 
هستند؛ با این وجود محققان عنوان می کنند که این تحقیق هنوز 
در مراحل اولیه بوده و تحقیقات بیشــتری بر روی آزمایش خون 

نیاز است.

به گفته محققان، جمعیت آســیا ســریع تر از هر جای دیگر دنیا 
درحال پیرشدن اســت و این روند هزینه ۲۰هزار میلیارد دالری 
را تا سال ۲۰۳۰ برای بخش ســالمت این منطقه به همراه خواهد 
داشت. طبق گزارش مرکز ریسک آسیا پاسفیک واقع در سنگاپور، 
سیستم سالمت، کســب و کار و خانواده در منطقه آسیاپاسفیک، 
تحت فشار ســنگینی خواهد بود؛ چراکه تا سال ۲۰۳۰ جمعیت 

باالی ۶۵ سال این منطقه از ۲۰۰میلیون نفر فراتر خواهد رفت.
طبق این مطالعه، برآورد شــده اســت که هزینه ساالنه مراقبت و 
درمان افراد ســالمند به ۲/۵میلیارد دالر برســد که ۵ برابر هزینه 

سال ۲۰۱۵ خواهد بود.
موج رشــد جمعیت در آســیا در طول چند دهه گذشته به دلیل 
ترغیب به کودک آوری در بسیاری از کشــورهای آسیاپاسفیک، 
موجب شــد که نیروی کار ارزان و عظیمی در اختیار این منطقه 
باشــد که در عوض موجب تقویت بهره وری و درآمد این کشورها 
شد. اما این روند در حال حاضر رو به برگشت است و در سال های 
آتی، جمعیت ســالمند این کشــورها افزایش خواهد یافت. طبق 
این مطالعه، تا سال ۲۰۳۰ تعداد افراد ســالمند در این منطقه به 
۵۱۱میلیون نفر خواهد رســید. ژاپن اولین کشــور فوق سالمند 
خواهد بود که ۲۸درصد جمعیت آن را سالمندان تشکیل خواهند 
داد. در کشورهای هنگ کنگ، کره جنوبی و تایوان هم از هر ۵نفر، 

یک نفر باالی ۶۵ سال خواهد بود.

 طبق یافته های مطالعاتی، چای سبز از بروز یک وضعیت مرگبار در 
عروق اصلی بدن پیشگیری می کند.

تیم تحقیق دانشــگاه کیوتوی ژاپن دریافته اند که مصرف چای سبز 
مانع از بروز پارگی آئورت شکمی می شــود که وضعیتی خطرناک و 
مرگبار بوده و شــرایطی اســت که در آن، عروق اصلی بدن بیش از 

اندازه کشیده شده و متورم می شوند.
محققان دریافتند پلی فنول چای ســبز که مولفه اصلی چای ســبز 
محسوب می شود، می تواند به پیشــگیری از پارگی آئورت شکمی 
کمک کند. در این مطالعه تیم تحقیــق، موش ها را با آنزیم هایی که 
موجب بروز پارگی آئورت شکمی می شــد، تحت عمل قرار دادند و 
دریافتند این شرایط در موش هایی که پلی فنول چای سبز نوشیده 

بودند، به مراتب کمتر بروز کرده بود.
کنجی میناکاتا، عضو تیم تحقیق، در این باره می گوید: »با توجه به 
اینکه پارگی آئورت شــکمی هیچ عالمتی ندارد، معموال ناشناخته 
باقی می ماند. بــدون درمان هم معموال در ۵۰درصــد مواقع منجر 
به مرگ می شــود.«به گفته محققان، نوشــیدن چای سبز موجب 
کاهش التهاب و تولید بیشــتر االستین می شــود؛ اینها دلیل اصلی 
بروز پارگی آئورت شــکمی و همچنین پارگی دیواره عروق هستند.

مطالعات قبلی نشان داده است که نوشــیدن چای سبز می تواند از 
بروز سرطان، بیماری های قلبی، التهاب و اکسایش پیشگیری کند.

به گفته محققان، بیدار شــدن از خواب در زمان خاصی از 
شب، نشانه آن اســت که انرژی در بدن یا مسدود یا ضعیف 
شده است؛ اما بیدار شــدن در ساعت هایی از شب نیز مضر 

است که در ادامه به آن می پردازیم.
بین ساعت 9 تا 11: مشــکل خواب بین این ۲ ساعت 

احتمال داشتن استرس را نشان می دهد.
بین ســاعت 11تا 1 بامداد: این زمان حیاتی برای 
ســم زدایی و شــروع فرایند مجدد اســت. کبد، ســم را 

می شکند و خون تازه را به گردش در می آورد.
بین ساعت 3تا 5 صبح: این زمان  ترمیم ریه هاست 
و بدن از اکسیژن اشــباع اســت. برای اینکه عملکرد بدن 

درست انجام شود، بدن را خوب گرم نگه دارید.
بین ســاعت 5 تا 7 صبح: این زمانی  است که بقیه 

سموم آزاد شکسته و از بدن دفع می شود.

بدون تردید برای بسیاری از افراد، سپری کردن روز بدون 
کافئین اگر نگوییم غیرممکن، بسیار سخت است؛ اما باید 
 دید عالقه به نوشــیدنی هــای کافئین دار از کجا نشــأت 

می گیرد؟
 بنا بر نتایج به دســت آمده از آخرین تحقیقات انجام شده، 
مهم ترین دلیل اعتیاد به کافئین، وراثت و ژنتیک اســت. 
در واقع، اگر شما جزو آن دسته افرادی هستید که روزتان 
بدون کافئین نمی گــذرد، باید بدانید که ایــن ویژگی از 
ابتدای تولد با شما بوده اســت. بر این اساس، ژنی موسوم 
به PDSS2 مســئول عالقه یا عدم عالقه افراد به کافئین 
است. کسانی که میزان کمتری از این ژن در بدنشان وجود 
دارد، کمتر به ســمت کافئین می روند؛ زیرا حضور این ژن 
 موجب تنظیم تولید پروتئینی می شــود که مســئولیت

سوخت و ساز کافئین را در بدن به عهده دارد.

طبیعت بهترین درمان ها را به صورت مــواد غذایی و گیاهان در 
اختیار ما قرار داده است که تاثیر زیادی در ارتقای سالمتی دارند. 
موز نیز یکی از این هدیه هاست که برای درمان و بهبود برخی از 
بیماری ها و مشکالت سالمتی بهتر از برخی داروها عمل می کند.

کم خونی
اگر آزمایش خون داده اید و مشــخص شده است که کمبود آهن 
دارید، حتما موز را در برنامه غذایی روزانه تان بگنجانید؛ این میوه 
برای درمان کم خونی بسیار موثر است. در واقع میزان باالی آهن 
موجود در این میوه باعث تحریک ترشح گلبول های قرمز خون 

شده و به تسکین و بهبود برخی عالئم کم خونی کمک می کند.
سوزش معده

اگر از سوزش و درد معده و روده رنج می برید، کافی است به موز 
اعتماد کنید. این میوه حاوی ترکیبات ضداسیدی طبیعی است 

که نقش موثری در پانسمان طبیعی مشکالت معده دارد.
بیماری های قلبی

شما باید همیشه مراقب قلبتان باشید تا خدای نکرده به مشکل 
برنخورید. نتایج پژوهش ها نشان می دهد که مصرف روزانه یک 

عدد موز، باعث کاهش 4۰درصدی خطر سکته قلبی می شود.
افسردگی

افســردگی تبدیل به یکی از بیماری های رایج زمانه ما شده که 
 B6 باید با آن مقابله کرد. خوشــبختانه موز سرشــار از ویتامین

اســت و می تواند حدود ۲۵درصد نیاز روزانه ما به این ویتامین 
را تامین کند. 

ویتامیــن B6 نقــش موثــری در کنتــرل سیســتم عصبی و 
خلق وخوی افراد دارد؛ به خاطر اینکه در تولید برخی از ناقل های 

عصبی مانند سروتونین نقش دارد. 
اما حواستان باشد که این میوه مفید به تنهایی در رفع افسردگی 
معجزه نمی کند؛ چون تمام ترکیبات موثر برای این کار را ندارد؛ 

اما می تواند در بهبود عالئم این مشکل، موثر عمل کند.
برای افزایش اثرگــذاری موز در بهبود افســردگی، باید آن را به 
همــراه آب معدنی های سرشــار از منیزیم و غــالت کامل میل 
 کنید که حاوی تریپتوفان بــوده و در بهبود خلق وخو، بســیار

موثر هستند.

تاثیرات شــگفت انگیز وخواص درمانی شــیر شــتر آنچنان 
قوی وآشکار است که در برخی کشــورها، انواع کلینیک های 
تخصصی برای درمان انواع بیماري ها با شیرشتر تاسیس شده 
است. برخی پژوهش ها و بررسی ها نشان می دهد که چربی ها 
و مواد موجود در شیر شتر نسبت به شیرهای دیگر، راحت تر 
و سریع تر هضم و جذب می شود. اخیرا پروتئیني در شیر شتر 
کشف شده که عملکرد آن همانند انســولین بوده و در درمان 

بیماری دیابت بسیار مفید و کارساز است.
شیر شتر مي تواند حداقل پروتئین های ضروری روزانه انسان 

مخصوصا اسیدهای آمینه را تامین کند.
چون نیازهای انســان در محیط های گرم و خشــک بر پایه 
کالری کمتری اســت و پروتئیــن و آب نقش مهمــی دارند، 

مقادیر کمی شیر شتر می تواند نیاز او را در این مناطق تامین 
کند.

شیر شتر آنچنان منبع سرشاری از ماده معدنی بنام آهن است 
که برخی معتقدند مصرف مناســب و مداوم آن، انسان را از هر 

نوع شیری بي نیاز می کند؛ حتی نوزادان را از شیر مادر.
شیر شتر سرشار از اســیدهای مهمی به نام اسید آمینه است؛  
مانند والین و متیونین و لیزین و آرژنین و فنیل آالنین.شــیر 
شتر همچنین دارای مقادیر نسبتا باالی آلبومین و گلوبولین 

است.
نکته بسیار عجیب و جالب درباره شیرشــتر این است که این 
ماده گرانبها قادر است بدون استفاده از لوازم امروزی، کیفیت 
خود را در دمای 4 درجه سانتیگراد به مدت ۱۲روز و در دمای 

معمولی اتاق به مدت 4۸ ساعت و حتی بیشتر حفظ نماید.
این درصورتي اســت که به طور مثال شیر گاو در دمای عادی 
 اتــاق ظرف ۱۲ســاعت ترش مي شــود که علــت آن به این

بر می گردد که ســرعت تخمیر قند الکتوز در شیر شتر بسیار 
کم است. تحقیقات نشان می دهد که شیر شتر به خاطر وجود 
برخی مواد ازجمله انواع پروتئین ها مانند پروتئین کازئین، در 
برابرسموم، باکتری ها، قارچ ها و بسیاری از خطرات احتمالی 
آنها به ویژه برای نوزادان، مقاوم بوده و سبب مصونیت بدن در 

برابر آنها می شود.

در آينده ای نزديک اتفاق خواهد افتاد:

پیش بینی ريسک سکته با انجام 
آزمايش خون

محققان هشدار دادند:

هزينه ۲0 هزار میلیارد دالری 
سالمندان آسیا تا سال ۲030

يافته جديد محققان ژاپنی:

فايده چای سبز در پیشگیری از 
پارگی عروق بدن

تاثیرات شگفت انگیز وخواص درمانی شیر شتر)۲( دردهايی که با موز درمان می شوند )۲(

عالقه مندی به چای و قهوه 
ژنتیکی است ؟

خواص خوراکی ها

دانستنی ها

 پیشنهاد  سردبیر: 
چگونه يک بارداری سالم را تجربه کنیم؟

اين صبحانه را 
بخوريد تا زانوی 
غم بغل نگیريد!

یک متخصص تغذیه گفت: افرادی که از نگرانی و استرس رنج می برند، با 
استفاده از مواد زیر در وعده صبحانه می توانند آرامش و شادی را در طول 

روز تجربه کنند.
حســین ایمانی گفت: در میان وعده های غذایــی، صبحانه از اهمیت 
 بسزایی برخوردار اســت؛ زیرا مصرف صبحانه ســبب افزایش قندخون 

می شود که بهبود خلق و خوی افراد را به همراه دارد.
وی با اشــاره به اینکه ویتامین های گروه B احساس شادی و نشاط را در 
افراد فراهم می کند، اظهار داشت: نان های ســبوس دار مانند نان جو و 

سنگک، از منابع تامین کننده ویتامین B به شمار می روند.
 این متخصص تغذیه با مفید دانســتن نوشــیدن یک لیوان شــیر در 
صبحانه که منبع غنی از ویتامین B۲ اســت، عنوان کرد: عســل نیز به 
دلیل دارابــودن آنزیم ها و مــواد آنتی اکســیدانی، از گزینه های مفید 
در صبحانه اســت. این متخصص تغذیه یادآور شــد: اســیدهای چرب 
امگا۳ نیز در ســاخت سیســتم مغز و اعصــاب دردوران جنینی نقش 
موثری دارد. مغز گردو که حاوی امگا۳ اســت، از گزینــه های مفید در 
 رفع عصبانیت به حســاب می آید. ایمانی با عنوان اینکه ویتامین های 

E، C، D، رنگدانه بتا کاروتن و ماده معدنی ســلنیوم نیــز انرژی روزانه 
بدن را تامین می کنند، اذعان کرد: نوشــیدن یک لیوان آب هویج، انبه 
و پرتقال طبیعی نیز در صبحانه مفید اســت و گوجه فرنگی که سرشار 
از لیکوپن و ویتامین C اســت، جایگزین مناســبی بــرای آبمیوه های 
طبیعی است. وی با بیان اینکه اسید آمینه تریپتوفان، پیش نیاز ساخت 
 هورمون ســروتونین)هورمون شادی( اســت، افزود: مصرف مواد لبنی

کم چــرب که حاوی این اســیدهای آمینــه هســتند، در مبتالیان به 
افسردگی توصیه می شود.

بیدار شدن از خواب در ساعت 
خاصی از شب عالمت چیست؟

در اسرع وقت، پزشک يا مامای خود را ببینید
به محض اینکه متوجه شدید باردار هستید، با پزشک خانوادگی 
یا یک ماما تمــاس بگیرید تا مراقبت های پیــش از تولد نوزاد را 

سازماندهی کند. 
سازماندهی زودهنگام مراقبت ها به این معنی است که مشاوره 
الزم برای داشتن بارداری ســالم را درست از همان ابتدا دریافت 

خواهید کرد.
تغذيه سالمی داشته باشید

همیشه سعی کنید رژیم غذایی ســالم و متعادلی داشته باشید. 
در روز دســت کم پنج وعده میوه و ســبزیجات مصرف کنید و 
مقدار زیادی کربوهیدرات مانند نان، پاســتا و برنج را اســاس و 

پایه وعده های غذایی خود قرار دهید.
از کربوهیدرات غالت کامل و ســبوس دار به جای انواع ســفید 
آن اســتفاده کنید تا فیبر زیادی وارد بدن شــما شــود.روزانه 
وعده هایــی از پروتئیــن مانند ماهی، گوشــت بــدون چربی، 
تخم مرغ، مغزها یا حبوبــات و مقداری شــیر و لبنیات مصرف 

کنید.
در هفته دو وعده ماهی مصرف کنید؛ دســت کم یک وعده آن 
 ،D باید ماهی چرب باشــد. ماهی سرشــار از پروتئین، ویتامین
مواد معدنی و اســیدهای چرب امگا۳ اســت. اسیدهای چرب 
امگا۳ برای شــکل گیری و رشــد سیســتم عصبی کودک مهم 

هستند.

از مکمل های غذايی استفاده کنید
مکمل های ویتامین دوران بارداری، جایگزینی برای رژیم غذایی 
متعادل نیســتند؛ ولی اگر نگران این هستید که تغذیه مناسبی 
ندارید یا حالت تهوع زیادی داشــته و نمی توانید به اندازه کافی 

غذا بخورید، این مکمل ها به شما کمک می کنند.
 )mcg( مکمل  غذایی شــما باید حتمــا دارای 4۰۰میکروگرم
اســید فولیک باشــد. زمانی که برای بارداری آماده می شــوید 
و در سه ماهه اول بارداری، به اســید فولیک نیاز دارید. دریافت 
اســید فولیک، خطر بروز نقص لوله عصبی مانند مهره شــکاف 

)spina bifida( را در کودک کاهش می دهد.
همچنین اطمینان یابید که مکمل غذایی مصرفی شــما دارای 
۱۰ میکروگــرم ویتامین D باشــد. ویتامین D برای ســالمت 

استخوان کودک شما در آینده بسیار مهم است.
پیــش از مصرف مکمل هــای غذایی قبل از زایمان، با پزشــک 

خانوادگی یا یک داروساز مشورت کنید.
مراقب بهداشت غذايی باشید

برخی مواد غذایی را بهتر اســت در زمان بارداری مصرف نکنید؛ 
 زیرا این مواد غذایی ممکن اســت برای ســالمت کودک شــما

مضر باشند.
به طور منظم ورزش کنید

ورزش منظــم مزایای فراوانی برای مــادران آینده دارد: موجب 
افزایش قدرت و استقامت می شود و می تواند در مواجهه با وزن 

اضافی ناشــی از بارداری و امر طاقت فرســای زایمان، به شــما 
کمک کند؛ بازگشت به اندازه و اندام ســابق را پس از تولد نوزاد 
آسان تر می کند؛ موجب بهبود روحیه شده و حتی به دور شدن 

از افسردگی کمک می کند.
می توانیــد ورزش کردن را تــا زمانی که در انجام آن احســاس 
راحتی می کنید، ادامه دهید. ولی اگر ورزشی که انجام می دهید، 
خطر ســقوط یا ضربه را به دنبــال دارد یا فشــاری اضافه را بر 

مفاصل شما وارد می کند، بهتر است انجام آن را متوقف کنید. 
انجام ورزش های کف لگن را شروع کنید

کف لگن از گهواره ای )بانوجی( از عضالت، در قاعده لگن خاصره 
تشکیل شده است؛ این عضالت، مثانه، مهبل و راست روده شما 
را احاطه می کنند. در زمان بارداری ممکن است این عضالت به 
دلیل فشار اضافی وارد شــده بر آنها، از حالت معمول ضعیف تر 
شــوند. هورمون های بارداری نیز می توانند موجب شــل شدن 
کف لگن شما شوند. ضعیف شــدن ماهیچه های کف لگن، شما 
 را در معرض خطر مبتال شــدن به بی اختیاری ادرارِی استرسی

)stress incontinence( قــرار می دهد. در این حالت، زمانی 
که عطســه می کنید، می خندیــد یا ورزش می کنیــد، مقادیر 

اندکی از ادرار به بیرون نشت می کند.
تقویت ماهیچه ها، از طریق انجام منظــم ورزش های کف لگن 
در طول دوران بارداری، به شــما کمک می کند. داشتن عضالت 
قوی در کف لگن، می تواند موجب ســاده تر شدن تولد نوزادتان 
شــود. برای برخورداری از مزایای این ورزش، هشت بار عضالت 
 کف لگن را فشــرده کــرده و این ورزش را ســه مرتبــه در روز 

تکرار کنید.
 استراحت در دوران بارداری

احساس خستگی در چند ماه نخســت بارداری، ناشی از سطح 
باالی هورمون های باداری اســت که در بدن شــما در گردش 
هستند. پس از این مدت، بدنتان با احســاس خستگی، به شما 

می گوید که باید فعالیت خود را کمتر کنید.
اگر شــب نمی توانید بخوابید، بــرای جبــران آن، در بین روز 
کمی چرت بزنید. اگر انجام این کار غیرممکن اســت، دست کم 
 پاهای خود را باال گذاشــته و ســعی کنید به مــدت ۳۰ دقیقه

استراحت کنید.
اگر کمردرد خواب شــما را مختل کرده، در حالی که زانوهایتان 
را خم کرده اید، بر پهلوی ســمت چپ خود بخوابید. قرار دادن 
یک بالش سه گوش زیر شکم نیز می تواند فشار وارد شده بر کمر 
را کاهش دهد. ورزش به تســکین کمردرد نیــز کمک می کند. 
برای رفع مشکالت خواب نیز می توانید ورزش کنید؛ البته زمان 

ورزش کردن نباید خیلی نزدیک به زمان خواب باشد.
به منظور کسب آرامش و آماده شــدن برای خواب، می توانید از 

تکنیک های تمدد اعصاب استفاده کنید. 
اجرای این تکنیک ها در دوران بارداری بی خطر اســت و شامل 

موارد زیر می شود:
يوگا،حرکات کششی،تنفس عمیق،تجسم،ماساژ

همواره به مربــی ورزش خود یادآوری کنید که باردار هســتید 
و در حالت ایده آل، بهتر این اســت که در کالس های ورزشــی 

مختص زنان باردار شرکت کنید.

ورزش موجب 
افزايش قدرت 

و استقامت 
می شود و 

می تواند در 
مواجهه با وزن 
اضافی ناشی از 

بارداری و کار 
سخت زايمان، به 

شما کمک کند

چگونه  یک بارداری سالم را تجربه کنیم؟

دوران بارداری دوره بسیار مهمی است و رعايت نکردن راهنمايی ها و دستورالعمل های مربوط به آن، می تواند عواقب 
جبران ناپذيری برای مادر و کودک به دنبال داشته باشد. اين دوران، زمان ايده آلی است که بتوانید درطول آن، از نظر 
فیزيکی و عاطفی، به خوبی از خود مراقبت کنید. با دنبال کردن 10 گام زير، می توانید بارداری سالم و کودک بدون 

مشکلی داشته باشید.

زيبايی

با اینکه نخود ســبز اندازه کوچکــی دارد، اما فواید 
مغذی آن بی نظیر اســت. این ماده خوراکی حاوی 
پروتئینی اســت که می تواند روند رشد و استحکام 
ناخن هــا را بهبود بخشــد. تغذیه مناســب بر تمام 
اجزای بدن تاثیر مــی گذارد؛ حتی برای ســالمت 
ناخن ها هم سودمند اســت. با توجه به اینکه زیبایی 
ناخن به سالمت آن وابسته اســت، با تغذیه مناسب 
می توان ناخن هایی سالم داشــت. برای سریع رشد 
ناخن هــا، به مصرف مکمــل های مختلــف نیازی 
نیســت؛ چرا که یک رژیم غذایی مناســب می تواند 
نقش بســزایی در داشــتن ناخن هایی زیبا، سالم و 

قوی ایفا کرده و رشد سریع آنها را تضمین کند.
بدین منظور در این مبحــث بهترین مواد غذایی که 

برای ناخن ها مفید هستند، ارائه شده است.
نخود سبز و سالمت ناخن

با اینکه نخود سبز اندازه کوچکی دارد، فواید مغذی 
آن بی نظیر است. این ماده خوراکی حاوی پروتئینی 
است که می تواند روند رشــد و استحکام ناخن ها را 
بهبود بخشد؛ در ضمن، نخود سبز دارای بتاکاروتن، 

ویتامین C و آهن نیز می باشد.
شلتوک گندم و سالمت ناخن

 ،E شــلتوک گندم یکی از بهترین منابــع ویتامین
پروتئین و همچنین ماده معدنی روی می باشــد که 
برای رشد و ســالمت ناخن ها بســیار کارساز است. 
این ماده غذایی همچنیــن دارای ویتامین B6 بوده 
که برای جذب فلز روی توســط بدن ضروری است. 
شــما می توانید شــلتوک گندم را به نان، پنکیک، 
اســموتی یا غالت صبحانه خود اضافــه کرده و میل 
نمایید؛ درضمن، شلتوک گندم به سرعت فاسد شده 
و بوی نامطبوعی می گیرد؛ پس بهتر اســت آن را در 
یک ظرف دربسته و در جای خنک، خشک و تاریک 

نگه دارید.
تخمه آفتابگردان و سالمت ناخن

مصرف یک فنجان تخمه آفتابگردان می تواند بیش 
از ۳۱درصد از نیــاز روزانه ما بــه ویتامین E، روی، 
آهن و ویتامین B6 را بر طرف ســازد. همچنین این 
ماده مغذی، سرشــار از مس می باشــد؛ بنابراین با 
مصرف یک فنجان از آن می توان یک ســوم از مس 
مورد نیاز روزانــه خود را تامین کــرد. بدین ترتیب، 
تخمه آفتابگردان نقش پر رنگی در رشــد، سالمت و 

استحکام ناخن ها دارد.

خوراکی های عالی برای 
داشتن ناخن های سالم

 سازمان غذا و دارو طی خبری اعالم کرد: تمامی خون های اهدایی 
در ایاالت متحــده آمریکا برای اطمینان از عــدم آلودگی و ابتال به 

ویروس زیکا باید مورد آزمایش و بررسی قرار بگیرند.
زنگ خطــر ویــروس زیکا مدت هاســت کــه در گوشــه و کنار 
FDA جهان به صدا درآمده اســت. اکنون ســازمان غــذا و دارو 

توصیه های جهانــی خود را درباره اهدای خون تغییر داده اســت. 
طبق فرآیندهای جدید، از این پس تمامی خــون های اهدایی در 
آمریکا به منظور اطمینــان از عدم آلودگی به ویــروس زیکا مورد 

آزمایش و بررسی قرار می گیرند.
ســازمان غذا و دارو در ماه فوریه و برای اولین بــار، درباره آزمایش 
خون های اهدایــی در ایالت هــای فلوریدا و پورتــو توصیه هایی 
کرده بود. در آزمایش هر دو ایالت، مــواردی از ابتال به ویروس زیکا 
در اثر اهدای خون دیده شــده که با اجرای این فرآیند  و دســتور 
جدید ســازمان غذا و دارو، زنجیره پخش خون های آلوده متوقف 
خواهد شد. لوسیانا بوریو از ســازمان غذا و دارو می گوید: مطالعات 
 جدید به اهمیت انتقال ویروس زیــکا از طریق اهدای خون گواهی

می دهد؛ وقتی ویروس زیــکا از آمریکای جنوبــی و در مدت یک 
سال به میامی می رســد؛ در نتیجه باید تمامی اقدامات پیشگیرانه 
جهت عدم گسترش این بیماری مورد توجه قرار بگیرد. این موضوع 
در حالی است که در هفته های گذشــته نیز چندین مورد آلودگی 
به پشه زیکا در ایالت کنتاکی مشــاهده شده بود. این دستورالعمل 
جدید ســازمان غذا و دارو می تواند تا حدود زیادی مانع از تزریق 

خون آلوده به سایر بیماران و گسترش ویروس زیکا شود.

سازمان غذا و دارو اعالم کرد:

آزمايش خون های اهدايی برای 
اطمینان از عدم آلودگی به ويروس زيکا

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperZAYANDE ROUD NEWSPAPER E-MAILMosavar.ZAYANDEROUD@GMAIL.COMNo. 1945   | August 29 ,2016  |  16Pages 



11
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره  1945 |  دوشنبه 08شهریور  1395 |  26 ذی القعده 1437

پیشنهاد سردبیر: 
توقف عملیات عمرانی در محدوده تخت جمشید

دولت ارمنستان بودجه قابل توجهی را برای بازسازی موزه دوستی 
میان ملت های ارمنی و روس اختصاص داد. 

دولت ارمنســتان ۳۶ هزار و۷۰۰ دالر برای اجرای پروژه بازسازی 
موزه دوستی میان ملت های ارمنی و روسی در شهر آبویان منطقه 
کوتایک اختصاص می دهد. نارک سارگیســیان، وزیر شهرســازی 
 ارمنســتان اعالم کرد: ایــن ســاختمان احتیاج بــه تعمیر دارد 
و بایستی مورد بازســازی قرار گیرد. این موزه جزء میراث مشترک 
 روسیه و ارمنستان محسوب می شــود و از جایگاه باالیی در تاریخ 

و فرهنگ دو کشور برخوردار است.
در خبری دیگر مربوط بــه روابط فرهنگی دو کشــور، خبرگزاری 
 آرمن پــرس از آغــاز برنامه روزهای روســیه در ارمنســتان خبر 
داده اســت. بر اســاس این خبــر، روزهــای فرهنگ روســیه در 
ارمنســتان در راســتای همکاری های فرهنگی و هنری فیمابین 
وزارت فرهنــگ فدراســیون روســیه و جمهــوری ارمنســتان، 
 از ۱۶ شــهریور مــاه لغایــت ۲۸ شــهریور مــاه ۱۳۹۵ برگــزار 
 خواهد شــد. در مراســم افتتاحیه روزهای روســیه مراسم هنری 
بــه نــام آرام خاچاتوریان با شــرکت گروه کــر کــودکان اترادا، 
 نمایشــی از تئاتر ماریینیان و همچنان ارکســتر ملی ارمنســتان 
برنامه ریزی شده اســت. از پروژه های دیگر این برنامه می توان به 
پخش فیلم های روسی، برگزاری نمایشــگاه های عکاسی و  نقاشی 
کودکان و کنسرت کر روحانیان شهر سانکت پترزبورگ اشاره کرد.

تکوک ها جام های شــیپوری شــکل اند که در انتها به ســر یک 
 حیوان منتهی می شوند و تاریخچه درازی در آسیای میانه، یونان 
و ایتالیا دارند. در نخستین نمونه های ایرانی، سر حیوان با ظروف 
در یک راستا قرار داشــتتند، اما در نمونه های هخامنشی شمایل 
 حیوان در یک زاویه قائم به نســبت تکوک قرار دارد. در ســاخت 
و اتصال چندین قسمت تکوک طالیی شیر غران با ظرافت خاصی 
از لحیم کاری اســتفاده شــده اســت که از دید بینندگان پنهان 
است. این ویژگی به وضوح توانایی های فنی آن دوره را به نمایش 
می گذارد. جالب آن که در ۴۴ ردیف از ۴۱ متر سیم پیچیده شده 

برای تزیین بخش باالی تکوک استفاده شده است. 
سبک بارز هخامنشــی، اســتفاده از حالت درنده خویی و غرنده 
شــیرها در ظروف، ریتون و جام هاســت. هم اکنــون این تکوک 
طالیی در موزه متروپلیتــن نیویورک، گالــری ۴۰۵ در خیابان 

فیفث آونو نگه داری می شود.

دیدنی ها

اخبار

در شهر

هر گونه عملیــات عمرانی در محدوده کارخانه آرد نقش رســتم 
 واقع در محدوده حریــم درجه ۲ میراث جهانی تخت جمشــید 
تا انجام پژوهش های باســتان شناســی و ســیر مراحل قانونی 
تخلفات صورت گرفته متوقف شــد. افشــین یزدانی عضو کمیته 
فنی پایگاه میراث جهانی تخت جمشــید با اعالم این خبر گفت: 
کارخانه  آرد نقش رســتم با قدمتی افزون بر۲۰ سال در محدوده 
حریم درجه ۲ محوطه میراث جهانی تخت جمشید، نقش رستم 
 و شهر استخر قرار گرفته اســت. به دلیل حجم باالی تولید گندم 
 در دشــت مرودشــت و نیاز به ذخیره سازی به شــیوه بهداشتی 
و نوین در کارخانه آرد نقش رستم، ساخت سیلوهای بتنی ذخیره 

سازی در محوطه کارخانه به ضرورت بدل شده است.
به گفته یزدانی، این در حالی است که به دلیل واقع شدن محوطه  
کارخانه در محدوده حریم درجه ۲ تخت جمشــید و نقش رستم 
و براســاس ضوابط و مقررات مصوب ســازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری، ســاخت پروژه های عمرانی دارای 
محدودیت هایی برای حفاری در زمین و بلند مرتبه ســازی است.

او تصریح کرد: هرگونه طرح توســعه در این محدوده در چارچوب 
طرح هــای کالن مدیریتی و طرح های هادی و آن هم به شــرط 
نبود آالیندگی زیست محیطی و بیشینه ارتفاع ۸/۵ متر از سطح 

زمین امکان پذیر و مجاز است.
این باستان شــناس افزود: بر همین اساس محدوده طرح عمرانی 
کارخانه یاد شــده پیش از هر چیز بایســتی بــه جهت کیفیت 
 آثار زیر ســطحی مورد بررســی دقیق قرار گیــرد. برنامه کاوش 
 و گمانه زنــی در محدوده کارخانــه مورد نظر بر همین اســاس 
و با هدف پاســخگویی و روشن سازی پرســش کیفیت الیه های 
 زمین شناسی و باســتان شناســی در منطقه و در نهایت امکان 
 یا نداشــتن امکان هرگونــه عملیات خاکبــرداری و گود برداری 
 در محل یاد شــده  به پژوهشــکده  باستان شناســی پژوهشگاه 
میراث فرهنگی و گردشــگری، پیشــنهاد و پس از گرفتن  مجوز 

نسبت به عملیات میدانی کاوش و گمانه زنی اقدام شد.
این باستان شناس گفت:  این کاوش ها همچنین به شکلی دقیق 
ما را از کیفیت رســوب گذاری در دشت مرودشــت و در نزدیکی 
 تخت جمشــید در هزاره های مختلــف و از دوران هخامنشــی 

در حدود۵۰۰ سال پیش از میالد تا به امروز آگاه می سازد.

موزه دوستی ارمنستان و روسیه 
بازسازی می شود

تکوک طالیی شیر غران

توقف عملیات عمرانی در محدوده 
تخت جمشید

رییس کمیسیون گردشگری و برند شهری اتاق بازرگانی اصفهان 
گفت: برای معرفی برند اصفهان طی برگزاری یک مســابقه بین 
طراحان و گرافیســت ها تعداد۷۰ اثر در مرحله اول به دبیرخانه 
ارســال شــده که پنج پیشــنهاد به مرحله پایانی رسیده است. 
محمدرضا رجالی در آیین اختتامیه رویداد کارآفرینی گردشگری، 

 با اشــاره به اینکه رتبه  صنعت گردشــگری ایران 
در بین۱۴۰ کشــور جهــان ، ۹۷ اســت، بیان 

داشت: این در حالیست که در بخش 
زیرساخت ها رتبه ایران ۱۱۹، 

اولویـت بنـــدی سـفر 
گردشــگری ۱۳۵ و 

جامعیت داده ها 
۱۲۸ است.

 وی با اشــاره 

به برگزاری همایش ها و نشست های متعدد در حوزه گردشگری 
 و اثربخش نبــودن آن در حوزه اجرا گفت: شــاخص های جهانی 
 به عنوان خط کش هایی اســت که مــی تواند جایــگاه ایران را 

در صنعت گردشگری مشخص کند.
رجالی پیگیری برند شــهری اصفهان توسط کمیسیون 
 گردشــگری اتــاق اصفهــان را از مهــم تریــن 

فعالیت های این کمیسیون برشمرد.
 حضور پرشور جوانان در عرصه 

اقتصاد
رییس اتاق بازرگانی اصفهــان در این 
مراســم گفت: برگزاری این 
قبیـــل 

رویدادها زمینه حضور پرشــور جوانان را در عرصه اقتصاد استان 
فراهم می سازد. سید عبدالوهاب ســهل آبادی از تسهیل سازی 
 اتاق بازرگانی اصفهــان جهت عضویت جوانــان در اتاق خبر داد 
و افزود: رویکــرد هیئت نمایندگان اتاق اصفهــان در دوره جاری 
زمینه سازی حضور جوانان در فعالیت های اقتصادی  به خصوص 
 کارآفرینی و بازرگانی اســت . وی ایجاد بخــش معاونت جوانان 
در اتــاق  اصفهان  را گامی موثر در حضور نســل جــوان  فعاالن 
اقتصادی در استان اصفهان دانست و گفت: اتاق اصفهان دوره های 
آموزشــی بازرگانان کوچک برای کودکان و نوجوانان و در حوزه 

جوانان هر هفته کارگاه آموزشی  برگزار می کند.
 جذب سرمایه گذار تعدادی از ایده های معرفی شده 

در رویداد کارآفرینی گردشگری
معـــاون جوانـــان اتـــاق 
بازرگانـــی اصفـهان در 
این مراســم گفــت: در 
شــرایط رکود اقتصادی 
 بــا روش هــای قدیمی 
نمــی تــوان از رکـــود 
خـــارج شـــد بلکـــه 
 بایـــد بــا روش هـــای
 جدیـــــد و نوآورانـــه

رونــق اقتصــادی ایجاد 
کرد.

امیــر کشــانی برگزاری 

رویدادهــــای کارآفرینــی ) start up ( درحــوزه های 
تخصصی مانند گردشــگری را فرصتی بــرای ارایه فرصت 
های اقتصادی برای جوانان برشمرد و گفت: رویکرد معاونت 
جوانان اتاق بازرگانی اصفهان، ایجاد فرصت های کارآفرینی 

برای جوانان جویای کار است.  
وی گردشـــگری را یکـــی از مزیـــت هــای اســـتان 
اقتصــادی و فرهنگــی دانســت  اصفهــان در بخــش 
و تاکیــد کــرد: معاونــت جوانــان بــا برگــزاری رویداد 
 کارآفرینــی گردشــگری خواســتار معرفی  ایــده های نو 

در این بخش است.
 کشــانی از تشــکیل۱۰ تیم کارآفرینی و معرفی۱۰ فرصت 
ســرمایه گذاری در این رویــداد خبر داد و گفــت: تعدادی 
 از ایــده معرفی شــده این رویداد توانســته ســرمایه گذار

جذب کند .
 وی از آمادگی بانک قرض الحســنه رســالت جهت حمایت 
از ایده هــای معرفــی شــده در این رویــداد خبــر داد و 
افــزود: شــرکت توســعه گردشــگری ایــران، صنــدوق 
پژوهش و فنــاروی اســتان، شــهرک علمــی تحقیقاتی 
 و مرکز رشــد دانشــگاه هنــر اصفهــان آمــاده همکاری 
 و مشــارکت  با ایده پردازان این رویداد جهت اجرایی شدن

این ایده هاست.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان ازاجرایی شدن 
یکی از ایده های معرفی شــده در رویداد توسط شهرداری 
اصفهان خبــر داد و گفت: طــرح جعبه نگهــداری کننده 
وسایل گردشــگر ) pbox ( در میدان نقش جهان به همت 

شهرداری اصفهان اجرایی می شود.
در پایان این رویداد سه طرح توری تریپ، اکوتریپ، های ده 

از نظر هیئت داوران حایز رتبه اول تا سوم شد.

رییس کمیسیون گردشگری و برند شهری اتاق بازرگانی اصفهان:

برند بین المللی شهر اصفهان به زودی معرفی می شود

قاب روز
مسیر راه آهن دهانه آتشفشان کوکو 

 فکر کنید که یک ریل راه آهن کناره دهانه آتشفشانی که این روزها خاموش است در » Honolulu  «  هاوایی کشیده شده و شــما می توانید روی آن پیاده روی کنید تا به باالی کوه برسید و از مناظر اطراف لذت ببرید، این دقیقا توصیفی یک خطی از تجربه بی نظیر 
 پیاده روی در مسیر راه آهن دهانه آتشفشان کوکو هســت. اگر حتی کوه پیمایی و پیاده روی زیاد را دوست ندارید، پیشــنهاد می کنیم تا این منطقه و زیبایی هایش را از دست ندهید، مطمئنا کســی در هاوایی از باالی کوه رفتن پشیمان نمی شود چون در نهایت 

منظره ای که پیش روی تان می بینید، بهترین خاطره سفرتان خواهد شد.

همراه با ما به کشف ۵ سیاره ناشناخته بر روی زمین بیایید.  
1- جزیره سقطرا- یمن

بی شــک درختان اعجاب انگیز و عجیب و غریب این جزیره، باعث 
 می شــود تا در نگاه اول گمان کنیم جزیره سقطرا از سیاره ای دیگر 
اژدهــا  خــون  درختــان  اســت.  آمــده  زمیــن  روی   بــه 
) dragon’s blood trees ( درختان زیبا و بی نظیری هســتند 
که تنها در جزیره ســقطرا یمــن دیده می شــوند. جزیره کوچک 
 ســقطرا در یمــن و در حاشــیه اقیانوس هنــد قــرار دارد. جالب 
آن که این جزیره بین ۶ تا ۷ میلیون سال پیش بخشی از قاره آفریقا 
 محســوب می شــده و به مرور زمان از آن جدا شــده است. سقطرا 
به سبب طیف وسیع موجودات زنده اش شهرت دارد؛ زیستگاه ۸۰۰ 
گونه نایاب گیاهی است که یک ســوم از این گونه ها، مانند درخت 
خون اژدها در هیچ مکان دیگری  بر روی زمین پیدا نمی شــوند. به 
طور کلی محیط زیســت جزیره ســقطرا از ســواحل شنی وسیع، 

غارهای آهکی و کوه های ســر به فلک کشــیده تشــکیل شــده و 
 ظواهر عجیب و غریب گیاهانش به ســبب آب و هوای بســیار گرم 

و خشک آن است.
Lake Natron | ۲- دریاچه ناترون ، تانزانیا

سالیان پیش بقایای تعدادی موجود نمک ســود در دریاچه ناترون 
کشف شــد که باعث شــده امروزه شــایعات و حرف و حدیث های 
زیادی در مورد این دریاچه به چشــم بخورد. کافیســت نام دریاچه 
 ناترون را ســرچ کنید تا با تعداد بســیاری عکس های ســاختگی 
از موجودات مومیایی شــده در این دریاچه رو به رو شــوید یا با این 
تیتر برخورد کنید: دریاچه ای که بالفاصله موجودات را به ســنگ 
تبدیل می کند! دریاچــه ناترون، دریاچه ای قرمــز رنگ و متفاوتی 
اســت که خاصیت قلیایی آب آن به قدری باال و سوزاننده است که 
به دریاچه سوزان شــهرت دارد. به دلیل ســطح تبخیر باال، سدیم 
کربنات دهیدرات و ترونا در دریاچه باقی می مانند و شوری و درجه 

 قلیایی دریاچه به بیش از دوازده می رســد. همچنین در نتیجه  فعل 
 و انفعاالتــی، گــدازه آتشفشــانی این ناحیــه نیــز دارای مقادیر 
قابل توجهی از کربنات اســت. بنابرایــن آب دریاچه باید خاصیتی 
قلیایی و سوزاننده داشــته باشــد. درجه pH دریاچه نیز در حدود 
 ده و نیم اســت و به قدری ســوزاننده اســت که می تواند پوســت 
و چشمان جانورانی را که به این منطقه ســازگاری ندارند، بسوزاند. 
ولی برخالف اغراق و گزارشــات برخی از رســانه ها سوزش این آب 
قلیایی به قدری نیست که حیوانات این اقلیم را پس از در تماس قرار 

گرفتن با آب،  بالفاصله به سنگ تبدیل کند.
 ۳- غارهــای کــرم شــبتاب وایتومــو، نیوزیلنــد |

 Glowworm Waitomo Caves
 اغلب از تصــور مواجهه با چیزی کــه در غار خواهیــد دید، کیف 
می کنیم! مطمئنیم هیچ کس حتی فکــرش را هم نمی کند که قرار 
است با چه چیزی رو به رو شــود.  غاری با سقفی مملو از ستاره های 
 درخشــان! گرچه در حقیقت ســتاره ای در کار نیســت، ولی این 
از زیبایی و شــگفتی منظره درون غار کم نمی کند. غارهای وایتومو 
نیوزیلند، یک اکوسیســتم مملو از کرم های شــب تاب زیبا و دیگر 
جانوران اســت. نورهای درخشــان و تزیینات آویزان از آن حاصل 
 Arachnocampa luminosa کار نوعی کرم شــب تاب به نام
است که تنها در غارهای نیوزیلند دیده شده است. اندازه تقریبی این 
کرم ها در حدود یک پشه اســت. جالب توجه است بدانید که امروزه 
این غار توسط تیم های علمی محافظت می شود. به طوری که دائما 
درجه حرارت هوا و رطوبت آن بررسی می شــود تا با مدیریت آنان 

گردشگران بتوانند هر روز از این غار درخشان بازدید کنند. 
Devon Island | ۴- جزیره دوون ، کانادا

دوون جزیــره ای متروک در مرزهای کاناداســت کــه  آب و هوای 
نامالیم و زمین قرمز رنگش آن را به جزیره ای مریخی بر روی زمین 
 بدل کرده اســت. زمین این جزیــره تقریبا در تمام طول ســال یخ 
 زده اســت، به طوری کــه بخشــی از جزیــره همواره پوشــیده 
از کاله هــای یخی اســت و دمــای باقی جزیــره نهایتا تــا ۸ درج 
 ســانتیگراد باال مــی رود. ویژگــی آب و هوایی دوون باعث شــده 
تا پوشش بسیار ناچیزی داشته باشد و در نتیجه حیوانات بسیار کمی 
هم در این جزیره زندگی کنند. جزیره دوون در خلیج بافین قرار دارد 
و جزیره ای غیر مسکونی محسوب می شود. با این حال، جزیره دوون 

مکان محبوب دانشمندان و محققان ناساست. 
به سبب شباهتی که دوون با سیاره مریخ دارد، سال هاست محققان و 
دانشمندان ناسا در این جزیره رفت و آمد دارند و در کارها و پژوهش 

های تحقیقاتی خود از آن استفاده می کنند.
 ۵- پـــارک ملـــی ژانـــگ جیاجـــی ، چیــن |

Zhangjiajie National Forest Park 
به کار بــردن تنها منظره دیدنــی برای پارک ملــی ژانگ جیاجی، 
جفای بزرگی به این شــاهکار عظیم و طبیعی است. این پارک ملی 
۳۰۰ کیلومتر مربعی، زمینی شــگفت انگیز از آسمان خراش های 
سنگیست. برخی از این ستون های سنگی حتی از برج امپایر استیت 
نیویورک نیز بلندترند. جالب است بدانید برای ساخت دنیای پاندورا 
در فیلم آواتار از این پارک ملی اعجاب انگیز الهام گرفته شده است. از 
جمله جذابیت های مهم این پارک ملی، طوالنی ترین پل شیشه ای 

دنیا، تله کابین این پارک ملی و جاده پیچ در پیچ تونیان است.

این که برای تفریحات آخر هفته کوله بار سفر جمع کنید تا راهی سیاره دیگری شوید، بی گمان آرزوی هیجان 
 انگیزی است. بشر با وجود تمام پیشرفت های علمی و کنجکاوی برای سرک کشیدن به گوشه گوشه کهکشان 
و جهان هستی، هنوز نتوانســته به چنین آرزوی دیرینی دســت پیدا کند. با این حال هنوز هم مکان های 
 ناشناخته بسیاری بر روی زمین باقی مانده اســت. کمی که بر روی همین زمین سبز و آبی خودمان بگردید، 
آن قدر شگفتی و عجایب خواهید دید که چه بســا تا زمانی قید کشف سیاره ای دیگر را بزنید.پدیده هایی که 
گویی برای باور کردن شان باید از نزدیک به دیدن شــان بروید. مکان هایی که کم از سیارات عجیب و غریب 

ناشناخته ندارند و تنها با یک پرواز می توان به آن ها رسید. 

دوون جزیره ای 
متروک در مرزهای 

 کاناداست که  آب 
 و هوای نامالیم 

و زمین قرمز رنگش 
آن را به جزیره ای 

مریخی بر روی زمین 
بدل کرده است. 
زمین این جزیره 

تقریبا در تمام طول 
سال یخ زده است

عجیب ترین مکان های دنیا؛ 

شوکه شوید!
مدیر مجموعه تاریخــی، فرهنگی و مذهبــی تخت فوالد 
گفت: ظرفیت ها و امکانات ویژه در تخــت فوالد در اختیار 
کانون های فرهنگــی، مذهبــی و هنری قرار مــی گیرد.

ســیدعلی معرک نژاد ، با اعالم این خبر گفت: در راســتای 
 تحقق منویات مقــام معظم رهبــری، مبنی بر اســتفاده 
از ظرفیت جوانان مومن انقالبی و فعاالن خودجوش مردمی 
و حمایت مادی و معنــوی از آنان و همچنین در راســتای 
اقتصــاد مقاومتی در حــوزه فرهنگی، مجموعــه تاریخی، 
 فرهنگی و مذهبی تخت فــوالد امکان اســتفاده از فضاها 
و ظرفیت های این مجموعه را بــرای گروه های خودجوش 
مردمــی و کانون هــای فرهنگی، هنــری و مذهبی فراهم 
 کرده اســت. وی با اشــاره به فضاها و امکانات ویژه موجود 
در تخت فوالد از جمله باغ طوبی، سالن شمع، گالری فدک، 
نگارخانه ســیدالعراقین و بازارچه فرهنگی اظهار داشــت: 
 گروه ها و کانــون ها می  تواننــد برای فعالیــت های خود 
از این فضاها و امکانات تا پایان ســال جاری و بر اساس ارایه 

درخواست استفاده کنند.
 ســیدعلی معرک نژاد با اعالم فراخوان تقویم بهره برداری 
 از فضاهــا و ضمن دعــوت از متقاضیــان  افــزود: فضاها 
و امکانــات بــه صــورت دوره ای و رایگان جهــت فعالیت 
 فرهنگــی در اختیار تمامــی کانون هــای فرهنگی هنری 

و گروه های خودجوش قرار می گیرد.   

برخی از هتل های چینی در جنوب این کشور اعالم کردند 
که به دســتور پلیس این منطقه از این پس امکان پذیرش 
شهروندان پنج کشور اسالمی از جمله پاکستان را نخواهند 
داشت. پلیس چین به هتل های شــهر » گوانگ ژو « مرکز 
اســتان » گوانگ دونگ « دستور داده اســت تا از پذیرش 
مســافران کشــورهای ترکیه، افغانستان، ســوریه، عراق 
و پاکســتان خودداری کننــد. یکی از ایــن هتل ها از علت 
ممنوعیت شــهروندان این پنچ کشــور اظهار بی اطالعی 
کرد.به گفته پلیس چین، در حالــی که برخی هتل ها ارزان 
 قیمت هســتند بنابراین، به احتمال زیاد افــرادی متاثر از 
افراط گرایی و فقیر در چنین مــکان هایی اقامت می کنند.

احتمال می رود که اصلی ترین دلیــل این تصمیم به خاطر 
 اجالس سران گروه » جی بیســت « در شهر » هانگ جو « 

در شرق چین گرفته شده است.

 تخت فوالدگــردی رایگان، 
ویژه کانون های فرهنگی هنری

خودداری چین از پذیرش 
مسافران ۵ کشور مسلمان

ویژه

دوره تاریخی: هخامنشیان
 زمان ساخت:۵۰۰ سال پیش از میالد

 جنس: طال
 ابعاد: ۱۷ سانتی متر

 محل نگهداری: موزه متروپولیتن، نیویورک
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اخباريادداشت

 معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان، سه شنبه های بدون 
خودرو را یکی از طرح هــای پویش مردمی فرهنگ ترافیک در شــهر 
اصفهان اعالم کرد و اظهار داشــت: باید توجه داشــت که این طرح در 
حال حاضر الگوی عملی و فارغ از تبلیغات شهرداری اصفهان است که 

برای شهروندان به نمایش گذاشته شده است.
علیرضا صلواتی با اشــاره به اینکه خیابان چهارباغ با سابقه ۴۰۰ساله، 
بــرای اجرای طرح ســه شــنبه های بــدون خــودرو در نخســتین 
 گام انتخاب شــده اســت، افــزود: این خیابــان که به نوعــی فضای

خاطره انگیــز و قدیمــی را بــرای شــهروندان تداعــی می کند، در 
 دســتورکار قرار گرفت تا در بخشی از ســاعات روز، برای تردد خودرو

و موتورسیکلت مسدود شود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه اجرای 
طرح سه شــنبه های بدون خودرو در کمیســیون فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شورای شــهر و شورای ترافیک اســتان اصفهان مطرح شد و 
مورد استقبال قرار گرفت، ابراز داشــت: همچنین باید توجه داشت که 
برای این طرح، پیوســت های ترافیکی، انتظامی، ایمنی، اطالع رسانی، 
فرهنگی و اجتماعی تهیه شــد و همــه جوانب امر مورد بررســی قرار 
گرفت. وی با اشــاره به اینکه تاکنون چهار هفته از سه شنبه های بدون 
خودرو را ســپری کرده ایم، اضافه کرد: طی این چهار هفته، برنامه های 
متنــوع فرهنگی، آموزشــی، اجتماعی و ورزشــی که بــه نوعی برای 

شهروندان بسیار جذاب بود، اجرا شد.
درخواست 1۴ اســتان برای ارائه طرح سه شــنبه های بدون 

خودرو
صلواتی حضور خادمان رضوی، ورزشــکاران پارالمپیکی، مســئوالن 
شهری، اســتانی و ملی در طرح سه شــنبه های بدون خودرو را بیانگر 
دیدگاه مثبت همگانی نســبت به این طرح دانســت و افزود: از این رو 
تاکنون از ۱۴ استان اصفهان درخواست ارائه طرح داشتیم و دو استان 
نیز تقاضای اجرای این طرح را دارند که این امــر، بیانگر اجرای موفق 

طرح سه شنبه های بدون خودرو با کمترین حاشیه بوده است.
 وی بــا تاکیــد بــر اینکه طرح ســه شــنبه های بــدون خــودرو به

پیاده رو شدن چهارباغ منتهی خواهد شد، ادامه داد: در این راستا قرار 
است خیابان چهارباغ از ۹ شــهریور ماه به صورت دائمی به یک خیابان 
فرهنگی تبدیل گــردد و از این پس این خیابان، گــذر فرهنگی دائمی 

شهر اصفهان می شود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان با اشاره به اینکه ادامه 
طرح سه شنبه های بدون خودرو توســط معاونت فرهنگی و اجتماعی 
و منطقه ســه شــهرداری اصفهان انجام می شــود، تصریــح کرد: در 
خیابان چهاربــاغ در ادامه برنامه های قبلی، حضور هنرمندان، شــعرا، 
نویســندگان، پاتوق های هنری، خاطره گویــی، نمایش های اصفهان 
قدیم و برنامه هایی از این دســت را شــاهد خواهیم بود.  وی همچنین 
با اشــاره به اینکه سه شــنبه های بدون خودرو حس تعلق شهروندان 
 را نیز برانگیخته اســت، بیان داشــت: از این رو قرار اســت با توجه به

برنامه  ریزی صورت گرفته، طرح سه شــنبه های بدون خودرو در همه 
مناطق شــهرداری اصفهان اجرایی شــود. صلواتــی درخصوص دیگر 
برنامه های در دستور کار پویش مردمی ترافیک نیز بیان داشت: ایجاد 
گذرگاه های ایمن عابر پیاده، پلیس افتخاری ترافیک، داوران ترافیک، 
جشــنواره حمل و نقل پاک با عنوان پاکرو و یکشــنبه های با اتوبوس، 

ازجمله برنامه های در دستور کار این پویش مردمی قرار می گیرد.

عضو شــورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: بیشــترین درآمد 
شهرداری ها از کسب عوارض ساخت و ساز است که یک درآمد 
ناپایدار به حساب می آید؛ پس باید در جهت ایجاد منابع جدید 

کوشید تا به توسعه مناسب شهری نیز نائل آییم.
 عباس حاج رســولی ها اظهار کرد: با توجه بــه اینکه 75درصد 
 از درآمدهای شــهرداری را عوارض های ســاختمانی تشکیل
می دهد، لذا باید در جهت توسعه منابع مالی شهرداری کوشید.

وی افزود: در حالی که در رکود اقتصادی شدیدی قرار داریم، اما 
باید اذعان کرد که اکنون نیز بیشترین هزینه های شهرداری ها 

از دریافت این عوارض به دست می آید.
عضو شورای اســالمی شــهر اصفهان، با توجه به اینکه باید به 
فکر تامین منابع مالی بود، تصریح کرد: در کشــورهای توسعه 
 یافته با توجه به گستردگی هزینه های شــهرداری ها، ورود به

بخش های ســرمایه گذاری گوناگــون، رایج اســت و البته در 
مصارف هزینه ها نیز باید به دقت رفتار کرد.

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان با بیان اینکه 
جوامعی پاسخگوی حوادث هســتند که از هر نظر آماده باشند، اظهار 
داشــت: در همین راستا بســیاری از کشــورهای جهان فعالیت های 
خوبی انجام داده اند و در چرخه مدیریت بحران، رعایت استانداردها و 

از همه مهم تر آموزش امدادی مردم بسیار مهم است.
داریوش کریمی با اشــاره به برخی از اقدامات این حوزه تصریح کرد: 
راه اندازی تلفن همگانی ۱۱2 از جمله این موارد اســت. با این سامانه 
می توان بدون داشــتن ســیم کارت نیز تماس گرفت و مرکز کنترل 
هماهنگی عملیات هالل احمر پس از اطــالع از نوع حادثه، نیروهای 
خود را اعــزام می کند. معاون امــداد و نجات جمعیــت هالل احمر 
اســتان اصفهان با بیان اینکه آماده کردن و آمــوزش دادن نیروهای 
عملیاتی، ازجمله سیاست های حوزه امداد و نجات هالل احمر است، 
خاطرنشان کرد: در همین راستا ۴۰ پایگاه امداد و نجات بین شهری، 
یک پایگاه هوایی و یک پایگاه ســاحلی خدمات رسانی می کنند. وی 
بااشــاره به اینکه ۹۰درصد نیروهای حاضر در پایگاه های هالل احمر 
استان اصفهان، مردمی و داوطلب هســتند، بیان کرد: آحاد جامعه با 
شرکت در آموزش های تخصصی هالل احمر آماده می شوند. کریمی 
با بیان اینکه در حال حاضــر 6 هزار نیروی آموزش دیده در ســطح 
استان داریم، گفت: در همین راســتا افرادی را نجات گر می دانیم که 
دوره های آموزشی تخصصی هالل احمر را دیده باشند. در حال حاضر 
هزار و 2۱۰ نجات گر با هالل احمر اســتان همکاری می کنند. معاون 
امداد و نجات جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان با اشــاره به اینکه 
متاســفانه 8درصد کل حوادث روی داده کشور که بیشتر آن جاده ای 
بوده، مربوط به استان اصفهان اســت، افزود: در همین راستا در سال 
 جاری، رتبه دوم کل حوادث و رتبه نخســت حوادث جاده ای کشور را 

داریم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان:

 چهارباغ، گذر فرهنگی دائمی
شهر اصفهان می شود

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان:

بايد به فکر تامین منابع مالی
جديد باشیم

معاون جمعیت هالل احمر: 

 ۸ درصد حوادث جاده ای کشور
در اصفهان رخ می دهد

پیشنهاد سردبیر:
چهارباغ، گذر فرهنگی دائمی شهر اصفهان می شود

مدیر اموربرق شــرق شــرکت توزیع برق اصفهــان گفت :از مهــم ترین اهداف 
دراجرایی نمودن پروژه های هفته دولت برق رســانی مطمئــن ،افزایش قابلیت 
اطمینان شــبکه ،افزایــش کیفیت توان ،رفــع حریم و  در نهایــت رضایتمندی 
مشــترکین بوده اســت.مهندس داریوش تصریح کرد: از مهم تریــن پروژه های 
شــاخص این امور، توسعه شــبکه های هوایی فشــار متوســط در خیابان جی 
شرقی،اتوبان شــهید صیاد شــیرازی و خیابان فرســان بود . وی اظهار داشت به 
 منظور پایداری هر چه بیشتر شبکه های برق، 5 دستگاه ترانس هوایی در مدار قرار 
می گیرد.وی تاکید کرد :سیســتم اتصال زمین ویژه پایه های روشنایی در سطح 
بسیار باالیی دریک پروژه مهندسی برای پایه های روشنایی امور برق شرق اصفهان 
اجرایی شده که درکاهش حوادث و رخدادهای ناگوار بسیار اثر گذاربوده وکیفیت 

برق تحویلی به مشترکین افزایش چشمگیری می یابد .

اورژانس موتوری استان اصفهان در ۴۰۰ ماموریت به مصدومان امدادرسانی کرد.
مدیر حوادث و فوریت های پزشــکی اســتان بــه راه اندازی اورژانــس موتوری 
اصفهان از ابتدای تیر امســال اشــاره کرد وگفت: تاکنون ماموران این اورژانس در 
۴۰۰ ماموریت که8۰ حادثه رانندگی، ۱۰ حادثه ســقوط و مواردی از این دســت 
را شامل می شود، به مصدومان امدادرسانی کرده اند. غفور راستین افزود: افزایش 
توان امدادی اورژانس، کاهش زمان رسیدن واحد امدادی بر بالین بیمار و مصدوم 
اورژانسی با توجه به بار ترافیکی شهر و افزایش کیفیت خدمات اورژانس به ویژه در 
حوادث رانندگی از مهم ترین اهداف راه اندازی اورژانس موتوری در استان اصفهان 
است. وی به افزایش شــمار موتورهای اورژانس تا دو ماه آینده در استان اصفهان 
اشاره کرد وگفت: از مجموع ۴۰۰ ماموریت انجام شده، تنها 28 موردآن به وسیله 

آمبوالنس انجام شد.

امدادرسانی اورژانس موتوری در اصفهان10 پروژه برق رسانی در شرق اصفهان افتتاح می شود

ويژه

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان اصفهان همزمان 
با هفته دولت با بیان اینکه در حوزه هــای فرهنگی، هنری و 
قرآنی تالش شــده با فعالیت های مختلــف و متعدد ایمان، 
باورهای دینی، امید و نشــاط را در جامعــه افزایش دهیم، 
تصریح کرد: تشکیل شورای هم اندیشی هنر استان اصفهان، 
برگــزاری همایش های بین المللی همچــون همایش ادیان 
توحیدی، فعالیت های متعدد بــرای ترویج فرهنگ مطالعه، 
برگزاری نخستین جشن سینمای استان اصفهان، برگزاری 
جلسات منظم شــورای فرهنگ عمومی به طور متوسط هر  
یک ماه یک مرتبــه از جمله فعالیت هــای اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان اصفهان در یک ســال گذشته است. 
حجت االســالم و المســلمین حبیب رضا ارزانی با اشاره به 
تهیه و تولید و رونمایی از کتاب فاخر چشــم انداز فرهنگ و 
هنر استان اصفهان ادامه داد: تهیه و تولید و رونمایی از کتاب 
مطبوعات، برگزاری بزرگداشت روز صائب، برگزاری شب های 
شعر آیینی)شعر فجر(، تهیه، تولید و رونمایی از کتاب ده سال 
آثار منتخب جشــنواره بین المللی رضوی در حوزه نگارگری 
نیز گوشــه ای از فعالیت ها اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان اصفهان است. مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
اصفهان افزایش حمایــت و تولید در حوزه فیلــم را از دیگر 
اقدامات مهم و تاثیرگذار برنامه های فرهنگی استان اصفهان 
دانست و خاطرنشان کرد: در ســال گذشته 5۰۰ فیلم کوتاه 
مجوز دریافت کردند و امســال رویکرد اداره فرهنگ و ارشاد 
اســالمی تولید آثار بلند و ۹۰ دقیقه ای است. حجت االسالم 
ارزانی در ادامه با اشــاره به اینکه ما در حــوزه فعالیت های 
قرآنی نیز برنامه های خوبی داشته ایم، گفت: اصفهان یکی از 
محورهای فعالیت های قرآنی در کشور است و بی تردید بخش 
زیادی از این محوریت اصفهان به واسطه فعالیت های قرآنی 
در استان است. وی گفت: تولیدات محصوالت قرآنی و تربیت 
کادر قرآنی در این استان چشم انداز روشــنی را برای آینده 
فعالیت قرآنی کشــور رقم خواهد زد.  حجت االسالم ارزانی 
درباره تحقق منویات مقام معظــم رهبری)مدظله العالی( در 
موضوع اقتصاد مقاومتی نیز، اظهار کــرد: اهم اقدامات ما در 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان در حوزه گفتمان 
ســازی اقتصاد مقاومتی، تشــکیل کارگروه گفتمان سازی، 
تدوین و تکمیل برنامه های عملیاتی، فعال سازی موسسات 
و مراکز فرهنگی و هنری در زمینه تبییــن و ترویج مباحث 
مرتبط بــا موضــوع و برگزاری نشســت هــای تخصصی با 
 حضور تاثیرگــذاران فرهنگی، در جهت گســترش آگاهی و
 شفاف سازی به واسطه اصالح نگرش و فرهنگ جامعه است.

مدير کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان:

چشم انداز روشنی را برای آينده 
فعالیت قرآنی کشور رقم می زنیم

3۰۰تابلوی تبلیغات شــهروندی شــهر اصفهــان، از اوایل 
شهریورماه به مدت ۱5 روز به موضوع »سه شنبه های بدون 

خودرو« اختصاص یافته است.
دبیر کمیته فرهنگ شــهروندی افزود: این دوره از تبلیغات 
شــهری با موضوع ســه شــنبه های بدون خودرو طراحی 
شده که از اوایل شــهریورماه به مدت ۱5روز، روی تابلوهای 
تبلیغات شــهری نصب خواهــد بود تا فرهنگ اســتفاده از 
دوچرخه و استفاده نکردن شهروندان از ماشین در روزهای 
سه شنبه هر هفته را برای شــهروندان بیش از بیش نهادینه 
ســازد. ســعید امامی ادامه داد: کمیته فرهنگ شهروندی 
سازمان فرهنگی تفریحی شــهرداری اصفهان، به هواداری 
از شــهر اصفهان و کمک در راســتای بهبود هوای این شهر 
پرداخته که در این راســتا برنامه های مختلفی را ویژه فصل 
تابســتان برنامه ریزی کرده اند که بیان موضوع اســتفاده 
نکردن ازخودرو در روزهای ســه شــنبه و ارائــه طرح های 

تبلیغات شهری، در این راستا صورت می گیرد.
دبیر کمیته فرهنگ شــهروندی خاطرنشــان کرد: پایین 
گذاشتن موتور ماشــین، فشــار ندادن پدال ماشین و دور 
ماشــین را خط کشــیدن در روزهای سه شــنبه، از جمله 
اقداماتی اســت که در راســتای اجرای طرح سه شنبه های 

بدون خودرو، در این طرح ها به نوعی مطرح شده است.

مدیرکل راه وشهرسازی استان با اشاره به طرح ویژه اراضی 
ناژوان گفت: این طرح از سال 75 تاکنون درحال انجام است 
و باید ساماندهی آن هرچه زودتر عملیاتی و به شورای عالی 

شهرسازی ومعماری ایران ارسال شود.
حجت ا...غالمی افزود: این طرح توسط مشاور مربوطه تهیه 
و در جلســه کارگروه تخصصی معماری وشهرسازی استان 
مطرح و جهت جمع بندی نهایی تا یک ماه آینده به شورای 

برنامه ریزی استان ارسال می شود .
وی با بیان اینکه طرح ناژوان نیازمند ســاختار و ابزار مدونی 
است، گفت: در این طرح مشــارکت تمامی سازمان ها برای 
جلوگیری از بــروز تخلفات و اجــرای آن در چارچوب طرح 

مشاور نیاز است.
مدیرکل راه وشهرسازی استان افزود: پهنه مرکزی با وضعیت 
موجود تثبیت و از ساخت وسازها درآن جلوگیری می شود، 
در پهنه میانی ســاخت وســازهای حداقلی با اعمال کلیه 
ضوابط انجام می گردد و در پهنه حاشــیه ای آن نیز فضاها 

جانمایی وکنترل می شود.
 گفتنی اســت طــرح اراضی نــاژوان با 7 کیلومتــر طول و 
2 کیلومتر عرض دارای ۱2۰۰ هکتار مســاحت اســت که 
این اراضی با رویکرد گردشگری و حفظ باغات و زمین های 

کشاورزی موجود ساماندهی می شوند.

سه شنبه ها
دود به دل شهر نکنیم

لزوم حفظ اراضی ناژوان
به عنوان تنفسگاه اصفهان

راه و شهرسازیمساجدفرهنگ شهروندی

 اولويت مساجد قديمی
در طرح ايمن سازی

 توزيع عوارض نوسازی
 از 15 شهريورماه

در طرح ایمن سازی مساجد شهر اصفهان، مساجد پرتردد و 
قدیمی در اولویت قرار دارند.

مدیر امور اجتماعی و مشــارکت های مردمی شــهرداری 
 اصفهان گفت: طرح ایمن ســازی مساجد شــهر اصفهان

در برابر حوادث احتمالی، از شــهریور امسال آغاز و تا 3سال 
آینده در تمامی مساجد اجرایی می شود.

مســعود مهدویان فر، با بیان اینکه در ایــن طرح متولیان 
و هیئت امنا آمــوزش های ایمنی را فرا مــی گیرند، افزود: 
برای ایمن ســازی مســاجد، پس از بازدید کارشناســان 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری از مساجد، 
 درصورت پیش بینی خطر، به هیئت امنای مســجد اعالم 

می شود تا در رفع آن اقدام کنند.
وی گفت: در این طرح، مساجد پرتردد و قدیمی در اولویت 
قرار می گیرند؛ زیرا این مســاجد در برابر حوادث احتمالی 
ایمن ســازی نشــده اند. مهدویان فر در پایان با اشــاره به 
وجود بیش از ۱۰۰۰ مسجد در شهر اصفهان گفت: امسال، 
شهرداری برای کمک به توســعه، تکمیل، تعمیر و تجهیز 
مساجد فعال این شهر7۰میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده 
است و هیئت امنای مســاجد برای اطالع از این خدمات به 
معاونت های فرهنگی و اجتماعی مناطق ۱5 گانه شهرداری 

مراجعه کنند.

مدیردرآمد شهرداري اصفهان گفت: عوارض نوسازي 
و عمران شــهري به صــورت علی الحســاب و طی دو 
مرحله به طور انبوه در مناطق ۱5گانه شهرداری توزیع 

مي شود.
نادر آخوندی از آغاز توزیــع مرحله اول قبوض عوارض 
نوسازي و کســب و پیشه، از ۱5 شــهریورماه خبر داد 
و افزود: مراحــل توزیع عــوارض نوســازي و عمران 
شهري تا پایان شــهریور انجام خواهد شد. مدیردرآمد 
شــهرداري اصفهــان تصریح کــرد: شــهروندان تا 
پایان مهرمــاه فرصت دارنــد قبوض مرحلــه اول را 
پرداخــت نمایند.آخوندی تصریح کرد: شــهرونداني 
که تا پایــان مهرماه نســبت بــه پرداخت بــه موقع 
عوارض نوســازي و کســب و پیشــه خود اقدام کنند 
 مشــمول جایزه خوش حسابی می شــوند.  وی افزود: 
بر اســاس مصوبه شورای شــهر به  افرادی که عوارض 
نوســازی و عوارض کســب و پیشــه خود را در اسرع 
 وقت پرداخــت نمایندبــه قید قرعــه دوچرخه برقی

اهدا می شود.وی خاطرنشان کرد: شهروندان اصفهاني 
مي توانند با مراجعه به سایت شهرداري عوارض سالیانه 
خود را از طریق کارت هاي بانکي عضو شــبکه شتاب، 

پرداخت کنند.

شهرداری

مهدی جمالی نژاد بابیان اینکه عوامل استراتژیک و فرهنگی بر 
دیرینه تر ساختن روابط دو کشــور ایران و ارمنستان  موثر بوده 
است، افزود: عمق روابط میان دو کشور از حسن همجواری این 
دو نشأت می گیرد و اوج تعامالت موجود را می توان میان دو شهر 

اصفهان و ایروان دانست. 
شــهردار اصفهان اضافه کرد: اصفهان پس از جدا شدن البرز از 
تهران به عنوان صنعتی ترین استان ایران شناخته می شود و یکی 
از استان هایی است که با داشتن ۱۰5 شهر، بیشترین تعداد شهر 

در ایران را داراست. 
جمالی نژاد با اشاره به خصوصیات منحصر به فرد استان اصفهان 
به لحاظ مختصات ژئوپلتیکی، گفت: در شــرق استان کویرهای 
زیبا، در شمال مناطق تاریخی منحصر به فرد، در قسمت جنوبی 
استان کوه های سربه فلک کشیده و در غرب استان نیز می توان 
مراتع حاصلخیز کناره زاینده رود را به چشم دید. استان اصفهان 
بیش از 2۰ هزار جاذبه تاریخی و شــهر اصفهان بیش از دو هزار 

جاذبه توریستی و سیاحتی را به نام خود ثبت کرده است. 
وی با اشاره به پایتخت بودن اصفهان در چهار دوره مختلف تاریخ 
کهن ایران، اضافه کرد: از این میان اصفهان در سه دوره آل بویه، 
سلجوقیه و صفویه به شهری زبانزد و موثر در تاریخ ایران تبدیل 

شده اســت و به همین دلیل نیز اصفهان را تونل زمان ایران نام 
نهاده اند. ویژگی های منحصر به فرد ایران در طول تاریخ موجب 
شده تا امروز آثاری از این ســه دوره مهم را در جای جای شهر و 

استان اصفهان شاهد باشیم. 
شهردار اصفهان با اشــاره به جایگاه ارامنه در سرنوشت اصفهان 
در طول تاریخ، تصریح کرد: جلفــای اصفهان یکی از محورهای 
مهم گردشــگری این شــهر محســوب می شــود و این نشان 
می دهد کــه اصفهان مهــد زندگی تنگاتنگ و دوســتانه همه 
ادیان بــا حفظ احتــرام و محبت میــان اقشــار مختلف مردم 
بوده اســت و نه تنها در خصوص ارامنه عزیــز که حتی در طول 
جنگ های جهانــی نیز افراد بــی خانمان و جنــگ زده، ایران 
 و اصفهــان را به عنوان مقصــد نهایی یا مقطعی خــود انتخاب

 می کرده اند که مهم ترین نشــانه آن نیز دعوت از شهر اصفهان 
توسط کشــورهایی بوده که شهروندانشــان زمانی در اصفهان 

زندگی می کرده اند. 
جمالی نژاد دربــاره نقش صفاخانــه ها در گذشــته اصفهان، 
گفت: در ایــن صفاخانه هــا پیــروان ادیان مختلف مســائل 
علمــی را بــا یکدیگر بــه تعامل مــی نشســتند و همین نیز 
مقدمه ای شــد تا دبیرخانه گفت و گوی ادیــان را در اصفهان 

راه انــدازی کنیــم و همایش هــای گوناگونی را بــا این هدف 
و با دعوت از پیــروان ادیان مختلــف از کشــورهای گوناگون 
از جمله ارمنســتان برگــزار نماییــم. وی دربــاره نقش موثر 
خواهرخواندگی ایــروان در قبال اصفهان، اظهار کــرد: این دو 
 شهر حقیقتا ارتباط مناسب و موثری را با یکدیگر برقرار کرده و

 برنامه های مشــترک بســیاری را نیز برگزار کــرده اند. تفاهم 
نامه های خوبی میان شــهرداران هر دو شــهر به امضا رسیده 
که مــی تواند مقدمــه ای بــرای تعامــالت موثــر فرهنگی، 
دانشگاهی،گردشــگری و ورزشــی میان این دو شهر تاریخ ساز 

باشد. 
شــهردار اصفهان با تاکید بر اینکه شــهرداری اصفهان همواره 
با صاحبنظــران ارمنی دیدار و گفــت وگو داشــته و از نظرات 
آنها اســتفاده کــرده اســت، گفت: بــرای تقویــت ارتباطات 
میان دو شــهر همچنین می توانیم در ســال میــالدی آینده، 
 هفته فرهنگی اصفهــان را در ایــروان برگزار کنیم. شــما نیز 
می توانید با اعزام گروهی از خبرنگاران خبره ارمنی به اصفهان، 
مردمان کشور خود را هرچه بیشــتر با فرهنگ و سنن ایرانیان و 

اصفهانیان آشنا کنید. 
جمالی نژاد افزود: پیشــنهاد دیگرم ایجاد غرفــه ای دائمی در 
مســجد کبود ایروان به نام اصفهان برای ارائه هنرهای ملموس 
و ناملموس این شهر به ارامنه عزیز اســت. اینها مقدماتی برای 

ارتباطات موثر در آینده نزدیک خواهد بود. 
وی با بیــان اینکــه تقویــت مباحث گردشــگری میــان دو 
شــهر به توســعه روابط اقتصــادی و تجاری منجر می شــود، 
اضافه کرد: اگــر در حــوزه گردشــگری خوب وارد شــویم و 
 مســائل و مشــکالت مربوط به روادید را برای گردشــگران و 
ســرمایه گذاران برطرف کنیم، اقتصاد و تجارت دو کشور نیز به 

تبع آن شکوفا خواهد شد. 
 شــهردار اصفهان بــا تاکیــد بــر اینکــه اصفهــان و ایروان 
شــهری دیپلماســی  جهانــی  نمــاد  بــه  تواننــد   مــی 

)Urbano( تبدیــل شــوند، تصریح کــرد: اصفهــان نه تنها 
 دارای خواهرخوانده های خوبی اســت بلکــه مانند ایروان عضو 
سازمان های جهانی بین المللی بســیاری نیز هست و به همین 
دلیل نیز هر دو شــهر می تواننــد از ظرفیت هــای بین المللی 
یکدیگر به نحو احســن اســتفاده کنند. جمالی نــژاد عالوه بر 
 پیشنهاد توسعه گردشگری میان دو شهر اصفهان و ایروان، زمینه 
سرمایه گذاری مشترک و مجزا میان شرکت های ایرانی و ارمنی 
را فراهم دانســت و خاطرنشان کرد: شــهرداری اصفهان دارای 
شرکت های بسیار با تنوع فعالیت های مختلف است و  می تواند 
با اعطای مجوزهای الزم یا اراضی مورد نیاز بســترهایی را برای 
سرمایه گذاری های مشــترک یا مجزا میان شرکت های ایرانی 

و ارمنی فراهم کند.

جمالی نژاد:

اصفهانوایرواننمادجهانیدیپلماسیشهریمیشوند

جلفای اصفهان 
يکی از محورهای 

مهم گردشگری 
اين شهر محسوب 

می شود و اين 
نشان می دهد 

که اصفهان مهد 
زندگی تنگاتنگ 

و دوستانه همه 
اديان بوده است

شهردار اصفهان در ديدار با سفیر ارمنستان با اشاره به تشــابهات فراوان فرهنگی میان دو کشور ايران و 
جمهوری ارمنستان، اظهار کرد: خوشبختانه ارتباط فیما بین دو کشور ديرينه، پر سابقه و در همه حوزه های 
موجود اعم از فرهنگی، سیاســی و تاريخی به بهترين شکل ممکن تاکنون صورت گرفته است. اعتقاد دارم 

دو کشور ايران و ارمنستان بسیار بیشتر از ساير کشورها اشتراکات فرهنگی، معنوی و راهبردی داشته اند.
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پیشنهاد سردبیر: 
شوک کی روش به ذوب آهن

رضا نوروزی دلش برای سوشــا مکانی تنگ شده و امیدوار است 
بار دیگر او را در تیم ملی ببیند.

 دلتنگی مهاجم صنعت نفت 
برای سوشا مکانی

فوتبال جهان

سرمربی تیم فوتبال یوونتوس مدعی شــد تیمش با یوونتوسی 
که سال های گذشته در رقابت ها حضور داشت، تفاوت دارد.

ماســیمیلیانو آلگری پس از پیروزی یک بر صفر تیمش در خانه 
التزیو که تک گل سامی خدیرا پیروزی بانوی پیر را در این بازی 
رقم زد، اظهار داشــت: ما باید راه مان را ادامــه دهیم. دمای هوا 
امشب خیلی باال بود و ما در نیمه اول مرتکب اشتباهات فراوانی 
شــدیم. در نیمه دوم بازی مان بهتر شد، اما یادم هست که شش 

حرکت اول کوادوو آساموا بد بودند.
آلگری در پاسخ به این ســوال که آیا یوونتوس فعلی قوی ترین 
 یوونتوســی اســت که با آن کار کــرده، گفت: ایــن یوونتوس 
با یوونتوس های قبلی فرق دارد. ما در قیاس با سال های گذشته 
بازیکنان جدید فراوانی را به ترکیب مان اضافه کرده ایم. در واقع 
اشتباه بود به ســراغ بازیکنانی شــبیه بازیکنان قبلی خودمان 

می رفتیم.
» با ناکامی یوونتوس برای جذب بلیز متویدی از پاری سن ژرمن، 
آیا یوونتوس به ســراغ یک هافبک دیگر خواهد رفت؟ «، آلگری 
در پاسخ به این سوال عنوان کرد: من به باشگاه گفته ام که برایم 
بازیکنان خوب بیاورد. پس از آن خواهم فهمید که چطور از این 

بازیکنانم بهترین بازی ها را بگیرم.

 باشــگاه تورینو هم به جمع خواســتاران جوهارت، دروازه بان 
در آستانه جدایی منچسترسیتی پیوست.

پس از جذب کلودیو براوو، سنگربان شیلیایی از بارسلونا، عرصه 
برای هارت تنگ شــده و او چاره ای غیر از تــرک تیم گواردیوال 
ندارد. در این شــرایط پس از دورتموند و میالن حاال تورینو هم 
خواهان این بازیکن اســت. تورینو پیش از ایــن به دنبال جذب 
 ســالواتوره ســریگو، دروازه بان دوم پاری ســن ژرمن بــود، اما 
او درنهایت به شکل قرضی به ســویا پیوست. البته تیم ایتالیایی 
حتی در صورت جــذب قرضی هارت توان پرداخت دســتمزد 
 3/8 میلیون یورویی او را ندارد. در این شــرایط ســاندرلند هم 

قصد دارد هارت را جایگزین ویتو مانونه مصدوم کند.

یک نشریه انگلیسی مدعی شــد آقای خاص به اموال کارگران 
دســتبرد زده است. نشــریه » ســان « انگلیس گزارش داد که 
دردســرهای ژوزه مورینیو تمام نشــدنی اســت، مربی ای که 
فصل گذشــته پیش از اخراج از ســمت ســرمربیگری چلسی 
با اوا کانیرو، پزشــک تیم چلسی وارد نزاعی شــد که در نهایت 
 پس از دادگاهی شــدن پذیرفــت غرامتی 5 میلیــون پوندی 
به این خانم جبل الطارقی بپردازد.» سان « خبر داد که مورینیو 
هفته گذشته در محل تمرینات منچستریونایتد با کارگرانی که 
مشــغول کار بوده اند، درگیری لفظی پیدا کرده و این درگیری 
به جایی کشــیده که آقای خاص ابزار آنها از جمله بیل شــان را 

برداشته است.
ماجرا از این قــرار بوده کارگرانی که مشــغول کار بوده اند محل 
کار خود را با مخروط هــای تمرینی منچســتریونایتد و پرچم 
کرنر نشــانه گذاری کرده بودند که این بــا واکنش آقای خاص 
همراه شد. گفته شــده کارگران از این حرکت سرمربی پرتغالی 

منچستریونایتد عصبانی و خشمگین شده بودند.

سرمربی آرسنال از به خدمت گرفتن 2 بازیکن جدید خبر داد.
آرسن ونگر، سرمربی مشهور فرانسوی آرسنال ادعا کرد تیمش 
عملیات خرید لوکاس پــرس از دپورتیو الکرونیا و شــکودران 

موستافی از والنسیا را با موفقیت به اتمام رسانده است.
 او در این باره گفت: » موســتافی و پــرس را خریده ایم و آن ها 
به زودی برای ما بازی می کنند. شــروع هفته آینده خبر انتقال 
رسمی این دو بازیکن اعالم می شــود. برای این خریدها بسیار 
تــالش کردیم و دیگــر هدفی بــرای خرید تابســتانی نداریم. 
 خوشــحالم کــه اوزیل باالخــره به جــای پــاس گل، گل زد. 

حاال خیلی خیلی خوشحالم. «

آلگری: 

این یوونتوس 
با یوونتوس های قبلی فرق دارد

تورینو، مشتری جدید هارت

دستبرد مورینیو به اموال کارگران!

ونگر خریدهای جدید را » لو « داد

فضای مجازی

قاب روز

پابه توپ شدن نکونام در اردوی تیم ملی

جــواد نکونــام که بــه تازگــی به 
 عنوان دســتیار کارلوس کی روش 
در تیم ملی فوتبال مشــغول به کار 
شــده اســت، همچنان در عطش 
بازی کردن اســت. او که به تازگی 
 از فوتبــال خداحافظــی کــرده، 
به گفته بســیاری از کارشناســان 
می توانســته همچنان فوتبالش را 
در ســطح حرفه ای دنبال کند، اما 
 تصمیمش بر این بــوده که در اوج 

از فوتبال وداع کند.
نکونام در تمریــن اخیر تیم ملی که 
برای اولین بار کنــار کی روش قرار 
گرفت، پا به توپ شد و به یاد دوران 
بازیگری خود دقایقی همراه نفرات 

بازی کرد.

لیگ ســتارگان هندبال ایران در حالی قرار بود شهریور ماه 
آغاز شــود که در این روزها خبر از احتمال تعویق آن و آغاز 

مسابقات از اوایل مهر ماه مطرح شده است. 
ضمن اینکه انصراف تیم های دانشگاه آزاد و استقالل تهران 
از حضور در لیگ برتر نیز نوید بخش تکرار اتفاقات گذشــته 

در لیگ هندبال است.
در این سال ها قرعه کشی لیگ با تعدادی تیم و سپس تغییر 
در تعداد و نام تیم های حاضر در ابتدای فصل و حتی انصراف 
تیم ها در میانه های مســابقات به موضوعــی کامال تکراری 
تبدیل شــده اســت و انصراف دو تیم پیش از آغاز لیگ نیز 

چندان جای تعجب نداشت!
آنچه اما در این دو سال در هندبال ایران دیده می شود بدون 
تیم ماندن بازیکنان ملی پوش است. اتفاقی که سال گذشته 
رخ داد و ظاهرا امســال با شدت بیشــتری دنبال می شود. 
بیرون ماندن 4 بازیکن بزرگ هندبــال  ایران از لیگ فصل 
 گذشــته اتفاقی بود که تــا مدت ها برای خانــواده هندبال 
قابل هضم نبود و این بازیکنان بــا حضور در تیم کفش ملی 
مجبور شــدند بدون قرارداد و دریافت حــق و حقوق و تنها 

برای حفظ آمادگی خود در لیگ شرکت کنند.
سایر بازیکنان نیز شــرایط بهتری نداشتند و انباشته شدن 
مطالبات آنها در فصل گذشته به یک مشــکل بزرگ برای 
باشگاه ها و بازیکنان تبدیل شده است و بسیاری از بازیکنان 
معتقد بودند کــه تنها30 درصد از قــرارداد خود را دریافت 

کرده اند.
در کنار مسائلی که فصل گذشته لیگ هندبال را دستخوش 
مشــکالت زیادی کرد باید به کاهش قرار داد بازیکنان نیز 
اشــاره کرد؛ موضوعی که باعث شــد برخی از بازیکنان در 
میانه های راه حضور در لیگ های اروپایی و عربی را به ایران 

ترجیح دهند و حتی قید حضور در تیم ملی را نیز بزنند.
با اتفاقات گذشته انتظار می رفت برای فصل جدید و با حضور 
تیم های بزرگی مثل اســتقالل و دانشــگاه آزاد شاهد لیگ 
قدرتمندی در هندبال باشیم و بازیکنان ملی پوش با حضور 
در تیم های داخلی نشــاط مضاعفی را در لیگ ایجاد کنند، 
 اما هنوز استارت لیگ زده نشــده این دو تیم انصراف دادند 
 تا لیگ ســتارگان به گفته کرمــی، مدیر ســازمان لیگ، 

با10 تیم آغاز شود.
کاهش چشمگیر پیشــنهادهای قرارداد بازیکنان و رسیدن 
آن به مبالغی در حدود40 تا50 میلیون تومان باعث شــده 
 برخی از بازیکنان خانه نشــینی را به هندبال ترجیح دهند. 
در این میــان یکی از بازیکنان لژیونر هندبــال ایران معتقد 
اســت که مسافرکشــی را به حضور در لیگ هندبال ایران 

ترجیح می دهد.

لشگری از ملی پوشان پشت 
درهای لیگ ستارگان هندبال

درحاشیه

فارغ از نتایجی که در میدان مسابقه گرفته شد در این المپیک 
شاهد رفتارهایی از سوی ورزشکاران و مخاطبان ایرانی بودیم 
که بار دیگر نشــان داد ایران راه زیادی تا رســیدن به اخالق 

حرفه ای ورزش دنیا دارد.
برد و باخت جزو ماهیــت اصلی ورزش هســتند و نمی توان 
آن را از ایــن پدیده جدا کــرد. قطعا در هر میدانی شکســت 
اتفاق ناخوشــایندی برای شــخص بــه حســاب می آید، اما 
 باید آموخت کــه بعد از هــر اتفاقی ولو ناراحــت کننده باید 

عکس العمل و واکنش مناسبی داشت.
واکنش تکراری عبدولی بعد از شکست

یکی از اتفاق های دور از اخالق، رفتار ســعید عبدولی بعد از 
شکست در کشــتی فرنگی برابر » مارک مادسن « دانمارکی 
 بود. او بعد از ناکامی برابر این حریف لفظ و رفتار نادرســتی را 
از خود بــه نمایش گذاشــت. رفتاری که می توانســت باعث 
اخراج او از مسابقه ها شود و حتی نتواند به مدال برنز برسد. در 
المپیک لندن و بازی های آســیایی اینچئون نیز شاهد شیوه 
 نادرســت اعتراض او بودیم. گویی عبدولی در هر مســابقه ای 

در انتظار ناداوری و شکست است.

شب شکست قوی ترین مرد المپیک
بهداد ســلیمی در ماه های اخیر با وجود پشــت سرگذاشتن 
دوران مصدومیت ســخت خودش را به بــازی های المپیک 
رســاند تا بتواند باردیگر برای نام ایران به مصاف پوالد ســرد 
برود و عنوان قوی ترین مرد المپیک را برای ایران حفظ کند، 

اما در نهایت همه شاهد اشک های قوی ترین مرد بودند.
صرف نظر از ناداوری که به اعتقاد کارشناســان نســبت به او 
صورت گرفت، اما رفتار شــخصی او به عنوان فردی که عنوان 
 قوی ترین مرد را بــا خود یدک مــی کشــید، دور از انتظار 

بود. 
گریه های بهداد سلیمی و نوع اعتراضش به هیئت ژوری شاید 

اگر اتفاق نمی افتاد بهتر بود.
خاطره شــیرین کیمیــا و کیانــوش و طعم تلخ 

ناسپاسی ها
یکی از بهترین شب های المپیکی ایران نه تنها در ریو بلکه در 
همه دوره ها شبی بود که کیمیا علیزاده موفق شد اولین مدال 

تاریخ بانوان ایران را در المپیک کسب کند. 
مدالی که هرچند برنز بود، اما برای ایران بیشــتر از طال ارزش 

داشت. 
شــیرینی خاطره و افتخاری که علیزاده برای ایران به ارمغان 
آورد خیلی زود طعم تلخی را به خود گرفت. ویدئوی منتشــر 
شده از ســوی کیمیا علیزاده در فضای مجازی و صحبت های 
او باعث شد که بسیاری از رفتار این بانوی موفق ورزش تعجب 
کنند. او اعالم کرد که کادر فنی پیشین خود یعنی مینو مداح 
هیچ ســهمی در موفقیتش ندارد. این اتفاق در حالی رخ داد 
که او مدت زیادی را با مداح کار کــرد و در چند ماه منتهی به 
 المپیک مربی خودش را تغییر داد و کمرانی که از ابتدا با او کار 
می کــرد را جایگزین مداح کــرد. صرف نظر از میــزان تاثیر 
مداح یا کمرانی بــر موفقیت علیــزاده، اما ایــن صحبت ها 
کامال غیرحرفــه ای بــود. رفتاری کــه کیانوش رســتمی 
 اولین طالیــی کاروان ایــران نیز از خود به نمایش گذشــت 
تاســف برانگیز بــود. او از ماه هــا پیش اعالم کــرده بود که 
 زیرنظــر ســجاد انوشــیروانی ســرمربی تیم ملــی تمرین 
نمی کنــد. او بعد از قهرمانی و رکورد شــکنی شــیرینش در 
 المپیک در اولیــن جمله های خود اعالم کــرد که هیچ کس 
او را کوچ نکرده اســت و خودش این کار را انجام داده و پاسخ 
 زحماتش را گرفته اســت. در تالش هیچ یک از ورزشــکاران 
و تاثیر فراوان خودشان در موفقیت به دست آمده شکی وجود 
 ندارد، اما ناسپاســی رفتاری بود که در صحبت های رستمی 
و حتی علیزاده دیده شد. ورزشــکاران حرفه ای می دانند که 

هیچ کس به تنهایی نمی تواند موفق باشد.
فحاشی مخاطبان بعد از شکست

 دوســال پیــش و بعد از بــازی تیــم ملــی فوتبــال ایران 
در جام جهانی برابر آرژانتین » لیونل مسی « از سوی کاربران 
ایرانــی فضای مجــازی مورد هجوم قــرار گرفت و بــا الفاظ 
نامناسبی روبه رو شــد. این موضوع بعد از بازی ایران و ایتالیا 
درمورد » ایوان زایتســف « بازیکن تیم ملی این کشور هم رخ 
داد. آخرین اتفــاق رخ داده از رفتارهــای مخاطبان ایرانی در 
صفحه مجــازی » آردا توران « فوتبالیســت ترکیه ای رخ داد 
که بعد از پیروزی هم وطنش در فینــال المپیک برابر کمیل 
قاسمی به او تبریک گفت. توران به دلیل این تبریک از سوی 

کاربران ایران مورد هجوم قرار گرفت.
این رفتار نشــان می دهد بسیاری از ورزشــکاران ما و حتی 
مخاطبان اخالق حرفه ای ورزش را به خوبــی یاد نگرفته اند. 
 ورزش پدیده ای فراتر از مســابقه برای پیروزی اســت و حتی 
 در بسیاری از میادین پیروزی و شکســت اهمیتی حیاتی تر 

از یک پدیده معمولی به خود گرفته است.
 اما برای قهرمان بودن و پهلوان بودن مدال مهم نیســت باید 
 یاد گرفت که در زمــان پیروزی چگونه بود و زمان شکســت 

چه کرد.

اخالق حرفه ای، گمشده ورزش ایران؛

مروری بر رفتارهای نادرست ورزشکاران در المپیک

ورزش پدیده ای 
فراتر از مسابقه 

برای پیروزی است 
و حتی در بسیاری 
از میادین پیروزی 
و شکست اهمیتی 

حیاتی تر از یک 
 پدیده معمولی 

به خود گرفته است

بازی های المپیک 2016 ریو به مانند کشورهای دیگر برای ایران نیز اتفاق های تلخ و شیرینی داشت هرچند بیشتر 
آن ها رنگ و بوی غم و ناراحتی به خود گرفت.

سرمربی تیم ملی روی نام هر سه ملی پوش ذوب آهن خط قرمز کشید. 
از آنجا که لیســت تیم ملی برای بازی با تیم های قطر و چین از مرحله 
انتخابی جام جهانی به صورت رســمی اعالم نشد غایبان اولین جلسه 
تمرینی ملی پوشان که در مجموعه ورزشی پژوهشگاه نفت برگزار شد 

مشخص می کرد که نفرات خط خورده چه کسانی هستند.
نکته عجیب آنکه هیــچ یک از ســه بازیکن ذوب آهن کــه تیم ملی 
 را در اردوی ایتالیــا همراهــی کردنــد در 2 دیدار رســمی پیش رو 

حضور ندارند.
 البته با توجه به آنکه ملی پوشــان ذوب آهن و به ویژه مرتضی تبریزی 
و احسان پهلوان سابقه چندانی در تیم ملی نداشتند و تازه وارد محسوب 
می شــدند، خط خوردن آنها پس از اضافه شدن بازیکنان لژیونر خیلی 
اتفاق دور از ذهنی نبود، اما شاید کمتر کســی هم تصورش را می کرد 
که هر ســه بازیکن ذوب آهن در آن واحد خط بخورند و حتی رشــید 

مظاهری نیز جایی در لیست نهایی نداشته باشد.

رضا شاهرودی از تصمیم باشگاه پرســپولیس مبنی بر بخشیدن رامین 
رضاییان دفاع کرد و گفت: من فکر می کنم ایــن اتفاق، خبر خوبی برای 

هواداران بود و اتفاق خوبی رخ داده است.
وی ادامه داد: از یک طرف، رضاییان تا به حال10 بار از رفتاری که داشت 
عذرخواهی کرده و از طرف دیگر در استقالل و پرسپولیس، این هواداران 
هســتند که تعیین می کنند چه کســانی باشند و چه کســانی نباشند. 
 هواداران در فضای مجازی نشــان دادند هنوز به رضاییــان عالقه دارند 

و باشگاه نیز بابت همین قضیه کار خوبی کرد که این بازیکن را برگرداند.
مدافع - هافبک پیشین پرسپولیس خاطر نشــان کرد: همین اشتباه را 
مهدی طارمی هم داشت ولی این بازیکن را با دو بار عذرخواهی بخشیدیم 
و حاال که رضاییان چپ و راست عذرخواهی می کند، باالخره باید او را هم 

ببخشیم. رضاییان قتل که نکرده! رفته و حاال هم پشیمان است. 
در فصلی که پرسپولیس باید برای قهرمانی بجنگد، اتفاقا حضور رضاییان 

می  تواند بسیار موثر باشد.

شوک کی روش 
به ذوب آهن

.

 آیا مشــکل ســربازی ســروش رفیعی همچنان به قــوت خود 
باقی  است؟ 

بعد از حذف ســروش رفیعی و چنــد بازیکن دیگــر از تیم ملی 
 خیلی از خبرنگاران  بــه دنبال این بودند که آیا ســروش رفیعی 
 به علت مشکالت سربازی حذف شده یا مسایل فنی که هیچ کدام 

از مسئوالن در این باره پاسخی ندادند. 
البته پیش از این مهدی تــاج، رییس فدراســیون فوتبال از حل 
مشــکل ســربازان برای حضور در تیم ملی خبر داده بود و حتی 
 ســروش رفیعی تیم ملی را در اردوی ایتالیــا همراهی کرد ولی 
 به نظر می رســد ســکوت مســئوالن فدراســیون بــی دلیل با 

خط خوردن این بازیکن نباشد!

چرا رفیعی خط خورد؟ سکوت جهانبخش درباره سفر جنجالی به سرزمین های اشغالی
آی اســپورت - تیم آلکمــار در یورو 
 لیگ با مکابــی رژیم اشــغالگر قدس 
همگروه شــده و حاال بــرای خیلی ها 
سوال اســت که آیا علیرضا جهانبخش 
مقابل این تیم بازی می کند یا نه. قطعا 
ستاره ایرانی به ســرزمین های اشغالی 
ســفر نمی کند و این کامال مشــخص 

اســت. علیرضا اما در این باره سکوت 
کرده است. 

حتی وقتــی خبرنــگاران در این باره 
از جهانبخش می پرســند او می گوید 
ترجیح می دهد درباره چنین موضوعی 

حرفی به زبان نیاورد. 
ســتاره جوان تیم ملی عالقه ای ندارد 

تا هلندی ها نســبت به ایــن موضوع 
حســاس شــوند و به همین دلیل در 
سکوت می خواهد کارش را انجام دهد. 
ناگفته پیداست که جهانبخش تصمیم 
خود را گرفته و مثل دیگر ورزشــکاران 
ایرانی، بــه ســرزمین های اشــغالی 

نمی رود.
07

اشتباه رضاییان را طارمی هم 
کرده بود

آگهی تجدید مناقصه عمومی نوبت اول
)شماره 800/14840(

مناقصه گزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان 
موضوع تجدید مناقصه: واگذاری امور مربوط به بهره برداری، نگهداشت و تعمیرات جایگاه سوختگیری گاز طبیعی فشرده  CNG  قلعه شور.
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منطقه اصفهان. 
نشانی محل دریافت و تحویل اسناد:  اصفهان، خیابان چهارباغ باال، جنب پمپ بنزین، امور قراردادها. 

جهت دریافت و تحویل اسناد مناقصه مراجعه حضوری نموده و یا از طریق سایتهای مشروحه ذیل مشاهده نمایند. 
تلفن تماس امور قراردادها 36244618-031 تلفن تماس شرکت: 031-36247001

مهلت دریافت اسناد:  از تاریخ چاپ آگهی لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 15 /6/ 95
مهلت تسلیم پاکات:  روز یکشنبه مورخ 28 /6/ 95

تاریخ گشایش پاکات:  ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 29 /6/ 95
شرایط متقاضی:

CNG مورد تائید مدیر طرح CNG کلیه شرکتهای مجاز بهره برداری از جایگاه های -
- عدم وجود سوء عملکرد در پیمانهای سنوات گذشته. 
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روان شناسی شخصیت 

داستان  کوتاهحکایت

پیشنهاد سردبیر: 
بشنو و باور نکن
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دانستنی ها

آیا می دانید انجیر خشک ، ۶ برابر مقوی تر از انجیر تازه است.
آیا می دانید ساالنه ۸۶ میلیون نفر به جمعیت جهان اضافه می شود.

آیا می دانید با پیشــرفت علم هنوز برای دانشــمندان ساختن عسل کشف 
نشده است.

آیا می دانید 90 درصد مردم در نیمکره شمالی زندگی می کنند.
آیا می دانید درخت خرمای نر، هرگز بار نمی آورد.

آیا می دانید پروتئین تخم مرغ بیشتر از شیر و گوشت است.
 آیا می دانید سرکه قدیمی ترین تیزابی اســت که توسط مصریان در حدود 

۳ هزار سال قبل کشف شد.
آیا می دانید در دنیا از هر ۵ نفر، ۴ نفر موهایش تیره می باشد.

آیا می دانید خرس کــواال هرگز آب نمی نوشــد و آب مورد نیــاز خود را با 
خوردن برگ گیاهان تامین می کند.

ارثیه مادری 

بیهوده نیســت اگر بگوییم مــادران، بهترین آموزگاران ما هســتند. وقتی 
دختر خردسالی بودم اغلب هنگامی که مادرم ســعی می کرد واقعیت را به 
 من بگوید یا مرا برای انجام کاری که دوســت نداشتم متقاعد کند. ناراحت 
می شــدم؛ اما پس از گذشت ســال ها به ارزش گرانبهای درس ها و نصایح 
مادرم پی بــردم. در واقــع حمایت و خردمنــدی مادرم در شــکل گیری 
شخصیت من موثر بود و به آن دلیل که همیشــه از کمک و حمایت او بهره 
بردم، فردی شــده ام که در حال حاضر هســتم. اغلب به توصیه، پشتیبانی 
 و کالم محبت آمیز مادرم نیــاز دارم. من از مادرم برای همــه چیز، به ویژه 

درس هایی که به من آموخت، سپاسگزارم.
1- فرزندان در اولویت هستند

همیشــه می دانســتم من و خواهرم مهم ترین افراد زندگی مادرم هستیم. 
یک خانم می تواند متخصصی کارآزموده و ممتاز، همسری وفادار و دلسوز 
و همچنین دوســت خوبی باشــد، اما هنگامی که فرزندی به دنیا می آورد، 
قبل از هر چیز باید یک مادر خوب باشــد. مادرم بــه خوبی از عهده زندگی 
شــغلی و انجام کارهای خانه بر می آمد؛ بنابراین در آن زمان هرگز از جانب 
او احساس کمبود محبت نکردم. از این نظر مادرم برایم الگوی بسیار خوبی 

است و امیدوارم در آینده من هم بتوانم مادر خوبی باشم. 
2- کار، بخش جدایی ناپذیر زندگی است

اینکه نیاز به پول نداری یا اینکه بی حوصله هستی، واقعا مهم نیست. اگر می 
خواهی فرد عاقل و فهمیده ای شــوی، باید تنبلی را در خود مهار کرده و با 
جدیت کار کنی. این حرفی بود که روزی مادرم به من گفت. من همیشه در 
کالم مادرم، افکار و اندیشه های الهام بخش را می بینم. او بسیار سختکوش 
اســت. گر چه مادرم مجبور بود گاهــی اوقات برای فراهم کــردن امکانات 
زندگی در دو شــغل کار کند، اما هرگز شکایت نکرد؛ چون واقعا به کاری که 
انجام می داد عالقه مند بود. اغلب موفقیت های مــن، مرهون کار و تالش 

مستمر و تصمیم گیری هایی است که از مادرم آموختم. 
3- هیچ چیز خانواده نمی شود 

مهم نیســت چند ســال دارید چون هر زمان که دچار ســختی و مشکلی 
 شوید همیشه به ســراغ والدینتان می روید. برخی افراد در بزرگسالی تازه 
 می فهمند که گاهی بــی ادبانه با مادرشــان رفتار کرده بــه او بی توجهی 
کرده اند یا زمانی را که باید با خانواده خود می گذراندند، وقف دوستانشــان 
کرده اند و اکنون از این کار پشــیمان هستند. حقیقت آن است که دوستان 
برای همیشه کنار ما نیستند؛ در حالی که در هر زمان و موقعیتی خانواده ما 

تنهایمان نمی گذارند. 

نســمان عرب این را که شنید دســت زد زیر مجمعه و غذاها را 
ریخت و خود مجمعه را هم جلوی چشــم فــراش ها مثل برگ 
کاغذ پاره کرد و به کناری انداخت! بعد هــم گفت این را ببرید 
پیش چهل گیســو بانو و بگویید نســمان عرب گفت هر وقت 
برادرانت آمدند بگــو بیایند پیش من تا مثــل این مجمعه له و 
لورده شان کنم.  هنوز حرفش تمام نشــده بود که نره دیوها به 
قالچه برگشتند و از ســر کوه نظر انداختند دیدند دو نفر کنار 
قالچه هســتند. به برادر کوچک تر گفتند بــرو و آن دو نفر را 
با اسب هایشــان ســر ببر و مزه شــراب کن و بیاور.  تا نره دیو 
کوچک تر آمد، نســمان عــرب بلندش کرد و بــر زمینش زد. 
بعد در یک چشــم بر هم زدن ســفت و ســخت دست و پایش 
را بســت و به کنــاری انداخت.  خالصــه هر هفت نــره دیو را 
یکی پس از دیگری به طناب بســت. در تمــام این مدت ملک 
جمشــید در خواب بود. وقتی بیدار شــد دید یــک تپه زردی 
 کنارش سبز شده! چشم باز کرد و درســت نگاه کرد دید هفت 

نره دیو را با طناب به هم گره داده اند.
نره دیوها بــه التماس افتادند و گفتند: ای ملک جمشــید ما را 
از بند آزاد کن، در مقابل شــرط می کنیم که خواهرمان چهل 
گیس بانو را پیشــکش تو کنیم.  ملک جمشید و نسمان عرب 
دســت و پای دیوها را باز کردند و به اتفاق وارد قلعه شدند. نره 
دیوها چهار پنج روزی از آنها پذیرایی کردند. بعد ملک جمشید 
گفت خواهرتان اینجا باشد من می خواهم بروم به شهر چین و 
ماچین و نامزدم را بیاورم. از آنجا که برگشتم خواهر شما را هم 

با خود می برم.
 این را گفت و از نره دیوها و چهل گیســو بانو خداحافظی کرد 
و با نســمان عرب راه افتاد. رفتند تا رســیدند کنــار دریا. یک 
کشتی قصد حرکت داشت. نسمان عرب دست زد لنگر کشتی 
را گرفت و به ناخدا گفت: ما دو نفر را هم باید ســوار کنی! ناخدا 

آنها را ســوار کرد. چند روزی هم روی دریا رفتند تا رسیدند به 
خشکی. از ناخدا و اهل کشــتی خداحافظی کردند و پرسان و 
جویان رفتند تا رسیدند به شهر چین و ماچین. دم دروازه شهر 
دادایی را دیدند. نسمان عرب رفت جلو و سالم کرد. گفت: دادا 
ما غریبیم و جــا می خواهیم. دادا گفت: مــن برای خودتان جا 

دارم؛ اما برای اسبانتان نه.
نســمان عرب دســت زد و یک مشــت زر ریخت تــوی دامن 
دادا و گفت جایی هم برای اســبان ما فراهم کــن. دادا طالها 
را که دید چشــمش باز شــد. ملک جمشــید گفــت: دادا ما 
آمده ایم ســراغ دختــر ریحانه جــادو. از او خبــر داری؟ دادا 
گفــت: ای آقــا کجــای کاری؟ امروز و فــردا دختــر ریحانه 
جادو را برای پســر پادشــاه چین و ماچین نــکاح می کنند. 
 خــود مــن هــم پابئــی او هســتم. ملــک جمشــید گفت: 
ای دادا اگر کمک کنی که دختر را بدزدیم از مال دنیا بی نیازت 
می کنم. این را گفت و مشت دیگری زر در دامن او ریخت. دادا 
گفت: باشــد، فردا که او را به حمام می برند، شما اگر می توانید 
او را بدزدید. من هم خبر به دختر ریحانه جادو می برم تا آماده 

باشد و حواسش را جمع کند.
خالصه فــردا صبــح وقتی خواســتند عــروس را بــه حمام 
ببرند رفتنــد و دختــر را از چنــگ همراهانــش در آوردند. 
نســمان عرب به ملــک جمشــید گفت: تــو دختــر را ببر، 
جنگ شــهر با مــن. ملک جمشــید دختر را پشــت اســب 
گذاشــت و به تاخت از شــهر دور شد. نســمان عرب هم توی 
شــهر افتاد و لشــکر چین و ماچین را مثل علف درو کرد و به 
 زمین ریخت و پشــت اســب پرید و به ملک جمشــید رسید.

 تاخت کنان آمدند تا رســیدند لب دریا. در کشــتی نشستند و 
آمدند تا رسیدند به قالچه چهل گیس بانو. چند روزی هم آنجا 
میهمان بودند و بعد چهل گیس بانو را هم برداشتند و آمدند تا 

رسیدند به حوالی شهر خودشــان. نسمان عرب گفت: ای ملک 
جمشــید تو چهار پنج سال است که از این شــهر در آمده ای و 
معلوم نیست پس از تو در اینجا چه گذشته است. آیا پدرت شاه 
است یا نه؟ مملکت تحت امر او هست یا نه؟ مرده است یا زنده؟ 
پس شرط احتیاط این است که ما اینجا بمانیم و تو خودت تک 
و تنها بروی و اگر اوضاع آرام بود خودت ســراغ مــا بیا، اما اگر 
خودت نیامدی و کــس دیگری آمد ما می فهمیــم که برای تو 

اتفاقی افتاده است. هر کس غیر از خودت آمد او را می کشیم.
ملک جمشــید هم قبول کرد و به تنهایی رفت و وارد شهر شد. 
به پادشــاه خبر دادند که پسرت برگشته. پادشــاه دستور داد 
به پیشــواز او بروند و او را با ســاز و دهل وارد کاخ کنند. شــاه 
پســرش را در آغوش کشید و سرگذشــت او را در سفر چین و 
ماچین پرسید. شــاهزاده هم هر چه را بر ســرش آمده بود از 
اول تا آخر تعریف کرد. پادشــاه از شــنیدن سرگذشــت پسر 
و اســم چهل گیســو بانو آه از نهادش برآمد؛ چرا کــه او از اول 
عاشــق چهل گیســو بانو بود اما از ترس بــرادران نره دیوش 
نتوانســته بود به او برســد. حاال که دید چهل گیسو بانو با پای 
خودش به شــهر او آمده هوس بر عقلش چیره شــد و تصمیم 
 گرفت کــه هر جــور شــده او را از چنــگ پســرش در آورد. 
به همین خاطر وزیرش را صدا زد و گفــت: ای وزیر بیا و کاری 
 بکن که شر این پســر را یک جوری کم کنیم، بلکه من به وصال 
چهل گیس بانو برســم. وزیــر گفت تنها راهش این اســت که 
ملک جمشید را بکشیم. پادشاه گفت: به چه طریق؟ وزیر گفت 
 با یک کلکی دســت هایش را می بندیم و بعد ســربه نیستش

 می کنیم.
ساعتی بعد وزیر پیش ملک جمشید آمد و گفت: ای شاهزاده تو 
زور و قدرتت خیلی زیاد است و در سفر چین و ماچین کارهای 
زیادی انجــام داده ای، اما برای اینکه کســی در زور و قدرت تو 
شک نکند ما دست های تو را می بندیم و تو جلوی چشم مردم 
بندها را پاره کن تا همه زور تورا به چشم ببینند و حکایت سفر 
چین و ماچین تــورا باور کنند. خالصه ملک جمشــید را گول 

زدند و دست هایش را با چله )طناب( شیراز از پشت بستند.

1- چشــم های نزدیــک بیــن و دور بیــن: این 
چشــم ها دارای اختالالتــی هســتند کــه هیــچ یک از 
 آنها تاثیری بر شــخصیت افــراد ندارند. افــرادی که فکر

 می کنند با عینک زیبایی چهره شان کمرنگ می شود باید 
 گفت که عینک، شخصیتی اجتماعی از دید دیگران به فرد

 می دهد. اگر فرد مغرور و خودبین باشــد، دوســت ندارد 
برای رفع این اختالل از عینک استفاده کند. 

2-چشــم های لوچ: این افراد مهربان، دوست داشتنی، 
فعال و سختکوش هستند و ممکن است در میانسالی دچار 

مشکل مالی شوند. بهتر است در این سن امور مالی خانه به 
آنها داده نشود. 

3- چشم ها با هاله ای از سیاهی: این حالت در جوانان، 
هشــداری برای در خطر بودن سالمتی آنهاست یا اشکالی 

در فعالیت مالی در میانسالی می باشد. 
4- چشم ها با پلک زدن فراوان و خیلی آهسته: این 
عمل گاهی به علت تیک عصبی گذرا ایجاد می شود. غالبا 
پلک زدن زیاد نشــانه عدم ثبات ذهنی و در حالت عکس، 
نشان دهنده آن است که این افراد نسبت به دیگران ثبات 
و اعتماد به نفس کمتری دارند و اگر طوالنی شــود نشانه 

اختالل عصبی نسبی و موقتی است. 

5- چشم ها با سفیدی زرد رنگ و مه گرفته: بیشتر در 
افراد معمولی و یا شخصی که بیش از حد کار می کند دیده 

می شود که با استراحت به حالت اول بر می گردد. 
6- چشم ها با سفیدی آبی رنگ: در کودکان نشانه آن 
است که از موضوعی وحشت دارند و مایل نیستند کسی آن 
را بداند. بهتر اســت با مهربانی، ارتباط خوبی با آنها برقرار 

کنید. 
7- چشم ها با ســفیدی قرمز: این افراد بسیار عصبی، 
هیجان زده و یا حالت شهوانی دارند. به صورت کوتاه مدت 
 ممکن اســت بر اثر بــاال رفتن چربی خون یا فشــار خون

 باشد.

اگر بخواهیم اعتماد به نفس را واقعا در خود 
حفظ کنیم باید: 

1- این عادت را که می خواهیم همیشه دیگران از ما 
راضی باشند را  از بین ببریم 

هر انسانی عقیده و رفتار منحصر به فرد خود را دارد، گاهی 
 اوقات عــده ای از افراد می تواننــد افکار خــود را در عین

 تفاوت هایی که با هم دارند هماهنگ کنند، ولی این کلیت 
ندارد و همیشگی نیست. اگر ما این باور را داشته باشیم که 
همه باید از ما راضی باشــند این را بدانیم که کامال شکست 
خورده ایم. چون در برابر این افراد باید افکار و نفس وجودی 
خود را کنار بگذاریم و برای راضی شدن آنها کاری کنیم که 
کامال با خواسته ما متفاوت است، اینجاست که نتوانسته ایم 

اعتماد به نفس خود را حفظ کنیم. 
کسی که می خواهد اعتماد به نفسش را حفظ کند روزهایش 
را تلف نمی کند تا نقشــی را بازی کند کــه دیگران برایش 
انتخاب کرده اند. او موظف به قضاوت درباره رویای دیگران 
 نیســت و وقت خود را به انتقاد از تصمیمــات دیگران تلف

 نمی کند. 
2- سعی کنیم در جمع قرار بگیریم 

حفظ اعتماد به نفس در تنهایی بی معنی است. از اینکه در 
جمع قرار بگیریم هیچ بیمی نداشته باشیم، مرتبا این جمله 
را با خود تکرار کنیم: »اگر من در این جمع به خصوص قرار 
گرفته ام حتما در ســطح بقیه افراد این جمع هســتم، من 
چیزی کمتر از بقیه ندارم و کســی کمتر از بقیه نیستم، اگر 
چنین بود اکنــون این نبودم پس می توانــم ابراز نظر کنم، 
صحبت کنم و خود را نشان دهم.« البته مواظب باشیم این 
جمله را که با خود تکرار می کنیم فقط برای تقویت اعتماد به 

نفس است نه خود را برتر از دیگران دیدن. 

- اگر می توانید رویای کاری را داشته باشید، آن کار شدنی 
است. 

- برخی رویدادها تو را از پــا خواهند انداخت، ولی چه خوب 
است اگر بتوانی اینگونه بیاندیشــی که اگر شب نبود هیچ 

اسمی نداشتیم که برای روز بگذاریم. 
- انسان بیشترین مشکل را با کســانی ندارد که به آنها بدی 
کرده است، بلکه با شــاهدانی دارد که با قیافه داور نیکوکار 

وارد ماجرا می شوند. 
- حیات، مال و موجودیت من و امثــال من در برابر حیات و 
استقالل و عظمت و سرفراری میلیون ها ایرانی و نسل های 
متوالی این ملت، کوچک ترین ارزشی ندارد و از آنچه برایم 
پیش آمده هیچ تاســف ندارم و یقین دارم وظیفه تاریخی 

خود را تا سر حد امکان انجام داده ام.  

اعتماد به نفس

هایالیت

یک مرد الف زن، پوســت دنبه ای چرب در خانه داشت و هر 
روز لب و سبیل خود را چرب می کرد و به مجلس ثروتمندان 
می رفت و چنین وانمــود می کرد که غــذای چرب خورده 
است. دست به سبیل خود می کشید. تا به حاضران بفهماند 

که این هم دلیل راستی گفتار من. اما ...
شکمش از گرســنگی ناله می کرد که  ای درغگو، خدا، حیله 
و مکر تو را آشــکار می کند! این الف و دروغ تــو ما را آتش 
می زند. الهی، آن سبیل چرب تو کنده شود، اگر تو این همه 
الف دروغ نمــی زدی، الاقل یک نفر رحــم می کرد و چیزی 
به ما می داد. ای مرد ابلــه، الف و خودنمایی روزی و نعمت 
را از آدم دور می کند. شکم مرد، دشــمن سبیل او شده بود 

و یکســره دعا می کرد که خدایا این درغگو را رســوا کن تا 
بخشــندگان بر ما رحم کنند و چیزی به این شــکم و روده 
برسد.عاقبت دعای شکم مستجاب شد و روزی گربه ای آمد 
و آن دنبه چرب را ربود. اهل خانه دنبــال گربه دویدند ولی 
گربه دنبه را برد. پســر آن مرد از ترس اینکه پدر او را تنبیه 
کند رنگش پریــد و به مجلس دوید و با صــدای بلند گفت: 
پدر! پدر! گربه دنبه را بــرد. آن دنبه ای که هر روز صبح لب و 
ســبیلت را با آن چرب می کردی. من نتوانستم آن را از گربه 
بگیرم. حاضران مجلس خندیدند آنگاه بر آن مرد دلســوزی 
کردند و غذایش دادند. مرد دید که راســتگویی سودمندتر 

است از الف و دروغ.

روزی مرد جوانی هنگام عبور از بیابان، به چشمه آب زاللی 
رسید.

 آب به قدری گوارا بود که مرد، ســطل چرمی اش را پر از 
آب کرد تا بتواند مقداری از آن آب را برای استادش که پیر 
قبیله بود ببرد. مرد جوان پس از مســافرت چهار روزه اش، 

آب را به پیرمرد تقدیم کرد.
 پیرمرد، مقدار زیادی از آب را الجرعه ســر کشید و لبخند 
گرمی نثار مرد جوان کرد و از او بابت آن آب زالل بســیار 

قدردانی نمود. 
 مــرد جــوان بــا دلــی لبریــز از شــادی به روســتای 

خود بازگشت.

 اندکی بعد، اســتاد به یکی دیگر از شاگردانش اجازه داد تا 
از آن آب بچشد.

  شــاگرد آب را از دهانش بیرون پاشــید و گفت: آب بسیار 
بد مزه است.

 ظاهرا آب به علت ماندن در ســطل چرمی، طعم بد چرم 
گرفته بود. شاگرد با اعتراض از استاد پرسید:

 آب گندیده بود. چطور وانمود کردید که گواراست؟
 استاد در جواب گفت:

 تو آب را چشیدی و من خود هدیه را چشیدم.
  این آب فقــط حامــل مهربانی سرشــار از عشــق بود و 

هیچ چیز نمی تواند گواراتر از این باشد.

مرد الف زن

8 درس شگفت انگیز مادرانه)1( 

شخصیت شناسی و نوع حالت چشم ها )6(

 ملک جمشید و چهـل گیسو بانو )قسمت دوم(

طعم هدیه

»با ایــن اعتقاد زندگی کنــم که کل جهان 
طرف من است و همیشه به آن بهترینی که 

در وجودم است، وفادار بمانم ...«
 »می دونی نصف بیشــتر دلخوریات از آدما 
برمی گرده به خودت؟ اشــکال کار درست 
از جایی شــروع می شــه که تو یــه رابطه، 
 طرف مقابلتو شــبیه خمیر بازی می بینی و 
می خوای اونو به شکلی در بیاری که دوست 
داری، شــکل دادن یه خمیر لذت بخشه اما 
شکل دادن به یه آدم غیر ممکن، فرسودت 

می کنه و البته اون آدم رو هم...
اینو یــاد بگیر هر آدمی شــکل خودشــه، 
 برچســب بد و خــوب نــزن رو آدمــا، اگر 
می تونی به همون شــکل دوستش داشته 
باش، اگر نمی تونی بی دلخوری، بی قضاوت 

بذارش کنار... «
»آدما مشــابه خودشــون رو پیدا می کنن، 
شــاید آدمی که االن کنارته و همیشه ازش 
دلخوری مشــابهت نیســت، به جای تغییر 
دادنش رهاش کن یــا اگه کنارش می مونی 
به همون شــکلی که هست دوستش داشته 

باش.

ساده بگم دوست داشتن به حرف راحته ولی 
در عمل سخته؛ دوســت داشتن گاهی کنار 
یار بودنه و گاهی ازش دور بودن و به یادش 
بودنه، دوست داشتن یعنی پذیرفتن خمیر 
مایه وجودی یه آدم بدون دســت بردن به 

اصلش.
نگاهتو به دوست داشتن عوض کن...«

» گاهی دلتنگی
شــبیه دیدن عکســی قدیمی میان آلبوم 

خانوادگیست
شبیه پیداکردن نوشته ای غبارگرفته

از زیر فرش های کف اتاق

چیزی مانند بوی کمرنگ عطر
از شیشه  خالی ادکلن مورد عالقه ات

دیدن شاخه گلی خشک
میان صفحات کتاب قطــوری که مدت ها 
بازش نکــرده ای، خواندن دوبــاره  کارت 

پستال های نم کشیده 
و مالقات اتفاقی با چهره ای که سال ها پیش 

همسایه ات بوده ...
ما در گذشته هایمان زندگی می کنیم

و همیشه جسممان
به ناچار

به روزهای بعدی منتقل می شود.«

در زمان های  دور، مرد خسیســی زندگی می کرد. او تعدادی شیشه 
برای پنجره های خانه اش ســفارش داده بود . شیشه بر، شیشه ها را 
درون صندوقی گذاشت و به مرد گفت باربری را صداکن تا این صندوق 
را به خانه ات ببرد من هم عصر برای نصب شیشــه ها می آیم. از آنجا 
که مرد خسیس بود، چند باربر را صدا کرد ولی ســر قیمت با آنها به 
توافق نرسید. چشمش به مرد جوانی افتاد، به او گفت اگر این صندوق 
را برایم به خانه ببری، ســه نصیحت به تو خواهم کرد که در زندگی به 
دردت خواهد خورد. باربر جوان که تازه به شهر آمده بود، سخنان مرد 
خسیس را قبول کرد. باربر صندوق را روی دوشش گذاشت و به طرف 
منزل مرد راه افتاد. کمی که راه رفتند، باربر گفت: بهتر اســت در بین 
راه یکی یکی سخنانت را بگویی. مرد خسیس کمی فکر کرد. نزدیک 
ظهر بود و او خیلی گرســنه بود. به باربر گفت: اول آنکه سیری بهتر از 
گرسنگی است و اگر کسی به تو گفت گرسنگی بهتر از سیری است، 
بشنو و باور مکن. باربر از شنیدن این سخن ناراحت شد زیرا هر بچه ای 

این مطلب را می دانست.
 ولی فکر کرد شاید بقیه نصیحت ها بهتر از این باشد.  همینطور به راه 
ادامه دادند تا اینکه بیشــتر از نصف راه را سپری کردند . باربر پرسید: 
خوب نصیحت دومت چه است؟ مرد که چیزی به ذهنش نمی رسید 
پیش خود فکر کرد کاش چهارپایی داشــتم و بدون دردســر بارم را 
به منزل می بردم. یکباره چیزی به ذهنش رســید و گفت: بله پسرم 
نصیحت دوم این اســت، اگر گفتند پیاده رفتن از ســواره رفتن بهتر 
است، بشنو و باور مکن.  باربر خیلی ناراحت شد و فکر کرد، نکند این 
مرد مرا سر کار گذاشته ولی باز هم چیزی نگفت.  دیگر نزدیک منزل 
رسیده بودند که باربر گفت: خوب نصیحت ســومت را بگو، امیدوارم 
این یکی بهتر از بقیه باشــد. مرد از اینکه بارهایش را مجانی به خانه 
رسانده بود خوشحال بود و به مرد گفت: اگر کسی گفت باربری بهتر 
از تو وجود دارد، بشنو و باور مکن.  مرد باربر خیلی عصبانی شد و فکر 
کرد باید این مرد را ادب کند بنابراین هنگامی که می خواست صندوق 
را روی زمین بگذارد آن را ول کرد و صندوق با شــدت به زمین خورد، 
بعد رو کرد به مرد خسیس و گفت اگر کسی گفت که شیشه های این 
صندوق سالم است، بشــنو و باور مکن.  از آن  پس، وقتی  کسی  حرف 
بیهوده می زند تا دیگران را فریب دهد یا سرشــان را گرم کند، گفته  

می شود که  بشنو و باور مکن.

زندگی زیباست  بشنو و باور نکن
انرژی مثبتضرب المثل

کاریکاتور)قاچاق کاال(

عیوب چشم ها: 
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حوادث ايرانيادداشت

پیشنهاد سردبیر: 
سنگدل ها اعتراف کردند

در حادثه آتش ســوزی بیمارســتان رازی تبریز یکــی از بیماران 
تبریزی در بخش روانی جان ســپرد. آتش ســوزی سحرگاه شنبه 
 در محــل نگهــداری تشــک و ملحفه بخــش روانی اتفــاق افتاد 

و بالفاصله دود غلیظی فضای بیمارستان را فراگرفت.
 به دنبال ایــن آتش ســوزی و همزمان بــا حضور آتش نشــان ها 
در محل حادثه اقدامــات الزم بــرای تخلیه بیماران انجام شــد. 
یکی از بیماران بــر اثر دودزدگــی دچار خفگی شــد و یک بیمار 
 دیگر هــم در بخش مراقبت هــای ویژه بســتری شــد. چند نفر 
از آتش نشــان ها هــم در جریــان امدادرســانی دچار مشــکالت 
تنفســی شــدند که آنها نیز در بیمارستان بستری شــدند. معاون 
عملیات ســازمان آتش نشــانی تبریــز هم جزییات آتش ســوزی 
در بخــش بیمــاران روانــی بیمارســتان رازی را تشــریح کرد.

 جلیــل ســتاری گفــت: ســاعت 1 و 37 دقیقــه بامداد شــنبه، 
 خبر آتش ســوزی در یکــی از طبقــات بیمارســتان رازی تبریز 
به ســازمان آتش نشــانی اعالم شــد. ســاعت 1 و 42 دقیقه نیز 
 نخســتین تیم آتش نشــانی به محل اعزام شــد و آتش نشــان ها 
به اطفای حریق پرداختند، اما با توجه به گســتردگی آتش سوزی 
و حضور بیمــاران، بالفاصله دو تیــم دیگر نیز راهی بیمارســتان 
شــدند. از آنجا که 35 نفــر از بیمارانی که در بخــش لقمان واقع 
 در طبقه دوم بیمارســتان بســتری بودنــد دچــار دودگرفتگی 
شــده بودنــد بالفاصله امدادرســانی بــه آنهــا در دســتور کار 
 قــرار گرفــت.وی درباره فوت یــک بیمار نیــز اظهار کــرد: یکی 
از بیماران وضعیت بســیار بدتری به نسبت سایر بیماران داشت که 
آتش نشــان ها اقدامات اولیه به منظور کمک به ایــن بیمار را انجام 
دادند. زمانی که امدادگران بیمارستان را ترک کردند بیمار مصدوم 

هنوز زنده بود، اما دقایقی بعد اعالم شد این فرد جان باخته است. 

معاون اجتماعی انتظامی اســتان کرمانشــاه از دســتگیری دو جوان 
 که یــک دختــر30 ســاله را اغفال کــرده بودنــد و قصــد انتقال وی 
به خــارج از کشــور را داشــتند، خبــر داد. محمدرضا آمویــی اظهار 
داشــت: در پی خبر والدیــن دختر30 ســاله مبنی بر عدم بازگشــت 
 دخترشــان بــه منزل طــی 2 روز گذشــته، موضــوع با قیــد فوریت 
در دســتور کار پلیس اطالعات شهرســتان کرمانشــاه قــرار گرفت.

 وی بیــان داشــت: پلیــس اطالعات شهرســتان بــا انجــام اقدامات 
و شــگردهای پلیســی از مقصد بعدی عامــالن اغفال دختــر خانواده 
کرمانشــاهی باخبر شــد و طی هماهنگی های به عمل آمده با انتظامی 
شهرســتان دیوان دره، موفق شــدند 2 مرد جوان را به همــراه یک زن 
دستگیر کنند که قصد داشــتند با خودروی ســواری پژو از مرز ارومیه 
خارج شوند. معاون اجتماعی انتظامی استان کرمانشاه عامل اصلی اغفال 
 این دختر را حضور ناآگاهانه در شــبکه های اجتماعــی و ارتباط گیری 
 با این 2 جــوان عنــوان کرد و با اشــاره بــه ترفند مجرمان ســایبری 
 در سوءاســتفاده از هویت کاربــران، گفت: از بیان اطالعات شــخصی 
و مالی در شــبکه های اجتماعی مبتنی بر وب و تلفــن همراه خودداری 

کنید تا از اخاذی و سوءاستفاده مجرمان در امان باشید.

آتش سوزی،
جان يک بیمار روانی را گرفت

دستگیری عامالن اغفال يک دختر 
پیش از خروج از کشور

به دنبال انتشــار این خبــر و بازتاب های گســترده این 
جنایت، رسیدگی به پرونده در دستور کار ماموران پلیس 
جنایی اســتان فارس قرار گرفت و ردیابی های تخصصی 

برای دستگیری عامالن قتل آغاز شد.
کارآگاهان در نخســتین گام ها و برای کشــف سرنخی 
برای کشف راز قتل به تحقیقات میدانی در محدوده بلوار 
امیرکبیر پرداختند. پس از بررســی تصاویر و فیلم هایی 
که برخی از مردم از صحنه جنایــت گرفته بودند، تصویر 
چهره ضاربان به دست آمد. در ابتدای تحقیقات فاش شد 
که این افراد پس از ارتکاب جنایت قصد خروج از کشور را 
دارند از این رو ردیابی متهمان به صورت ویژه در دســتور 

کارقرار گرفت.
سرانجام تحقیقات ویژه تیم جنایی در کمتر از یک هفته 
به نتیجه رســید و پلیس با همکاری ســازمان اطالعات 
ســپاه فجر استان موفق شــد با شناســایی مخفیگاه دو 
نفر از ضاربان جوان، آنهــا را در یزد و خرم آبــاد و در دو 
 عملیات غافلگیرانه دستگیر کند. یکی دیگر از ضاربان نیز 
در شــیراز دســتگیر شــد. پس از دســتگیری عامالن 

 این جنایت هولناک آنهــا برای انجام تحقیقات بیشــتر 
 به دادســرای جنایی شــیراز منتقل شــدند. ایــن افراد 
پس از انتقال به دادســرا نــزد بازپرس درخشــان به بزه 
 ارتکابی اعتراف کرده و مدعی شــدند پــس از درگیری 

بر سر رانندگی دست به این جنایت هولناک زده اند. 
 یکی از این مــردان ســنگدل در توضیح ماجــرا گفت: 
 روز حادثــه بر ســر رانندگی بــا قربانی درگیر شــدیم. 
 او به همراه مــردی که در خــودرواش بود پیاده شــده 
 و به ســمت ما آمدند. در ایــن میان دو نفر از مــا با چاقو 
 و یک نفر دیگر بــا تبر از خودرو پیاده شــدیم و به قربانی 

و همراهش چندین ضربه چاقو و تبر زدیم. 
 پس از ایــن ماجــرا از محل متواری شــده و هــر کدام 
به یکی از شهرها رفتیم. این اشــرار تبر به دست در ادامه 
تحقیقات نزد بازپرس پرونده جزییات بیشتری از جنایت 

را فاش کردند.
گفتنی است این پرونده اکنون در شعبه هشتم بازپرسی 
دادسرای جنایی شیراز در دست بررسی است و برای آنها 

قرار بازداشت موقت صادر شده است.

ساعت حدود 3 بعدازظهر پنجشــنبه زن جوانی همراه همسر 
 و دو پســرش و خانواده خواهرش برای تفریح راهی بوســتان 
» باغ ملک « در خیابان دربند شــدند. بوستان نیمه کاره ای که 

در وسط آن استخر بزرگی قرار داشت.
بچه هــا با دیــدن آب داخل اســتخر کــه تنها بــرای آبیاری 
بوســتان اســتفاده می شــد برای فرار از گرما بــه داخل آب 
پریدنــد. اما دقایقــی بعد و همزمــان با ورود آنها به قســمت 
عمیق با ســر و صــدا از پــدر و مادرشــان کمک خواســتند. 
همان موقع نیز پــدر و مادر بچه هــا برای نجات جــان آنها به 
داخل اســتخر پریدند، امــا خودشــان نیز در آســتانه مرگ 
 قــرار گرفتند. همــان موقــع یکــی از کارگران بوســتان که 
با شــنیدن ســر و صدا خود را به استخر رســانده بود با دیدن 
 پــدر و فرزندانش به کمک آنها شــتافت. او پســر خردســال 
و مادرشان را با ســختی فراوان بیرون کشــید و بعد هم سراغ 
مرد 42 ســاله رفت و پیکر نیمــه جان او را نیز بیرون کشــید. 
آنهــا بالفاصله بــه بیمارســتان شــهدای تجریــش انتقال 
 پیــدا کردند، اما بــا وجود تالش تیم پزشــکی، پــدر خانواده 
4 بامداد جمعه جان باخــت. همزمان با مرگ مرد میانســال، 

موضوع به بازپرس کشــیک قتل پایتخت و تیــم جنایی تهران 
اعالم شــد. در تحقیقات مشــخص شــد رعایت نشدن اصول 
ایمنی از علل اصلی این حادثه مرگبار بوده اســت. ضمن اینکه 
تابلوهای هشداردهنده درخصوص ممنوع بودن شنا در اطراف 
اســتخر نیز وجود نداشــته و تنها یک تابلو در کنار استخر قرار 
داشــته که روی آن نوشته شده در صورت شــنا با شما برخورد 
می شــود. از طرفی نرده هایی که به عنوان حفاظ اطراف استخر 
کشیده شده اســتاندارد نبوده و ارتفاع آن حدود80 سانتیمتر 
بوده اســت. فاصله بین نرده ها نیز زیاد بوده و با استانداردهای 
معمول نیز تطبیق نداشته اســت. بنابه دالیل فوق و با توجه به 
 رعایت نشدن اصول ایمنی در ساخت بوستان، بازپرس ایلخانی 
از شــعبه هشــتم دادســرای جنایی تهران دســتورات الزم 
بــرای شناســایی مقصــران ایــن حادثــه مرگبــار را صادر 
کرد. ایــن در حالی اســت که طی چنــد ماه اخیــر 2 حادثه 
مرگبــار دیگر نیــز در بوســتان های پایتخت رخ داده اســت 
 که تحقیقــات جنایــی دربــاره آنها همچنــان ادامــه دارد. 
در حادثه های قبلی دو کودک به طرز دلخراشی در دو بوستان 

جان سپردند.

آخرين جزيیات از پرونده قاتالن تبربه دست؛

سنگدل ها اعتراف کردند
رعايت نشدن اصول ايمنی، بازهم فاجعه آفريد؛

سومین حادثه مرگبار در بوستان های تهران

ابالغ وقت رسیدگی
6 شــماره ابالغیــه: 9510100361704353 شــماره پرونــده:  /111
9509980361700392 شــماره بایگانی شــعبه: 950467  خواهان/ شــاکی 
محمود زارع الرگانی  دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم علیرضا قاسمی به 
خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه 
چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار 
باغ باال – خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 
اتاق شماره 214  ارجاع و به کالسه 9509980361700392 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن  1395/07/28 و ســاعت 10/30 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 
قانون آیین 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:16633 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان) 179 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/113 در خصوص پرونده کالسه 950383 خواهان میثم نصیری دادخواستی 
مبنی بر مطالبه چک بــه طرفیت آزاده علی حســینی تقدیم نموده اســت وقت 
رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 95/7/27  ساعت 9 صبح 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 خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:16578 شــعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

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

6/114 در خصوص پرونده کالسه 331/94 خواهان صندوق کارآفرین صندوق 
امام رضا دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه بابت بدهی به مبلغ 110/000/000 
ریــال و 41/000/000 ریال بابت جریمــه عدم اجرای طرح به طرفیت قاســم 
شهبازی تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای روز دوشنبه مورخ 95/7/26 
ساعت 16/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– 
جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شورای حل 
اختالف اصفهان شــعبه 49 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه 
 ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
 ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف: 16571 شــعبه 49 
حقوقی مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )135 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6 شــماره ابالغیــه: 9510100361704205 شــماره پرونــده:  /115
9509980361700220 شــماره بایگانی شــعبه: 950255  خواهان/ شــاکی 
حسین ملکیان دولت آبادی دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم مجید آقاجان  
به خواسته اعســار از پرداخت محکوم به و مطالبه خســارت دادرسی تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 28 
 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال –

 خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 
214  ارجاع و به کالسه 9509980361700220 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن  1395/07/26 و ساعت 11 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شــاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین 

دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف:16632 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 177 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/116 در خصوص پرونده کالسه 330/94 خواهان صندوق کارآفرین صندوق 
مهر امام رضا)ع( دادخواســتی مبنی بر مطالبه مبلغ 137/000/000 ریال بابت 
اصل بدهی و جریمه تاخیر و 46/000/000 ریال بابت جریمه عدم اجرای طرح 
به طرفیت مجید فاضل نجف آبادی و حمید جمشیدیان و سمیه افشاری تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 95/7/26 ساعت 17تعیین 
گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان 
شعبه 49 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 16572 شعبه 49 حقوقی مجتمع شماره 

سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )145 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/117 در خصوص پرونده کالسه 144/95 خواهان سعید جمالی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت سلیمه نساج پور اصفهانی و رضا نساج پور اصفهانی 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/7/18  ساعت 16 صبح تعیین 
گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:16576 شعبه 27 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان  )117 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/118 در خصوص پرونده کالسه 950360 خواهان میالد کبیری دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت 1- مجید دهقانی 2- مجتبی قنبری تقدیم نموده 
اســت وقت رســیدگی برای مورخ 95/7/17  ســاعت 10 صبح تعیین گردیده 
اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تــا خوانده قبل 
از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق 
شمالی چهار راه وکال مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و 
 نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:16544 شعبه 
7 حقوقی مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان  )119 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/119 در خصوص پرونده کالسه 941587 خواهان مرتضی خیری با وکالت 
آقای مسعود اعلمی فر دادخواســتی مبنی بر مطالبه قســمتی از وجه چک به 
طرفیت علی خواجه وند فرزند غالمرضا تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
روز شنبه مورخ 95/7/17  ســاعت 12/15 ظهر تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود. م الف:16579 شــعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان  )127 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
6/120 در خصوص پرونده کالسه 131/95 خواهان اصغر رفیعی دادخواستی 
مبنی بــر مطالبه چک به طرفیت هــادی عرب جعفری تقدیم نموده اســت وقت 
رســیدگی برای روز شــنبه مورخ 95/7/17  ســاعت 16 عصر تعیین گردیده 
اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان کمال اسماعیل جنب بانک 
مسکن پ 72 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:16541 شعبه 47 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان  )115 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/121 در خصوص پرونده کالســه 541/95 خواهان ابراهیم شــاطری پور 
دادخواستی مبنی بر الزام به طرفیت حمیدرضا کاویانی جبلی و قاسم حسینی 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/7/17 ساعت 18 عصر تعیین 
گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان 
شعبه 41 حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف: 16539 شعبه 41 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )120 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/122 در خصــوص پرونده کالســه 941618 خواهان احمــد احمدی پژوه 
دادخواستی مبنی بر مطالبه خسارت به طرفیت عزیز حیدری تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای روز چهارشــنبه مورخ 95/7/14  ســاعت 8 صبح تعیین 
گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:16561 شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره دو 

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

6/123 در خصوص پرونده کالسه 564/95 خواهان علی رضایی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه مبلغ سفته به طرفیت اسماعیل سعیدیان جزی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 95/7/14  ســاعت 4/30 عصر تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضــای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:16553 شــعبه 24 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

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

6/124 در خصوص پرونده کالســه 941099 خواهان محمدرضا محمدخانی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت علی اصغر داوری تقدیم نموده اســت 
وقت رسیدگی برای مورخ 95/7/13  ســاعت 9 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 

شعبه واقع در اصفهان خ شیخ صدوق شمالی 4 راه وکال  شوراهای 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:16560 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان  )110 کلمه، 1 کادر(
مفاد آراء

6/128  شماره: 139560302028000158 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد ســندر سمی مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالک کوهپایه
آگهی موضوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئین نامــه قانون تعییــن تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد ســند رسمی. برابر رای شماره 
139560302028000040 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
کوهپایه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسنعلی یوسفی کوپائی 
فرزند حیدرعلی به شماره شناسنامه 895 صادره از کوهپایه در ششدانگ یک 
باب خانه به مســاحت 298/41 متر مربع احداثی در قسمتی از مورد ثبت  پالک 
262 فرعی از 47 اصلی واقع در کوهپایه بخــش 19 ثبت اصفهان خریداری از 
مالک رســمی به مقدار 59/5 حبه و هفت دهم حبه محرز گردیده اســت. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت 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. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/06/08 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/06/23 

م الف:16889 اصغر علی خانی کوپایی رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه
تحدید حدود اختصاصی

5/640 شماره صادره : 1395/43/264317 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالک شماره 45/364 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق رای قانون تعیین 
تکلیف اراضی فاقد سند ثبت غرب اصفهان  به نام فضل اله دواشی برد شاهی 
فرزند عبدالرحیم مفروز و در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی 
آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و 
طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 95/07/03 
ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابنــد و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیــدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ 
انتشــار: 1395/06/08 م الف: 16906 رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 

اصفهان  )151 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

5/639 شماره صادره : 1395/43/264305 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالک شماره 45/365 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق رای قانون تعیین 
تکلیف اراضی فاقد سند ثبت غرب اصفهان  به نام حمزه دواشی فرزند فضل اله  
مفروز و در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده 
است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 95/07/03 ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می 
گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ انتشــار: 1395/06/08 م الف: 

16905 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان  )149 کلمه، 2 کادر(

 در ابتدای 
 تحقیقات 

 فاش شد که 
 اين افراد 
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استخر که 
تنها برای 

آبیاری بوستان 
استفاده می شد 

 برای فرار 
از گرما به داخل 

آب پريدند

آخرين جزيیات از پرونده دو نفر از عامالن قتل هولناک مرد جوان شیرازی که مقابل چشمان وحشت زده همسر 
باردارش با تبرکشته شد، فاش شد. در اين جنايت که چهارشنبه 27 مردادماه رخ داد چند جوان که سرنشینان 
خودروی پژوی پارس ســفید رنگ بودند با تبر به مرد جوانی حمله کرده و او را مقابل چشمان بهت زده همسر 

باردارش از پا درآورده و پس از مجروح کردن برادر همسر وی گريختند.

رعايت نشدن اصول ايمنی در بوستان های پايتخت بار ديگر حادثه مرگباری آفريد. در اين ماجرا که روز پنجشنبه 
رخ داد مرد جوان برای نجات دو پسرش به داخل استخر بوســتان باغ ملک پريد. اما خودش نیز در حال غرق 
 شدن بود که همان موقع يکی از کارگران بوستان به نجات آنها شتافت. اما پدر بچه ها ساعاتی بعد در بیمارستان 

جان سپرد.
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گوناگون

خانه داریآشپزی

مواد الزم : برنج  500 گرم،آب 5 پیمانه،نمك  
به میزان الزم،روغن مایع 150 میلی لیتر،فلفل 
سیاه و قرمز از هر كدام یك دوم ق چ،زردچوبه  
1 ق چ، زیره كوبیده 1 ق چ،تخم گشنیز كوبیده 
1 ق چ، ســیب زمینی مكعبی خرد كرده  300 
گرم،بادمجان خرد كــرده   3 عدد قلمی،فلفل 
دلمه ای ســبز خرد كــرده  1 عدد،بادام هندی 

50 گرم
روش تهیه: برنج را بشــویید و همراه با آب و  

 نمك در قابلمه مناســبی بریزید. آن گاه نیمــی از روغن و ادویه  را بــه آن بیفزایید و روی اجاق 
قرار دهید. حال باقیمانده روغن را در تابه بریزید، روی اجاق بگذارید و ســیب زمینی ها را در آن 

سرخ كنید. سپس بادمجان و فلفل دلمه ای را به سیب زمینی اضافه كنید و قدری تفت دهید.
همین كه آب برنج كشیده شــد، تركیب ســیب زمینی، بادمجان و فلفل دلمه ای را درون برنج 

بریزید و مخلوط كنید. 
اكنون بگذارید برنج به مدت تقریبی 45 دقیقه دم بكشد. اینك پلوی سیب زمینی و بادمجان را 

برای پذیرایی در دیس مناسبی بكشید و با بادام هندی بیارایید.
یادآوری: می توانید ادویه  را بنا به سلیقه خود كم یا زیاد كنید.

نكات خواندنی:
 ماده اصلی موجود در سیب زمینی نشاسته است كه معموال 5 تا 25 درصد آن را تشكیل می دهد 
 از این رو ماده غذایی مفیدی برای تامین انرژی است و نســبت به غالت كمتر تحت تاثیر آفات 

قرار می گیرد و پرورش آن  نیزآسان تر است.      

»فرهنگ ســازها« عنوان كتابی است از »طغرل طهماسبی« كه 
در یك مجلد سه گانه ســازهای بادی، زهی)رشته ایی( و ضربی 
)كوبه ای( را مورد بررسی قرار داده است. جلد اول این اثر توسط 

»سوره مهر« منتشر می شود.
طهماســبی درباره این اثر گفت: همان  گونه كــه از نام »فرهنگ 
سازها« پیداســت، این كتاب دانشــنامه   ای اســت از سازهای 
ایرانی كه شامل 3 مجلد سازهای بادی، زهی )رشته ای( و ضربی 

)كوبه  ای( است كه به صورت الفبایی مرتب گردیده است.
 وی ادامه داد: شــناخت نوع ساز، ساختمان ســاز، زمان  و  مكان 
ایجاد، نظریه صاحب نظران، شــاهدان نظمی  و  نثری گویندگان 
برتر هزار ساله ادب  فارســی، شــرح هر مطلب دور از ذهنـ  در 
قســمت تعلیقاتـ  به همراه تصاویر،  مجموعه  عملكرد ما در این 

مجموعه می باشد.

 این پژوهشــگر موســیقی، درباره اهمیت این اثر اظهار داشت: 
كتاب  های آموزشی بســیاریـ  اعم از مفید و غیرمفیدـ  در بازار 
نشــر كتاب به چشــم می  خورند كه در زمینه   آموزش نوازندگی 
و طرز استفاده از ســاز منتشر شــده  اند؛ لیكن كتاب »فرهنگ 
سازها« چونان لغت نامه  ای است از ســازهای موسیقی كه صرفا 
در خصوص آشنایی و شــناخت ســاز و كاربرد معانی گوناگون 
 آن در متــون، بــا نیم نگاهی به وســعت و طرز ســاخت ســاز 
به كار رفته اســت. طغرل طهماسبی، كارشــناس ارشد زبان و 
ادبیات فارسی و عضو پیوســته   انجمن ترویج زبان و ادب فارسی 
ایران اســت كه صاحب امتیــاز و مدیر مســئول مجله فرهنگی 
اجتماعی »اوحدی« و همچنین صاحب آثاری چون ؛ موســیقی 
در ادبیات، عبدالقادر مراغی )معلم ثالث(، حیرت آینه، هزار سال 

شعر فارسی و ... است.

بهترین روش نگهداری از کتاب ها)2(پلـوی سیب زمینی و بادمجان

فرهنگ سازها 

برخی از چهره ها  را در ســینما، تلویزیون، روی استیج 
كنسرت و یا كرســی های سیاســی می بینید اما شاید 
دیدن یكبــاره آنها در اتاق عمل یا مطبــی كه برای یك 
مشــكل جســمی  به آنجا مراجعه كرده اید تعجب آور 
باشد. بله هستند كسانی كه شما آنها را در عرصه دیگر به 
عنوان یك چهره می شناسید اما شغل دوم یا حتی شغل 

اول آنها پزشكی است.
این شخصیت ها رابیشتر بشناسید:

محمد اصفهانی
محمد اصفهانی در ســال 13۷3 به عنوان اولین تجربه 
كاری خود، تیتراژ ســریال آوای فاخته با ترانه ســرایی 
ســاعد باقری و كارگردانی بهمن زرین پــور را اجرا كرد.  
دكتر محمــد اصفهانی به عنوان بهتریــن خواننده پاپ 
دهه ۸0 از سوی مجله ترانه ماه و نشــریه موسیقی پاپ 
ایران و به عنوان بهترین خواننده تیتراژ سال ۹1 از طرف 
موسیقی ما به خاطر تیتراژ سریال یه تیكه زمین انتخاب 

شد. او دكترای پزشكی از دانشگاه تهران دارد.
دکتر افشین یداللهی

افشین یداللهی در زمســتان 134۷ در اصفهان به دنیا 
آمد اما بزرگ شــده تهران اســت. از حدود 5 ســالگی 
سركالس اول مدرســه تیزهوشان نشســته و در همان 
دوران با فردوسی و اشــعارش آشنا شده و اولین شعرش 
را هم در 15سالگی با مایه های عاشقانه سروده است. وی 
در این باره می گوید:»سرودن شعر و ترانه، حسی بود كه 
ناگهان به سراغم آمد و فكر كردم می توانم آن را پرورش 

دهم.« 
افشین باهوش و درسخوان بعد از اخذ دیپلم دبیرستان 
البرز تهــران در دانشــگاه علوم پزشــكی كرمان قبول 
می شــود و تخصص اعصاب و روان )روانپزشكی(  را نیز 
از دانشــگاه شــهید بهشــتی تهران می گیرد و با وجود 
عالقه به شعر، موسیقی و ادبیات، به رشته تحصیلی اش 
وفادار می ماند: »حرفه اصلی من پزشكی است و به طور 
معمول در مطب و بیمارستان به ویزیت بیماران مشغول 
هستم.« دكتر افشــین یداللهی،  دركنار روانپزشكی  از 
سال 13۷4 به صورت جدی و ژرف به وادی ترانه سرایی 
و سلوك در ناكجاآباد مضامین ناب و نایاب، گام گذاشت.

 ایمان اشراقی
ایمان اشــراقی را شــاید خیلی ها به یاد داشته باشند، 
 همان پســر جوان ســریال »خــط قرمز« كه عشــق 
معروف شدن داشــت و می خواســت به خارج از كشور 
 بــرود و برای رســیدن به آرزویــش، با دوســتان خود 
همراه شد تا از خانه فرار كند. این پسر جوان، درست در 
همان دوران كه مشــغول بازی در این سریال بود سخت 
درس مــی خواند و در نظر داشــت دكتر شــود، آن هم 

پزشك پوست و مو.
هنوز چند سال از سریال »خط قرمز« نگذشته بود كه او 
در مطب خودش كه در شمال شــهر بود برای بیمارانش 

نسخه می پیچید! 

چهره های مشهوری 
که پزشک هستند)1(

خواندنی

محققان آمریكایی، سامانه ای را طراحی كرده اند كه چند ثانیه 
قبل از وقوع زمین لرزه، اقدام به دادن پیام هشدار می كند.

مركز مطالعات زمین شناســی آمریــكا با همــكاری برخی از 
دانشــگاه های این كشور، در حال توسعه ســامانه هشدار اولیه 

زمین لرزه هستند.   
 این سامانه  ShakeAlert نام دارد كه هدف از ساخت آن اعالم 
زمان زمین لرزه 10 ثانیــه قبل از وقوع آن اســت. این فناوری 
جدید در حال حاضر در ایاالت كالیفرنیا، واشــینگتن و اورگن 

مراحل آزمایش خود را پشت سر می گذارد.
 به گفته این تیم تحقیقاتی هدف اصلی از ســاخت این دستگاه 
 پیش بینی زمان زمین لرزه نیســت زیرا این امر به لحاظ علمی

 تاكنون رد شــده است و با ســاخت این فناوری قرار است فقط 
یك هشــدار اولیه برای وقوع زمین لرزه در 10 ثانیه قبل از آن 

ایجاد شود.
 در حقیقت، كاربران گوشــی های هوشمندی كه متصل به این 
سامانه هستند می توانند10 ثانیه قبل از وقوع زلزله پیام هشدار 

دریافت كنند.
 ســامانه ShakeAlert با استفاده از یك شــبكه حسگرهای 
مربوط به زلزله نگاری كه در دل زمین مدفون شــده است، پیام 

هشدار اولیه را صادر می كند.
  این حســگرها فعالیت های زمیــن را ثبت و آنهــا را به صورت 
 داده هایــی بــرای دانشــگاه »بركلــی« و مركــز مطالعــات 

زمین شناسی آمریكا فراهم می كنند.

چگونه می توان دسترســی ســاكنان بســیاری از مناطق در 
كشــورهای در حال توســعه را  به امكانات سرمایشی و یخچال 
برای حفظ مــواد غذایی فراهم كــرد، در حالی كــه هنوز هم 
دسترســی به برق در این مناطق امری غیر ممكن اســت! این 
مشــكل بزرگ تر از آن چیزی اســت كه ما فكر می كنیم. برای 
مثال، كافی اســت نگاهی به قاره آفریقــا بیندازید، یعنی جایی 
كه در آن 45 درصــد از مواد غذایی كشــاورزی پیش از آنكه به 
دست مشتری برسد، فاسد می شود. اما به نظر می رسد گروهی 

از افراد خالق، به راه حلی برای این مشكل دست پیدا كرده اند. 
شــركتی نوپا به نام Evaptainers با اســتفاده از ایده ای كه 
به چند هزار ســال پیش باز می گردد – یعنی خنك ســازی با 

استفاده از تبخیر – راه حلی برای این مشكل ارائه كرده است.
این یخچــال در واقع ابزاری ارزان قیمت اســت كــه به چیزی 
بیشتر از نور خورشــید و آب برای خنك ســاختن مواد غذایی 
نیاز ندارد.این یخچال، عملكردی شــبیه به بدن و پوست انسان 
دارد. پوست انسان از طریق حفره های ریزی كه دارد، در صورت 
قرار گرفتن در محیطی با دمای باال، شروع به تبخیر آب موجود 
در بدن می كند تا از حرارت بدن كاســته شود. آب برای تبخیر 
شــدن، گرما را از بدن جذب می كند و این باعث خنك شــدن 
 بدن می شــود. طرز كار این یخچال نیز به همین شــكل است. 
الیه ای كه در باالی آن قرار گرفته امكان ذخیره ســازی آب را 
 دارد و در صورت باال رفتن دمای محیط، این آب با جذب گرما از 
مواد غذایی شــروع به تبخیر می كند.ایــن روش از چهار هزار 
ســال پیش به انســان ها در حفظ مواد غذایی كمــك كرده و 
حاال یخچال Evaptainers تالش مــی كند تا آن را با ظاهری 
 مدرن، بار دیگر بــه زندگی انســان ها بیاورد. قرار اســت طی

 مــاه هــای آینــده، 
500 دســتگاه از این 
 یخچــال در اختیــار 
هـــای  خانـــــواده 
روستـایی در مراكش 
قرار گیرد و در صورت 
موفقیت آمیــز بودن 
آن، مرحلــه بعدی در 
كشــورهای نیجریه و 
هند اجرا شود. قیمت 
آن نیز 25 دالر خواهد 

بود.

اگر شــما هم جزو آن دســته از كاربرانی هســتید كــه تمایل 
 دارند به شــهر پاریس ســفر كنند، گوگل طراحــی را اجرایی 
 كرده است كه به موجب آن بتوانید این سفر را به صورت رایگان

 انجام دهید.
گوگل از تمام كاربران خود در سراســر جهان خواســته اســت 
طرح هایی را كه فكر می كنند برای نســل جدید ســاعت های 
 Android Watch 2/0مچی هوشمند مبتنی بر نسخه جدید

مناسب تر است ارائه دهند تا جوایز مربوطه را دریافت كنند.
شــركت در این طرح بســیار آســان اســت. كاربران جهانی تا 
تاریخ 15 ســپتامبر فرصت دارنــد از طریق حســاب كاربری 
 خود در شــبكه اجتماعی اینســتاگرام از طریق هشــتگ های

AndroidWear# و WearWhatYouWant# طرح های 
خود را به ثبت برسانند. همچنین این امكان وجود دارد از طریق 
هشــتگ های مذكور، طرح هایی را كه تاكنون ارائه شــده است 
مشــاهده كنید. البته باید توجه داشته باشید هر كاربر فقط یك 
طرح را می تواند به ثبت برســاند. در نهایت، قرار اســت داوران 
نظر خود را نسبت به طرح های رســیده اعالم كنند و صاحبان 
پنج طرح نهایی عالوه بر سفر به پاریس، ساعت مچی هوشمند 

هوواوی را كه حدود 500 دالر قیمت دارد نیز در اختیار بگیرند.

10 ثانیه قبل از زلزله 
پیامک هشدار دریافت کنید

یخچالی که  با آب کار می کند

گوگل، سفر چهار روزه پاریس 
هدیه می دهد

کودک

چرا کودکان نق می زنند؟)2(
چرا كــودكان نق می زننــد؟  نــق زدن، صدای 
كودكی است كه احساس ضعف می كند. او برای 
جلب توجه دیگران كــم كم تن صدای خود را باال 

و باالتر می برد.
راهكار هایی برای جلوگیــری از نق زدن 

کودکان
 به او كمك كنید احساس خود را بیان كند، گاهی 
بچه ها از طریق رفتارهایشان آنچه را نمی توانند 
با كلمات بیان كنند بــه نمایش می گذارند مانند 
احساس خشــم و عصبانیت یا احساس ناراحتی و 

رنجش. 
در این موارد سعی كنید به جای اینكه كودكتان 
را تنبیه كنیــد، مهر و محبت بیشــتر، درآغوش 

گرفتن و همدردی را به او هدیه كنید.
گاهی كــودكان نق مــی زنند زیرا نمــی توانند 
احساس خود را بروز دهند. پس به كودك كمك 
 كنید احســاس خود را بیان كند مثــال بگویید: 
»می بینم ناراحت هســتی. آیا به خاطر این است 
كه در حال حاضر كســی نمی تواند تو را به پارك 
ببرد؟« این كار كمك مــی كند باب گفت وگو باز 

شود. 
البته زمانی كه كودك مشــغول نق زدن اســت 
 زمان مناســبی برای نصیحت كردن نیست ولی

 می توانیــد در موقعیت های مناســب كه او در 
حالت آرامش اســت برایش توضیح دهید كه نق 
زدن راه مناســبی برای رســیدن به هدف نیست 
و حتی باعث می شــود او شــانس كمتری برای 

رسیدن به هدفش داشته باشد.
همیشه از وضعیت جسمانی کودکتان مطلع 

باشید
 همــواره از وضعیت جســمانی كودكتان و اینكه 
آیا خسته شده و یا بیمار اســت  اطالعات كسب 
كنید زیرا در این گونه موارد رفتار آنها به  شــدت 

نامطلوب خواهد شد.
  به مقررات پایبند باشید

كودكان خوب مــی دانند چگونــه از فرصت ها 
اســتفاده كنند از این رو، در مــكان های عمومی 

شروع به نق زدن می كنند.
 به مقررات پایبند باشید و تحت هیچ شرایطی آن 

را زیر پا نگذارید و تسلیم نشوید.
مهم نیست در كجا و با چه كسی هستید و كودك 
چه لحنی را به كار برده اســت، بر خود مســلط 
باشــید و عصبانی نشــوید. هرگز نگویید»برو هر 
كاری می خواهــی بكن، فقط مزاحم ما نشــو«، 
اگرچه این جمله موقتا شما را نجات می دهد ولی 
مجبور خواهید شد همیشه به همین شكل عمل 

كنید.

راز موفقیت مردان بزرگ و ســركامیابی آنها درگروی 
تربیت ها، فعالیت ها، كوشــش ها و اجرای برنامه های 

ویژه ای است كه به آنها  در زیر اشاره می شود.
بخش نخست: عوامل حقیقی کامیابی

شهامت و شجاعت
شهامت و شجاعت نشــانه مردانگی است و در بسیاری 
از كارها پــل پیروزی به شــمار مــی رود. اصالحات و 
انقالب هــای اجتماعــی و فكری نیز بدون شــهامت 
و شــجاعت صــورت نمی گیــرد. افراد زبون و ترســو 
كه بســان مرغان كز كــرده در گوشــه ای خزیده اند 
 و از ترس مردم و یا دشــمن دســت به ســفید و سیاه 
نمی زنند، هرگــز مبدأ آثار و تحوالت نمی شــوند. اگر 
خیلــی هنر كنند می كوشــند وضع موجــود را حفظ 

كنند.
افراد با شهامت و شجاعت با در نظر گرفتن ارزش هدف، 
پس از طرح نقشه و بررســی جوانب كار و زیان و سود، 
بدون پروا دست به كار می شــوند. اینجاست كه تهور 
 و كارهــای جنون آمیز از شــهامت و شــجاعت فاصله 
می گیرد. افراد متهور نســنجیده وارد كار می شــوند 
 و زیان و ســود اقــدام را در نظــر نمی گیرنــد و اگر

 نقشــه ای داشــته باشــند، نقشــه آنها مورد پسند 

خردمندان قرارنمی گیرد. آنها فریب زور بازو را خورده 
و مغرور قدرت خود می شوند.

 اكنــون تعریف فــوق  را با بیــان این روایــت تاریخی
 روشن تر می سازیم. پس از رحلت پیامبر اسالم)ص(، 
مردی به نــام مســیلمه در یمن ادعای نبــوت نمود. 
سربازان اسالم از مدینه برای ســركوبی وی عازم یمن 
شدند. سپاه مسیلمه تار و مار شــد ولی او با گروهی از 
یارانش در باغ بزرگی كه درمیان قلعــه ای قرار گرفته 
بود پنهان شد. در این قلعه، وسایل زندگی از هر نظر تا 
چند ماه فراهم بود. مسلمانان چند روز در اطراف قلعه 
ماندند لكن نتوانســتند كاری از پیش ببرند. شــورای 
جنگی به ریاســت ابودجانه كه افســر نامور اسالم بود 
تشكیل شد و در مرحله نخســت، اهمیت هدف مورد 
بررسی قرار گرفت؛ اگر مسیلمه دستگیر نشود، پس از 
رفع محاصره، باز با نقشــه های فریبنده گروهی را گرد 
آورده به گمراهی مردم خواهد پرداخــت و زیان های 
بی شماری به بار خواهد آورد پس اگر در راه دستگیری 

وی چند نفر كشته شوند، ارزشش را خواهد داشت.
 ســپس نقشــه دســتگیری وی مــورد گفــت و گو

 قرار گرفت و ابودجانه گفت:» ده نفر از خود گذشــته 
می خواهم كه جــان خود را در راه انجــام این هدف از 

دســت بدهنــد«؛ بالفاصله ده نفــر آمادگــی خود را 
اعالم كردند. ســپس گفــت:» هریك از ایــن ده نفر 
 كه خود نیــز با آنها هســتم جــدا جدا روی ســپری 
می نشــینند و ســربازان با نیزه های خود سپر را بلند 
می كنند تا دســت او به لبه دیوار برســد، وقتی همه 
ده نفر به این طریــق روی بام قــرار گرفتند، یك یك 
طناب می اندازند و وارد باغ می شــوند. نخست من این 
 كار را انجام مــی دهم و قدری پیش مــی روم. اگر من 
كشته شــدم دومی وارد شــود. او نیز قدری جلوتر رود 
اگر او نیز به سرنوشــت من دچار شد، ســومی وارد باغ 
شود. باالخره بر اثر جانبازی نفرات، آخرین نفر خود را 
به درب باغ رســانیده و خواهد توانست درب را به روی 
سربازان اسالم باز نماید« اتفاقا ابودجانه به تنهایی این 
نقشه را پیاده كرد و شــخصا طناب انداخت و وارد باغ 
شــد و پس از نبرد مختصری موفق شــد درب باغ را به 
روی ســربازان اســالم باز كند و آخرین النه فساد را با 

دستگیری و كشتن مسیلمه از بین ببرد.
اگر این افسر دارای شــهامت نبود هرگز امكان نداشت 

كه این سنگر گرفته شود.
 )برگرفتــه از كتــاب رمز پیــروزی مردان بــزرگ اثر 

آیت ا... سبحانی(

رمز موفقیت مردان بزرگ )29(    موفقیت

عکس نوشت

جواهرات ساخته شده از شیر مادر، ابتكاری جدید از یک 
مادر انگلیسی است که شیر مادر را به پالستیک تبدیل 

کرده و آن را به شكل دستبند یا گردنبند درآورده است.
 آلیســیا موگاورو از جنوب رودآیلند که فروشگاه آنالین 
سازه های شیر مادر را اداره می کند، از مادران می خواهد 
که دو قاشق از شیر خود را در یک بســته بندی ارسال 
کنند تا وی بتواند آن را در رزین قرار داده و به شكل های 

مختلف در بیاورد.
این ابتكار به شدت مورد استقبال قرار گرفته و خریداران 
آن را تداعی کننده تجربه  زیبای مادر و فرزندی می دانند. 

ساخت جواهرات از شیر مادر!

كتاب ها دوســتان بــی توقعی هســتند كه 
احتیاج به مراقبت بیشتری دارند، نباید اجازه 
دهید كه كتاب ها گرد و خــاك بخورند . هر 
چند وقت یك بار طبقه های كتابخانه را یك 
به یك خالی كنید و بهتر اســت ، این كار را از 

طبقه  باال آغاز كنید .
آب روی کتــــاب: اگــــــر آب روی 
 كتــاب شــما ریخــت ، یــك قطعــه كاغذ 
خشــك كن زیر صفحه و یــك قطعه دیگــر روی صفحه قــرار دهید . اتــوی داغ را روی 
 خشك كن گذاشــته تا خشــك شــود ، اگر صفحات دیگر هم خیس بود به همین ترتیب 

عمل كنید. 
درســت کــردن کتابخانه در خانــه: اگــر مشــكل جــا دادن كتــاب در خانه را 
 دارید ، بــا قیمــت ارزان می توانیــد یك كتابخانه درســت كنیــد . وســایل آن، همان

 نبشی های سوراخ داری است كه در قفســه های مغازه ها از آنها استفاده می كنند.سعی 
كنید طول این كتابخانه از 1 متر بیشتر نباشد ، می توانید نبشی ها را  روی هم سوار كنید و 
از كشوهای پیش ساخته هم برای وسایل ریز و درشت اضافی استفاده كنید ، این كتابخانه 

برای خانه های كوچك و آپارتما ن ها بسیار مناسب است .
 ترتیب کتاب ها :

 اگر كتاب های شــما زیاد اســت مــی توانید كتــاب ها را تقســیم بندی كنید، پشــت 
آنها بر چسب بزنید و روی بر چسب ها شماره كتاب ها را بنویسید . سپس فهرستی از تمام 

كتاب ها تهیه كنید . با درج شماره ها به راحتی می توانید كتاب مورد نظرتان را پیدا كنید.
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امام علی )علیه السالم(: 
محبوب تريِن كارها نزد خدا بر روى زمين، دعاست.
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