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وزارت ارشاد:

اگرتخلف ببینیم، خودمان کنسرت 
را لغو می کنیم

4

استاندار، تبادل تجارب 
 زيست محیطي با فرانسه 

را خواستار شد
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مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد:

صادرات 200 میلیارد دالری بخش 
تعاون اصفهان
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W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R
موضوع آب و مشــکالت بخش کشــاورزی، چالش 
بزرگ پیــش روی شهرســتان اصفهان اســت که 
 در صورت عــدم برخورد صحیح به بحــران تبدیل 
خواهد شــد. با جیــره بندی شــدن آب در بخش 
مهردشــت نجف آبــاد دیگر جای شــبهه ای برای 

جدی بودن مشکل آب نمانده است. به سبب کاهش 
 ذخایر آب و خشکســالی در روســتاهای خنداب، 
علی آباد، اشــن، گلدره و خیرآبــاد آب جیره بندی 
شــد. آبدهی چاه های آب آشــامیدنی شهرستان 

نجف آباد 14 درصد کمتر از پارسال...

فرماندار اصفهان خبر داد:
تشکیل شورای پنج نفره

برای حل مسئله آب اصفهان

بحران بیکاری؛ چالش
50 سال  آينده اقتصاد ايران

چه کسی برنده این دوئل است؛

ايران - قطر با طعم 
ترفندهای پنهان!

پشت پرده خبر استعفای 
استاندار اصفهان چیست؟

بازار به حالت انجماد رسید
کاهش شدید حجم معامالت بورس اصفهان؛

رجب زاده:

ملی پوشان ذوب آهن 
اول راهند
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امام جمعه شهرکرد:

اجرای عدالت در همه بخش ها 
سرلوحه کار مسئوالن قرار گیرد

 سه شــنبه پایگاه اطالع رســانی دولت، خبری مبنی بر دیدار 
یک ساعته اســتاندار اصفهان و دو اســتاندار دیگر را برروی 
خروجی خود قرار داد و همین مســئله نخستین جرقه شائبه 
استعفای استاندار اصفهان را بر سر زبان ها انداخت.  استاندار 

اصفهان، پنج  شنبه شــب در نشســت وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مســلح با نخبگان، تشــکل های مردم  نهاد و اقشار 
تخصصی استان اصفهان به برخی دولتمردان این پیغام را داد 

که اگر تفویض اختیار کامل به استان صورت گیرد...

رســول زرگرپور از گیر افتادن حل مشــکالت در تهران گالیه کرده  و گفته بود که مســئوالن اســتانی از 
دولتمردان تهرانی چیزی کم ندارند و حاضرند مشکالت را در صورت تفویض اختیار، حل کنند

 به نظر می رسد گروه های نزدیک به جریان اصالحات نیز تمایل چندانی به ادامه کار استاندار اصفهان به ویژه 
در ماه هایی که به انتخابات نزدیک تر می شویم، ندارند
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دســتیار ویژه رییس مجلس در امور بین الملل با ابراز امیدواری نسبت 
به کشــف حلقه های مفقوده برای تعیین سرنوشــت امام موسی صدر 
گفت که نمــی توان با قاطعیت از شــهادت امام موســی صدر ســخن 
گفت. حســین امیرعبداللهیان ضمن گرامیداشــت خاطره امام موسی 
 صدر در سالروز ربایش وی گفت: امام موســی صدر نقش ماندگاری در 
شــکل گیری مقاومت علیه رژیم صهیونیستی و ترویج فرهنگ مقاومت 
در لبنان و جهان عرب داشــتند.وی افزود: امیدواریم حلقه های مفقوده 
مربوط به تعیین سرنوشت ایشان کشف شــود.امیرعبداللهیان در پایان 
 با بیان اینکه امام موســی صدر یکی از رموز بیداری اســامی به شــمار

 می روند، خاطر نشــان کرد: برخاف تحوالت بنیادیــن در لیبی، هنوز 
نمی توان با قاطعیت از شهادت امام موسی صدر سخن گفت.

مدافع یکی از متهمان حادثه تعرض به ســفارت عربســتان در خصوص 
آخرین وضعیت پرونده و زمان اعام صدور حکــم متهمان این پرونده، 
اظهار داشت: هنوز حکم دادگاه صادر نشده و زمان صدور حکم هم معلوم 
نیســت. وی همچنین در خصوص علت طوالنی شدن زمان صدور حکم 
متهمان پرونده سفارت عربستان، گفت: این پرونده سیاسی است و عادی 
به شــمار نمی آید، به همین دلیل قاضی برای صدور حکم نیاز به زمان 
دارد.وکیل مدافع یکی از متهمان حادثه تعرض به ســفارت عربستان در 
رابطه با جزییات جلسه روز سوم شهریور که به عنوان وقت نظارت برای 
پرونده تعیین شده بود، بیان داشــت: در این جلسه صحبتی در خصوص 
تجدید دادگاه نشــد و قاضی دادگاه برای تکمیل پرونده به مشــورت با 

رییس قوه قضاییه و دادستان کل کشور نیاز دارد.

خبرگزاری هــای عراقــی از توهین و بازداشــت برخی زائــران عراقی 
در دو شــهر مکــه و مدینه خبــر دادند. خبرگــزاری المســله عراق با 
اعام ایــن خبر نوشــت:   نیروهــای امنیتی عربســتان با یــورش به 
هتل محــل اقامت حجاج عراقی در شــهر مکــه، یکی از آنــان را مورد 
ضرب و شــتم قرار داده و ســپس او را بازداشــت و به مــکان نامعلومی 
 منتقــل کردند. بــه نوشــته این خبرگــزاری ایــن نخســتین اقدام

 آل سعود علیه حجاج عراقی نیست، چند روز پیش نیز در فرودگاه مدینه، 
نیروهای امنیتی عربســتان، چمدان های حجاج عراقی را تفتیش دقیق 
کرده و ســه حاجی عراقی را که کتاب مناســک حج را به همراه داشتند 
بازداشت کرده اند و به تمام حجاج شــیعه عراقی توهین کردند.گفتنی 
است مسئوالن امنیتی عربستان ، به بهانه های مذهبی ، هر کتابی را که 
حاوی مطالبی درباره ســیره نبوی و اهل بیت علیهم السام در آن باشد، 

مصادره می کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سوی حسن روحانی رییس جمهوری 
 از همســر شــهید رجایی در بیمارســتان عیادت کرد. علــی ربیعی  از 
عاتقه صدیقی که به علت بیماری در یکی از بیمارستان های شهر تهران 
بستری اســت، عیادت کرد و از نزدیک در جریان مداوای وی قرار گرفت.

دکتر ربیعی در این دیدار گفت: آقای دکتر روحانی جویای احوال شــما 
هســتند و امیدوارند به زودی ســامت خــود را بازیابید.خانم صدیقی 
از حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بیمارســتان تشکر و اظهار 
امیدواری کرد تاش های دولت یازدهم در تحقق مطالبات بحق مردم به 
ثمر بنشیند.وی گفت: همواره دعاگوی دکتر روحانی هستم و از خداوند 

طلب می کنم تاش های ایشان را توفیق بدهد.

حضور احمدی نژاد و نزدیکانش در حرم 
امام خمینی)ره( به مناسبت هفته دولت

امیرعبداللهیان:

 نمی توان با قاطعیت از شهادت
 امام موسی صدر سخن گفت

حکم متهمان سفارت عربستان 
صادر نشده است

توهین و بازداشت حجاج عراقی
در عربستان

 همسر شهید رجایی 
در بیمارستان بستری شد

پیشنهاد سردبیر: 
توهین و بازداشت حجاج عراقی در عربستان

در حاشیه 

عکس روزیادداشت

اخبار

 نشــریه تلگراف چاپ لندن با اشــاره به ایــن موضوعات ادامه 
می دهد با وجود همــه اینها اما یکی از رقابــت های دیرینه در 
منطقه خاورمیانه در حال کمرنگ شــدن است.  تخاصم میان 
کشورهای عرب و اســراییل که از ســال 1948 آغاز شده بود، 

اخیرا تا حدی اندک اما بسیار حائز اهمیت در حال تعدیل است.
البته و قطعا اســراییل همچنان در خاورمیانــه منزوی خواهد 
ماند. اکنون 18 مورد از 21 کشور عضو اتحادیه عرب، اسراییل 
را به رسمیت می شناسند. در عین حال، بسیاری از کشورهای 
عرب از جنبش حماسـ  که شعار اصلی آن نابودی همه اقدامات 
اشــتباه و غیر عادالنه صهیونیست هاســتـ  حمایت مالی و 

سیاسی کرده و میزبان دفتر این جنبش در خاک خود هستند.
از سوی دیگر، هر زمان که اتحادیه اروپا یا ایاالت متحده، اقدام 
به فروش تســلیحات جدید و پیشــرفته به کشــورهای عربی 
منطقه می کند، اســراییل از این عمل نا خرســند بوده و به آن 

انتقاد می کند؛ اما در پشت صحنه، سناریو در حال تغییر است.
در ماه قبــل، یکی از ژنرال های بازنشســته ارتش عربســتان 
ســعودی، دیداری با »دور گلد«، وزیر خارجــه تندروی رژیم 
اســراییل در هتل »کینگ دیوید« بیت المقدس داشت که در 

واقع دومین دیدار آن دو در یک سال بوده است.
همچنین در تابستان سال گذشته، سفیر سابق رژیم اسراییل در 
واشنگتن خرسند از ماقات با همتایان عرب خود، آنها را افرادی 

»اســتثنایی« خطاب کرد. در همین حال، در ماه ژانویه ســال 
جاری وزیر انرژی اسراییل در خفا و چراغ خاموش اقدام به سفر 
به امارات متحده عربی کرد که در پی خبر باز شدن دفتر حافظ 

منافع این رژیم در ابوظبی بود.
تلگراف اشــاره می کند، این روابط به شکلی استعاری مشابه با 
ازدواج یک دوشیزه با یک مرد متاهل اســت. در حالی که یک 
طرف این ماجرا به شــدت خواهان علنی کردن ارتباط در نزد 
افکار عمومی است، سوی دیگر ماجرا، هراسان از تبعات داخلی 
نزد افکار عمومی، خواهان در خفا ماندن این ارتباط است. اغلب 
کشــورهای عربی در صورتی که بدون داشتن راه حلی نهایی و 
عادالنه در خصوص مسئله فلســطین اقدام به برقراری رابطه با 
رژیم اسراییل کنند، مورد خشــم و غضب شهروندان خود قرار 

خواهند گرفت.
هم اکنون می توان بــه خوبی حدس زد که دلیــل این ارتباط 
 نزدیک مخفیانه چیســت. طی چند دهه گذشــته، متحدان 
منطقه ای ایران به شدت گسترش یافته و تقویت شده اند؛ برای 
مثال، حزب ا... لبنان که از دهه 1980 توسط ایران شکل گرفته، 
زرادخانه موشکی خود را در مرز اســراییل مستقر کرده است و 
همچنین علیه نیروهای شورشــی و تروریستی مورد حمایت 

کشورهای عربی و غربی در سوریه و یمن مقابله می کند.
از آن ســو، هم آمریکا و هم ایاالت متحــده ترجیح می دهند، 

مقابله و مواجهه جدی با ایران نداشــته باشند. آنها سال قبل با 
ایران به یک توافق جامع هسته ای دست پیدا کرده اند و حتی به 
رییس جمهور ایران، حسن روحانی در پاریس و رم خوش آمد 
گفتند. به شــکل طبیعی و در واکنش به این مسائل کشورهای 
عربی و اســراییل بر طبق این قانون رفتار می کنند که دشمن 

دشمن شما، دوست شماست.
همان گونه که یکی از مقامات ارشد اســراییلی در سال 2010 
به دیپلمات های آمریکایی گفته بود: کشــورهای عرب حاشیه 
خلیج فارس می دانند که می توانند بــرای مقابله با ایران روی 
اسراییل حساب کنند. اعتقاد دارند که اسراییل می تواند شعبده 
کند! این روند البته روندی شــکننده است و می تواند با پررنگ 
شدن مســائل فلســطین به کلی از میان برود؛ اما چنانچه این 
روند بماند، نکات مثبت فراوانی برای آمریکا و غرب دارد. غرب 
همیشه خواهان آن بوده که کشــورهای عرب، لحن تهاجمی و 
تخاصم خود نسبت به اســراییل را تعدیل کنند و در حالی که 
نتانیاهو تمایل چندانی به پیش بردن مذاکرات صلح اســراییل 
و فلســطین ندارد، چنانچه روابط این رژیم با کشورهای عربی، 
شاهد یک بهبود حتی نسبی باشــد، این امکان وجود دارد که 
جایگزین بعدی نتانیاهو کــه به اندازه وی تندرو نباشــد، این 

مذاکرات را به پیش ببرد.
از سوی دیگر، غرب بارها از کشورهای عرب خواسته است که به 
جای اتکا به غرب، خود مسئولیت تامین امنیت خود را بر عهده 
بگیرند و اکنون چنانچه این کشــورها دست نیاز به سمت رژیم 
اسراییل برای تامین امنیت خود دراز کنند، غرب از این موضوع 

شکایتی نخواهد داشت و حتی خوشحال نیز می شود.
تلگراف به صراحت بیــان می کند که بوریس جانســون، وزیر 
خارجه جدید انگلســتان و همچنین وزیر خارجه بعدی ایاالت 
متحده آمریکا با دو موضع مواجه هستند؛ یکی اینکه همکاری 
غرب با اســراییل و کشــورهای عربی در راســتای مبــارزه با 
تروریســم و همچنین مداخله در خاورمیانــه – هر زمانی که 

منافع غرب ایجاب کند – اساسی و ضروری است.
به گفته ایــن روزنامه ایران جایگزین واقــع بینانه ای برای این 
اتحاد نیست زیرا همچنان از رژیم بشار اسد در سوریه حمایت 
می کند و در حالی که جاسوســان انگلیســی و عــرب، روزانه 
اطاعات را در اختیار یکدیگر قرار می دهنــد، ایران عاقه ای 
به این کار ندارد. در عین حال، تلگراف می گوید، موضع دوم این 
است که نزدیکی و اتحاد با کشورهای عربی و اسراییل به معنی 
دور شدن از ایران نیست. توافق هســته ای قدرت مانور ایران را 
 زیاد کرده اســت؛ اما در عین حال یک جنگ تمــام عیار را که 
می توانست ما، اسراییل و کشورهای عربی را به نابودی بکشاند، 

رفع کرده است.
 به گفته این روزنامــه، بریتانیای بعد از خــروج از اتحادیه اروپا

 نمی تواند اجازه دهد، کشــورهای فرانســه و ایتالیا و ســایر 
اقتصادهای بزرگ اتحادیه، مانــع ورود انگلیس به بازار در حال 
ظهور ایران شود و نباید از ارتقای روابط دیپلماتیک با ایران در 
سطح سفیر هراسان بود.ارتباطات عربیـ  اسراییلی، نشانه ای از 
یک منطقه در حال تحول اســت و به گفته تلگراف، دیپلماسی 

غرب باید به اندازه کافی برای تطابق با این تحول چابک باشد.

نزدیکی و اتحاد با 
کشورهای عربی و 
اسراییل به معنی 
دور شدن از ایران 

نیست. توافق 
هسته ای قدرت 

مانور ایران را زیاد 
کرده است

بین الملل

یک تبعه ســعودی که به اتهام پیوستن به داعش در 
دادگاهی در ریــاض محاکمه  شــد، در دفاع از خود 
مدعی شــد که برای الغر شــدن به برنامه آموزش 

نظامی این گروه تروریستی پیوسته است.  
به گزارش  اسپوتنیک، دادگاهی در ریاض یک تبعه 
ســعودی را به اتهام پیوســتن به گروه تروریســتی 
داعــش محاکمه کــرد. در این دادگاه اســنادی در 
خصوص پیوســتن این مرد به مراکز آموزش نظامی 
مخفی داعش ارائه شــد کــه فرد متهــم در دفاع از 
خود ادعــا کرد، بــرای تحرک و کم کــردن وزن در 
 این برنامه های آموزش نظامی شــرکت کرده است!

 بر اساس گزارش رسانه های عربستان، این مرد قصد 
داشته پس از پشت سر گذاشتن دوره های نظامی، به 

اعضای داعش در افغانستان بپیوندد.

 به دلیل فصل تابستان و آرام بودن دریا انسان های زیادی 
به امید دستیابی به زندگی بهتر سعی می کنند خود را از 
راه پرخطر دریای مدیترانه به اروپا برسانند. تنها در چهار 
روز گذشــته حدود 10 هزار نفر در فاصله بین ســواحل 

لیبی و ایتالیا نجات داده شده اند.
گارد ساحلی نیروی دریایی ایتالیا در صفحه توئیتر خود 
اعام کرده که در روز دوشــنبه )29 اوت / 8 شهریور( در 
عرض 24 ســاعت 40 واحد نجات سرگرم انجام عملیات 
بوده و هزاران پناهجو از کشور لیبی را نجات داده اند. این 
یکی از فشــرده ترین و بزرگ ترین عملیات های نجات در 
سال های اخیر بوده اســت.به دلیل مناسب بودن شرایط 
آب و هوایی، نیروی دریایی ایتالیا در روز سه شــنبه )۳0 
اوت/ 9 شهریور( نیز چندین عملیات نجات انجام خواهد 
داد. در این عملیات چندین کشتی گارد ساحلی و نیروی 
دریایی ایتالیا مشــارکت داشــتند. همچنین نیروهای 
»ســوفیا« )ماموران ویــژه اتحادیه اروپا بــرای مبارزه با 
قاچاق انســان(، نیروهای »فرونتکــس« )آژانس امنیت 
مرزهای اتحادیه اروپا( و نیز ســازمان های بشردوستانه 
در این عملیات گســترده برای نجات پناهجویان شرکت 
جستند.به گزارش ســازمان های بین المللی رسیدگی به 
امور مهاجران، در ســال جاری میادی حدود 10۵ هزار 

پناهجو با قایق به ایتالیا آمده اند. 

مردی که برای الغری
به داعش پیوست

نجات ۶۵۰۰ پناهجو در آب های 
مدیترانه در عرض یک روز

دالیل نزدیکی تدریجی کشورهای عربی به اسراییل؛ 

 ازدواج دوشیزه و مرد متأهل!

حجت االســام غامرضا مصباحی مقدم در نشست خبری صبح 
دیروز خود با اشاره به جلسات اخیر جامعه روحانیت گفت: موضوع 
انتخابات ریاســت جمهوری در دســتور کار قرار گرفت و کمیته 
سیاسی اخیرا جلساتی با نمایندگان احزاب اصولگرا داشته است. در 

ادامه گزیده ای از سخنان مصباحی مقدم را می خوانید؛
) در مورد دیدار یزدی و موحدی کرمانی(: این دیدار فعا در حد 

پیشنهاد است و اطاع ندارم تماس برقرار شد یا خیر.
 بنای جامعه روحانیت ورود به انتخابات اســت؛ در صورتی که 
جامعه مدرسین هم قبول کند، مشترکا همکاری می کنیم؛ بیشتر 

از این دنبال چیزی نیستیم. خودم هم کاندیدا نیستم و هنوز وارد 
مصادیق نشدیم.

) درباره شــرط آیت ا... مصباح یزدی بــرای جامعتین مبنی بر 
حمایت از جلیلی یا لنکرانی بــرای انتخابات(:آنچه گفتید در مورد 
شــرط آیت ا... مصباح  یزدی، مربوط به دوره گذشته است. در دوره 
جدید  نه چنیــن چیزی داریم، نه اینکــه از جامعه روحانیت بنای 

مشورت با ایشان را داریم، دوره قبل هم ایشان به میدان نیامد.
)در مورد احتمال حضور روحانــی در جمع کاندیداهای جامعه 
روحانیت (: آنچه قبا مصاحبه کردم به عنوان دیدگاه شخصی بود، 

االن به عنوان ســخنگوی جامعــه روحانیت صحبــت می کنم و 
نمی توانم نفیــا و اثباتا در مورد روحانی صحبــت کنیم؛ هنوز وارد 
مصادیق نشدیم، االن عبور از روحانی معنی ندارد چون هنوز بحثی 

مطرح نشده است.
انتخابات ایران تحت تاثیر انتخابات آمریکا قرار نمی گیرد، ما به 
استقال سیاسی رسیدیم آنها مایل هســتند تاثیرگذاری داشته 
باشــند، اما مردم و دولتمردان ما اینطور فکر نمی کنند نظام آنها 

استکباری است.
 دوره احمدی نژاد و دوره تاثیرگذاری سیاسی  آنها تمام شد، این 
دیدگاه با مذاق جامعه هم تطبیق دارد جامعه روحانیت نه اقبال به 

شخص احمدی نژاد دارد نه اقبال به افرادی که وی معرفی کند.
 جامعه روحانیت یک جریان مســتقل و معتدل اســت و تاریخ 

فعالیتش نشان می دهد تندروی را بر نمی تابد، اگر تندروها تعدیل 
شوند، با آنها همکاری می کنیم، اگر نه همکاری نمی کنیم.

 هیچگاه به فکر ائتاف با اشــخاص نبودیم، با تشکل ها ائتاف 
می کنیم، با آیت ا... محمد یزدی هم تاش می کنیم در قالب جامعه 

مدرسین به همگرایی و ائتاف برسیم؛ نه با شخص.
در مورد کاندیداتوری احمدی نژاد نــه در 84 و نه در 88 جامعه 
روحانیت رســما حمایت نکرد و مکرر اظهار کرد با حمایت احزاب 
اصولگرا برای ریاســت جمهوری به تفاهم نرسیدیم، پس ضرورت 

ندارد روی او حساب خاصی را باز کنیم.
 تجربــه داریم آقای هاشــمی کاندیــدای انتخابات ریاســت 
جمهوری در سال 84 بود، جامعه دور دوم از او حمایت نکرد؛ این به 

رفتار کاندیدا بستگی دارد. 

همان گونه که یکی از مقامات ارشد اسراییلی در سال 2۰1۰ به دیپلمات های آمریکایی گفته بود، کشورهای عرب 
حاشیه خلیج فارس می دانند که می توانند برای مقابله با ایران روی اسراییل حساب کنند. آنها اعتقاد دارند که 
اسراییل می تواند شعبده کند! هم اکنون ائتالف غرب در خاورمیانه در وضعیت نابسامان و بالتکلیفی است. ترکیه در 

حال نزدیک شدن به روسیه و مبارزه با کردها یعنی مهم ترین متحدان آمریکا در کشور سوریه است.

مسعود پزشــکیان با بیان اینکه رفتار ســلیقه ای در برابر 
قانون از طــرف هر فردی خاف قانون اســت و افراد در هر 
جایگاهی که باشــند حق موضع گیــری در مقابل قانون را 
ندارند، گفت: مخالفان قانون فعلــی در رابطه با مکان های 
برگزاری موســیقی باید مخالفت خــود را در قالب قانون 
دنبال کنند؛ درواقع اگر حرفــی دارند ابتدا به قانون تبدیل 
کرده و ســپس آن را دنبــال کنند.نماینده مــردم تبریز، 
آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اســامی ادامه داد: اگر 
برگزاری کنســرت در جوار حرم امام رضا)ع( خاف شرع 
و دین بود، شــورای نگهبان که مســئولیت تطبیق قوانین 
مصوب با دین و شرع و قانون اساسی را دارد، با آن مخالفت 
می کرد؛ بنابراین نمی شــود ممکلت را »خان خانی« کرد 
و هر کس، »خان« گونــه قوانین را اجرا کند یــا نکند. زیرا 
در این صورت دیگر ســنگ روی ســنگ بند نخواهد شد و 
حضرت امــام)ره( صراحتا گفته اند؛ »کســی که در مقابل 
قانون بایستد، در مقابل اسام ایستاده« و نتیجه این رفتار 

خودسرانه، دریافت و بازخورد عکس از جامعه است.
عضو هیئــت رییســه مجلس گفــت:» قوانیــن فعلی از 
فیلترهای بســیاری گذشــته  و ایده  آل هــای ذهنی ما نیز 
نیستند، لذا باید رعایت شــود و خود آقایان، قوانینی را که 

این همه از فیلتر گذشته، زیر پا نگذارند. «

حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در گفت وگو 
با فارس درباره اظهار نظر ظریف کــه بار دیگر مخالفان برجام 
را کاسب تحریم نامیده بود، گفت: اگر منتقدان برجام کاسب 
تحریم بودند بایستی از برجامی که هیچ تحریمی را لغو نکرده 
است استقبال می کردند نه اینکه با آن مخالفت کنند)!( چرا که 
با لغو تحریم ها به کسب و کار آنها لطمه می خورد!مدیر مسئول 
کیهان افزود: اگر واژه کاســبان تحریم واقعیت بیرونی داشته 
باشد، تنها مصداق آن کسانی هستند که برجام را با وجود باقی 
ماندن تحریم هــا فتح الفتوح و بزرگ ترین دســتاورد معرفی 
می کنند. وقتی باقــی ماندن تحریم ها را دســتاورد می دانند 
و به آن افتخار می کنند یعنی اینکه نــان خود را در تحریم ها 
می بینند! البتــه ما هرگز بــه آقایان تهمت کاســب تحریم 
نمی زنیم و فقط می گوییم با یک حســاب ســر انگشتی فقط 
کسانی شایسته این نام هستند که نگران لغو نشدن تحریم ها 
نیستند و کماکان برجام را شق القمر می دانند!شریعتمداری 
خاطرنشان کرد: کاسب تحریم آن جاسوسی است که در طول 
مذاکرات سه ساله اخیر، همســایه دیوار به دیوار تیم مذاکره 
کننده هســته ای بوده و حاال هم که تحت تعقیب قرار گرفته 
است، ســخنگوی محترم دولت می گوید جاسوسی او جدی 
نبوده است! و توضیح نمی دهد که مگر جاسوسی برای آمریکا 

و انگلیس شوخی و جدی دارد؟!

پزشکیان، نایب رییس مجلس:

 نمی شود ممکلت را 
»خان خانی« کرد 

شریعتمداری:

کاسب تحریم همسایه تیم 
مذاکره کننده هسته ای بوده است

دیدگاهدیدگاه پارلمان
نماینده مردم لنجان:

 توضیحات مطهری 
قانع کننده نبود

اوحدی:

عربستان همچنان کارشکنی 
می کند

»محســن کوهکن« نماینده مردم لنجان ، با اشــاره به نامه 
شــکایت برخی نمایندگان از مطهری به علــت نامه نگاری 
به وزیر دادگســتری درباره فایل صوتــی گفت: توضیحات 
آقــای مطهری در جلســه روز سه شــنبه پاســخ اعتراض 
ما نبود. وي با اشــاره به اینکــه تذکر بنده بــه مطهری در 
مــورد محتوای نامــه نبود، اظهار داشــت: بحث شــکایت 
نمایندگان مربوط به این اســت که چرا عضو هیئت رییسه 
مجلس بــرای خانه ملت حاشــیه  درســت کرده اســت.

 عضو فراکســیون والیت تصریح کرد: بارها در فرمایشــات 
مقام معظم رهبری تاکید شــده که نباید حاشــیه پردازی 
کنید؛بنابراین اعتراض و شــکایت نمایندگان تنها به دلیل 
ایجاد حاشیه توســط عضو هیئت رییسه است.کوهکن بیان 
داشت: یک زمان اعتراض شد که چرا احمدی نژاد در سیاست 
خارجی کشور بحث هولوکاست را مطرح کرده و با این اقدام 
دستاویزی به دشمنان نظام داده است و حال اقدامات سال 
67 مطرح می شود، شاید ماهیت این دو موضوع مجزا باشد 
اما هر دو به نوعی حاشیه ســازی و دادن فرصت به دشمنان 
کشور است.وی گفت: نمایندگان معترض براساس نامه خود 

می خواهند که آیین نامه داخلی صددرصد اجرا شود.

سعید اوحدی اظهار کرد: با توجه به مصوبه هیئت دولت 
تا زمانی که شاهد اجرای حکم پلیس عربستان در تعرض 
به دو نوجوان ایرانی نباشیم نمی توانیم حج عمره را برگزار 
کنیم.وی بیان کرد: عربســتان با بی لیاقتی و بی کفایتی 
تمام امســال مانع از برگــزاری حج تمتع شــد و هنوز 
برگزاری حج عمــره نیز در هاله ای از ابهام اســت.رییس 
سازمان حج و زیارت گفت: کشور عربستان هنوز نسبت به 
پرداخت دیه شهدای منا کار خاصی انجام نداده و در این 
زمینه همچنان کارشــکنی می کند.اوحدی تصریح کرد: 
تا زمانی که این حکم از ســوی کشور عربستان و محاکم 
قضایی آل سعود اجرا نشود ما برنامه ای برای برگزاری حج 
عمره نداریم و امیدواریم هر چه سریع تر حکم صادر شده 
به دقت اجرا شده و ما بتوانیم مقدمات برگزاری حج عمره 
را در سال جاری فراهم کنیم.وی با بیان اینکه به هیچ وجه 
قصد التماس و خواهش از عربســتانی ها برای برگزاری 
حج تمتع و عمره را نداریم، یادآور شــد: عزت و عظمت 
جمهوری اســامی ایران باید در این ارتباط حفظ شده و 
ما به هیچ وجه حاضر نیستیم تن به ذلت در مناسک حج 

بدهیم.

خبر

ژنرال ژوزف ووتل، مسئول فرماندهی مرکزی آمریکا و فرمانده نیروهای 
آمریکایی در خاورمیانه در پنتاگون در جمع خبرنگاران گفت: از نظر من 
نگرانی اصلی در اینجا خطای محاسباتی است. من نگران این فعالیت های 
تحریک آمیز نیروهای ایرانی هستم که سعی می کنند ما را امتحان کنند.

او در ادامه اظهارات خصمانه خود گفت: آنچه از ایرانی ها شــاهد هستیم 
این است که این اقدامات مسئوالنه نیست بلکه تحریک آمیز و در برخی 
موارد غیرایمن است. چنین فعالیت هایی می تواند منجر به شکل گیری 
وضعیتی شــود که ما دیگر قادر به کاهش به موقع تنش ها پیش از وقوع 
حادثه نباشــیم.این ژنرال آمریکایی با مقصر جلوه دادن نیروهای سپاه 
پاسداران انقاب اسامی برای این مسئله بیان کرد: من در ذهن نیروهای 
سپاه نیستم اما می دانم که ایران تاش می کند نفوذ خود و اختیاراتش را 
در منطقه افزایش دهد و این کار را با اقدامــات غیر ایمن و غیرحرفه ا ی 
انجام می دهند که در درازمدت علیه اهدافشان خواهد بود.ووتل در ادامه 
با پیش گرفتن لحنی تهدیدآمیز گفت که اگــر ایرانی ها باز هم بخواهند 
نیروهای آمریکایی را امتحان کنند، )نیروهای آمریکایی( به اقدامات آنها 

پاسخ خواهند داد و از خود و متحدانشان دفاع خواهند کرد.

یک مقام نظامی آمریکایی:

  برخی اقدامات ایران 
تحریک آمیز است

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز:

بنای مشورت با آیت ا... مصباح را نداریم 

رییس جمهور پیشین کشــورمان صبح دیروز در مرقد بنیانگذار انقاب 
حضور یافت.
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بازار

نگاه روزيادداشت

 بسته خروج از رکود، چه تاثیری
بر صنايع داشته است؟

قیمت انواع
پردازنده در بازار

پیشنهاد سردبیر:
بازار به حالت انجماد رسید

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اکتفا به بسته خروج از رکود، به 
تنهایی نمی تواند برای بهبود وضعیت بازار کارساز باشد و صنایع باید 

با استفاده از تکنولوژی های نوین، از چاه رکود رهایی یابند.
فراگیر شدن رکود در بازارهای کشور سبب شد تا تیم اقتصادی دولت 
برای خروج از این وضع، بسته ای را تهیه کند که بر اساس آن، منابعی 
وارد بخش های مختلف اقتصادی شده و کشــور برای مدتی از رکود 
خارج شود. در این میان  کارشناسان اقتصادی بر این باورند که صرفا 
اکتفا به بســته خروج از رکود، نمی تواند برای بهبــود وضعیت بازار 
کارساز باشد و صنایع باید با اســتفاده از تکنولوژی های نوین، از چاه 

رکود رهایی یابند.
در همین راستا، افشار فتح اللهی، معاون امور صنایع سازمان صنعت 
معدن و تجارت استان تهران، درخصوص عملکرد صنایع کشور گفت: 
در بخش های مختلف صنعتی شاهد افزایش تولیدات بوده ایم؛ اما در 
بخش لوازم خانگی، این امر متفاوت اســت و عمده کاری که صورت 
گرفته، ورود قطعات از خارج کشور و مونتاژ آن به نام تولید داخل بوده 
است. وی افزود: در حال حاضر به دنبال این هستیم که سهم تولیدات 
را در کشــور افزایش داده و برای رســیدن به این هدف در قدم اول، 
محدودیت هایی برای ورود قطعات لوازم خانگی اعمال کرده و بدین 
گونه زمینه را برای ارتقای محصوالت ســاخت داخل فراهم سازیم. 
معاون امــور صنایع، با بیان اینکــه رکود نباید مانــع فعالیت صنایع 
شود، گفت: در حال حاضر اعتقاد مســئولین بر این است که صنایع و 
کارخانجات باید هر لحظه بر اساس تکنولوژی های روز دنیا بازسازی 
شده و بدین طریق با افزایش صادرات و ورود منابع ارزی، خأل دوران 

تحریم را پر کنیم. 
فتح اللهی تصریح کرد: بایــد از طریق افزایش تولیــد، ایجاد رقابت 
ســازنده و بهبود کیفیت، تولیدات داخلی را از بن بســت رکود خارج 
کرد. در حال حاضر بازار، کشــش فروش را نداشته و این خأل جبران 

مالی، باید از طریق افزایش تولیدی ها انجام شود.
وی در پاســخ به این ســوال که بســته خروج از رکود تا چه میزان 
توانست تولید را تقویت کند، گفت: بسته خروج از رکود در حوزه های 
مختلفی از جمله افزایش توان صادراتی محصوالت، تامین نقدینگی 
واحدهای تولیدی، صنعتی و نیز افزایش تــوان و قدرت خرید مردم 
تعریف شده است که به دلیل اجرایی شــدن این طرح از اردیبهشت 
 ماه ســال جاری، هنوز به اندازه کافــی تاثیرگذار نبــوده؛ اما انتظار

می رود نشانه های مثبت آن در 6 ماه دوم سال جاری مشاهده شود.

طی تحقیقــات به عمل آمده، در 50 ســال آینــده، بیکاری و 
نبود شغل، مهم ترین چالش کشورها خواهد بود؛ در حالی که 

اکنون نیز با مشکل جدی بیکاری مواجه هستیم.
دانشــمندان از هزاره ســوم، به عنوان عصر تجلی اطالعات نام 
برده و بر این باورنــد که در این عصر، اطالعــات بر اقتصاد نیز 
رجحان دارد؛ تا جایی که قدرت در دست گروه هایی با اطالعات 
بیشــتر و مفیدتر، منجر به افزایش تاثیر بــر اقتصاد نیز خواهد 

شد.
در کشــور ما، به برخی از حوزه ها در نقش اطالعات و آنالیز آن 

در بهبود خدمت رسانی و کســب رضایتمندی مردم، اهمیت 
چندانی داده نشــده که علت آن را می توان عدم تمایل مدیران 
آن حوزه ها به تحلیل و بررســی بازخورد دوران مدیریت آنان 
دانســت و به همین دلیل عملکرد دقیق و استراتژی کالن آن 
حوزه ها، توسط اساتید دانشــگاه ها و محققان و حتی رسانه ها 
قابل بررسی نیست؛ به عنوان مثال می توان به حوزه های محیط 
زیست، درمان، آموزش، اشتغال و فقر اشاره کرد که هر چند در 
برخی از این حوزه ها که اتفاقا بســیار مهم نیز هستند، متولی 
وجود ندارد و فعالیــت در آنها را باید برای عالقه و دلخوشــی 
به اثــر مثبت اجتماعــی انجــام داد، کــم کاری در پژوهش و 
 آینده پژوهــی، بحران ها و چالش های جدی بــرای دولت ها و

به ویژه مردم به وجود خواهد آورد.

در ایــن باره متاســفانه منبــع و ماخــذ اســتناد محققان به 
پژوهش های خارجیان درخصوص کشورمان است که به عنوان 
مثال در چند روز قبل، فاینشــنال تایمز طی مقاله ای با عنوان 
 »ایران خشک شــد«، مدعی شده اســت که طبق برآوردهای

به عمل آمده، ایران با قدمت 7هزار ســال، طی 20 سال آینده 
از بی آبی وخشکسالی نابود می شود و ازآن بیابانی برهوت برجا 

خواهد ماند.
این در حالی اســت که در تحقیقات به عمــل آمده، مهم ترین 
چالش در 50 ســال آینده، بیکاری و نبود شــغل در کشورها 
خواهد بود. پس اکنون که کم وبیش با مشــکل بیکاری مواجه 
 شــده ایم، با دقت بیشــتری به آینده بنگریم و ســعی کنیم با

برنامه ریزی منســجم، چالش 30 درصد بیــکاری حال حاضر 

را به نحو مطلوب مدیریت کرده تا در 50 ســال آینده، مشکل 
بیکاری، گریبانگیر اقتصاد کشور نشود.

به صورت کلی، نتیجه شکاف اشــتغال جهانی ناشی از بحران 
اقتصادی این اســت که چشم انداز اشــتغال جهان در 5 سال 
آینده بدتر خواهد شد. در ســال 2014، 201میلیون نفر بیکار 
در سراسر جهان وجود داشت که این تعداد، بیش از 31میلیون 

نفر بیشتر از شروع بحران جهانی است.
 وضعیت بیکاری بــرای جوانان به ویژه زنان جــوان، همچنان 
به طور نامناسبی ادامه خواهد داشــت و آمارها نشان می دهد 
در سال 2014 میالدی، تقریبا 74میلیون جوان 15 تا 24ساله 
در جهــان بیکار بوده اند کــه وضعیت بیکاری آنها نســبت به 

بزرگساالن تا 3 برابر بدتر بوده است.

بحران بیکاری؛ چالش 50 سال  
آينده اقتصاد ايران

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی اصفهان 
 گفــت: قرارداد کشــت برون مرزی کشــاورزی اســتان، 
به زودی در خرسون، در زمینی به وسعت 100هزار هکتار 

به امضای دو طرف می رسد.
 ســید عبدالوهاب ســهل آبادی، در دیدار بــا رییس اتاق 
بازرگانی خرســون اوکراین افــزود: تبــادل هیئت های 
کارشناسی و تجاری دو طرف، فرصت های سرمایه گذاری 
را در بخــش های مختلف از جمله کشــاورزی مشــخص 
ســاخته و به زودی هیئت اتاق بازرگانــی اصفهان، برای 
امضای قرارداد کشت برون مرزی، به خرسون اوکراین سفر 
می کند. وی از اجرایی شــدن تفاهم نامه همکاری بین دو 
اتاق خبر داد و افزود: اتــاق بازرگانی اصفهان در طول یک 
سال گذشته همواره تالش کرده روابط اقتصادی با اوکراین 

به ویژه خرسون را تقویت کند.
سهل آبادی، با اشــاره به ســفر اخیر هیئت اتاق بازرگانی 
 اصفهان بــه ایالــت خرســون اوکراین با هدف بررســی

فرصت های ســرمایه گذاری در بخش کشــاورزی، گفت: 
اتاق اصفهان با اعزام هیئت کارشناسی به این کشور، زمینه 
اجرایی شــدن مفاد تفاهم نامه را فراهم ساخته است. وی 
تصریح کرد: در فاز نخست، 100هزار هکتار زمین همراه با 
ارائه پیشنهاد نوع و نحوه کشت، در اختیار بخش کشاورزی 
اســتان اصفهان قرار می گیرد. ســهل آبــادی، همکاری 
 دو اتاق بازرگانــی اصفهان و خرســون را در ابعاد مختلف،

زمینه ساز توسعه روابط اقتصادی ایران و اوکراین دانست و 
افزود: استان اصفهان به عنوان صنعتی ترین استان کشور، 
می تواند در بخــش های صنعتی و کشــاورزی، همکاری 

نزدیکی با خرسون داشته باشد.
رییس اتاق بازرگانی اصفهان، صنعت قطعه ســازی استان 
اصفهان را پیشــرو و توانمند توصیف کرد و گفت: بسیاری 
از تولیدکنندگان قطعات خــودرو در اصفهان، محصوالت 
خود را به اروپا و شــرکت های معتبر خودروســازی صادر 
می کنند. ســهل آبادی خواستار توســعه همکاری استان 
اصفهان با خرســون اوکرایــن، در بخش خدمــات فنی و 
مهندسی شد و گفت: شــرکت های پیمانکاری توانمندی، 
در اســتان اصفهان به ویژه در بخش راه سازی وجود دارند 
که می توانند در پروژه های راه ســازی خرسون مشارکت 
کنند. رییس اتاق بازرگانی خرســون، در این دیدار، با بیان 
اینکــه روابط اقتصادی خرســون و اصفهــان وارد مرحله 
جدیدی شده اســت، ابراز امیدواری کرد که به زودی اتاق 

بازرگانی مشترک اوکراین و اصفهان راه اندازی شود.

ريیس اتاق بازرگانی اصفهان:

 زمین های زراعی اوکراين
در اختیار کشاورزان اصفهانی

درشهر

بازارهای مالی اصفهــان، در روزی کــه مهم ترین اخبار 
رســانه های اقتصــادی، به تک رقمی شــدن نرخ ســود 
تســهیالت بانکی، صحبت های رییس بانــک مرکزی در 
مورد الزام توسعه نظارت شرعی در بانک ها، صحبت های 
نوبخت در گفت وگوی ویژه خبــری و افزایش قیمت نفت 
اختصاص داشت، تغییر چندانی به خود ندید؛ از همین رو 
در معامالت دیروز بازارهای مالی، شاخص بورس تغییری 
را تجربه نکرد، قیمت ارز اندکــی کاهش یافت و قیمت ها 

در بازار طال ثابت ماند.
وضعیت منجمد بورس

رکود در بازار ســرمایه، وارد ششــمین ماه خود شد و در 
معامالت دیروز نیز بــاز هم حجــم و ارزش معامالت، با 
کاهش مواجه شد. تغییرات شاخص کل این روزها بسیار 
ناچیز شده و به دلیل کاهش شدید معامالت شرکت های 

بزرگ، ارزش معامالت نیز با کاهش همراه است.
در معامالت دیروز، بیشــترین حجــم معامالت بازهم در 

سایپا ثبت شد؛ اما این حجم نسبت به روزهای قبل کاهش 
داشت. در ســایر نمادهای گروه خودرو نیز همین منوال 
 تکرار شــد و قیمت ســهام این گروه نیــز تغییر چندانی

به خود ندید.
معامالت گروه های دیگر ازجمله گروه پاالیشی، با تمایل 
فروشندگان به فروش در قیمت های پایین تر همراه بود و 
قیمت نمادهای پاالیشگاه بندرعباس، تهران و الوان، افت 

محسوسی را تجربه کرد.
در این  بین در گروه فــوالدی تعادل حاکم بــود و فوالد 
مبارکه باوجود کاهش حجم، مثبــت باقی مانده و قیمت 
آن به 125تومان رسید. این تعادل در حالی روی داده که 
آمار تجارت 5 ماهــه مواد معدنی و فلزی کشــور، آماری 
امیدوارکننــده بود و صادرات فوالد در این 5 ماه نســبت 
به مدت مشابه ســال قبل، با 23درصد رشد مواجه شده و 
این آمار برای تولیدکنندگان فوالدی، 17درصد در ارزش 

دالری بوده است.
یکی از کارگــزاران حاضر در تــاالر اصفهــان، در مورد 
وضعیت دیروز بازار سرمایه در گفت وگو با خبرنگار فارس 
گفت: در حال حاضر بازار در هــر دو طرف خریدوفروش 

تضعیف شده و قیمت ها به حالت انجماد رسیده است.
وی همچنین افزود: حتی هیجان چندروزه تغییر رییس 
سازمان بورس نیز نتوانســت پایدار بماند و در حال حاضر 
شــاهد عدم تمایل فعاالن بازار به معامالت هســتیم که 

انتظار می رود این روند تا پایان شهریور ادامه یابد.
 کنترل همه جانبه در بازار ارز نتیجه داد

فشــار عرضه نهادهای ناظر در بازار ارز، طی روزهای اخیر 
و زمانی که فعاالن بازار به واســطه عبور قیمت از سطوح 
حساس، انتظار رشــد بیشتر را داشــتند، نتیجه داد و در 

معامالت دو روز اخیر، بازار ارز به تعادل رسید.
دالر در معامالت دیروز خیابان سپه با 2تومان کاهش، به 
3هزار و 556تومان رسید و از حجم معامالت در بازار نیز 

کاسته شد.
در ســایر ارزها نیز قیمت روی 4هزار تومــان باقی ماند و 

پوند با دو تومان کاهش به 4هزار و 665تومان رسید.
در حــال حاضر فعــاالن ارزی قیمت فعلــی ارز را پایدار 
توصیف کرده و معتقدند کنترل گســترده و برخوردهای 
دســتوری نهادهای ناظر، باعث شده تمایل چندانی برای 

خریداران باقی نماند و این به ضرر پویایی بازار است.
 ُکمای معامالتی در بازار طال

در پی تغییــر ناچیز قیمــت دالر در بــازار آزاد و کاهش 
دو دالری قیمــت جهانی طــال، در بازار ســکه اصفهان 
قیمت ها تغییری به خود ندید و قیمت ســکه نقدی روی 

یک میلیون و 114هزار تومان باقی ماند.
نیم سکه و ربع ســکه نیز به ترتیب روی 572 و 297هزار 

تومان معامله شدند.
در بازار آتی نیز قیمت تمامی سررسیدها بدون تغییر ماند 

و بازار حالت نیمه تعطیل به خود گرفت.

کاهش شديد حجم معامالت بورس اصفهان؛

بازار به حالت انجماد رسید

حتی هیجان 
چندروزه تغییر 
ريیس سازمان 

بورس نیز 
نتوانست پايدار 
بماند و در حال 

حاضر شاهد عدم 
تمايل فعاالن 

بازار به معامالت 
هستیم که انتظار 
می رود اين روند 
تا پايان شهريور 

ادامه يابد.

 رکود در بازار ســرمايه وارد ششــمین ماه خود و در معامالت ديروز نیز حجم و ارزش معامالت، با کاهش
رو به رو شد. تغییرات شاخص کل اين روزها بسیار ناچیز شده و به دلیل کاهش شديد معامالت شرکت های 

بزرگ، ارزش معامالت نیز با کاهش همراه است.
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معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشــاره به تورم 
8/9درصدی در مرداد سال جاری گفت: تورم شهریور 

به 8/7درصد می رسد.
سید حسین میرشــجاعیان، از کاهش نرخ تورم خبر 
داد و گفت: پیش بینی می شــود تورم شــهریور ماه 
امسال به 8/7درصد برسد؛ این در حالی است که تورم 

مرداد ماه 8/9درصد بوده است.
نرخ تــورم در حالی در ششــمین ماه ســال به روند 
کاهشــی خود ادامه می دهد که نرخ تــورم فروردین 
11/2درصــد، اردیبهشــت 10/4درصــد، خــرداد 
 9/7درصــد، تیــر 9درصــد و مــرداد 8/9درصــد 

بوده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: درآمد مالی 
دولت در گذشــته به دلیل کاهــش درآمدهای نفتی 
تقلیل یافــت و این امر، اجرای برنامــه های اقتصادی 
دولت را بر هم ریخت؛ به نحوی که رشــد اقتصادی در 

سال 94به یک درصد رسید. 
اما مسیر نشــان می دهد رشــد نقطه به نقطه در سه 
ماهه اول امسال به  4/4درصد رســیده و باید دید در 

دوازده ماه به کجا می رسیم.

مدیرعامل شــرکت پایانه های نفتی ایران، از ثبت رکورد 
جدید صادرات نفت ایران خبــر داد و گفت: با بارگیری 
همزمان 10 کشتی نفتکش، حدود 9میلیون و 200هزار 

بشکه نفت صادر شد.
سید پیروز موسوی، با اشــاره به پهلوگیری همزمان 10 
کشــتی نفتکش در اســکله های پایانه نفتی خارک به 
عنوان بزرگ ترین پایانه نفتــی ایران در خلیج فارس در 
روز گذشته، گفت: از این تعداد، 9 فروند کشتی از طریق 
اســکله های ثابت و یک فروند به روش STS )کشتی به 
کشــتی(، نفت خام صادراتی ایران را بارگیری کرده اند. 
مدیرعامل شــرکت پایانه های نفتی ایران، با اعالم اینکه 
برای نخســتین بار 9 فروند کشــتی غول پیکر نفتکش 
از طریق اســکله های تی و آذرپاد پایانــه نفتی خارک، 
پهلوگیــری و اقدام به بارگیــری نفت ایــران کرده اند، 
تصریح کرد: عالوه بر این، یک فروند کشتی نفتکش هم 
به صورت کشتی به کشــتی، نفت خام مورد نیاز خود را 
بارگیری کرده اســت. این مقام مســئول اظهار داشت: 
ازطریق کشتی هایی که در اسکله های ثابت پایانه نفتی 
خارک پهلودهی شدند، در مجموع حدود هشت میلیون 

و 200هزار بشکه نفت بارگیری شده است.

معاون طیب نیا خبر داد:

 تورم شهريور
به 8/7درصد می رسد

مديرعامل شرکت پايانه های نفتی ايران:

رکورد صادرات نفت ايران 
شکسته شد

انرژیصنعتخبر
تا آخر شهريور؛

7500 واحد صنعتی 
تسهیالت دريافت می کنند

سرپرست امور تولیدات زنبور عسل وزارت جهاد کشاورزی:

تولید عسل به مرز 80هزار 
تن می رسد

معاون برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک، درباره پرداخت 
تســهیالت به بنگاه های کوچک و متوســط اعــالم کرد: 
»تاکنون 1500میلیارد تومان تســهیالت به 1814 واحد 
صنعتی پرداخت شــده است.« فرشــاد مقیمی، در حاشیه 
بازدیــد خبرنگاران از شــهرک صنعتی عباس آبــاد، اظهار 
داشــت: »در موضوع 7500 طرح، در جریان هســتید که 
مکانیزم آن این گونه اســت کــه در کارگروه های اســتانی، 
واحدها شناســایی و بررســی و در نهایت به بانک ها معرفی 
می شــدند.« وی افزود: »واحدهایی توانستند تسهیالت را 
دریافت کنند و تا صبح دیروز 1814 واحد صنعتی توانستند 
از محل این تسهیالت بهره مند شوند؛ البته با گذشت زمان، 
سرعت ارائه خدمات افزایش یافته و پیش بینی ما این است 
که اگر به همین شکل مسایل دنبال شود، تا پایان شهریورماه 

بقیه هدف گذاری ها صورت گیرد.«
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان صنایع کوچک و 
شهرک های صنعتی ایران، با بیان اینکه مبلغ این تسهیالت 
در مجموع حدود 1500میلیارد تومان اســت، تصریح کرد: 
»البته به این موضوع اشاره کنم که پرداخت تسهیالت، نقطه 

پایان  این طرح نیست؛ تازه نقطه آغاز آن است.«

سرپرســت امور تولیدات زنبور عســل وزارت جهاد 
کشــاورزی گفت: پیش بینی می شود تولید عسل با 

افزایش 5 درصدی، امسال به 80 هزار تن برسد.
عیسی میرزایی، سرپرست گروه امور تولیدات زنبور 
عســل معاونت امور دام وزارت جهاد کشــاورزی، با 
اشاره به وضعیت تولید عســل اظهار داشت: امسال 
پیش بینی می شــود که تولید عســل بــا افزایش 

5درصدی،  به 80 هزار تن برسد.
وی افزود: براساس آمارگیری ســال 94، 6میلیون و 
431 کندو و 73هزار و 863 زنبوردار در سطح کشور 
مشــغول به فعالیت هســتند  که براین اساس، ایران 
 از نظر تعداد کنــدو، رتبه 4 و از لحاظ تولید عســل،

رتبه 7 را درجهان داراســت. میرزایــی درخصوص 
مشــکل زنبورداران گفت: زنبورداران با مشــکالتی 
ازقبیل نبود بیمه تامین اجتماعی، حذف اســتاندارد 

اجباری و نداشتن ردیف بودجه رو به رو هستند.
گفتنی است که در راستای حمایت از توسعه صنعت 
زنبــورداری، اعتباراتی بــا بهره 4درصــد در اختیار 

زنبورداران عضو صندوق قرار می گیرد.

جهاد کشاورزی
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دستگيري متخلفان شكار  و صيد
 در حيات وحش كاله قاضي اصفهان

 اجرای طرح LEZ اقدامی مثبت 
جهت كنترل آلودگی هوا

پيشنهاد  سردبير:
آيين نامه داخلي شوراي ملي ايمني زيستي تصويب شد

قاب روز

دانستنی

خفاش ها تنها پستاندارانی هســتند كه پرواز مي كنند. 
آنها بچه مي زايند و بچه های شــان را با شــير خودشان 

تغذيه مي كنند.
 خفاش ها شــب كارنــد. يعنی بيشــتر در شــب فعالند 
 و در طــول روز به صــورت وارونــه آويزان می شــوند، 
 مي خوابند. خفاش ها در همه انــواع محيط های زندگي 

و در سراسر جهان به جز قطب ها پيدا مي شوند.

900 گونه مختلف از خفاش ها وجود دارد. 
 در طول زمســتان ســرد، بعضي از خفاش ها به جاهای 

گرم تر مهاجرت مي كنند.
 بعضــي از خفاش ها ) مثــل خفاش قهــوه اي ( در طول 
 زمســتان ســرد به خــواب زمســتاني خيلــی عميقی 

فرو مي روند تا زماني كه آب و هواي گرم فرا مي رسد.
ســاختمان بدن: بال هــاي خفاش انگشــتان بلندي 

هستند كه با پوست نازكي پوشيده شده اند. 
آنها بدن هاي خزپوشي دارند.

  بعضي از خفــاش ها دم هــاي كوتاهي دارنــد، ديگران 
دم ندارند. خفاش ها پاهــاي ضعيفي دارند و خيلي خوب 
راه نمي رونــد. كوچك ترين خفاش هــا،  خفاش زنبوري 
 است ) با بال هايي به طول شــش اينچ يا 15 سانتي متر 

و وزن كمتر از يك سكه (. 
بزرگ ترين خفاش، روباه پرنده است )با بال هايي به طول 

شش پا و يا1/8 متر و با وزن دو پوند يا يك كيلوگرم(.

 جانور بی مهره شــكارگری اســت كــه دارای بدنی دوبخشــی 
و هشت پاســت. عنكبوت ها فاقد بخش های جونده دهان و بال 
هستند. آن ها در راسته عنكبوت ها طبقه بندی می شوند كه خود 

يكی از چند راسته رده بزرگ تر عنكبوتيان ) تاربافان ( است. 
رده تاربافان دربردارنده گونه هايی چون كژدم و كنه است. 

توانايی تنيــدن تار ارثی اســت و عنكبوت اطالعــات مربوط به 
اين توانايی را به شــكل ماده وراثتی از والدين خــود به ارث برده 

  است. برخی گونه های عنكبوت بسيار سمی و خطرناک هستند 
و زهرشان آن قدر قوی است كه می تواند انسان را بكشد. 

عنكبوت بيوه سياه، عنكبوت تورقيفی ســيدنی و... از گونه های 
خطرناک عنكبــوت هســتند. عنكبوت ها با حشــرات و كرم ها 

متفاوتند، بدن شان دو قسمتی است: پيش تنه و پس تنه. 
 تنهــا عنكبوت هــای قاتــل از اين قاعده مســتثنی هســتند 
 كه سينه شــان ظاهرا به دو قســمت مجزا تقســيم شده است، 
خانواده بندشكمان كه گونه ای كم و بســيار قديمی هستند نيز 
اســتثنا می شوند، چون قســمت خارجی شــكم، ظاهر نيست. 
عنكبوت ها معمــوال دارای 8 چشــم در چيدمان های مختلفند، 
حقيقت اين است كه اين چيدمان در گونه های مختلف متفاوت 
است، بيشترين گونه از ســاده مادينه ها دارای ۶ چشم هستند، 
 اگرچــه برخی مانند عنكبوت های ســياه غرب هشت چشــمی 
 و برخی ماننــد عنكبــوت زره پوش چهار چشــمی هســتند، 
 گاهــی يــك زوج چشــم از بقيــه رشــد پيــدا كــرده ترند، 

در برخی گونه های عنكبوت های غاری هيچ چشمی وجود ندارد.

عنكبوتخفاش

  به گزارش پايگاه اطالع رســاني محيط زيســت اصفهان» پاما « 
از اداره حفاظــت محيــط زيســت شهرســتان ناييــن، يكي از 
 شــديدترين و بي ســابقه تريــن خشكســالي هــا در پناهگاه 
حيات وحــش عباس آباد و بســياري از عرصه هاي زيســتگاهي 
 حاشــيه كوير مركزي ديده مي شــود بــه طوري كه در ســال 
 آبــي جــاري 1۳9۴-1۳9۳ مجمــوع بارندگي عبــاس آباد50 
 ميلي متــر و در ســال آبــي 1۳95-1۳9۴ مجمــوع بارندگي 

عباس آباد فقط ۲8 ميلي متر بوده است.
در حالي كه ميانگين بارندگي دراز مــدت عباس آباد حدود 105 
ميلي متر است و چنين خشكسالي بي سابقه باعث خشكي كامل 
 و فراگير منطقه، عدم ســبز شدن پوشــش گياهي و نبود علوفه 
و افت شديد آب چشــمه ساران يا خشك شــدن آنها شده است. 
ولي با پيش بيني چنين شــرايطي از اســفندماه ســال گذشته 

تاكنون تالش هــاي بي وقفــه حفاظتي و اقدامــات همه جانبه 
 زيســت محيطي از ســوي محيط بانان و با همدلي مســئوالن  
و مردم شــريف بــراي محافظت و نجــات حيات وحش بســيار 
 غني و متنوع ايــن ذخيرگاه در جريان اســت كه در اين راســتا 
اقدام هاي ذيل جهت تاميــن آب پايدار به عنــوان حياتي ترين 
 فاكتور از اولويت هاي اساســي و علوفه رســاني به نواحي بحراني 

از برنامه هاي اصلي بوده كه اجرايي شده و با قوت ادامه دارد.
۷5 دهنه از چشمه ها به طور مستمر اليروبي شده چرا كه چنين 
چشمه هايي بايد به طور دايم و هفتگي يا چند روز يك بار اليروبي 

شوند تا آب در دسترس حيات وحش باشد.
 ۲5 دهنــه از چشــمه ســاران تعمير و مرمت اساســي شــده 

و از خشك شدن آنها جلوگيري شده است .
1۳ مخزن و آب انبار ساخته شده در ســال هاي اخير، ساماندهي 

 و مرمت شــده اســت. آب رســاني با تانكر در شــرايط ســخت 
 و صعب العبــور جــاده هــاي خاكي و ســنگالخي بــه داخل 
آب انبارهاي منطقه كه بين10000 تا۷0000 ليتر ظرفيت دارد 
به طور مســتمر صورت گرفته و در جريان است. لوله گذاري هاي 

الزم انجام شده و 11 آبشخور جديد ساخته شده است. 
 تاميــن و توزيــع علوفــه در برخي نواحــي بحراني و حســاس 
صورت گرفته اگر چه با توجه به وسعت باالي منطقه تامين علوفه 
براي كل منطقه امكان پذير نيست. ۳ مخزن جديد 10000 ليتري 
 آب راه اندازي شــده اســت. برخي ســنگاب هاي طبيعي در دل 
صخره ها براي ظرفيت بيشتر آبگيري از باران، مرمت و ساماندهي 

شده است. 
تمهيدات مختلف براي اســتفاده بهينــه از آب و حداكثر تالش 
 جهت جلوگيري از هر گونــه هدر رفت آب و تبخيــر آب با توجه 

به ارزش حياتي آن به كار گرفته شــده اســت. در طول سال نيز 
حداكثر تالش براي حفاظت فيزيكي حيات وحش در برابر شكار 
غيرمجاز به خصوص در محدوده چشــمه ســاران و كريدورهاي 
 حيات وحش به عمل آمده اســت. ايــن اقدام ها كــه با زحمات 
و تــالش هــاي شــبانه روزي و مجدانه محيــط بانــان و يگان 
 حفاظــت محيط زيســت شهرســتان ناييــن و پاســگاه هاي 
محيط باني چوپانان، بياضه و پشــتيباني وحمايت هاي بي وقفه 
اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، فرمانداري نايين 
و ســتاد مديريت بحران و همدلي مردم شــريف صورت گرفته، 
 باعث شــده كه انــواع حيات وحــش و ذخاير ژنتيكــي تا كنون 
 عبــور ايمنــي از فصــل طوالنــي و ســوزان گــرم و خشــك 
 داشته باشند و اثرات خشكسالي بي ســابقه تا حد امكان كاهش 
 پيــدا كنــد و موجــب تضميــن پويــاي جمعيت ها شــود كه 
مسلما استمرار آن در نيمه دوم سال نيز به شدت نيازمند گسترش 

اين حمايت ها و همكاري ها است.

حفاظت همه جانبه پناهگاه حيات وحش عباس آباد در برابر خشكسالي 
دریچه

سه متخلف شــكار و صيد در پارک ملي و پناهگاه حيات وحش 
كاله قاضي اصفهان دستگير و به مراجع قضايي معرفي شدند.

به گزارش پايگاه اطالع رساني محيط زيســت اصفهان» پاما « 
از اداره پارک ملي و پناهگاه حيــات وحش كاله قاضي اصفهان، 
 سه متخلف شــكار و صيد قبل از شروع به شــكار در پارک ملي 
و پناهــگاه حيات وحــش كاله قاضي اصفهان توســط محيط 
 بانان ايــن منطقــه با همــكاري نيــروي انتظامي دســتگير 

و به مراجع قضايي معرفي شدند.
 از اين متخلفــان اســلحه قاچاق غيرمجــاز، ۶ تير فشــنگ، 
 پروژكتور دستي، سالح ســرد دست ساز و ســاير ادوات شكار 

و صيد كشف و ضبط شد.
 شــكار و حتي اقــدام به شــروع به شــكار در زيســتگاه هاي 
حيات وحش توسط متخلفان جرم اســت و طبق ماده10 و 15 

قانون شكار و صيد قابل تعقيب و مجازات است.

كارشناس محيط زيست گفت: اجرای طرح LEZ، اقدامی مثبت 
در جهت كنترل آلودگی هوای تهران است.

 ،LEZ حسين آخانی كارشناس محيط زيست، در خصوص طرح
اظهار داشــت : اجرای اين طرح اقدامی مثبت در جهت كنترل 

آلودگی هوای تهران است. 
 وی با بيــان اينكــه اجرای طــرح فوق يــك گام رو بــه جلو 
در كاهش آلودگی هوا محســوب می شــود، افزود: در حقيقت 
تمام دوستداران محيط زيست از اجرای اين طرح در كل سطح 
شهر خشــنود هســتند، چرا كه تمام خودرو ها، چه با ورود به 
 محدوده زوج و فرد و چه با تردد در ساير نقاط شهر زير ذره بين 

معاينه فنی می روند. 
 كارشــناس محيط زيســت در خصــوص جزييــات اين طرح 
بيان داشــت: در مرحله اول اجرای طــرح LEZ ) كاهش (؛ بايد 
 تمام خودروهايــی كه اقدام به تــردد در محــدوده زوج و فرد 

می كنند، دارای برگه معاينه فنی باشند. 
 آخانی ادامه داد: مجهز بودن ســاير خودروهــای در حال تردد 
 در ســطح كل شــهر، دوميــن مرحلــه اجرای طــرح كاهش 

است.
وی تاكيد كــرد: اهميت اين طــرح، لزوم مجهز شــدن تمامی 
خودروهای سطح شهر به برگه معاينه فنی است تا وسايل نقليه 

آلوده كننده هوا كنترل شوند. 
كارشناس محيط زيســت گفت: بدون شك، سخت گيری برای 

كنترل آالينده ها الزم و ضروری است.

ويژهيادداشت

اخبار

 اعضاي كميســيون هماهنگي شــوراي ملي ايمني زيســتي 
در جلســه اي كه به ميزباني ســازمان حفاظت محيط زيست 

تشكيل شد، آيين نامه داخلي اين شورا را تصويب كردند.
 به گــزارش » پامــا « از  پايگاه اطالع رســاني محيط زيســت 
 ) پام (، كميســيون شــوراي عالي ايمني زيســتي بــا حضور 
 دســتگاه هاي عضو از جمله وزارتخانه هاي بهداشــت، درمان 
و آموزش پزشكي، علوم، تحقيقات و فناوري و جهاد كشاورزي، 
سازمان حفاظت محيط زيســت و اعضاي حقيقي شوراي ملي 

ايمني زيستي تشكيل جلسه داد.
 در اين جلســه كــه معصومــه ابتــكار معاون رييــس جمهور 
و رييس ســازمان حفاظت محيط زيســت نيــز در آن حضور 
داشت، بر حسب تصميم گيري جلسه اخير شوراي ملي ايمني 
 زيستي، كليات آيين نامه داخلي اين شورا مورد بحث و بررسي 
 قــرار گرفت و بــه تصويــب كميســيون هماهنگي شــوراي 

ملي ايمني زيستي رسيد.
 الزم به ذكر اســت، ايــن مصوبه كــه داراي 1۴ ماده اســت، 
 پس از امضا روســاي دســتگاه هــاي عضو، به عنــوان مصوبه 

شوراي ملي ايمني زيستي تلقي مي شود.
 گفتني اســت، ابتكار با رد برخي اخبار غير موثق منتشــر شده 
 در خصوص جلســه اخيــر شــوراي ملــي ايمني زيســتي، 
 تاكيد كــرد: بــه غيــر از دبيرخانه شــوراي ايمني زيســتي، 
هيچ مرجعي، صالحيت انتشار اخبار مرتبط با اين شورا را ندارد.

صاعقه در نروژ صدها گوزن را كشت

 آيين نامه داخلي شوراي 
ملي ايمني زيستي تصويب شد

 دكتر رســول زرگرپور در ديدار بــا وزير محيط زيســت، انرژی 
و دريای كشــور فرانسه، اظهارداشــت: اصفهان، شهری است كه 
اكثر مقامات اروپايی كه به ايران ســفر می كنند از اين شهر زيبا 

نيز بازديد می كنند.
رســول زرگرپور اصفهان را قطــب صنعت ايران خوانــد و افزود:  
به دليل عــدم جانمايی درســت و عدم تكنولوژی بــاال، صنايع، 
محدوديت های زيست محيطی را برای اصفهان ايجاد كرده است.

زرگرپور با بيان اينكه در آغاز فعاليت دولت تدبير و اميد، اصفهان 
 يكی از آلوده ترين شــهرها بود، گفت: رفع مشــكل آلودگی هوا 
يكی از مطالبات اصلی مردم بود و بــا تدوين برنامه جامع كاهش 
آلودگی هوای اصفهان و پيگيری اين برنامه، اين مشكل به مقدار 
زيادی برطرف شــد و بنا به گفته رييس ســازمان محيط زيست 
كشور، يكی از موفق ترين طرح ها در خصوص كاهش آلودگی هوا 
در كشور، در اصفهان انجام شد. استانداراصفهان افزود:۷0 درصد 
آلودگی هوای اصفهان مربوط به حمــل و نقل،۲0 درصد صنايع 
و10 درصد گردوغبار اســت كه هر ســه مورد بــه صورت جدی 
 پيگيری شد و ميزان هوای ســالم اســتان با پيگيری اين برنامه 

۳ برابر شد و امسال به۲۲0 روز رسيد.
وی با بيان اينكه ســازگاری صنايع با محيط زيست از مهم ترين 

برنامه های دولت به شمار می رود، گفت: بهره مندی از تكنولوژی 
روز جهان در راستای ســازگاری صنايع با محيط زيست يكی از 
مواردی بوده كه در سفر هيئت های خارجی به اصفهان پيگيری 
می شده است. رســول زرگرپور به وضعيت گردوغبار در اصفهان 
اشــاره كرد و گفت: به جز گرد و غبارهايی كه از خارج وارد استان 
می شــود، با توجه به فرسايش خاكی شــديد در برخی از مناطق 
 استان، گردوغبارهای استانی نيز ايجاد می شــود و در برنامه ای 
 ســه ســاله تثبيت10 هزارهكتار از اين مناطق در دســتور كار 

قرار گرفته كه تاكنون ۲ هزار هكتار اجرايی شده است.
زرگرپور با اشــاره به اينكه اصفهان نيز با مشــكالتی كه درياچه 
 اروميه با آن مواجه بوده، درگير اســت، گفــت: بخش عمده ای 
 از تاالب گاوخونی خشك شده اســت و سعی كرده ايم كه بخشی 

از پساب استاندارد را به آنجا هدايت كنيم.
اســتاندار اصفهان تصريح كرد: در خصوص كنترل و بهبود كيفی 
هوای منطقه اصفهان، مديريت اســتان عالقه مند است از تجربه 
كشورهای ديگر در اين زمينه اســتفاده كند و همچنين خواستار 
 افزايش مبــادالت علمی و فرهنگــی و انتقال تجربيــات به ويژه 

در مقوله آب و مقابله با خشكسالی و آلودگی هوا است.
مديرارشد استان افزود: هرچه كشــورها با هم تبادل و ارتباطات 

بيشتر داشته باشند، می توانند مشــكالت خود به ويژه مشكالت 
محيط زيست را بهتر حل كنند.

زرگرپور يكی از سياســت های دولــت تدبير و اميــد را برخورد 
كارشناســانه با چالش های محيط زيســتی خواند و گفت: دولت 
دكتر روحانی خود را دولت محيط زيســتی می داند زيرا در ايران 
مشكالت زيست محيطی زياد و متنوع است و خانم ابتكار در اين 
 زمينه تالش های زيادی داشــته اند و حضور شــما نيز در ايران 
می تواند تاثيرگذار باشد. استاندار اصفهان در ادامه به خشكسالی 
 در منطقه اشــاره كرد و گفــت: ميــزان بارندگــی در اصفهان

 150 ميلی متــر و به عبارتی يك ششــم متوســط دنيا اســت 
 و وضعيت سفره های آب زير زمينی نيز مناسب نيست و به سمت 

بحرانی شدن پيش می رود. 
 وی افزود: با خشكســالی رو به رو هســتيم كه در۴0 سال اخير 
بی ســابقه بوده اســت ولی بــا مديريــت آب موجود تــا كنون 
 محدوديتی برای شــرب، كشــاورزی و صنعت ايجاد نشده است 
 ولی می توان گفت كه اصلی ترين مشــكل اســتان خشكسالی 

است.
خواهر خواندگی بين اصفهان و شــركت های فعال 
و تخصصی فرانســه و همچنين انتقــال تكنولوژی های 

جديد بايد در دستور كار قرار گيرد
خانم سگولن رويال وزير محيط زيست، انرژی و دريای فرانسه نيز 
در اين ديدار گفت: متاسفانه در اكثر نقاط دنيا اين مشكالت وجود 
دارد و با توجه به پيگيری های جدی مســئوالن محيط زيســت 
ايران، تصميــم گرفتيم كه در خصوص آب به ويژه در شناســايی 
متدها و روش هــای جلوگيری از هدر رفــت آب، همكاری های 
مشترک داشته باشــيم. وی با بيان اينكه آبياری بارانی حدود80 
درصد از هدر رفت آب جلوگيری می كند، گفت : گرچه كشاورزان 
خود را دير با روش های نوين آبياری هماهنگ می كنند ولی اگر 

به همين روش ادامه دهند ديگر كشاورزی وجود نخواهد داشت.
 ســگولن رويال با اشــاره به مشــكالت كم آبی در فرانسه گفت: 
در برخــی مــوارد آبيــاری باغــات و شســتن خــودرو در اين 
 كشــور ممنوع شــد؛ شــايد در مرحله اول مردم مخالف بودند 

ولی در سال های بعد از اين اقدام تشكر كردند.
رويال در خصوص مشــكالت كم آبی در اصفهــان گفت: به دليل 
دوری اين استان از دريا، نمی توان از آب شيرين كن استفاده كرد 

و بايد سياست های محدود كننده در اين استان اجرا شود.
وزير محيط زيســت، انرژی و دريای فرانســه تنها راه حل باران 
زايی را كاشــت درخت عنوان كرد و گفت: درختانــی كه به آب 
 زياد نياز ندارنــد و گونه های كم آبی كه قدرت بــازان زايی دارند 
 بايد كاشــته شــوند و در اين راســتا می توانيم تبــادالت خوبی 

به خصوص با استان اصفهان داشته باشيم.

استاندار تبادل تجارب زيست محيطي با فرانسه را خواستار شد

 بيش از۳00 گوزن وحشــی بر اثر صاعقه زدگــی در منطقه ای 
در مركز نروژ كشته شده اند.

آژانس محيط زيســت نروژ تصاويری از الشــه ايــن گوزن ها 
 منتشر كرده كه نشان می دهد تعداد زيادی از آنها در دامنه كوه  

» هاردانگرويدا « جان داده اند.
به گفته اين آژانس، ۳۲۳ گــوزن از جمله بيش از۷0 بچه گوزن 

در جريان طوفان تندری كشته شدند.
» شارتن كنوتسن « از سازمان بازرســی طبيعت نروژ می گويد 
مردن حيوانات در اثر صاعقه زدگی مســئله تازه ای نيســت، اما 
كشته شدن اين تعداد از حيوانات در اين حادثه طبيعی در نروژ 

بی سابقه است.
 به گــزارش بی بی ســی، بــه گفتــه كنوتســن جمعيت كل 

اين گوزن های وحشی در نروژ بين10 تا 11 هزار راس است.

 ميزان بارندگی 
 در اصفهان

 ۱۵۰ ميلی متر 
 و به عبارتی 

يک ششم متوسط 
 دنيا است و وضعيت 

 سفره های آب 
زير زمينی نيز 
 مناسب نيست 

و به سمت بحرانی 
شدن پيش می رود

 اســتاندار اصفهان، دكتر رســول زرگرپور، در ديدار با وزير محيط زيســت، انرژی و دريای كشــور فرانسه، 
 سگولن رويال؛ خواســتار افزايش مبادالت علمی و انتقال تجربيات به ويژه در مقوله آب و مقابله با خشكسالی 

و آلودگی هوا شد.

خبر

رييس پارک ملــی توران با انتقــاد از مديــر عامل انجمن 
 يــوز و كــذب خوانــدن ادعــای وی مبنــی بــر پايش 
دو قالده يوزپلنگ ماده در كشور، گفت: حداقل هشت قالده 

يوزپلنگ ماده در توران شاهرود وجود دارند. 
علــی اكبرقربانلــو در واكنــش بــه ادعــای مرتضــی 
اســالمی دهكــردی مديــر عامــل انجمــن يــوز پلنگ 
 ايرانــی مبنی بــر وجــود تنهــا دو يــوز مــاده در توران 
و مياندشــت، پاســخ داد: انتشــار ايــن خبــر موجــب 
رنجــش و دلســردی محيــط بانــان زحمــت كــش 
 پــارک ملی تــوران شــد چرا كــه ايــن افراد پــر تالش 
 بــا تمــام كمبودهــا، حقــوق كــم و فقــط بــا عشــق 
 به محيــط زيســت كشــور بــا دل و جــان شــبانه روز 
در برابر گلوله شكارچيان برای حفاظت از اين گونه ارزشمند 
 ســينه ســپر كرده اند. وی با تاكيد بر اينكــه محيط بانان

توران تمــام همت و تالش خــود را برای حفــظ يوزپلنگ 
آســيايی به كار بســته و در اين راه از هيچ تالشی فرو گذار 
 نكرده اند، افزود: با سفر به توران به روشنی می توان دريافت 
 در ســال هــای اخيــر گردشــگران ايرانــی و خارجــی 
با گشــت زنی و بازديد از منطقــه توران موفــق به ديدن 
يوزپلنــگ در گله های چهــار قــالده ای همراه بــا مادر 
شــده اند. رييس پــارک ملی تــوران با انتقــاد از عملكرد 
انجمن يــوز همچنيــن بيان داشــت: برخــالف برخورد 
دو قــالده يوزپلنــگ مــاده در ســال 9۳ بــا خودروهای 
 عبــوری، بــا پايــش هــای صــورت گرفتــه توســط 
محيــط بانــان تــوران در همــان ســال چهــار خانواده 
متفــاوت يوزپلنــگ با تولــه هــای متفــاوت در اطراف 
 بيارجمنــد، زمــان آبــاد و مجددا عبــاس آباد مشــاهده 

و از آنها تصوير برداری شد.
 قربانلـــو در ادامـــه تصريـح كـــرد: در ســـال 9۴ نيـز 
 در تــوران 18 مرحلــه مشــاهده يوزپلنگ داشــتيم كه 
از آنها دو مــادر با توله های همان ســال بــود و همچنين 
دوربين های تله ای كاشته شده در توران تصاوير زيادی از يوز 
گرفته اند كه اين حاكی از غنــای باالی يوزپلنگ در منطقه 

توران محسوب می شود.
وی بــا تاكيد بــر اينكه يــوز موجود ارزشــمندی اســت 
 كــه در خطر انقــراض قــرار دارد، اما اينكه مدعی شــوند 
دو ماده يوز بيشتر در ايران نمانده دروغ و كذب است، افزود: 
اگر انجمن حفاظت از يوزپلنگ يك فروند بالگرد اجاره كند، 
حاضريم اثبات كنيم تعداد يوزهای مــاده پارک ملی توران 

بيش از هشت قالده است.

رييس پارک ملی توران:

۸ قالده يوزپلنگ ماده 
در توران شاهرود وجود دارد
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فقدان سند مالکیت
6/175 شــماره صادره: 1395/43/266780 نظر به اینکه آقای اکبر آب ساالن 
فرزند حسن  با تســلیم یک برگ استشــهاد شهود شــماره: 72335 به تاریخ 
95/6/6 دفترخانه 25 اصفهان، مدعی مفقود شدن سند مالکیت یک دانگ مشاع 
از ششدانگ پالک شماره: 6/471  واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که در ذیل ثبت 
43718 صفحه 430 دفتر جلد 376 امالک تحت شــماره چاپی 084762 صادر 
و تسلیم گردیده و به موجب سند انتقال شــماره 72419 به تاریخ 1387/7/16 
دفترخانه 25 اصفهان به نامبرده انتقال یافته و اظهار داشــته که ســند مالکیت 
مرقوم در اثر جابه جایی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی 
نموده است لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تســلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 17038 

اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان ) 223 کلمه، 3 کادر(  
   فقدان سند مالکیت

6/174 نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ پالک ثبتی شماره 6 فرعی از 2575 
اصلی واقع در بخش دو ثبت خوانســار ذیل ثبــت 7445 در صفحه 499 دفتر 
 امالک جلد 29 به نام عبدا... شمســی تحت شــماره چاپی مسلســل 160217 
الف / 91 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است ســپس بالواسطه به موجب سند 
انتقال شماره 69680 مورخ 1391/11/28 دفترخانه شــماره 12 خوانسار به 
خانم نگار گلشنی فرزند احمد انتقال یافته سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی 
به شماره وارده 9514097001024931 مورخ 1395/06/06 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 28514 مورخ 1395/06/06 
به گواهی دفترخانه 5 خوانسار رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به 
علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک 
فوق را نموده اند  لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا 
سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 167 

اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان ) 249 کلمه، 3 کادر(  
حصر وراثت

6/154  خانم اعظم شــاطریان محمدی به  شناسنامه شــماره 1949  به شرح 
دادخواست به کالسه 96/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان خدیجه فضلیان محمدی به شناسنامه شماره 
53 در تاریخ 1395/4/30 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- متقاضی: اعظم شاطریان محمدی)دختر( 
2- اشرف شاطریان محمدی)دختر( 3-صفا شــاطریان محمدی)دختر(.  اینک 
با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا 
هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر 
 نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 179 شعبه 3 حقوقی شورای حل اختالف نایین) 119 کلمه، 1 کادر(  
فقدان سند مالکیت

6/153 شــماره صادره: 1395/02/264208 احترامًا نظر به اینکه خانم اعظم 
حاجی آقابیکــی نائینی فرزند حســین ورثه منحصر به فــرد مرحومه مولود 
شهریاری محمدی  باســتناد یک برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود 
رسمًا گواهی شده  مدعی فقدان ســند مالکیت نیم دانگ مشاع ششدانگ زمین 
مزروعی پالک شماره: 1805 اصلی  واقع در بخش دو نایین که در صفحه 449 
دفتر 27 امالک ذیل ثبت 2107 به نام مرحومه مولود شــهریاری محمدی ثبت 
و سند صادر گردیده و معامله دیگری انجام نشــده و درخواست صدور سند 
مالکیت ســهم االرث خود را نموده  لذا طبق ماده  ماده 120 اصالحی آئین نامه 
قانون ثبت مراتب  یک نوبت آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارک مثبت تسلیم نماید 
در صورت انقضا مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی 
بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله در ابطال سند مالکیت فوق الذکر و صدور 
سند مالکیت ســهم االرث طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 178 اداره ثبت 

اسناد و امالک نایین ) 193 کلمه، 2 کادر(  
حصر وراثت

6/152  آقای محمد اوشنی به  شناســنامه شماره 10651  به شرح دادخواست 
به کالسه 95/95 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان رضا اوشــنی به شناسنامه شــماره 5 در تاریخ 
1395/2/19 در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به: 1- متقاضی: محمد اوشنی )پسر( 2- حسن اوشنی 
) پسر( 3- فاطمه اوشنی) دختر( 4- معصومه اوشــنی) همسر(.  اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 177 

شعبه 3 حقوقی شورای حل اختالف نایین) 123 کلمه، 2 کادر(  
اخطار اجرایی

6/180 شماره: 941243 به موجب رای شماره 1871 تاریخ 94/11/29 حوزه 9 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه حمید 
رضا ذکاوتپور به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ دوازده 
میلیون و نه صد هزار ریال بابت اصل خواســته و مبلغ یکصد و هشــتاد هزار 
ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و 
خسارت تاخیر تادیه از 93/1/28 تا زمان اجرای حکم در حق محکوم له فاطمه 
نیلوفری اصفهانی فرزند رضا با وکالت نفیسه مستقل به نشانی اصفهان خیابان 
شیخ صدوق شمالی خیابان شیخ مفید ساختمان 14 موسسه تحقیقات حقوقی 
کتیبه طبقه دوم و همچنین نیم عشر حق اجرا در حق اجرای احکام شواری حل 
اختالف.  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یــا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:16562 شعبه 9 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 212 کلمه، 2 کادر(  
اخطار اجرایی

6/181 شماره: 941244 به موجب رای شماره 1903 تاریخ 94/11/29 حوزه 
9 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 

حمید عرب بیگی جزی فرزند محمد به نشــانی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ بیســت و هفت میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یکصد و 
هشتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهی 
 طبق تعرفه و خســارت تاخیر تادیه از 94/6/19 تا زمان اجــرای حکم در حق

 محکوم له راضیه بهنام حقیقی فرزند اکبر با وکالت نفیســه مستقل به نشانی 
اصفهان خ شیخ صدوق شمالی خیابان شیخ مفید ساختمان 14 موسسه تحقیقات 
حقوقی کتیبــه طبقه دوم و همچنین نیم عشــر حق اجرا در حــق اجرای احکام 
شورای حل اختالف. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یــا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:16563 
 شعبه 9 حقوقی مجتمع شــماره دو شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

) 213 کلمه، 2 کادر(  
اخطار اجرایی

6/182 شماره: 94-922 به موجب رای شماره 1215 تاریخ 94/12/24 حوزه 20 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه لیال 
هارونی برد شاهی فرزند حسینعلی شغل آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ شانزده میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ سیصد و ده هزار ریال بابت خسارت دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررســید چک ) 94/2/15( لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت 
نیم عشــر حق االجرا در حق محکوم له آقای جان علی غریب کار فرزند قربان 
علی شغل آزاد به نشانی اصفهان زینبیه محله منتظر المهدی کوی میالد پ 135  
کد شناســائی 4023600515،  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:16564 
 شعبه 20 حقوقی مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

) 201 کلمه، 2 کادر(  
اخطار اجرایی

6/183 شماره: 1036/94 به موجب رای شماره 193 تاریخ 95/2/28 حوزه 20 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه آقای 
محسن جعفری فرزند جعفر به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ شصت میلیون ریال بابت اصل خواســته، مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال 
 بابت هزینه دادرســی و خســارت تاخیر پرداخت از تاریخ تقدیم دادخواست

 ) 94/10/21( لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت نیم عشــر حق االجرا در حق 
محکوم له خانم مهرانگیز ایازی تبریزی فرزند محمد، شغل کارمند بازنشسته 
دانشگاه به نشانی فوالدشــهر محلهB 5 بلوک 2 ورودی 203،  ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. م الف:16565 شــعبه 20 حقوقی مجتمع شــماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان ) 188 کلمه، 2 کادر(  

اخطار اجرایی
6/184 شــماره 912/94 ) 73/95( به موجب رای شــماره 69 تاریخ 95/1/29 
 حوزه 27 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت

 محکوم علیه علی جوانبخت به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 10/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 320/000 ریال 
 بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له مریم سلطانی به نشانی اصفهان خ کاوه 
خ شهید عادل پور بن بست تربیت پالک 38 جنب دبیرستان گالب و نیم عشر حق 
االجرا در حق دولت. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یــا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:16577 
 شعبه 27 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

) 173 کلمه، 2 کادر(  
اخطار اجرایی

6/185 شماره: 941163 به موجب رای شماره 2092 تاریخ 94/12/19 حوزه 
12 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
علیرضا میرزا آقائی به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
چهل و هشت میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ چهارصد و پنجاه 
هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشــر آگهی و تاخیر و تادیه از تاریخ 
سررسید مورخ 94/6/15 لغایت اجرای حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در 
حق خواهان اکبر بهنام حقیقی با وکالت نفیسه مستقل به نشانی اصفهان خ شیخ 
صدوق شمالی خیابان شیخ مفید ساختمان 14 موسسه تحقیقات حقوق کتیبه 
طبقه دوم صادر و اعالم می نماید و هزینه نیم عشر حق االجرا.  ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتی که خود را قــادر به اجرای مفاد اجرائیه ندانــد، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. م الف:16580 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان ) 208 کلمه، 2 کادر(  
اخطار اجرایی

6/186 شــماره: 39/95 به موجب رای شــماره 255 تاریخ 95/4/9 حوزه 16 
شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
مرتضی حیدریان به نشانی مجهول المکان محکوم است به تنظیم و انتقال سند 
خودرو پراید مدل 1387 به شماره 13-964 ج 53 شــماره موتور 2364984 
شماره شاسی S 1412287732561 به نام خواهان روح ا... همت یار به نشانی 
اصفهان میدان الله ابتدای اتوبان چمران نرسیده به بلوار بعثت کوچه بن بست 
الله نبش بن ولیعصرو پرداخت نیم عشر اجرایی در حق دولت.  ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتی که خود را قــادر به اجرای مفاد اجرائیه ندانــد، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 

صریحًا اعالم نماید. 
م الف:16590 شــعبه 16 حقوقی مجتمع شــماره دو شــورای حــل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 178 کلمه، 2 کادر(  

معاون درمان ســازمان تامین اجتماعی از آغاز اجرای آزمایشی پرونده 
الکترونیک درمان در کلینیک ابوریحان خبر داد و گفت: به تدریج اجرای 

این طرح را در مراکز درمانی دیگر تامین اجتماعی شاهد خواهیم بود.
محمدعلی همتی، درباره روند پیشرفت اجرای طرح پرونده الکترونیک 
درمان و حذف دفترچه های کاغذی در تهران اظهار کرد: شرایط به خوبی 
پیش مــی رود، در درمانگاه آزادی نتایج موفقیت آمیــز بود و از چند روز 
گذشــته طرح پرونده های الکترونیک در کلینیــک ابوریحان نیز کلید 
خورد. وی افزود: مطابق پیش بینی ها و برآوردها جلو رفته ایم و سیستم 
اچ.آی.اس بیمارستانی خوب جواب داده است. نسخه الکترونیک نیز اجرا 

شده و اشکاالت کارت هوشمند نیز مرتفع شده است.
معاون درمان ســازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه بر اســاس پروتکل 
پیش بینی شده در مراحل بعدی بیمارستان های بزرگ تر تحت پوشش 
قرار می گیرند، گفت: عملیــات مربوط به بازســازی و ارتقای هتلینگ 
بیمارستانی نیز در حال انجام است. همتی در ادامه در پاسخ به پرسشی 
درباره لغو بیمه زندانیان و بروز برخی مشــکالت برای دریافت خدمات 

گفت: معموال خدماتی که به افراد ارایه می کنیم را ادامه می دهیم. 

دبیرکل اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی در آیین افتتاح ســمینار 
منطقــه ای اتحادیه بین المللــی تامین اجتماعی در جنوب شــرقی 
آسیا گفت: از پوشش بیمه ای گســترده برای مردم ایران آگاه هستیم 
 و این موفقیت را به مــردم ایران تبریک می گویــم. دبیرکل اتحادیه 
 بین المللی تامین اجتماعی با اشــاره به حمایت اعضــا در راه اندازی 
شــبکه ای70 انجمن در جنوب شــرق آسیا گفت: مســئولیت های 
 ایسا وســیع و متعدد است و بســط تامین اجتماعی و بیمه ها، اجرای 
طرح نوین تامین اجتماعی د رکشورهای عضو، استفاده بهینه از منایع 

انسانی و گسترش ICT، را عمده ترین این مسئولیت ها برشمرد. 
کنکلوسنکی در تبیین برنامه ها و طرح های اتحادیه افزود: برنامه های 
ایسا در برگیرنده منافع اعضا، بسط تامین اجتماعی و تعهد جهانی است 

و برای تحقق این مهم اعضا تالش خواهند کرد. 
وی نقش ایــران را در مبادله تجربیات با کشــورهای عضــو اتحادیه 
 چشــمگیر خواند و اظهار داشــت: مســئولیت پذیری و عزم سازمان 
 تامین اجتماعی ایران به منظور پوشــش گســترده بیمــه ای مردم 
 قابل تحســین و تبریک اســت و نقش راهبــردی ایران درتوســعه 
 برنامه های ایســا در آســیا تالش های فعاالنه آن در ســال گذشته 
 در همین راســتا قابل تامل اســت. دبیــرکل اتحادیه بیــن المللی 
تامین اجتماعی گفت: از پوشش بیمه ای گســترده برای مردم ایران 

آگاه هستیم و این موفقیت را به مردم ایران تبریک می گویم. 
کنکلوســنکی در پایان ضمن دعوت از ایران برای شرکت در سمینار 
 14 تا 18نوامبــر در کشــور پاناما اعالم کرد: دســتور کار ســمینار 
 مورد نظــر راه حل هایــی بــرای چالش هــای موجــود در عرصه 
تامین اجتماعی و همچنین برگزاری انتخابات سال آینده میالدی ایسا 
خواهد بود و حضور حداکثری در این سمینار نقش مهمی در پیشبرد 

خط مشی و اهداف اتحادیه دارد.

آخرین روند حذف دفترچه های 
کاغذی تامین اجتماعی

 بــا نزدیک شــدن بــه زمــان بازگشــایی مــدارس، 
ذهــن دانش آمــوزان و همچنین والدین آنــان درگیر 

دغدغه  انجام تکالیف مدرسه می شود.
یکی از چالش هــای اصلــی والدین با فرزندان شــان 
انجام صحیح و کامل تکالیف مدرســه است به گونه ای 
 که برخــی مواقع والدیــن نیز همچون دانــش آموزان 
از درگیر شــدن با این مقوله بیزار می شوند. همچنین 
برخی کارشناسان آموزشــی در آمریکا با تاکید بر فواید 
تعیین تکالیف شــبانه برای دانش آموزان معتقدند که 
در برخی شــرایط حجم زیاد تکالیف کودک را از انجام 
سایر فعالیت های مهم و ســودمند در زندگی همچون 
صرف شــام با خانواده، ورزش کردن یا داشــتن خواب 
شبانه کافی که می تواند عملکرد او را در مدرسه تقویت 
 کند، محروم سازد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 
 ) OECD ( در مطالعـــه ای بـــه بررســـی عملکــرد 
دانش آموزان سراســر جهان پرداخته و ایــن آمار را بر 
اســاس اطالعات اقتصادی و سیاســت های آموزشی 
مقایســه کرده اســت. یکی از این سیاســت ها مربوط 
به مدت زمانی می شــود که دانش آموزان صرف انجام 
تکالیف مدرســه می کنند. شــیوه های تعیین تکالیف 
مدرســه در کشــورهای مختلف جهان کامال متفاوت 
اســت. به طور مثال در فنالند دانش آموزان دبیرستان 
حدود ســه ســاعت در هفته را صرف تکمیل تکالیف 
مدرسه می کنند در حالی که در آمریکا زمان اختصاصی 

به انجام تکالیف مدرسه دو برابر است. 
با این وجود دانش آموزان فنالندی در کسب رتبه های 

جهانی در رشته های علوم و ریاضی پیشتاز هستند.
بر خالف تصور رایج که تاکید می کند تکالیف مدرســه 
عملکرد دانــش آمــوزان را تقویت می کند، بررســی 
سازمان همکاری و توســعه اقتصادی حاکی از آن است 
که به ندرت انجام تکالیف زیاد مدرسه، تقویت عملکرد 
تحصیلی را به همراه دارد. در واقع مقایســه انجام شده 
در کشــورهای مورد مطالعه این سازمان نشان می دهد 
 بیشــتر بودن میزان تکالیف می توانــد تاثیرات مخربی 
بر نمره دانش آموزان داشته باشد. هر چند بررسی این 
سازمان حاکیست جهان هم اکنون این باور را پیدا کرده 
که پایین بــودن میزان تکالیف تاثیر بــه مراتب بهتری 
بر عملکرد دانش آمــوزان دارد. در آخرین مطالعه این 
 ســازمان آمده اســت مدت زمانی که دانــش آموزان 
صرف انجــام تکالیــف مدرســه می کننــد در فاصله 
ســال های ۲00۳ تا ۲01۲ تقریبا در تمامی کشورهای 

جهان به جز آمریکا کاهش پیدا کرده است.

از تکالیف مدرسه غول 
نسازیم!

در آیین افتتاح اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی مطرح شد؛

تحسین تامین اجتماعی ایران
 توسط ایسا

یادداشت

اخبار

پیشنهاد سردبیر: 
جامعه بی رحم شده است!

 هر چنــد هنوز تعــداد قابــل توجهی از ســالمندان توســط 
فرزندان شان نگهداری می شــوند و حتی بسیاری از افراد راضی 
به ســپردن پدر و مادر پیر خود به سرای ســالمندان یا پرستار 
 گرفتن برای آنها نیســتند، اما هســتند کســانی که مبادرت 
به رهاسازی سالمندان می کنند؛ معضلی که سرپرست بهزیستی 
اســتان تهران آن را »یکی از مصیب های جامعه امروز« توصیف 
 کرد. وزیــر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی رها کردن ســالمندان 
در خیابان یا همان ســر راه گذاشــتن ســالمندان را از اتفاقات 
نوظهور شــهرهای بزرگ دانسته اســت. رها شدگی سالمندان 
نســبت به قبل بیشــتر شــده و گــواه آن هم افزایــش تعداد 
سالمندان مجهول الهویه بهزیستی است. کشـــور مـا در حـال 
سالمند شــدن اســت و این اتفاق رخ خواهد داد، اما این مسئله 
یک بحران نیست و ســالخوردگی مســاوی با نیازمندی و فقر 
 نیست و افرادی هســتند که در سن ســالخوردگی کار، ورزش 
 و فعالیت هــای مورد عالقه خــود را انجام می دهنــد، بنابراین 
این موضوع یک بحران نیســت، هرچند نیاز اســت که به نحو 

صحیح مدیریت شود.
سالمندی جمعیت ایران در آینده نزدیک

مطالعات جمعیت شناســان نشــان می دهد، ایران در آستانه 

ورود به جمعیت ســالمندی اســت و تا ســال 140۵ جمعیت 
سالمند کشــور بیش از ۹۶درصد رشــد خواهد داشت و تعداد 
 ســالمندان از حــدود پنج بــه حدود10میلیون نفــر افزایش 
 پیدا خواهد کرد. در سال های گذشته به علت آنکه امید زندگی 

در کشور پایین بود، افراد کمتر به سالخوردگی می رسیدند. 
این درحالی اســت که هر چــه امید زندگی افزایــش پیدا کند 
تعداد افرادی که به ســالخوردگی می رسند، نیز بیشتر می شود.

ایران در ســال1۳۹0 نسبت به ســال های قبل از آن بیشترین 
 تعداد جمعیت ســالخورده را داشــته و نرخ ســالمندی ایران 
در ســال۹0، ۵/7 درصد بــوده؛ یعنی ۵/7 درصــد از جمعیت 
 کشــور باالی ۶۵ ســال ســن داشــتند این درحالی است که 
 این نرخ در ســال های ۶۵ ســه درصد ، 7۵ حدود چهار درصد 
و 8۵ نیز نزدیک پنج درصد بوده اســت. برآوردها نشان می دهد 
که از ســال1400 به بعد ایران وارد مرحله اول ســالخوردگی 
خواهد شد. در حال حاضر بســیاری از کشورهای پیشرفته دنیا 
 در مرحله سوم سالمندی قرار دارند و ژاپن با دارا بودن بیشترین 

نرخ سالخوردگی دارای ۲4 درصد جمعیت سالمندی است.
همه اینها مجهول الهویه نیستند!

 اردیبهشــت ســال گذشــته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

رها کردن ســالمندان در خیابان یا همان ســر راه گذاشــتن 
ســالمندان را از اتفاقات نوظهور شهرهای بزرگ دانست و گفت: 
این پدیده در حال اپیدمی شدن اســت. با این وجود فرید براتی 
سده، رییس دبیرخانه شورای ملی ســالمندان به این اظهارات 
واکنش نشــان داد و گفت: » رهاشــدگی به معنــای مجهول 
الهویه بودن وجود دارد، اما خیلی زیاد نیســت و ضروری است 
صحت و ســقم برخی از گزارش ها را مورد بررســی قــرار داد: 
براساس آخرین آمار تعداد ســالمندانی که در مراکز نگهداری 
ســازمان بهزیســتی زندگی می کننــد، ۲1 هزار نفر اســت. 
 یعنی از شــش میلیون و100سالمند کشــور تنها ۲1 هزار نفر 
در مراکز بهزیستی زندگی می کنند که همه این افراد، رها شده 

یا مجهول الهویه نیستند و خانواده ها به مالقات آنان می آیند. «
جامعه بی رحم شده است!

 سرپرســـت بهزیســـتی اســـتان تهـــران بــه وضعیـــت 
 مجهــول الهویه هــای اســتان تهــران اشــاره کــرد و گفت: 
 در حــال حاضــر حــدود 18۹8 نفــر مجهــول الهویــه 

در مراکز بهزیستی استان تهران حضور دارند.
 اکبـــر باقـــری همچنیـــن هشـــدار داد کــه متاســـفانه 
یکــی از مصیبت های جامعــه امروز رها شــدن ســالمندان 
توسط فرزندان شان اســت و ما شاهد آن هســتیم که جامعه 
 آنقدر بی رحم شــده کــه برخی از فرزنــدان والدیــن خود را 
به بهانه هایی چون ســفرهای زیارتی و ... در ســطح شــهر رها 

می کنند.
۶۰ درصد کودکان خیابانی خارجی هستند

سرپرست بهزیستی استان تهران همچنین گفت: در حال حاضر 
1048 کودک خیابانی در استان تهران شناسایی شده اند که از 

این تعداد۶0 درصد آنها خارجی و غیرایرانی هستند. 
باقری اظهار کرد: در حال حاضر تعداد 1۲ هزار مرد و۳000 زن 

معتاد متجاهر در استان تهران شناسایی شده اند.
تبعات خانواده هسته ای این است!

رییس انجمن مــددکاران اجتماعی ایران در مورد رهاشــدگی 
ســالمندان می گوید: یکی از واقعیت ها تغییر ساختار خانواده 
از گســترده به هســته ای اســت. سید حســن موسوی چلک 
 می افزایــد: در چنیــن شــرایطی خانواده شــامل پــدر، مادر 
و فرزندان است و سایر بســتگان مانند پدر بزرگ و مادر بزرگ 
دیگر جایگاه ســابق را ندارند که اعضای خانواده خودشــان را 
 متعهد به نگهداری از بــزرگان خانواده کنند، بــه همین دلیل 
در شــرایط کنونی پدیده رها شــدگی ســالمندان را شــاهد 
 هســتیم. او می افزایــد: انتظــار مــی رود جامعــه نســبت 
به این موضوع حساسیت نشــان دهد. نداشتن تامین اجتماعی 
 کافی و مطمئــن و اینکه امــکان حمایت بیشــتر از خانواده ها 
 آن طور که انتظار می رود وجــود ندارد، عاملی بــرای افزایش 
این پدیده است. رییس انجمن مددکاران اجتماعی با بیان اینکه 
۲0 درصد از سالمندان ما تنها هســتند عنوان می کند: تنهایی 
سالمند با رها شدن ســالمند فرق می کند؛ تنهایی یعنی ممکن 
 است سالمندی همسر خود را از دســت داده و تنها زندگی  کند. 
 در چنیــن شــرایطی ســالمند در خانــه خود زندگــی کرده 

و افراد خانواده به او سر می زنند.

E-MAIL

رهاسازی سالمندان مصیبت جامعه امروز؛

جامعه بی رحم شده است!

یکی از مصیبت های 
 جامعه امروز 

رها شدن سالمندان 
 توسط 

فرزندان شان است و 
ما شاهد آن هستیم 

 که جامعه آنقدر 
بی رحم شده که برخی 

از فرزندان والدین 
خود را به بهانه هایی 

چون سفرهای زیارتی 
و ... در سطح شهر رها 

می کنند

در حالی که بررسی های آماری نشان می دهد حداقل تا یکی دو دهه دیگر روند افزایشی تعداد سالمندان در ایران 
ادامه دارد، نگهداری از سالمندان با چالش هایی رو به رو شده اســت که اپیدمی شدن آن می تواند تا حد زیادی 

خطرناک  باشد.
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يادداشت
پیشنهاد سردبیر:

اگر تخلف ببینیم، خودمان کنسرت را لغو می کنیم

کریم لک زاده، کارگردان فیلم »قیچی«، از تالش برای اکران فیلم 
جدیدش در جشــنواره فیلم کوتاه تهران خبر داد. کریم لک زاده، 
کارگردان ســینما، درخصوص آخرین وضعیت فیلم »دختری در 
میان اتاق« گفت: این فیلم آماده نمایش شده و درخواست حضور 
در جشــنواره فیلم کوتاه تهران را نیز داده ایم؛ اگر مشــکلی ایجاد 

نشود، اولین نمایشش در این جشنواره خواهد بود.
گفتنی است این فیلم که رگه های طنز نیز دارد، قصه مردی مسن 
را روایت می کند که در مهمانســرایی با دوستانش مشغول به کار 
است و دخترش پس از حدود 25 سال زندگی در آلمان به دیدارش 
می آید. این مرد به اتفاق دوســتانش، در حال طراحی نقشه هایی 

تیم سازنده »سیانور« به شدت پیگیر و عالقه مند به اکران برای این دیدار هستند... 
این فیلم هستند.

ســید محمود رضوی، تهیه کننــده ســینما و تلویزیون، 
درخصوص نمایش آن در ســینماها اظهار داشت: با وجود 
خواست تیم سازنده »ســیانور« برای اکران آن، هنوز این 
موضوع محقق نشده اســت؛ امیدوارم در آینده ای نزدیک، 

شاهد اکران این فیلم باشیم.
وی درخصوص ســاخت کارهــای تاریخــی و روایتگری 
بی طرفانه و بــدون دخل و تصرف در تاریخ اظهار داشــت: 
نگاه های مختلفی به موضوعات تاریخــی وجود دارد و هر 

فیلمســاز، از منظر نگاه خود به این موضوعات می پردازد؛ 
اما مســئله  مهم، لزوم نگاه بی طرفانه بــه مباحث تاریخی 
اســت. در ســاخت یک اثر تاریخی، باید تمام جوانب امر 

سنجیده و سپس با ابزار سینما، به آن پرداخته شود.
تهیه کننده فیلم »ســیانور«، همچنین در مورد کار کردن 
با جوانان فیلمســاز ادامه داد: کار کــردن با جوانان، حس 
و حال خاصی دارد و شــور و شــوق آنان در کار، برای من 
بسیار مهم اســت؛ اما نکته ای که باید نســل جوان به آن 
 تن دهند، این است که به توصیه مشــاوران در این حرفه 

گوش کنند.

منتظر اکران »سیانور« هستیم»دختری در میان اتاق« آماده نمايش شد

يادداشت

اخبار

 مدیر تــاالر هنر اصفهــان گفت: »ســرزمین شــگفت انگیز« 
و»گربه های محلــه قانقاریا«، دو تئاتر کودکانه هســتند که در 

روزهای آینده در تاالر هنر اصفهان روی صحنه می روند.
محمدرضا رهبری، با اشــاره به دو تئاتر جدیــدی که به زودی 
در تاالر هنــر اصفهان روی صحنه می رود، اظهار داشــت: تئاتر 
»سرزمین شگفت انگیز« به نویســندگی و کارگردانی امیر شیخ 
جبلی، نمایش کودکانه ای اســت که در ســالن اصلی تاالر هنر 

روی صحنه می رود.
وی با بیــان اینکه ایــن نمایــش دارای ویژگی هــای خاصی 
اســت، افزود: این نمایش مبتنــی بر موســیقی و حرکت بوده 
و بــا بهره گیــری از عناصر خــالق در فضایی فانتــزی و خلق 
موقعیت های طنز، درصدد ایجاد ارتباط هر چه بهتر با مخاطب 

است.
مدیر تاالر هنر اصفهان با اشــاره به اینکه موسیقی این نمایش، 
تکمیل کننده حرکت و اعمال بازیگران نمایش به ویژه بازیگران 
ناشنواســت، ابراز داشت: موســیقی این نمایش در پی خدمت 
رســاندن به مفهوم نمایش و دارای کارکردی ویژه در این تئاتر 
است و مسئله همراه کردن بازیگران ناشنوا با ریتم موسیقی در 
حرکت، نه تنها امری بعید، بلکــه در لحظاتی غیر ممکن به نظر 

می رسد.
وی با اشاره به اینکه این نمایش از ظرفیت های تئاتر خالق بهره 
برده است، ابراز داشت: »سرزمین شــگفت انگیز«، داستان کرم 
شب تابی است که به سرزمین شگفت انگیز سفر کرده و در آنجا 
با سوسکی رو به رو می شــود که با از بین بردن گل ها و گیاهان، 
قصد نابودی آن سرزمین را دارد و این کرم تالش دارد تا با کمک 

اهالی سرزمین شگفت انگیز، این مشکل را رفع کند.
رهبری با اشــاره به عواملی که با این نمایش همکاری می کنند، 
ابراز داشــت: آهنگســازان این نمایــش، پویا فرهنــگ پژوه و 
شــاهین کیانزاد و بازیگــران آن، محمدجواد اکبــری، محمد 
قبادی نژاد،عاطفه روستازاده، زهرا دوســتی، مژگان مسیحی، 
فاطمه ســلطانی، زهرا آذری، زهرا گرک یراقی، محمد شریفی، 

سما زمانی و امیر شیخ جبلی هستند.

تهیه کننده مجموعه عروسکی »شکرستان« اعالم کرد که ساخت 
عروسک ها، موســیقی تیتراژ و آنونس ها تمام شده است و در چند 

روز آینده مرحله تولید آغاز می شود.
جواد فرحانی با بیــان اینکه فعال در مرحله پیش تولید هســتیم و 
ساخت عروســک ها، موســیقی تیتراژ و آنونس ها تمام شده است، 
اظهار کرد: در چند روز آینده مرحله تولید شروع می شود و به امید 
خدا تا قبل از مهر ماه، پخش مجموعه عروسکی »شکرستان« آغاز 

می شود.
او با بیان اینکه اولین بار است یک مجموعه انیمیشنی به مجموعه 
عروسکی تبدیل می شــود، گفت: »تالشــمان بر این است که این 
مجموعه به روز باشد و به موضوعات روز جامعه توجه کند. کار هنر 
این است که با جامعه و مردم و موضوعات روز جلو برود و ما هم قطعا 

به این نکته توجه می کنیم.«
فرحانی متذکر شــد: لیســت عوامل و صداپیشــگان و راوی هنوز 
به صورت قطعی مشخص نشــده  و جمع بندی نهایی هنوز صورت 

نگرفته است؛ ولی تا هفته آینده به صورت قطعی اعالم می شود.  
تهیه کننده مجموعه عروسکی »شکرســتان« همچنین در پاسخ 
به این پرســش که ایده تبدیل انیمیشن شکرســتان به مجموعه 
عروسکی، از سمت چه کســی مطرح شــد، اظهار کرد: مرکز صبا 
تصمیم گرفت این کار را انجام دهد؛ به هر حال این یک برند موفق و 

خوب در صداوسیماست که باید از آن استفاده کرد.
 مجموعه عروسکی »شکرســتان« به کارگردانی فواد صفاریان پور 
و تهیه کنندگی جواد فرحانی در شــبکه نسیم ســاخته می شود. 
همچنین بزرگمهر حســین پور، طراحی صحنــه و دکورهای این 

مجموعه را بر عهده دارد.

مدير تاالر هنر اصفهان:

تئاتر »سرزمین شگفت انگیز« 
در تاالر هنر روی صحنه می رود

عروسک های »شکرستان«
 آماده شدند

نمايش

مستند »به یاد رضا ژیان« ساخته حمید جبلی، همزمان با تولد 
رضا ژیان به نمایش درمی آید.

 مســتند »به یاد رضا ژیــان«، فیلم گزارش گونه ای اســت که 
حمید جبلی آن را به یاد دوســت دیرینه اش ساخته و قرار است 

همزمان با تولد 76 سالگی ژیان، نمایش داده شود.
در این جشن تولد که شنبه 20 شــهریور ماه برگزار خواهد شد، 
همچنین نمایشنامه »دوســتان بامحبت« نوشته حمید جبلی 

نیز رونمایی می شود.
این نمایشنامه ســال 77 با کارگردانی رضا ژیان و بازی جبلی، 
اکبر عبدی، لیلی رشــیدی، محمد ژیان، هوشنگ قوانلو، هاشم 
روحانی، مرحوم اصغر عبدی و رضا ژیان به روی صحنه رفته بود 
و حاال نمایشنامه آن، از سوی انتشارات »پریا« منتشر شده و در 

این روز رونمایی می شود.
در ساخت مســتند »به یاد رضا ژیان«، مهدی آشــنا به عنوان 
مدیــر فیلمبرداری همــکاری دارد و  مونتاژ فیلــم نیز بر عهده 

یاشین نهانی است.
این مراسم روز شنبه 20 شــهریور ماه، در تاالر اصلی مجموعه 

تئاتر شهر برگزار خواهد شد.
حمید جبلی که سال هاســت با ایرج طهماســب نیز دوستی و 
همکاری نزدیکی دارد، همچنین اعالم کــرد: این دو نفر، هیچ 
ســایت، صفحه شــخصی و فعالیتی در فضای مجازی ندارند و 

هرگونه استفاده از نام آنها در این فضا غیرقانونی است.

 رونمايی از نمايشنامه و مستند
حمید جبلی در تولد رضا ژيان

سینما

رنگ و بوی سینماها با اکران فیلم های جدید تغییر کرده و روند تب 
تند استقبال شروع شده است. فیلم های نوبت اکران پایان تابستان، 
حال و هوا و فضای جدیدی را در ســینماهای کشور به وجود آورده 
 و مخاطبان را همچنان به ســینماها می کشــاند. بنابر این گزارش 
6 فیلم جدید از 27 مرداد تا 10 شــهریور بــه برنامه اکران فیلم ها 

اضافه شده اند که در این گزارش با برخی از آ ها آشنا می شوید:
من

»من« اولین اثر بلند سینمایی سهیل بیرقی، کارگردان فیلم اولی 
سینماست که در آن لیال حاتمی، مانی حقیقی، بهنوش بختیاری، 
امیرجدیــدی، علیرضا اســتادی و علــی منصور بــه ایفای نقش 
پرداخته اند. درخالصه داستان فیلم آمده است: »مارو نرقصون آذر«

این فیلم به مدت 90دقیقه در ژانــر اجتماعی و پخش آن بر عهده 
دفتر نسیم صباست.

دوازده صندلی
این فیلم به کارگردانی و تهیه کنندگی اســماعیل براری و با ایفای 
نقش احمد نجفي، داریوش اســدزاده، افســر اســدي، جمشید 
جهانزاده، مصطفي طاري، ارژنــگ امیرفضلي، رامتین خداپناهي، 
علیرضا اوســیوند، رضا توکلي، مهران رجبی، آرش نوذري، میترا 

دولت آبادي و نیال خرم، در حال اکران است. 
هیچ انسان عاقلي ارزشــمندترین دارایي خود را در صندلي عقب 
اتومبیلش مخفي نمي کند؛ پس هویدا، نخست وزیر رژیم پهلوي، 
هیچگاه عاقل نبوده است! مســابقه اي تند و نفس گیر براي یافتن 

پیکان هویدا آغاز مي شود و...
این فیلم که پخش آن برعهده گویا فیلم اســت، از 27مرداد روی 

پرده سینماهای کشور رفته است.
آبنبات چوبی 

»آبنبــات چوبی« بــه کارگردانــی محمد حســین فرحبخش، 
تهیه کنندگی عبدا... علیخانی و با ایفای نقش رضا عطاران، هنگامه 
حمیدزاده، سحر قریشی، میالد کی مرام، کریم امینی، نگار عابدی، 
صفا آقاجانی و شقایق فراهانی، از 27 مرداد در حال اکران و داستان 
فیلم درباره دختران فراری اســت. این فیلم به مدت 90 دقیقه و در 

ژانر اجتماعی ساخته شده است.
سايه

»ســایه« جدیدترین اثر مســعود نوابی به عنوان کارگــردان و به 
تهیه کنندگی بهنام شهیدی در ژانر اجتماعی است.

 این فیلم مضمونی اجتماعی و عاشــقانه دارد و داســتان پســر و 

دختری را روایت می کند که قصد دارند با یکدیگر ازدواج کنند؛ اما 
با مخالفت پدر رو به رو می شوند.

بازیگران سایه عبارتند از: رضا کیانیان، پدرام شریفی، دیبا زاهدی، 
فاطمه گودرزی، شــبنم مقدمی، ثریا قاســمی، محمود مقامی، 

امیرضا زرین بخش و مهدی موسی خانی.
آریان فیلم، دفتر پخش فیلم »سایه« بوده و از سوم شهریور، اکران 

این فیلم آغاز شده است.
سايه های موازی  

این فیلم اجتماعی، جدیدترین اثر اصغر نعیمی در مقام کارگردان و 
علی و حسن توکل نیا به عنوان تهیه کننده است.

شهاب حســیني، ابوالفضل پورعرب، سمیرا حســن پور، سیامک 
صفري، هوشنگ توکلي و حدیث فوالدوند، در این فیلم ایفای نقش 
کرده اند. این دومین همکاری ابوالفضل پورعرب، ستاره دهه 60 و 
شهاب حسینی، ستاره دهه 80 و 90 سینمای ایران، پس از سریال 

»شهرزاد« است.
خالصه داستان: »نازنین: مهم نیست کي هستي یا چه کاره اي... تو 

هر وضعیتي که باشي، محبت وظیفته... 
فرهاد: نصیحتت خوبه؛ فقط یه خورده کهنه س«

 یکتا فیلم، پخش »سایه های موازی« را برعهده دارد و اکران آن از
 6 شهریور آغاز شده است.

خبر

حسین نوش آبادی، ســخنگوی وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی تاکید کرد: اگر مسئوالن در ارشاد خود متوجه 

تخلفی در کنسرت شوند، آن را لغو می کنند.
بحث لغو کنســرت ها به یکی از حواشــی جدی حوزه 
فرهنگ و هنر در ماه های اخیر تبدیل شده است. یکی 
از تازه ترین موضع گیری ها در این زمینه، به اظهارنظر 

سخنگوی وزیر ارشاد برمی گردد.
او در گفت و گویــی درباره واکنش دادســتانی به بحث 
کنسرت ها صحبت کرد و در بخشی از این گفت و گو، به 

جزئیات تخلف در کنسرت ها پرداخت.
نوش آبادی گفت: »اگــر مجریان کنســرت بخواهند 
تعهدات خود را اجرایی نکنند، ممکن اســت در طول 
برنامه، خودمان کنسرت را لغو کنیم؛ اگر چه این اتفاق 
افتاده و برنامه ای که ضوابط و معیارها را رعایت نکرده، 

اجازه اجرای دوباره نگرفته است«.
او با تاکید بر اینکه این پیشــنهادها، منافات و تعارضی 
بــا برنامه ریزی،  نظــارت و دقت نظر ما نــدارد، گفت: 
»موضوع، تنها به ضبط برنامه مربوط اســت که اگر آن 
هم قانونی و در راســتای وظایف دستگاه های ذی ربط 
باشد، ما ترسی نداریم؛ ولی باید تمام مسائل در راستای 
تامین امنیت، اجــرای مطلوب برنامه، پیشــگیری از 
اتفاق های ناگوار و اجرای بدون حاشــیه برنامه باشد؛ 
بنابراین مــا چیزی از همکاری نکــردن برای برگزاری 
کنسرت نمی بینیم؛ چون پیشــنهادهای ا رائه شده به 

معنای مخالفت با اجرای کنسرت ها نیست.«
نوش آبادی ادامه داد: »دوســتان مــا در حوزه قضایی 
معتقدند برای ســالم نگه داشتن ســالن های اجرای 
موسیقی از حواشی و تامین امنیت کشور و پیشگیری 
از برخی رفتارهای بزهکارانه، بایــد تدابیر الزم در نظر 
گرفته شــود. در برخی مواقع ممکن اســت خواننده 
به صورت ناخــودآگاه رفتاری خالف عــرف و ضابطه 
داشــته باشــد یا تماشــاچیان و مخاطبان در فضای 
هیجانــی قرار بگیرنــد و رفتارهایی برخــالف ضوابط 
شرعی، قانونی و تعهدات اخذشده از خود نشان دهند؛ 
اتفاقی که به نــدرت رخ می دهد؛ ولــی احتماال منظور 
دادستان آن اســت که باید تدابیر الزم برای پیشگیری 
از جرم به کار گرفته شــود تا از بروز حواشی جلوگیری 

شود.«
معاون وزیر ارشاد، در پایان و در جمع بندی گفت: »این 
پیشنهادها یک نوع تاکید بر سالمت اجرای برنامه های 

موسیقی است تا شاهد لغو کنسرت ها نباشیم.«

وزارت ارشاد: 

اگر تخلف ببینیم، خودمان 
کنسرت را لغو می کنیم

گیشه

تحلیلگران اقتصادی ســینما در هند، فروش باالیی 
برای »آکیرا«، فیلم تازه سوناکشــی سینها در جدول 

گیشه نمایش پیش بینی می کنند.
 این درام اکشــن و دلهره آور، از فردا در دو هزار سالن 

سینما در سراسر هند، به روی پرده می رود.
اِی آر مــوروگادوس، ســازنده فیلم هــای پرفروش 
»گاجینی« عامرخان و »تعطیالت« آکشــی کومار، 

کارگردان این فیلم است.
 او برای ســاخته تــازه ســینمایی خود، به ســراغ

دوباره سازی یک فیلم بســیار پرفروش تامیلی رفته 
که دو سال قبل اکران عمومی شد.

سوناکشی سینها، در اولین نقش اصلی و اکشن خود 
در فیلم »آکیرا«، در نقش دانشجویی معمولی به نام 

آکیرا شارما ظاهر شده است.
او مجبور به رویارویی با چهار پلیس فاســد می شود 
که قصد کشتنش را دارند که یک پلیس زن )کونگانا 

سن شارما( به یاری او می آید.
به نوشــته ایندیا اف ام، سوناکشی ســینها در طول 
فیلمبرداری صحنه های اکشــن فیلــم، چندین بار 

مجروح و روانه بیمارستان شد.
شاتروگان ســینها، پدر بازیگر که از ســتارگان دهه 
هفتاد میالدی بالیــوود بود، در حضــوری کوتاه در 

آکیرا، نقش پدر او را بازی می کند.
آکشــی کومار هم به عنــوان بازیگر مهمــان، نقش 
کوتاهی در فیلــم دارد؛ اما معلوم نیســت نقش او در 

آکیرا چیست؟!
در ابتدای تولید فیلم، قرار بود تابو، ستاره مطرح دهه 
نود میالدی هند، نقش اصلی را به عهده بگیرد که به 

دالیلی نامعلوم، در فیلم بازی نکرد.
منتقدان هندی، از آکیرا به عنــوان فیلمی زن محور 
در سینمای مردانه بالیوود اسم می برند و می گویند 

منتظر نوع واکنش تماشاگران هندی به آن هستند.

اکشن کاری »آکیرا« 
در گیشه هند

فیلم »من«، اولین ساخته بلند سهیل بیرقی، روایت متفاوتی 
از یک زن خالفکار است.

به گزارش ایمنا، بیاییــد برای یک لحظه پرســوناژ جاافتاده 
لیال حاتمــی را فراموش کنیم، چشــم ببندیــم و فکر کنیم 
لیــال حاتمی اولیــن فیلمــش را بازی مــی کنــد و بعد در 
 رابطه با بــازی او در فیلم »مــن« قضاوت کنیــم. این نکته

از آن رو بیشتر قابل توجه است که وقتی شما یک جستجوی 
 ســاده در همیــن فضای مجــازی داشــته باشــید، متوجه

می شــوید اکثر نقدهای نوشــته شــده بر این فیلم، در قالب 
چنین جمالتی هستند:

»با اینکه به دیدن بازی های خوب و درخشــان از لیال حاتمی 
عادت کرده ایم، اما بــازی او در فیلم مــن، در نقش نامتعارف 

ضدقهرمان جذاب، یکی از متفاوت ترین تجربه های اوست که 
نمی توان لب به تحسین آن نگشود.« )قســمتی از یادداشت 

»نزهت بادی« بر فیلم »من«(
»لیال حاتمی در یک نقــش متفاوت و با یک بــازی متفاوت، 
»من« خــودش را در میانه انبوهــی از خر ده روایت ها، روایت 

می کند.« )قسمتی از نقد محسن خیمه دوز(
 در رابطه بــا این موضــوع، بیــش از این صحبتی بــه میان

نمــی آوریم و ایــن قضــاوت بر عهــده مخاطــب بماند که 
 پیشــینه و تفــاوت ایــن پرســوناژ، تا چــه میــزان باعث

می شــود که بگوییم فیلم من، فیلم خوبی است یا فیلم خوبی 
نیست.

 نکته دیگری که در رابطه بــا نقدها و بازتاب هــای این فیلم 

می توان مشاهده کرد، اشارات زیادی اســت که به همکاری 
رضا کاهانی و دیگر عوامل، با سهیل بیرقی، »کارگردان« فیلم 
من شده اســت؛ در صورتی که کمتر به اصل فیلم یا فیلمنامه 

پرداخته شده و این نشانه معناداری است.
اولین چیزی کــه در رابطــه با ایــن فیلم می تــوان گفت، 
آشــفتگی روایتی اســت کــه فیلــم در گلوی خــود دارد و 
 انگار همه حرف هایــش را با تعجیل و همزمــان از هر کدام،

یکی دو کلمه می گوید. این نکته باعث می شــود تمام مسائل 
فیلم در حد اشاره باقی بماند.

آذر )لیــال حاتمــی( انــگار برای خود آرســن لوپنی اســت 
که همه خــالف ها را بــه راحتی انجــام می دهــد، افرادی 
 را دارد تــا آمارهــای مختلــف را بــرای او فراهم کننــد و از

تکنیک هایی اســتفاده می کند که خالفکارهای شیک و یقه 
سفید، از آنها استفاده می کنند.

 امــا یــک ســوال اساســی ایــن اســت کــه دلیــل این
فعالیت ها چیســت؟ انگیزه آذر چیســت و چرا نیاز به انجام 
 چنین کارهایی با ریســک بــاال دارد؟ او حتــی در خانه اش

اثاثیــه ای ندارد، بدهــکار نیســت، مریض نــدارد و...؛ پس 
به نظر می رســد تمام داســتان آذر، داســتان یــک عصیان 
 است و درســت اینجاســت که باید گفت این عصیان بیشتر

خنده دار است تا قابل تامل؛ فقط کافیست متوجه این موضوع 
باشیم که عصیان، زمانی اتفاق می افتد که لذت یا ارضا شدن 

عقده ای را به دنبال داشته باشد.
مسئله دیگر، نگاهی اســت که بیرقی در حمایت از زنان دارد. 
این نکته باید قابل توجه کسانی باشــد که این فیلم را فیلمی 
زنانه و فمینیســتی دانســته اند. این نکته را با این مثال شرح 
می دهم: در یــک فیلم مردی را تصور کنیــد که به کارگر زن 
زیر دست خود، ســه بار ســیلی بزند؛ بعد از آن، به زنی که با 
او دوســت بوده و حاال فهمیده که آن زن نفوذی است، دوباره 
سیلی بزند و در هر دو مورد، آن دو زن بایستند و نگاهش کنند 
و هیچ واکنشــی حتی در کالم از خود نشان ندهند؛ در چنین 
حالتی همان دوســتانی که فیلم »من« را فیلمی فمینیستی 

می دانند، بر آن فیلم می شورند. 
این در حالی اســت که ایــن اتفــاق در فیلم »مــن« با این 
تفــاوت می افتد کــه جایی آذر ســه بــار به کارگــر خود و 
دو بار به  پســری که در رابطه کاری با او آشــنا شــده، سیلی 
 می زند و هــردوی آنها با کمال میل خواســته هــای آذر را

می پذیرند! به نظر می رســد این فیلم بیشــتر ضد مرد باشد 
 تا فمینیســتی و با نگاهی واپس گــرا و بعد هــم که متوجه

می شویم هنر آذر ســاختگی بوده و اگرچه موسیقی آموزش 
می دهد، خودش نمی تواند بنوازد و... و اتفاقا حاتمی در همین 
قسمت هایی که قرار است نقش معلم موســیقی را ایفا کند، 

بازی زیبا و باورپذیری از خود ارائه می دهد.
اما در پس همــه اینهــا، این فیلم نشــان می دهــد بیرقی 
کارگردانی اســت دارای نبوغ کــه می تواند بیــش از اینها از 
 تجربیات خود اســتفاده کند. نــگاه خالقانــه در دکوپاژها و

همین طور خالقیت هایی که در فیلمنامه به کار گرفته شده، 
جذاب و گیراست.

نقد فیلم »من«، ساخته سهیل بیرقی؛

اشاراتی ناقص بر یک روایت سطحی

آذر )لیال حاتمی( 
انگار برای خود 

آرسن لوپنی است 
که همه خالف ها 
را به راحتی انجام 
می دهد، افرادی 

را دارد تا آمارهای 
مختلف را برای 
او فراهم کنند و 
از تکنیک هايی 
استفاده می کند 
که خالفکارهای 

شیک و يقه سفید 
 از آنها استفاده

می کنند

اين روزها بر پرده سینما چه می گذرد؟
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اخبار کوتاهيادداشت

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری، از تجهیز 
تاالب بین المللی گندمان به دوربین مداربســته حفاظتی خبر 

داد.
شــهرام احمدی با بیان اینکه دوربین مداربسته حفاظتی، سال 
گذشته نیز در تاالب چغاخور نصب شد، گفت: جلوگیری از تخلف 
شکارچیان غیر مجاز و آتش ســوزی، از جمله مزایای نصب این 
دوربین هاست. وی افزود: به منظور حفاظت از گونه های جانوری 
این دو تاالب شاخص، عالوه بر پایگاه های ثابت، یک گروه سیار 
نیز به صورت شبانه روزی در منطقه حضور دارد. احمدی اضافه 
کرد: از ابتدای امســال 3 گروه شــکارچی غیر مجاز در مناطق 
حفاظت شــده شهرستان بروجن، دســتگیر و به مراجع قضایی 
معرفی شــدند. به گفته وی، هم اکنون 35هزار پرنده مهاجر در 

تاالب های بروجن تابستان گذرانی می کنند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کــودکان چهارمحال و بختیاری، از 
برگزاری کارگاه های شــاهنامه خوانی در این استان، برای آشنایی 

کودکان با فرهنگ کهن سرزمین مادریشان خبر داد.
فرزاد رحیمی، با اشــاره بــه لزوم آشــنایی کودکان بــا فرهنگ 
 گذشته کشــور اظهار کرد: کارگاه های شــاهنامه خوانی در کانون

پرورش فکری شهر فرخ شهر برگزار می شود.
مدیرکل کانون پرورش فکری کــودکان چهارمحال و بختیاری، با 
بیان اینکه آشنایی کودکان و نوجوانان با داستان های اساطیری در 
چند بخش انجام می شــود، عنوان کرد: در این کارگاه، کودکان در 

ابتدا با قصه گویی آشنا می شوند.
وی بیان داشــت: ارائه بازنویسی هایی از شــاهنامه که نثری روان 
و ســاده دارد، انتخاب روایت های کوتاه، ســاده و قابل فهم پیش از 
داســتان های بلند، اجرای نمایش خالق، تهیه نقاشــی و کالژ از 
صحنه های داستان یا فضاسازی و مجسمه سازی از شخصیت ها با 
گل و سفال و نمایش فیلم از نقاالن و پرده خوانان شاهنامه، از جمله 
مراحلی است که در روند آشنایی این قشر با داستان های شاهنامه 

انجام می شود.
رحیمی با اشاره به اینکه قصه گویی همراه با نشاط الزم انجام خواهد 
شد، افزود: ایجاد نشــاط همراه با درک مضامین متون شاهنامه، از 
اهداف اساسی اجرای این کارگاه هاست و این کارگاه ها در سه بخش 
کهن، میانی و تاریخی، به ویژه در بخش کهن اساطیری برگزار شده 

و به آموزش غیرمستقیم کودکان منجر می شود.
مدیرکل کانون پرورش فکــری کودکان و نوجوانــان چهارمحال 
و بختیاری، با تاکید بر لزوم حفظ و ترویج میراث گذشــته، تشریح 
کرد: این کارگاه ها در روزهای یکشنبه هر هفته، در مرکز فرهنگی و 
هنری شهر فرخ شهر، با تدریس سید مهرداد افضلی برگزار می شود 
و اعضای مرکز می توانند به همراه خانواده خود در این کارگاه حضور 

یابند.

تجهیز تاالب گندمان، به دوربین 
مدار بسته حفاظتی

مديرکل کانون پرورش فکری کودکان چهارمحال و بختیاری:

کودکان با فرهنگ و ادبیات کهن 
ايرانی آشنا شدند

مدیرکل نوســازی، توســعه و تجهیز مدارس چهارمحال 
و بختیــاری گفت: با مشــارکت خیرین تا پایان ســال 96 
هیچ گونه مدرســه خشت و گلی و ســنگی در سطح استان 
وجود نخواهد داشــت. بیــژن حیــدری از وجود180هزار 
دانش آموز درمناطق مختلف  اســتان خبر داد و اظهار کرد: 
حدود دو هزار و 400 فضای آموزشی، پرورشی و ورزشی در 
استان موجود اســت که از این تعداد، یک هزار و 600 مکان 
مربوط به فضای آموزشی اســت. وی با بیان اینکه بیشترین 
تعداد مدارس ســنگی، متعلق به شهرســتان های لردگان، 
اردل و کوهرنگ است، افزود: با مشــارکت خیرین تا پایان 
سال 96 هیچ گونه مدرسه خشــت و گلی و سنگی در سطح 
اســتان وجود نخواهد داشــت. حیدری از وجود مدرســه 
تخریبی و خطرناک در ســطح اســتان خبر داد و گفت: در 
شهرستان شهرکرد نیز مدرســه 100درصد تخریبی وجود 
دارد که یکی از دالیل عدم نوســازی این مــدارس، کمبود 
اعتبار بوده و برای نوســازی این مدارس در مناطق مختلف، 
کمک های مردمی ضروری است. حیدری افزود: امسال برای 
نخستین بار پس از انقالب، با ساخت مدرسه در دو روستای 
زردلیمــه و دهدلی، تا اوایــل مهر ماه، تمامی روســتاهای 
چهارمحــال و بختیاری از مدرســه برخوردار می شــوند.

وی با اشاره به وجود 90 پروژه نوســازی مدارس در استان 
و کمبود اعتبار برای تکمیل این تعــداد پروژه، تصریح کرد: 
این پروژه ها با اعتبارات دولتی حدود 19میلیارد و اعتبارات 
خیری حدود 13میلیارد تومان در دســت احداث هستند.

حیدری گفت: در حال حاضر 13 پروژه تحت پوشش بنیاد 
برکت و هفت پروژه تحت پوشش بنیاد علوی است که تنها 
درصدی از هزینه ها توسط بنیادها پرداخت می شوند و این 

پروژه ها بیشتر مشارکتی هستند. 

چوپان بروجنی از حمله خرس جان سالم به در برد. 
بر اســاس اعالم روابــط عمومی مرکز مدیریــت حوادث و 
فوریت های پزشــکی چهارمحال و بختیــاری، یک قالده 
خرس با حمله به چوپان 42ســاله ای در ســبزکوه شــهر 
گندمان در شهرســتان بروجــن، وی را از ناحیه پا مصدوم 
کرد. طی تماس مردمی با مرکز پیام 115 شهرستان بروجن، 
یک دستگاه آمبوالنس پیش بیمارســتانی به محل حادثه 
 اعزام شد؛ اما به دلیل ســخت گذر بودن منطقه و نبودن راه

ماشــین رو، مصدوم به پایین کوه منتقل و پس از اقدامات 
درمانی اولیه، به بیمارستان ولیعصر)ع( بروجن اعزام شد.

مديرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خبر داد:

حذف تمامی مدارس خشتی 
تا پايان سال 96

حمله خرس به چوپان بروجنی

اخبار

پیشنهاد سردبیر: 
هدف دولت در امور اقتصادی، رسیدن به نتیجه برد ـ برد است

اجراييه
شــماره    9510420350200183 اجراییــه: شــماره   6 /187
پرونــده:9409980350200694 شــماره بایگانی شــعبه:940783 بموجب 
درخواســت اجــراي حكــم غیابــی مربوطه بــه شــماره دادنامــه مربوطه 
9409970350201714 محكوم علیه 1- عباس شــجاع حیــدری 2- مرتضی 
حسین پور هر دو به نشانی مجهول المكان محكومند به 1- متضامنًا به پرداخت 
مبلغ یكصد و پانزده میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز مبلغ چهار میلیون و 
چهارصد و بیست و نه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررســید چک ) 57/500/000 ریال 94/07/15 و 57/500/000 
ریال 94/06/15( لغایت اجرای حكم بر اساس شــاخص تورم در حق محكوم 
له محمد رحیمی بلداجی فرزند علی به نشــانی اصفهان شاهپور جدید شهرک 
نمایشگاه های کامیون نمایشگاه نقش جهان فاقد پالک کدپستی 8195165411 
، 2- نیم عشر حق االجرا در حق صندوق دولت 5/750/000 ریال. محكوم علیه 
مكلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیــه:1- ظرف ده روز مفاد آنــرا به موقع اجرا 
گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به 
بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و اســتیفا محكوم به از آن میسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال 
خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقــول و غیرمنقول، به طور 
مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات 
مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشــخصات دقیق حســابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 
8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از 
اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه 
هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 
16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالــی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر 
نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف 
محكوم به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكــوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل 
توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت 
 مالی 1394(. م الف: 16602 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

) 437 کلمه، 5 کادر(  
اجراييه

9510420351200263  شــماره پرونــده  6 شــماره اجراییــه: /188
940412 بموجــب  9409980351200366 شــماره بایگانــی شــعبه: :
درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره و شــماره دادنامه غیابی مربوطه 
9409970351202211 محكوم علیه محسن رجبی به نشانی اصفهان خ کهندژ 
ســر کوچه 14 بنگاه رجبی کدپســتی 84781 محكوم اســت به پرداخت مبلغ 
80/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/000/000 ریال بابت خسارت 
دادرسی و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 1394/03/02 لغایت زمان 
وصول بر اساس شاخص تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق محكوم 
له صالح شــریفی فرزند حبیب اله به نشانی اســتان فارس شهرستان شیراز 
شهرک بهشتی مهتاب اول درب ســفید رنگ دوم رو به رو پالک 118 کدپستی 
7189656535 شماره ملی 2530015481 شــماره همراه 09370302466 و 
پرداخت یک بیستم محكوم به بابت هزینه اجرا در حق صندوق دولت. محكوم 

علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به 
بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و اســتیفا محكوم به از آن میسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال 
خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقــول و غیرمنقول، به طور 
مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات 
مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشــخصات دقیق حســابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 
8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از 
اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه 
هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 
16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالــی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر 
نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف 
محكوم به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكــوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل 
توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت 
 مالی 1394(. م الف: 16623 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

) 433 کلمه، 5 کادر(  
اجراييه

شــماره    9510420350600213 اجراییــه: شــماره   6 /189
پرونــده:9409980350600626 شــماره بایگانی شــعبه:940703 بموجب 
درخواســت اجرای حكم و شــماره دادنامــه 9409970350602156 مورخ 
94/12/11 شــعبه شــش حقوقی اصفهان محكوم علیه ســید حسین سهرابی 
فرزند سید اکبر به نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ یكصد 
و شصت و دو میلیون و هشــتصد و هفتاد وهفت هزار و هفتصد و پنجاه ریال 
به عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت خســارات دادرسی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه و نیز پرداخت مبلغ هشتاد و پنج هزار و یكصد و سی و یک ریال به 
صورت روزانه از تاریخ تقدیم دادخواست 1394/7/7 تا هنگام پرداخت محكوم 
به در حق محكوم له بانک ملت به مدیریت آقای علی رستگار به نشانی اصفهان 
خیابان شیخ صدوق شمالی ساختمان مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان 
با وکالت محمود سنجری فرزند اسكندر به نشانی اصفهان خیابان امام خمینی 
خیابان شریف شرقی کوچه 35 شهید رفیعیان پالک 194 و پرداخت حق االجرا 
در حق صندوق دولت. محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنــرا به موقع اجــرا گذارد)ماده 34 قانون اجــرای احكام مدنی(. 
2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالــی معرفی کند که اجرا حكم و 
استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه 
اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به 
هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار 
به ضمیمه دادخواســت اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست 
محكوم له بازداشت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 

1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار 
از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای 
احكام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجــرای محكومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 
شــش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 
21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 
قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 16627 شعبه 6 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان) 463 کلمه، 5 کادر(  
اجراييه

شــماره    9510420361700223 اجراییــه: شــماره   6 /190
پرونــده:9409980361701125 شــماره بایگانی شــعبه:941235 بموجب 
درخواست اجراي حكم مربوطه به شــماره 9510090361701700 و شماره 
دادنامه مربوطه 9509970361700180 محكوم علیه علیرضا ناسخیان فرزند 
حسن به نشانی مجهول المكان محكوم است به شرح دادنامه غیابی ذیل اجراییه: 
رای دادگاه: درخصوص دعوی آقای مرتضــی قانعیان به وکالت از آقای علی 
اکبر ترابی فارسانی به طرفیت آقای علیرضا ناسخیان به خواسته مطالبه مبلغ 
80/000/000 ریال به استناد یک فقره چک به شماره 94/10/27-794/497342 
و گواهینامه عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه به انضمام خسارات 
دادرسی و تاخیر تادیه دادگاه با عنایت به دادخواست تقدیمی و تصویر مصدق 
 مستندات ابرازی خواهان که داللت بر اشــتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان 
می نماید و نظر به اینكه خوانده با وصف ابالغ قانونی در دادگاه حاضر نگردیده 
و ایراد و دفاعــی در قبال دعوی مطروحــه به عمل نیاورده اســت فلذا دعوی 
خواهان را به نظر ثابت دانسته و مســتنداً به مواد 198، 515 و 519 قانون آئین 
دادرسی مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون 
صدور چک حكم به محكومیت خوانده به پرداخت مبلغ 80/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و همچنین مبلغ 6/555/000 ریال به عنوان خسارات دادرسی طبق 
تعرفه مرحله بدوی و همچنین خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمی بانک 
مرکزی از تاریخ سررسید لغایت هنگام پرداخت در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر 
استان اصفهان می باشد و نیز پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت 
در حق محكوم له علی اکبر ترابی فارسانی فرزند حیدر به نشانی اصفهان خانه 
اصفهان مجتمع مسكونی گلها آپارتمان 313 بلوک 3 با وکالت مرتضی قانعیان 
فرزند حسین به نشانی اصفهان خ کاوه اتوبان چمران ساختمان اداری آفتاب 
طبقه 1 واحد 1، محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجــرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی 
برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و استیفا محكوم 
به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد 
بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و 
کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواســت اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له 
بازداشــت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 

4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )مــاده 34 قانون اجرای احكام 
 مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجــرای محكومیت مالی 1394(

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

3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 
م الف: 16629 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 617 کلمه، 

6 کادر(  
ابالغ وقت دادرسی

6/191  شــماره درخواســت: 9510463637100013 شــماره پرونــده: 
9509983637100017 شــماره بایگانی شــعبه: 950049 خواهان سازمان 
تامین اجتماعی خوانسار دادخواســتی به طرفیت خانم فهیمه محمودی فرزند 
محمد حسین و به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک، تسلیم این دادگاه نموده که 
به کالسه 950049 ع ثبت برای روز دوشنبه مورخ 1395/08/17 ساعت 10/30 
صبح وقت رسیدگی تعیین شده اســت به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و دســتور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی یک نوبت در یكی از روزنامه های کثیراالنتشــار یا محلی درج می گردد 
تا خوانده مذکور از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشــانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر شود 
واال تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف: 168 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی 

خوانسار) 132 کلمه، 2 کادر(  
مفاد آراء

5/417 شــماره 139560302028000118 هیات موضوع قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد ســند رسمی مستقر در اداره ثبت 

کوهپایه
آگهی موضوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئین نامــه قانون تعییــن تكلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد ســند رسمی، برابر رای شماره 
139560302028000042 هیات اول موضوع قانــون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کوهپایه تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای غالمرضا نظام زاده 
اژیه فرزند بهرام به شماره شناسنامه 1124 کدملی 1287843484 صادره از 
اصفهان در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 116109/98 متر 
مربع مفروز از پالک 28 اصلی واقع در قمشان بخش 21 ثبت اصفهان حوزه ثبت 
ملک کوهپایه خریداری از مالک رسمی به موجب سند تنظیمی شماره 102916 
مورخ 1394/07/06 دفتر 60 اصفهان به نام متقاضی محرز گردیده اســت. لذ 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند میتوانند از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/5/27 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/6/11  

 م الف: 15426 اصغر علی خانی کوپایی رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه

E-MAIL

شــهیندخت مــوالوردی، در نشســت شــورای اداری 
 چهارمحــال و بختیــاری اظهار کــرد: از ابتــدای دولت 
یازدهم و ســفرهای استانی، ســعی شــده از وعده های 
غیرعملی پرهیز کرده و اولویت خود را به اتمام پروژه های 
نیمه تمام اختصاص دهیم که در نقاط مختلف کشــور نیز 

بسیار زیاد هستند.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: امنیت و 

ســالمت برای دولت تدبیر و امید بســیار مهم بوده و تنها 
سیاســت کلی برای دولت، اقتصاد مقاومتی و تقسیم کار 

ملی است.
این مسئول اظهار کرد: شعار امســال هفته دولت، اقدام و 
عمل، دولت و ملت، امیدوار و استوار بوده و امید در شرایط 

کنونی کشور بسیار حائز اهمیت است.
معــاون رییس جمهور در امــور زنان و خانواده، با اشــاره 

 بــه اینکــه اولویت هــای اصلــی و نقشــه راه دولت در 
حضور رهبــر معظم انقالب اســالمی ایران تدوین شــد، 
تصریح کــرد: ایــن اولویت ها شــامل اقتصــاد و اقتصاد 
مقاومتی، علم و فنــاوری، امنیت، سیاســت خارجی و... 

هستند.
 مــوالوردی بــا بیــان اینکــه اقتصــاد بــدون رانــت،

 شــفاف و...، از سیاســت های دولت اســت، یادآور شــد: 
نظام جمهوری اســالمی ایران در همه جا نیازمند عدالت 
است و به نظر می رســد با توجه به توســعه نامتوازنی که 
کشــور  از آن رنج می برد، باید به رفع ایــن نامتوازنی در 
حوزه های مختلف در کشــور، اهتمام بیشــتری داشــته 

باشیم.
وی تبیین کرد: دولــت در حوزه زنان و خانــواده عدالت 
جنســیتی را مــد نظــر دارد و امید اســت بــا توجه به 
شاخصه های تعریف شــده در این زمینه، شاهد تحقق این 

عدالت جنسیتی در کشور باشیم.
معاون رییس جمهور در امور زنــان و خانواده، حضور زنان 
و بانوان چهارمحال و بختیــاری را در عرصه های مختلف 
ازجمله ورزش، اقتصاد، صنایع دستی و...، چشمگیر عنوان 
کرد و افزود: در این استان، رتبه سوم کشوری سازمان های 
مردم نهاد، به لحاظ کمیت، به تعداد بسیار زیاد پروژه های 
علمی و دانشــگاهی و اجرای طرح تاب آوری تعلق گرفته 

است.
 وی بــا بیان اینکــه جلســات مشــاوره ای در بخش های 
قضایی چهارمحال و بختیاری ایجاد شده که نتایج خوبی 
به دنبال داشته اســت، تشــریح کرد: انصراف 45درصد 
زوجین این اســتان از طالق، یکی از اثرات این جلســات 

است.

دولت در حوزه 
زنان و خانواده 

عدالت جنسیتی 
را مدنظر دارد 

و امید است 
با توجه به 

شاخصه های 
تعريف شده در 

اين زمینه، شاهد 
تحقق اين عدالت 

جنسیتی در 
کشور باشیم

معاون ريیس جمهور در امور زنان و خانــواده گفت: هدف اصلی دولت در امور اقتصــادی، همانند مذاکرات 
هسته ای، رسیدن به نتیجه بردـ  برد، يعنی تعامل با دنیا و واردات فناوری های نوين است؛  نه اينکه برای ورود 

کاالهای خارجی، فرش قرمز پهن کنیم.

موالوردی:

ـ برد است هدف دولت در امور اقتصادی، رسيدن به نتيجه برد 

امام جمعه شهرکرد با بیان اینکه اجرای عدالت موجب پایداری نظام 
جمهوری اسالمی می شود، گفت: مسئوالن باید در تمام حوزه ها و 

محور ها، اجرای عدالت را سر لوحه کار خود قرار دهند.
حجت االســالم محمدعلی نکونام در شــورای اداری چهارمحال و 
بختیاری اظهار داشــت: در هفته دولت ســال جاری، برنامه های 
متعددی برگزار شد که یکی از این برنامه ها، ارتباط صمیمی با اقشار 
مختلف جامعه و دیدار مسئوالن کشوری با مردم و مسئوالن استان 

چهارمحال و بختیاری بوده است.

وی عنوان کرد: بیان نقاط ضعف، ضروری اســت و این خود، عامل 
رشد است.

نماینده ولی فقیه در اســتان چهارمحال و بختیــاری و امام جمعه 
 شــهرکرد ادامه داد: جامعه ای که با ضعف پیش بــرود، موفقیتی 

پیش رو نخواهد داشت.
وی بیان کرد: ضعف ها باید مورد توجه قــرار گیرند که این یک امر 

خیرخواهانه و از رهنمودهای دین اسالم است.
وی ادامه داد: دولتمردان باید خیرخواهانه مطالب را پیگیری کنند و 

از اظهار انتقاد نگران نباشند.
نماینده ولی فقیه در اســتان چهارمحال و بختیــاری و امام جمعه 
شهرکرد گفت: انتقادهای خیرخواهانه و دین مدار، به برطرف شدن 

ضعف ها کمک می کنند.
وی با بیان اینکه اجــرای عدالت  موجب پایــداری نظام جمهوری 
اسالمی می شود، تاکید کرد: اجرای عدالت را باید در تمام حوزه ها و 

محورها سر لوحه خود قرار دهیم.
نماینده ولی فقیه در اســتان چهارمحال و بختیــاری و امام جمعه 
شهرکرد افزود: اســتان چهارمحال و بختیاری، یک استان محروم 
است که باید مورد توجه  بیشــتر قرار گرفته و مشکالت جدی این 
اســتان بررســی و حل شــود که در این عرصه، با تالش مسئوالن 

استانی، مشکالت تا حد مطلوب رو به بهبودی است.

امام جمعه شهرکرد:

اجرای عدالت در همه بخش ها، سرلوحه کار مسئوالن قرار گیرد
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اخباريادداشت

الجیتک به تازگی در نمایشــگاه IFA 2016 از اولین ســری ماوس های 
 M220 و M330 Silent Plus بی صدای خود رونمایی کرده که با نــام
Silent Wireless Mice شناخته می شــوند. M330 Silent Plus و 
 Quiet اولین ماوس هایی به حساب می آیند که استاندارد M220 Silent
Mark را از »اجتماع کاهش نویز« دریافت کرده اند. این ماوس ها، اگر چه 
احســاس بازخورد فیزیکی »کلیک« را به خوبی منتقل می کنند اما نویز 
ناشــی از آنها تا 90 درصد کاهش یافته و به همین دلیل می توان با خیال 
راحت و بدون نگرانی نســبت به ایجاد مزاحمت برای دیگــران، با ماوس 
کار کرد. »آناتولی پویانکر« مدیر برند الجیتــک می گوید: »ما در جهانی 
اجتماعی زندگی می کنیم، چه در محیط کار باشیم و چه در خانه، اما بعضی 
 اوقات سکوت واقعا طالیی است. به همین دلیل ما M330 Silent Plus و 
M220 Silent را ســاخته ایم. مهندســان ما، منبع نویز به وجود آمده از 
ماوس های کامپیوتری را شناسایی کرده اند و راه هایی برای کاهش میزان 
M330 Si�صدا بدون افت کیفیت کار یافته اند«. ناگفته نماند که ماوس 

lent Plus الجیتک، بــه یک باتری با عمر 24 ماهه مجهــز و بدنه اش از 
پالستیک نرم ســاخته شده تا به خوبی در دســت جای گرفته و احساس 
ناراحتی به وجود نیاورد. در همین حال عمر باتری M220 Silent معادل 
18 ماه است و به گونه ای ساخته شده تا از ویژگی جابه جایی برخوردار باشد.

شرکت Corning، سازنده گوریال گلس مشهور که از صفحه نمایش 
اکثر اســمارت فون های فعلی بازار محافظت می کند، روز گذشــته 
از گوریال گلس +SR رونمایی کــرد. کورنینگ این محافظ صفحه 
را یک »نوآوری بزرگ« می داند و آن را از ترکیب شیشــه  ای جدید 
برای پوشیدنی های هوشــمند تولید کرده است. دیجیاتو نوشت؛ به 
ادعای کورنینگ، شیشــه جدیدش می تواند مقاومت بیشــتری در 
مقایســه با ســایر مواد محافظ تجملی در برابر خراش داشته باشد. 
این احتمال وجود دارد که منظور کورنینگ از ســایر مواد در اینجا 
صفحه نمایش هایی از جنــس یاقوت کبود بوده اســت. کورنینگ 
می گوید گوریــال گلــس +SR می توانــد در برابر ضربه و فشــار 
70 درصد مقاومت بهتری از خود نشــان داده و 25 درصد رفلکس 
سطحی بهتری در قیاس با ســایر مواد جایگزین داشته باشد. با این 
خصوصیات از منظر مقاومت در برابر ســقوط و خراش، باید انتظار 
آینده بسیار خوبی را برای پوشیدنی های هوشــمند داشته باشیم. 
گوریال گلس +SR هم اکنون به مرحله تولید انبوه رســیده است و 
پیش بینی می شود که ساعت های هوشمند و پوشیدنی های مجهز 
به آن تا اواخر امسال کم کم وارد بازار شوند. اینکه چه دستگاه هایی از 
این گوریال گلس جدید استفاده خواهند کرد، موضوع بسیار جالبی 
اســت. احتماال اپل واچ 2 می تواند یکی از نامزدهای مهم استفاده از 
این شیشه محافظ قدرتمند باشد. شایان ذکر است که گوریال گلس 
+SR، دومین شیشه محافظ جدیدی اســت که کورنینگ در سال 
2016 معرفی می کند. هنوز مدت زیــادی از معرفی گوریال گلس 5 
نگذشته اســت؛ شیشــه محافظی که هم اکنون در پرچمدار جدید 

سامسونگ یعنی گلکسی نوت 7 استفاده می  شود.

الجیتکازماوسهایبیصدایخودمیگويد؛

آرامشیکهباکلیک
ازبیننمیرود

کورنینگبرایابزارهایپوشیدنیطرحیتازهدارد؛

گوريلازکوچکترهاهم
محافظتمیکند

پیشنهادسردبیر:
آرامشیکهباکلیکازبیننمیرود

معرفی

المپ های هوشــمند، تغییــری دلچســب در نحوه 
روشــنایی منازل ایجاد کرده اند. برای مثال می توانید 
هر زمان که نیاز دارید، بدون اینکه از جای خود تکان 
بخورید، از طریق تلفن همراهتان اقدام به روشــن یا 
خاموش کــردن آنها کنیــد. به تازگی حســگرهای 
حرکتــی جدیدی بــا نام Hue از ســوی شــرکت 
فیلیپس معرفی شــده که این کار را ســاده تر از قبل 
انجام می دهد. »تاد مانگلد« رییس بخش روشــنایی 
فیلیپس در این رابطه می گوید: »بعضی وقت ها واقعا 
به این فناوری نیاز دارید. مثال زمانی که با دســت پر 
از خرید باز می گردید، یا کلید برق کمد یا قفســه در 
جای نامناســب و دور از دســترس قرار دارد. در این 
موقعیت، وجود سنســور حرکتی بســیار ســودمند 
خواهد بود و به محض احســاس حضور شما المپ را 
خود به خود روشن می ســازد«. حسگر Hue با زاویه 
تشــخیص 100 درجه )عمودی و افقی( و برد حدود 
5 متر، به راحتی حضور افراد در محیط را تشــخیص 
داده و ســرعت عملکرد بســیار خوبی دارد. گفتنی 
اســت کاربرد این ابزار فقــط در لحظه وارد شــدن 
به اتاق یا راهرو نیســت بلکه اگر شــب از خواب بیدار 
شــده و بخواهید به آشــپزخانه بروید تا آب بنوشید، 
دیگر نیازی نیست با چشــمانی خواب آلود به دنبال 
کلید برق بگردید، عــالوه بر اینکه بــا تعریف حالت 
شــبانه که نوری ضعیف تر را به همراه دارد، می توانید 
عملکرد این حســگر را به دلخواه تنظیم کنید اما در 
حال حاضر سنســورهای موجود هم می توانند چنین 
کاری را انجام دهنــد. موضوعی که این سنســور را 
متمایز می کند امکان اتصال به گوشی هوشمند است. 
با استفاده از اپلیکیشن مربوطه، می توانید محدودیت 
زمانی را برای اتاق ها یا قسمت های خاص خانه تعریف 
کنید تا اگر طی مدت تعیین شده هیچ گونه حرکتی 
در این محدوده شناســایی نشــد، المپ هــا به طور 
خودکار خامــوش گردد. الزم به ذکر اســت فیلیپس 
اولین شرکتی نیست که حسگرهای حرکتی را درون 
المپ هایش جــای داده اما 
با توجه بــه یکپارچگی 
این محصول بــا دیگر 
وسایــــل روشــنایی 
شــرکت فوق، استفاده 
از آنهــا در خانه هــای 
هوشــمند ســاده تر و 

کاربردی تر خواهد بود.

سنسورهايیکهبهگوشیمتصلمیشوند؛

زمانراشماتعیینکنید

چوب از جمله مواد و مصالح ســاختمانی قوی اســت که 
نقشــی تقریبا همــه کاره دارد. با این حــال ضمن اینکه 
ســد راه عبور نور می شــود، در معرض آسیب هایی چون 
پوسیدگی و خورده شدن توسط حشــرات هم قرار دارد. 
ورق های شیشــه ای مســطح هم خیلی گزینــه بهتری 
نیستند. آنها به راحتی شکسته می شوند و اجازه می دهند 
که انرژی زیادی به داخل یا خارج از ســاختمان نشــت 
کند. با این حال مهندســان به تازگی دریافتند که چگونه 
می توانند چوبی بسازند که دنیای سمت دیگر آن هم قابل 

رویت باشد.
یک تیــم تحقیقاتی به سرپرســتی »لیانبینــگ هو« از 

دانشــگاه مریلند، پتنتی را مبنی بر ساخت چوب شفاف 
ثبت کردند. این چوب، نســبت به چوب معمولی بادوام تر 

بوده و استحکامی باور نکردنی دارد.
دانشمندان رمز استحکام این نوع چوب را »توانایی جذب 
انرژی حاصل از ضربه های قوی« برشمردند. این ویژگی، 
کمک می کند مشــکالتی که در زمینه ایمنی و مقاومت 

شیشه وجود دارد، حذف شود.
در تصاویر منتشر شــده برای آزمایش شــکنندگی این 
ماده ترکیبی، شیشــه عادی به طور کامل در هم شکسته 
و خورد شده دیده می شــود، در حالی که چوب شیشه ای 
شفاف آسیبی ندیده است. دســتور ساخت این نوع چوب 

همچنان به عنوان یک راز باقی مانده اســت. با این حال 
»مارتا هیل« ســخنگوی بخش نانوسنتر دانشگاه مریلند 
در مصاحبه ای با Business Insider در ماه می ســال 
جاری گفته بود که در ساخت این چوب شفاف، از فرآیند 
 سفیدســازی، ماده اپوکســی و صد البته چوب استفاده 

شده است.
به این صورت کــه محققــان، ابتدا چــوب را در محیط 
قلیایی ســدیم هیدروکســید خیســاندند از این رو ماده 
لینگیــن موجود در چوب حذف شــد. لینگیــن در واقع 
 ترکیبی در چوب اســت که باعث قهوه ای رنگ بودن آن 
شده اســت ضمن اینکه با ایجاد اســتحکام و مقاومت در 
آن، از جویده شدن چوب در برابر آفات جلوگیری می کند. 
هیل می گوید: سفیدســازی یک قســمت کوچک از هر 
تکه چوب، بیش از 24 ســاعت زمان می بــرد. پس از آن 
 چوب برای شفاف ســازی در داخل یک »مایع شــفاف«

 قرار می گیــرد. در این مرحله چوب به حدی شــکننده 
می شود که پژوهشــگران به آن »کرانچی« می گویند. در 
پایان فرآیند، چوب شفاف شــده در محلول چسب مانند 
اپوکســی قرارمی گیرد تا سخت و شفاف شــود. در این 
مرحله مجراهای متخلخل در چــوب )که به طور طبیعی 
آب را به برگ هــا و گلوکز را به ریشــه می رســاندند( به 

نفوذگرهای موثر نوری تبدیل می شوند.
 مهندس مــوادی بــه نام»تیان لــی« در یــک ویدیوی 
منتشر شده در یوتیوب توســط دانشگاه مریلند می گوید: 
»در اینجا با سیستمی مواجه هستید که نوعی نورپردازی 
داخلی یکنواخت فراهم می کند و الزم نیســت نور محیط 
حتما از خورشید نشئت گرفته باشــد.« از طرفی چون با 
یک »شیشه« چوبی سر و کار داریم، عایق حرارتی بهتری 

نسبت به چوب معمولی به دست می آید.
تیم تحقیقاتی در بررســی جدید خود نوشــته است که 
هدایت حرارتی چوب شــفاف شــده در مقایسه با شیشه 
معمولی بســیار کمتر بوده و همین عامل باعث می شود 
که به عنوان عایق حرارتی بهتری نسبت به مواد کربنی در 

ساختمان عمل کند.
پژوهشــگران امیدوارند که یافته جدید آنها بتواند چوب 
را به عنوان یک ماده تجدیدپذیــر و نقش اول در صنعت 
ساختمان ســازی جای دهد، هر چند که هنوز به دنبال 
بررســی راهکارهایی برای تولید این محصول در مقیاس 
باال و استفاده از مواد شــیمیایی کم ضررتر هستند. هیل 
در این خصوص می گوید: ســاخت چوب شفاف، نیازمند 
استفاده از اپوکســی است و این ماده ســازگاری چندان 

خوبی با محیط زیست ندارد.
این تیم تحقیقاتی همچنین، سخت کننده های دیگری را 
آزمایش کرده اســت که PVP )پلی وینیل فنول( نام دارد 
و به عنوان  یک مــاده تجدیدپذیر در طبیعــت از آن یاد 
می شود. آنها امید دارند که با اســتفاده از این دستاوردها 

ضرر کمتری را متوجه طبیعت کنند.

دانشمندانبهتازگیموفقشدهاندخواصمربوطبهچوبوشیشهرادريکمادهجديدترکیبکنند.اين
محصولچوبی،طیفرآيندهايیشکلشفافشیشهرابهخودمیگیرد،ضمناينکهازاستحکامومقاومت

بسیارباالترینسبتبهشیشهبرخورداراستوشکنندگیآنرانیزندارد.

يکتیمتحقیقاتی،موفقبهشفافسازیچوبشدهاست

چوبهارنگمیبازند

هدايتحرارتی
چوبشفافشده

درمقايسهباشیشه
معمولی،بسیار

کمتربودهو
همینعامل

باعثمیشودکه
بهعنوانعايق
حرارتیبهتری
نسبتبهمواد

کربنیدرساختمان
عملکند

محققان مرکز ســیاتل آمریکا با همــکاری محقق ایرانی 
برنامه رایانه ای را توسعه داده اند که از این پس روبات ها را 

قادر به پیش بینی می کند.
به گزارش خبرگــزاری مهــر، محققان انســتیتو هوش 
مصنوعی »آلن« در »ســیاتل« آمریکا به سرپرستی دکتر 
»روزبه متقی«، یک برنامه رایانه ای را توسعه داده اند که به 
وسیله آن، روبات ها می توانند اتفاقات را پیش بینی کنند و 
کمتر در معرض اشتباه قرار گیرند، در واقع پیش بینی آنها 

به رفتار یک جسم معطوف می شود.
همچنین به کارگیری ایــن فناوری می توانــد به ناوبری 

اتومبیل های خــودران در مواجهه با یک صحنه نا آشــنا 
کمک بیشــتری کند و در مجموع ایمنــی خودران ها را 
افزایش دهد. این برنامــه رایانه ای توســعه یافته، درباره 
ویژگی های فیزیکــی یک صحنه با اســتفاده از یادگیری 
ماشینی و همچنین مدل سازی سه بعدی، نسبت به رفتار 

اجسام نتیجه گیری می کند.
به گفته تیــم تحقیقاتی، این فناوری توســعه یافته بدون 
نقص نیســت اما در بیشــتر مــوارد، یــک نتیجه گیری 
منطقــی از پیش بینی رفتار اجســام را در بــر دارد. برای 
مثــال زمانی که یــک منگنــه روی میز قــرار دارد، این 

 برنامه قــادر به پیش بینی ســر خــوردن آن از روی میز 
اســت. این برنامه رایانه ای با دیدن میز عسلی و مبل این 

پیش بینــی را انجام می دهد که 
در صورت حرکــت دادن میز 
روی زمین می تــوان آن را به 

مبل نزدیک کرد.
 دکتر متقــی در ایــن باره 
می گویــد: هدف از توســعه 

این برنامه رایانه ای، اســتنباط 
از هر چیــز بــا توجه به 

 تصویــری اســت که
از آن دیده می شود.

پنجمین دوره مســابقات سراســری ریخته گری در دانشگاه 
علم و صنعت ایران در تاریخ 4 تا 7 آذر برگزار می شود. سعید 
سلیمانی، نایب دبیر و نماینده تام االختیار اتحادیه انجمن های 
علمی دانشجویی مهندســی مواد به مهر گفت: این مسابقه با 
هدف ترویج علم ریخته گری در میان صنایع مادر و همچنین 
کمک به ارتقای ســطح عمل گرایی و شــرکت تیم هایی از 
دانشــجویان فعال تمامی مقاطع در رشــته مهندسی مواد و 
متالورژی دانشــگاه ها برگزار می شــود. وی افزود: همزمان 
نیز نمایشــگاه بین المللی ایران متافو، معتبرترین نمایشگاه 

متالورژی کشور با حضور ۳0 کشور خارجی برگزار می شود.

توسعهيکبرنامهرايانهای؛

برنامهمحققايرانی،روباتهاراآيندهنگرمیکند
دردانشگاهعلموصنعتبرگزارمیشود؛

پنجمیندورهمسابقاتريختهگری

معاونتحقیقاتوزارتبهداشت:

سلولدرمانیتا۱۰سالآينده

پزشکی

 معــاون تحقیقــات و فنــاوری وزارت بهداشــت گفت: 
پیش بینی می شــود تا 10 سال آینده ســلول درمانی در 

کشور متداول شود.
به گــزارش خبرنــگار مهر، رضــا ملک زاده در حاشــیه 
هفدهمیــن جشــنواره بین المللــی تحقیقاتــی رویان 
 در جمع خبرنــگاران اظهار داشــت: خوشــبختانه طی 
در  چشــمگیری  پیشــرفت  گذشــته  هــای  ســال 
انجــام  بنیــادی  هــای  ســلول  تحقیقــات   حــوزه 
شــده اســت تــا بتوانیــم بــا اســتفاده از نتایــج این 
 تحقیقــات در راســتای درمان بســیاری از بیمــاری ها

گام برداریم.
رضــا ملک زاده افــزود: مــا می توانیــم در 5 تا 6 ســال 

 آینده بــه تدریج از ســلول هــای بنیادی بــرای درمان 
بیمــاری هــا اســتفاده کنیــم. ملــک زاده بــا بیــان 
اینکــه پژوهشــگاه رویــان در حــوزه ســلول هــای 
اســت،  بیشــتری  تحقیقــات  حــال  در  بنیــادی 
گفت: عــالوه بــر پژوهشــگاه رویــان 7 تا 8 دانشــگاه 
 کشــور در حــوزه تحقیقــات ســلول هــای بنیــادی

فعالیت می کنند.
وی اظهار داشت: در حال حاضر بیشــتر خدمات درمانی 
با اســتفاده از ســلول بنیادی برای بیماری های پوستی، 
چشمی و مفاصل ارائه می شــوند اما با توجه به تحقیقات 
گسترده محققان کشــور در این زمینه امید زیادی داریم 
که بیماری های قلبی، عروقی، کبــدی، ریوی، نابینایی و 

سیستم های عصبی درمان شوند.
معــاون تحقیقــات و فنــاوری وزارت بهداشــت اظهار 
داشت: اما اکنون به مرحله ای نرســیده ایم که بتوانیم از 
 نتایج برخــی تحقیقــات در کلینیک ها اســتفاده کنیم.

 پیش بینی می شــود با پیشــرفت این تحقیقات، درمان 
 برخی از بیماری ها با ســلول های بنیادی تا ده سال آینده

محقق شود.
ملک زاده در ادامه اظهار داشــت: اگر به مرحله ای برسیم 
که بتوانیم با اســتفاده از ســلول های بنیــادی خدمات 
 ارائه دهیم هزینه هــای درمانی به صورت چشــمگیری

کاهش خواهد یافت.
وی با تاکید بر اینکه بنا داریم موسساتی مشابه پژوهشگاه 
رویان را راه اندازی کنیم، اظهار داشــت: درصدد هستیم 
سه موسسه مشــابه پژوهشگاه رویان در شــیراز، تبریز و 

دانشگاه تهران راه اندازی کنیم.

به گفته وی ما در تحقیقات حوزه سلول های بنیادی حتی 
از کشور ترکیه هم جلوتر هستیم.

خالص ســازی فلزات از جهات مختلف اهمیت دارد. محققان دانشــگاه 
MIT ، در یــک فرآیند تصادفی موفق به کشــف فرآینــدی بهینه  برای 
خالص ســازی فلزات شــدند. به نقل از زومیت، محققان دانشگاه فناوری 
ماساچوســت آمریکا در جریان یک تحقیق علمی برای پیدا کردن شیوه 
ذخیره انرژی در باتری هایی با دمای باال موفق به کشــف روشــی جدید 
برای خالص ســازی فلزات شــدند. روش جدید ارزان تــر، ایمن تر و حتی 
دوست دار محیط  زیست اســت. سرپرســت تیم تحقیقاتی در این مورد 
می گوید: مــا به دنبال ترکیب شــیمیایی جدیدی بودیم تــا باتری هایی 
با ظرفیت باال تولید کنیــم اما ترکیبات آزمایش شــده توانایی نگهداری 
انرژی را نداشــتند. در طی فرآیند شــارژ کردن باتری، ما در عمل شاهد 
تولید آنتیموان مایع بودیــم. در حقیقت عنصر اضافه شــده به باتری به 
عنوان رســانای یونی عمل کــرده که منجر بــه جداســازی و در نهایت 
تولید ســولفید آنتیموان شــد. در طی ایــن آزمایش، باتــری در نقش 
الکترولیز ظاهر شــده و فلز خروجی خلوصی برابر با 99/9 درصد داشت. 
 نکته جالب آنکــه در این فرآینــد، هیچ گونه گازهای گلخانــه ای تولید

  نشــده اســت؛ در روش های ســنتی عــالوه بــر خلــوص پایین تر فلز 
 جدا شده شاهد آزادســازی گازهای گلخانه ای هســتیم که نقش آن در 
گرم تر شــدن زمین به اثبات رســیده اســت. تیــم تحقیقاتی بــا انجام 
آزمایش های بیشــتر روی آنتیموان به این نتیجه رســیده است که روش 
کشــف شــده را می توان با فلزهای دیگر مثل نیکل و مس هم انجام داد. 
بنابراین با استفاده از این روش در خالص سازی فلزات پرکاربرد می توان در 
هزینه ها صرفه جویی کرد و در جهت کمک به کاهش گرمایش زمین گامی 

مثبت برداشت.

تولیدکنندگان ساعت های هوشــمند، معموال حول چند پلتفورم آشنا از 
 Pebble OS یا Apple Watch OS ،تایــزن ،Android Wear جمله
می گردند اما شرکت هایی مانند Omate نیز هســتند که دوست دارند 
تافته ای جدا بافته باشند. این شرکت تنها سازنده ای است که نسخه کامل 
اندروید را روی اسمارت واچ هایش سوار می کند. اگر چه شاید به این اقدام 
با دیده تردید بنگرید، ولی با معرفی نسل جدید ساعت های هوشمند این 
شــرکت، احتماال نظرتان عوض خواهد شد. در واقع اســتفاده از اندروید 
کامل بــه جــای Android Wear امکانات متعددی از جمله دســتیار 
صوتی آمازون یعنی Alexa را به همراه دارد. دیجیاتو نوشــت؛ اســمارت 
واچ جدید Omate چندان تفاوتی با مدل قبلی یعنی Rise Beta ندارد 
و این موضوع برای حامیان قبلی پروژه که طی مــدت 2 روز بیش از 240 
میلیون دالر ســرمایه جمع کردند، خبر خوبی خواهد بود. در این ساعت 
هوشمند شاهد بدنه پلی کربناتی مستحکم و حاشیه فیبر کربنی، ارتباط 
3G، نمایشگر مدور 1/۳ اینچی همیشه روشن و البته سیستم عامل اندروید 
خواهیم بود. تفــاوت Omate Rise Limited Edition با نمونه قبلی، 
استفاده از دستیار صوتی هوشمند آمازون اســت که امکانات ویژه ای را در 
اختیار کاربر قرار می دهد. این اپلیکیشــن اگر چه از لحاظ شهرت و اعتبار 
به پای Siri اپل نمی رسد اما برای خودش نامی دست و پا کرده و قادر است 
بیش از 2000 عملیات اختصاصی را انجام دهد. گفتنی است همچون قبل، 
فروش ویژه نسخه سفارشی این ساعت هوشمند تنها چند روز در وب سایت 
Indiegogo فعال خواهد بود. این فرآیند ازامروز تا شــنبه 1۳ شهریور 
ادامه داشــته و اولین خریداران با پرداخت 199 دالر بــه جای ۳49 دالر 

می توانند صاحب این اسمارت واچ اختصاصی شوند.

جايیکهپديدههایناخواستهاهمیتپیدامیکند؛

برایخلوصفلزات
زمینراگرمنکنید

يکدنیاکاربرددرسختافزاریکوچکبرایهدفیخاص؛

الکسادرساعتهوشمند

معرفی نرم افزار

بــرای دریافت این 
نرم افزار کد روبه رو 

را اسکن کنید نوار ناوبری یا Navigation Bar شــاید پر استفاده ترین 
بخش سیستم عامل اندروید باشد؛ نواری نشسته بر انتهای 
نمایشــگر گجت که روزانه ده هــا بار بــرای جابه جایی در 
منوها و بازگشــت به صفحه خانه از آن اســتفاده می کنیم. 
آیا تا حاال فکر شخصی ســازی این نوار بــه ذهنتان خطور 
کرده اســت؟ اینکه بتوانید آن را درســت مثل والپیپر یا تم 
دستگاه، به شکل و رنگ دلخواهتان درآورید. توسعه دهنده 
لهســتانی Navbar Apps چنین ایده ای را در ذهن خود 
می پرورانده است؛ به همین خاطر اپلیکیشنی طراحی کرده 
تا بتوان نوار ناوبری اندروید را مطابق سلیقه، شخصی سازی 
کرد. Navbar Apps برای اعمــال تغییرات نیاز به اجازه و 
صدور دسترسی توسط شما دارد. در واقع باید به اپلیکیشن، 
مجوزهای الزم برای نشاندن الیه های جدید روی نوار ناوبری 

اندرویــد را بدهید. با صدور این دسترســی، حاال می توانید 
 Navbar .برای اعمال تغییرات روی نوار دست به کار شوید
Apps به شــما اجازه می دهد که رنگ نوار ناوبری را مطابق 
میلتان )مثال ســبز( در نظر بگیرید. رنگ ثابت نوار ناوبری 
شما در تمام صفحات اندروید تغییر خواهد کرد یا اینکه رنگ 
آن با رنگ های غالب اپلیکیشــن هایی که بازشان می کنید، 
دائما تغییر می کند. حتی می توانید به جای رنگ آمیزی نوار، 
فضایش را با عکس های کارتونی یــا تصاویری که در گالری 
دســتگاهتان دارید پر کنید. البته انتخاب تصویر از گالری 
نیازمند آن است که نسخه کامل اپلیکیشن را خریده باشید. 
امکانات شخصی سازی Navbar Apps فقط به مواردی که 
گفتیم محدود نیست و می توانید آن را طوری تنظیم کنید 
که نمایانگر درصد باتری تان هم باشد. مثال زمانی که باتری 

به نصف رســید، یک الیه شفاف و ســفید مثل نوار مصرف 
باتری نصف Navigation Bar را می پوشاند تا با نگاه به آن 
بدانید که فقط50 درصد  از انرژی باتری برایتان باقی مانده 
اســت. از انتشــار Navbar Apps در پلی استور چند روز 
بیشتر نگذشته، اما طی همین مدت کوتاه توسعه دهنده اش 
به روزرســانی های متعددی برای آن منتشــر کرده که این 
رویه، نوید ارائه توانایی های بیشــتر و هیجان انگیزتری را در 
آینده می دهد. از جمله ویژگی های آینده این اپلیکیشــن، 
اضافه شــدن ویجت موســیقی خواهد بود تــا در هنگام 
پخش موســیقی در اندروید اکوالیزر تصویری آن را در نوار 
ابزار ببینید؛ امکانی فوق العاده کــه می تواند زیبایی و جلوه 
خاصی به محیط سیســتم عامل بدهد. Navbar Apps به 
دسترســی روت احتیاجی ندارد و می توانید آن را به رایگان 
روی کلیه دســتگاه های مبتنی بر اندروید اللی پاپ )5/0( 
 به باال  نصب کنید. شــما می توانید این نرم افزار را از نشانی

goo.gl/Iry7Gy دریافت کنید.

نوارناوبریاندرويدراتغییرشکلدهید؛

گجتروباتسبزخودرابزککنید
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پیشنهاد سردبیر: 
وجود بیش از 100 مدرسه فرسوده در نجف آباد

اخباريادداشت

نماینده مردم در مجلس گفت: بیش از یکصد مدرســه فرسوده در نقاط 
مختلف شهرســتان نجف آباد وجود دارد که بازسازی کامل آنها نیازمند 
اعتباری در حدود 150 میلیارد تومان خواهد بود که با توجه به مشکالت 
بودجه ای موجود، به احتمال زیاد از آغاز ســال تحصیلی جدید شــاهد 
3 نوبته شــدن برخی واحد ها خواهیم بود. ابوالفضل ابوترابی با اشاره به 
نشســت اخیر خود با سجاد، مدیر کل نوســازی مدارس استان اصفهان 
بیان داشت: با توجه به کمبود شــدید اعتبارات دولتی، طرحی به منظور 
مشــارکت دادن فعال تر بخش خصوصی در تامین زیرساخت های مورد 
نیاز آموزش وپرورش در مجلس به تصویب رسیده که در صورت تکمیل 

مراحل قانونی آن، می توان به حل برخی از معضالت موجود امیدوار بود.
ابوترابی تشــکیل جلســه با مخبر دزفولی رییس ســتاد اجرایی فرمان 
حضرت امام)ره( و مدیر عامل بنیاد برکــت را یکی دیگر از پیگیری های 
صورت گرفته بــه منظور رفع کمبود های حــوزه انتخابیه در بخش های 
مختلف دانســت و اضافه کرد: برخالف اینکه بنیاد برکت تنها در موضوع 
ساخت و بازسازی مدارس روستاهای بســیار محروم ورود پیدا می کند 
ولی با رایزنی های صورت گرفته قرار اســت با همــکاری این مجموعه، 
مشارکت نوسازی مدارس استان و دهیاری جالل آباد، مدرسه این روستا 
تکمیل و تجهیز شده و از ابتدای سال تحصیلی جاری مورد استفاده قرار 
گیرد.منتخب مردم در دهمین دوره مجلــس تصریح کرد: بدین منظور 
نزدیک به 650 میلیون تومان از طریق بنیاد برکت و حدود 200 میلیون 
تومان با مشارکت اداره کل نوســازی مدارس استان تامین اعتبار شده و 
دهیاری جالل آباد نیز با بهره گیری از اعتبارات شهرستانی کار آسفالت و 

بهسازی محوطه مدرسه را عملیاتی خواهد کرد.

نماینده مردم کاشــان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسالمی گفت: 
دریافت حقوق های نجومی باعث خدشه در اعتماد مردم به نظام شد.

سید جواد ساداتی نژاد با تاکید بر اینکه نباید از قضیه حقوق های نجومی 
به آســانی و بدون هیچ اقدام موثری عبور کرد اظهار داشت: کسانی که 
در شــرایط بد اقتصادی کشــور، حقوق های نجومی دریافت کردند نه 
ذخایر نظام که غارتگــران منابع ملی و عامالن مخدوش شــدن اعتماد 
مردم به نظام و انقالب هســتند. وی افــزود: این اقــدام برخی مدیران 
بر خالف اصول انقــالب و توصیه های موکد مقــام معظم رهبری مبنی 
بر ساده زیستی مســئوالن و مســابقه خدمتگزاری و خدمت رسانی به 
مردم در بین آنها بوده است. ساداتی نژاد با اشــاره به اینکه دریافت های 
نامشــروع باید به بیت المال برگردانده شــود، تاکید کرد: اگرکسانی در 
این زمینه بی قانونــی کرده اند باید بــا همکاری قوه مجریــه و قضاییه 
 با خاطیــان برخورد شــود. وی خاطرنشــان کرد: دولت موظف اســت 
ضعف هــای نظارتی و قانونــی احتمالــی را که موجب برداشــت های 
 غیرمنصفانــه از بیت المال توســط افراد فرصت طلب می شــود هر چه

 سریع تر رفع کند.

نماینــده مردم شهرســتان دهاقــان در مجلس شــورای اســالمی 
گفت: بیشــترین آســیب ها در حوزه زنان وارد شــده است.ســمیه 
محمودی اظهار داشــت: زنان آسیب پذیرترین قشــر خانواده هستند 
و بیشــترین آســیب را متحمل می شــوند.وی افزود: اگر کانون زنان 
آســیب جدی ببیند، کل نظــام خانواده دچار فروپاشــی می شــود.

عضو فراکســیون امور بانوان مجلس شــورای اســالمی با اشــاره به 
بازدیدها در حوزه زنان کشــور و اســتان اصفهان تصریح کرد: مسائل 
و مشــکالت این حوزه را شناســایی می کنیــم و در برنامه ششــم از 
اولویت ها قــرار می دهیم.محمودی خاطرنشــان کــرد: پرداختن به 
مشــکالت بانوان از نخســتین کارهای برنامه ششــم توســعه است؛ 
 همچنین تدوین برنامه بودجه شهرســتان نیز بستگی به برنامه ششم 

دارد و ما نهایت تالش را در این موارد انجام خواهیم داد.

مسئول بسیج دانشــجویی تیران و کرون با اعالم برگزاری چهار اردوی 
جهادی دانشــجویی در روســتاهای شهرســتان طی تابســتان سال 
جاری، اظهار کرد: حدود 110 دانشــجو و بســیجی فعــال در برگزاری 
 اردوهای جهادی دانشجویی تیران و کرون شــرکت و همکاری کردند.

 احسان عباســی با اشــاره به خودســازی، تربیت افراد و ترویج روحیه 
تشــکیالتی با حضور در فضای اردوی جهادی، اذعان کرد: دانشجویان 
با حضور در بین مردم روســتا و انجام فعالیت هــای مختلف بدون هیچ 
چشمداشــتی، حال و هوای تازه ای پیدا کرده اند. عباســی آشنا نبودن 
برخی مسئوالن با هدف و نتیجه اردوهای جهادی را آسیبی مهم دانست 
و خاطرنشان کرد: آشنا نبودن مســئوالن با ضرورت و اهمیت برگزاری 
اردوی های جهادی، در تهیه امکانات در حین دوره ها، اثر منفی دارد که 

الزمه آن شفاف  سازی فلسفه فعالیت های جهادی برای این قشر است.

نماينده مردم در مجلس عنوان کرد:

وجود بیش از 100 مدرسه فرسوده 
در نجف آباد

نماينده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس:

 نبايد از حقوق های نجومی 
به آسانی عبور کرد

نماينده مردم دهاقان و شهرضا در مجلس:

 بیشترين آسیب ها 
در حوزه زنان است

مسئول بسیج دانشجويی تیران و کرون:

آشنا نبودن برخی مسئوالن با فلسفه 
اردوی جهادی، مشکل ساز است

کوتاه از شهرستان ها

با مسئوالن

 نماینده مردم ســمیرم در مجلس گفت:با توجه به اینکه دولت اعتبارکافی 
در دســت برای پرداخت این غرامت را نداشــت در الحاقیه ای به بودجه 
 ســال 95 کشــور، این اختیار به دولت داده شــد تا در صــورت تایید در 
شــورای نگهبان دولت این بدهی را به کشاورزان تا یک ماه آینده پرداخت 

کند.
اصغر سلیمی در خصوص غرامت بیمه کشاورزان سمیرمی عنوان کرد: از ابتدا 
 با تمام جدیت و تالش در پی پرداخت حق کشــاورزان ســمیرمی بوده ایم و 
تا کنون دیدارهای متعددی با مسئوالن مربوطه انجام داده ایم و این موضوع 

پیگیری شده است.

ســلیمی به دیدار خود با حســنی نژاد رییس صندوق بیمه کشاورزی کشور، 
حجتی وزیر جهاد کشاورزی،نوبخت معاون رییس جمهور اشاره کرد و گفت:با 
توجه به اینکه دولت اعتبار کافی در دســت برای پرداخت این غرامت نداشت 
در الحاقیه ای به بودجه ســال 95 کشــور این اختیار به دولت داده شد تا در 
صورت تایید در شــورای نگهبان دولت این بدهی را به کشــاورزان تا یک ماه 

آینده پرداخت کند.
وی تصریح کــرد: پرداخت حق بیمه به صندوق بیمه کشــاورزی از ســوی 
کشاورزان به صورت منظم و به موقع انجام شده و بدیهی است که کشاورزان 
انتظار دارند پرداخت خسارت آنها از ســوی صندوق بیمه کشاورزی در زمان 

مناسب انجام شود.
نماینده مردم ســمیرم در ادامه از افتتاح دفتر ارتباطات مردمی خود در شهر 
ســمیرم خبر داد و گفت: به صورت موقت خانم اشــرف ســعیدی به عنوان 
مســئول دفتر از ســاعت 8 صبح تا 14 پاسخگوی مردم شــریف شهرستان 

سمیرم هستند.
 دبیر کمیســیون شــورا ها و امور داخلی مجلس گفت: بحــث نماینده بحث

 قانون گــذاری اســت و مطالبات مردم بیشــتر اجرایی اســت و نمی توانیم 
بسیاری از این خواسته ها را انجام دهیم.

وی گفت: مشــکالت کالن شهرســتان ســمیرم در حال پیگیری است و در 
بحث سرمایه گذاری در ماه گذشته 35 نفر از سرمایه گذاران بزرگ کشور به 
 سمیرم آمدند و از امکانات و ظرفیت های ســمیرم بازدید کردند و امیدواریم 

به زودی شاهد یک حرکت بزرگ در شهرستان سمیرم باشیم.

نماينده مردم سمیرم در مجلس خبر داد:

پرداخت حق بیمه کشاورزان تا يک ماه آينده

مدیر عامل مســکن مهر فریدونشــهر از تفاهم بیــن اداره کل راه و 
شهرسازی اســتان اصفهان و شهرداری فریدونشــهر در هفته جاری 
به منظور محوطه ســازی منطقه مسکونی مســکن مهر فریدونشهر 
خبر داد. ابراهیم اصالنی گفــت: دولت به منظور جبــران جانمایی 
نامناسب مسکن مهر فریدونشــهر با پیگیری شرکت تعاونی مسکن 
 مهر و پیگیری های فرماندار این شهرســتان، متقبل پرداخت مبلغ

 1۷ میلیارد و 400 میلیون ریال به شــهرداری فریدونشهر در قالب 
زمین مســکونی، 120 تن قیر و پنج میلیارد ریال اعتبار نقدی شــد 
تا متقابال شهرداری عملیات محوطه سازی مســکن مهر را به انجام 
برساند. وی تعهد شهرداری در این تفاهم نامه را برای تکمیل محوطه 
شامل آســفالت، دیوار چینی، جدول بندی، نصب نرده های ایمنی و 

غیره بیان کرد که باید طی چهار ماه کاری، به اتمام برسد .
اصالنی همچنین از اختصاص بودجه یک میلیاردی توسط فرمانداری 
این شهرستان به اداره آب و فاضالب شهری فریدونشهر برای احداث 

زیرساخت های فاضالب مسکن مهر خبر داد.

فرماندار شاهین شــهر و میمه با بیان اینکه با همدلی و همزبانی بین 
دســتگاه های مرتبط می توانیم عالوه بر اقدامات ســلبی با اقدامات 
فرهنگی که نقش مهم تری دارند برای تحقــق اقتصاد مقاومتی گام 
برداریم افزود: در صورتی که اهمیت خرید کاالی ایرانی و آسیب هایی 
که خرید کاالی قاچاق و خارجی برای اقتصاد کشور در پی دارد برای 

مردم تبیین نشود اقتصاد مقاومتی نیز تحقق پیدا نخواهد کرد.
علیرضا بصیری تحقق اقتصاد مقاومتی مورد تاکید رهبر معظم انقالب 
را یکی از ضروریات انقالب اســالمی دانســت و تصریح کرد: الزاماتی 
وجود دارد کــه برای جلوگیری از شــعار ماندن و بنر شــدن اقتصاد 

مقاومتی در سردر ادارات، باید مورد توجه قرار گیرد.
وی یکی از راه های رســیدن به اقتصاد مقاومتــی را مبارزه جدی با 
قاچاق کاال و ارز دانســت و اظهار کرد: کسبه و مردم باید توجیه شوند 
و بدانند اگر اشــتغال پایدار برای جوانان و اقتصادی که با تصمیمات 
بیرونی دچار آسیب نشــود می خواهیم باید سرمایه گذاری کنیم که 

این مهم با حمایت از کاالی تولید داخلی ممکن می شود.

رییس اداره راه و شهرســازی آران و بیدگل گفت: پس از گذشت هفت سال از 
آغاز آزادسازی کنارگذر کاشان، آران و بیدگل، سفید شهر و مشکات، کل مسیر 

این محور آزادسازی شد.
مجتبی آراســته اظهار داشــت: با پیگیری های نماینده مردم کاشان و آران 
 و بیدگل در مجلس شــورای اســالمی و با تاکیــدات نماینده ولــی فقیه و 
امام جمعه شهرستان کاشــان و امام جمعه محترم آران و بیدگل باالخره این 

پروژه آزادسازی شد.
وی افزود: پس از پیگیری های مکرر رؤســای ادارات راه و شهرسازی کاشان و 

آران و بیدگل با استقرار ماشین آالت پیمانکار آزادسازی در حال انجام است.
وی خاطرنشــان کرد: این کنار گذر از دارالسالم کاشان شــروع و تا محدوده 
جاده ابوزیدآباد و سپس سفید شهر و مشکات ادامه دارد که بار زیادی از حجم 

ترافیک کاشان  و آران و بیدگل را خواهد کاست.
آراسته یادآور شد: این پروژه تقریبا هیچ مشکلی به جز آزادسازی نداشت و همه 
مسئوالن دو شهرستان آمادگی خود را برای این کار اعالم کرده بودند که با رفع 

این مشکل این کار به ثمر می رسد.

رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری کاشان گفت: بازار 
تاریخی کاشان در انتظار ثبت در میراث جهانی است.

محســن جاوری، از تاریخچه و معماری بازار کاشــان یاد کرد و اظهار داشت: 
توسعه معماری بازار هم در طول و هم در عرض به شکل بسیار زیبا انجام شده 

است.
وی به تفاوت بین بازار های سنتی و پاساژ ها اشاره کرد و از بازار های سنتی نه 
تنها به عنوان مرکز خرید بلکه به عنوان یک مرکز اقتصادی، صنعتی، سیاسی 

و مذهبی یاد کرد.
رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری کاشان افزود: بازار 
تاریخی کاشان با توجه به وســعت و معماری زیبای آن قابلیت ثبت در میراث 
جهانی را دارد و امید است در آینده نزدیک با همکاری دستگاه های مرتبط در 

فهرست آثار جهانی ثبت شود.
 بازار کاشان یکی از ارزشــمندترین و مهم ترین آثار تاریخی شهرستان کاشان 
است که به شــماره 1284 و در تاریخ 1355/6/8 در فهرست آثار ملی به ثبت 

رسید.

مسکن مهر فريدونشهر 
سر و سامان می گیرد

فرهنگ خريد کاالی ايرانی  
بايد نهادينه شود

آزادسازی کنارگذر 
آران و بیدگل پس از ۷ سال

بازار تاريخی کاشان در 
انتظار ثبت در میراث جهانی

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اصفهان در آیین 
بهره برداری از طرح های عمرانی شــهرداری گلشن اظهار 
داشت: اقتصاد، تنها با بخشنامه و دســتورالعمل و زور حل 
نمی شود، بلکه تعامل جهانی است که می تواند این مسئله 

را حل کند.
ســید رضا عقدایی با اشــاره به هفته گرامیداشت دولت و 
شــهادت رجایی و باهنر، اذعان داشــت: راز ماندگاری این 
شــهیدان گرانقدر همراهی و همگامی با مردم برای رضای 

خدا بود حتی زمانی که در رأس قدرت بودند.
وی بااشاره به وضعیت کشور در ســال های گذشته اذعان 
داشت: در سال های گذشته با رشــد منفی اقتصاد و تورم 
45درصدی و اینکه اشــتغال چند میلیونی به چند هزاری 
تبدیل شــده بود روبه رو بودیــم؛ اما دولت تدبیــر و امید 
شاخصه ها را تغییر داد و دارای رشد اقتصادی 4/4 هستیم 
و تورم نیز 9درصد می باشد و شاخصه های اقتصادی بهبود 

یافته است.
عقدایی گفت: در مشــکالت خارجی، سیاست تنش زدا را 
پیش گرفتیم و مسائل هسته ای کشور را به نتیجه رساندیم. 
در مذاکرات 1+5 شــرکت کردیم و فرجام برجام نیز به ثمر 

نشست و اقتصاد رونق گرفت.
وی با اشاره به آزاد شدن 35 میلیارد دالری پول های بلوکه 
شــده ایران تصریح کرد: تولید 3/8 نفت و صادر کردن 1/5 

میلیون بشکه از نتایج اقتصاد است.

معاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعی اســتاندار اصفهان 
 گفت: اعتیاد، بیــکاری و طالق ریشــه در اقتصــاد دارد، 
رشد طالق در کشور باالست و از هر 4 یا 5 ازدواج یک یا دو 
مورد به طالق می انجامد، که در بررســی علل این معضل 
علما علت طالق و اعتیاد را معضــالت اقتصادی و بیکاری 

دانستند .
عقدایی با بیــان اینکه ما زمانــی می توانیم بــا دنیا از نظر 
محصوالت رقابــت کنیم که محصــول ما قابــل رقابت و 
استاندارد باشد، اذعان داشــت: راه برون رفت از این مشکل 
ایجاد تولید و رونق اقتصاد اســت و تا زمانی که این کار حل 

نشود بیکاری هم حل نمی شود.
وی با اشــاره به اینکه دولت از ســرمایه گــذاران داخلی و 
خارجی اســتقبال می کند؛ خاطرنشــان کرد: اختصاص 
یکصد میلیارد ریال بــرای توســعه کارگاه های کوچک و 
متوسط از کارهای دولت است و چنانچه هر سرمایه گذاری 
در بخش دولتی مشکل داشته باشد بررسی و رفع می گردد. 
چشم امید ما بعد از خدا به سرمایه گذاران است و باید سعی 

شود در منطقه بومی خود این مهم را انجام دهند.
الزم به ذکر است باحضور معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی 
اســتاندار اصفهان 3 طرح عمرانی شامل ساختمان شورای 
اسالمی و مهمانسرای شهر گلشن با هزینه 4 میلیارد ریال و 
فاز نخست بلوار شاهد این شهر به طول 2 کیلومتر و هزینه 

10میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

امام جمعه موقت شهرضا در نشســت ائمه جمعه و جماعات 
شهرستان که در حســینیه انصارالحســین منطقه پاسداران 
شهرضا برگزار شد، با اشــاره به اهمیت مسجد و نقش محوری 
آن در جذب جوانان به سوی دین، اظهار کرد: دشمنان نظام و 
اسالم از خارج و برخی بازیگران داخلی آنها، روش های زیادی در 

جامعه برای جذب جوانان به سوی انحرافات دارند.
حجت االســالم اصغر قائمی با اشــاره به اهمیت جذب افراد 
منحرف به ســوی راه الهی، گفت: بر اساس آیات الهی و روایات 
هدایت یک انسان به ســوی خداوند اجری بیشتر از صد سال 
عبادت بــا بهترین شــرایط دارد.امام جمعه موقت شــهرضا 
افزود: هدایت افراد به ســوی دین لذت و اجری دارد که از دنیا 
و آنچه در دنیا وجــود دارد، از جمله حقوق هــای نجومی که 
برخی به آن دلخوش کرده اند، بیشتر است. قائمی جذب قشر 
جوان به مساجد را بســیار مهم توصیف کرد و عنوان کرد: دنیا 
به این نتیجه رسیده اســت که با مادیات صرف و بدون وجود 
معنویت، آرامشی در زندگی به وجود نمی آید؛ بنابراین بازگشت 
به معنویت بسیار گسترش پیدا کرده اســت. وی با بیان اینکه 
داعش برای معرفی چهره ای خشن از اسالم به وجود آمده است، 
خاطر نشان کرد: دنیا امروز با گذشــته تفاوت کرده و بسیاری 
از مردم جهان به این نکته رسیده اند که این گروهک تکفیری 
ساخته  شده به دست اســتکبار جهانی، نه اسالمی و نه دولتی 

است.
امام جمعه موقت شــهرضا گرایش به پذیرش اسالم در دنیا را 

بســیار باال توصیف کرد و گفت: با وجود سطح باالی تبلیغات 
و توهین ها علیه اســالم، گرایش مردم جهان به اسالم هر روز 
بیشتر از گذشته می شود. استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: اگر 
برخی در کشور ما به سوی مســیرهای متفاوت با مسیر دین 
می روند، پس از گذشت زمانی مانند سایر نقاط جهان به پوچی 
این مسیرها پی برده و به سمت دین برمی گردند.قائمی روابط 
عمومی قوی برای جذب مردم به دین را بسیار حیاتی دانست 
و گفت: روحانیون، هیئت امنا و خادمان مساجد باید به سمت 
جذب مردم هر محله به مسجد محل بروند. وی طرح صالحین را 
یکی از طرح های مهم برای جذب جوانان دانست و خاطرنشان 
کرد: امروزه سپاه پاسداران اقدامات خوبی برای جذب جوانان 

به سمت مسجد انجام می دهد.
امام جمعه موقت شهرضا با اشاره به لزوم هماهنگی بین متولیان 
مساجد، اظهار کرد: در برخی مساجد، تنها در اوقات اقامه نماز 
 درب مسجد باز می شــود، اما این اقدامات خالف نظر مستقیم 
مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم باز بودن مسجد در تمام اوقات 

روز است.
 قائمی خاطرنشان کرد: با شیوه برخورد صحیح می توان افرادی 

را هم که با دین در تضاد هستند به سمت دین جذب کرد.
وی با بیان اینکه پیش از گفت وگــو برای اقناع عقلی مردم باید 
به ســمت جذب دل های آنها به دین رفت، عنوان کرد: یکی از 
نکاتی که در سیره ائمه اطهار)ع( وجود دارد، حسن اخالق آ ها و 

برخورد متواضعانه با مردم است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اصفهان:

 تنها راه درمان اقتصاد
 تعامل جهانی است

امام جمعه موقت شهرضا:

طرح صالحین از طرح های مهم برای 
جذب جوانان به مسجد است

راه برون رفت از اين 
مشکل ايجاد تولید 
و رونق اقتصاد 
است و تا زمانی که 
اين کار حل نشود 
بیکاری هم حل 
نمی شود

اگر برخی در 
کشور ما به سوی 
مسیرهای متفاوت 
با مسیر دين 
می روند، پس از 
گذشت زمانی مانند 
ساير نقاط جهان به 
پوچی اين مسیرها 
پی برده و به سمت 
دين برمی گردند
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اخباريادداشت

 مســئول پنل برخورد با توده هــای تخمدانــی پانزدهمین کنگره 
بین المللــی زنان و مامایی ایــران، به خانم ها هشــدار داد توده های 

تخمدانی را جدی بگیرند.
دکتر زهرا عسگری در آستانه برگزاری پانزدهمین کنگره بین المللی 
زنان و مامایــی ایران گفت: اکثــر توده هــای تخمدانی خوش خیم 
هستند؛ اما به دلیل اینکه می تواند بر قدرت باروری زنان تاثیر داشته 

باشد، باید به موقع تشخیص داده و درمان شود.
وی با بیان اینکه توده های تخمدان در زنان باید به صورت جدی مورد 
توجه و درمان قرار بگیرد، اظهار کرد: بزرگ شدن توده های تخمدان 
موجب عالئمی مانند درد شــکمی، وارد شدن فشار بر ناحیه رکتوم و 

مثانه و گاهی دردهای لگنی  می شود.
عسگری افزود: گاهی این توده ها به قدری رشــد می کنند که بیمار 
می تواند آن را از روی شکم لمس کند؛ به همین دلیل به زنان توصیه 
می شــود برآمدگی های سطح شــکمی، خونریزی های شدید دوران 
قاعدگی، مشکالت ادراری و احســاس فشار بر ناحیه رکتوم و مثانه را 

جدی تلقی و سریعا به پزشک مراجعه کنند.
رییس بخش الپاراسکوپی زنان دانشــگاه علوم پزشکی تهران ادامه 
داد: توده های تخمدانی در تمام ســنین و حتی بعد از یائســگی نیز 
مشاهده می شوند؛ به همین دلیل بر حسب شدت بیماری، سن ابتال 
و وضعیت بــارداری زنان، درمان ها و روش های تشــخیصی متفاوت 

خواهد بود.
عسگری با بیان اینکه اکثریت توده های تخمدانی خوش خیم هستند، 
خاطرنشــان کرد: اما برخی از انواع این توده ها مزمن بوده که بخشی 
قابل درمان و بخــش دیگر قابل درمان نیســتند و تنها عالئمی را که 

برای فرد ایجاد می کند، می توان بهبود بخشید.
مســئول پنل برخورد با توده های تخمدانــی در پانزدهمین کنگره 
بین المللی زنان و مامایی ایران افزود: برخــی از این توده ها می تواند 
بر قدرت باروری زنان تاثیر بگذارد؛ به همیــن دلیل برای خانم هایی 
که قبل از سن ازدواج یا بارداری به این بیماری ها مبتال می شوند، باید 

مشکالت ناباروری نیز در روش های تشخیصی و درمانی لحاظ شود.

هرچه زندگی ما بیشــتر با فن آوری عجین شــود، ما نیز بیشــتر به 
طبیعت نیاز داریم تا تعادل طبیعی خود را حفظ کنیم.

ما انســان ها بیشــتر وقتمان را با انواع و اقســام ماشــین ها مثل 
خودرو، رایانه، تلفن های همراه و صداهای ناهنجار زندگی شــهری 

می گذرانیم.
به دلیل عدم دسترسی به طبیعت و ریتم طبیعی بدنمان، روز به روز 
تعادل روحیمان را از دســت می دهیم و دچار مشکلی می شویم که 
ریچارد لوو، نویســنده و روزنامه نگار زیست محیطی، آن را »اختالل 

کمبود طبیعت« می نامد.
لوو، نــام طبیعت را »ویتامیــن N« )حــرف اول nature به معنی 
طبیعت( گذاشته و معتقد اســت عامل مهمی در سالمت عاطفی و 

جسمانی ماست.
به دنبال دهه ها تحقیق روی روانشناسی زیست محیطی، ثابت شده 

است که این موضوع کامال صحت دارد.
در ســال 1984 طی تحقیقی قدیمــی در بیمارســتان فیالدلفیا 
)آمریکا(، مشخص شــد بیمارانی که پس از عمل جراحی، در اتاقی 
قرار می گرفتند که پنجره ای رو به درختان داشت، زودتر از بیماران 
دیگر که پنجره اتاقشــان رو به دیوارهای آجری بود، خوب شده و از 
بیمارستان مرخص می شــدند. تمام این بیماران از رسیدگی های 

کامال برابر برخوردار بودند.
از آن زمان به بعد، اکثر بیمارســتان ها به بوســتان های شفابخش 
و فضاهای سبز آرام مجهز شــدند که امکان تفکر و اندیشیدن را به 
بیماران مــی داد. طی تحقیقــی دیگر در دهــه 1990، 88درصد 
 از بیمــاران بیمارســتانی در سانفرانسیســکو و حتــی کارکنان و

مالقات کنندگان که از بوســتان های ایجاد شده در این بیمارستان 
دیدن کرده بودند، احساس آرامش و آسایش بیشتری داشتند.

 اســتفن و راشــل کاپالن، روانشــناس های زیســت محیطی، در
تحقیق های خود در سال 1989 نیز به قدرت طبیعت در شفابخشی 

پی برده و در مقاله هایشان به این موضوع اشاره کرده بودند.

طبق یک مطالعه جدید، مواد مغذی یافت شده در کاکائو، موجب 
 بهبود ســالمت قلب بیماران مبتال به بیماری پیشــرفته کلیوی

می شــود. بیماری قلبی علت مرگ اصلی بیماران کلیوی اســت 
 که نیاز بــه دیالیز دارند. به گــزارش انجمن نفرولــوژی آمریکا،

گزینه های درمانی موثر کمی برای پیشــگیری از نارسایی قلب 
بیماران دارای پیوند کلیه وجود دارد.

در مطالعه ای جدید، پزشــکان آلمانی به بررسی تاثیرات دو ماده 
مغذی موجود در کاکائو، یعنی کتچین و اپیکتچین، پرداختند.

این مواد مغذی که برای ســالمت قلب مفید به نظر می رســند، 
بخشی از گروه ترکیباتی موســوم به فالوانول ها هستند. پزشکان 
جوشــانده ای با این فالوانول ها تهیه نموده و آن را به ۲۶ بیماری 

دادند که در مرحله پایانی بیماری کلیه قرار داشتند.
این نوشیدنی به شــکل قابل توجهی موجب بهبود جریان خون 

و کاهش فشار خون در مدت یک ماه در تمامی این بیماران شد.

دانشــمندان توانســتند با ایجاد یک آزمایش ســاده، بیماری 
پارکینسون را در مراحل اولیه اش تشخیص دهند.

محققان دانشگاه ادینبرگ اســکاتلند، برای تشخیص مولکول 
مرتبط با بیماری پارکینســون در نمونه هــای مایع نخاعی به 
دســت آمده از بیماران، به تکنیکی دســت یافتند که در آن، 
مولکول پروتئین موســوم به alpha-synuclein شناسایی 
می شــود. این پروتئین موجب تشــکیل توده های چسبنده 
موسوم به »توده های لوی«، در ســلول های مغز افراد مبتال به 

پارکینسون و برخی از انواع دمانس )زوال عقل( می شود.
دانشــمندان این تکنیک جدید را روی 1۵ فرد سالم آزمایش 
کردند تا مشــاهده کنند که آیا تاثیرات مثبت اشتباهی دارد یا 
نه. این تســت جدید، بیماری را در هیچ فرد سالمی تشخیص 
نداد؛ بــا این حــال محققان اذعــان می کنند کــه تحقیقات 

بیشتری برای اثبات صحت و درستی این تکنیک الزم است.

اگر به دنبال گیاهانی برای عضله ســازی هستید، می توانید از 
سبزیجات اشاره شده در این مطلب استفاده کنید.

جوانه ها
جوانه ها سرشــار از مواد مغــذی ضدالتهاب هســتند که در 
جذب اســیدآمینه های پروتئین ها به بــدن کمک می کنند. 
گلوکورافانین و ســولفورفان در احیای عضالنی موثر است؛ به 
این ترتیب بعد از جلسات ورزشی، کمترین میزان درد عضالنی 
ایجاد می شــود؛ در نتیجه می توانید با فاصله زمانی کمتری 
دوباره به سالن ورزشــی مراجعه کنید و در سالمت کامل، به 
پرورش عضالتتان بپردازیــد. گنجاندن جوانه هــا در برنامه 
غذایی بسیار ساده است. می توانید از آنها در ساالد، ساندویچ یا 

اسموتی ها استفاده کنید.
سبزه گندم و جو

اگر تا به حال ســبزه گندم را امتحان نکرده ایــد، هم اکنون 
زمان آن رسیده اســت که به ســراغش بروید. این سبزی ها 
سرشــار از مواد مغذی مانند کلسیم، آهن، منیزیم و همچنین 
کاروتنوئیدهای قوی هســتند. این آنتی اکسیدان های قوی، 

همچنین برای حفظ سالمت و قدرت سلول ها مفیدند.
مواد معدنــی موجود در ســبزه گندم و جو، باعــث باال بردن 
عملکرد عضالنی و افزایش قدرت خون در انتقال اکســیژن به 

عضالت فعال می شود. 
 این کار بــه حفظ مقاومت بــدن در حیــن ورزش و باال بردن

مدت زمان فعالیت بدنی کمک می کند. بــرای بهره مندی از 
این خواص، کافی است آب این سبزه ها را گرفته یا پودر آنها را 

به اسموتی اضافه و مصرف کنید.
اسفناج

درست است که در کارتون ملوان زبل کمی اغراق شده بود، اما 
اسفناج به تقویت قدرت عضالنی کمک می کند؛ چون سرشار 
از آرژنین است. این اســیدآمینه باعث تحریک ترشح هورمون 
رشد می شود. برای مدت طوالنی، هورمون های رشد در بین 
ورزشکارانی که از آنها برای بهبود عملکرد بدنی خود استفاده 
می کننــد، به موضوع بحث و جدل تبدیل شــده اســت. این 
هورمون باعث تحریک رشد سلولی، باز تولید و احیای سلولی 
می شــود؛ اما مصرف مکمل هورمون های رشــد، باعث ایجاد 

عوارض جانبی زیادی در بین ورزشکاران می شود.

 ژالتین ماده ای بدون طعم و شــفاف است که از ترکیب اجزای 
 مختلف بدن جانوران، از جمله اســتخوان و غضروف ســاخته 
می شود. این ماده مغذی، حاوی پروتئین ها و اسیدهای آمینه 

مورد نیاز بدن بوده و مصرف آن ضامن سالمت و جوانی است.
دســت اندرکاران تغذیه و رژیم غذایی، ژالتین را از جمله مواد 
خوراکی فوق العاده ای توصیــف کرده اند کــه می تواند اثرات 

مفیدی بر سالمت ارگان های بدن داشته باشد.
1- تقويت مفاصل

ژالتین به واســطه کاهش التهاب، موجب کاهش درد و بهبود 
سالمت مفاصل می شود.

۲- اثر ضدپیری
ژالتین حاوی مقدار زیادی کالژن اســت. مصرف روزانه کالژن 

مانع چروک شدن پوست در اثر افزایش سن می شود.
۳- تعادل هورمونی

ژالتین میزان انســولین بدن را تنظیم کرده و در دفع استروژن 
اضافی که در اثر مصرف محصوالت آرایشــی و بهداشتی سمی، 
آلودگی های محیطی، غذاهای فرآوری شده و مصرف داروهای 

هورمونی به بدن وارد می شود، نقش اساسی دارد.
۴- بهبود خستگی آدرنال

خســتگی آدرنال، یک عارضه شایع اســت که وقتی بدن تحت 
فشار زیادی قرار دارد، ایجاد می شــود. در چنین مواقعی بدن 
بیش از هر زمان دیگری به اســیدهای آمینه و مواد معدنی نیاز 

دارد و ژالتین یک منبع غنی برای این مواد محسوب می شود.
۵- کاهش وزن

ژالتین قادر است میزان ترشــح هورمون رشد و سوخت و ساز 
بدن را افزایش دهد. همچنین مصرف ژالتین برای مدتی نسبتا 
طوالنی در رژیم غذایی، احســاس سیری ایجاد می کند و بدین 
ترتیب موجب کاهش میزان کالری مصرفی و در نهایت کاهش 

وزن می شود.
۶- رفع سلولیت

مهم ترین علت ســلولیت، کمبود کالژن در بدن است. ژالتین 
با تامین کالژن موردنیاز بدن، مانع بروز این عارضه می شود.

۷- بهبود زخم ها و جراحت ها
اسید آمینه ای موسوم به گلیسین که در ژالتین وجود دارد، اثر 

ضد التهاب دارد و موجب بهبود زخم ها و جراحت ها می شود.

توده های تخمدانی را جدی بگیريد

جديدترين ويتامین 
برای سالمت روان!

خواص ژالتین؛ اين ماده پرخاصیت و شفاف !  با مصرف اين گیاهان عضله سازی کنید )۲(

تشخیص زودهنگام پارکینسون
 با يک آزمايش ساده

خواص خوراکی ها

دانستنی ها

 پیشنهاد  سردبیر: 
جديدترين ويتامین برای سالمت روان!

با پرهیز از اين 
غذاها، جنین را 
بیمه کنید

یک کارشــناس گیاهان دارویی گفت: برای داشــتن فرزندانی 
سالم، باید در هفته های نخســتین و پایانی بارداری، از خوردن 
غذاهایی که خطر نقایص جنینی را در پی دارند،جلوگیری کرد.

فائزه ســادات بحری گفت: زنان در ماه های اول و آخر بارداری 
که زمان مهمی محسوب می شــود، باید توجه خاصی به اثرات 

منفی بعضی از غذاها روی جنین داشته باشند.
این کارشــناس گیاهان دارویی، خــوردن نان برشــته و آش 
شورباهای ســاده و نه چندان تند را به زنان باردار توصیه کرد و 

گفت: اسید فولیک، مرکبات، ســبزیجات دارای برگ های سبز 
تیره و حبوبــات، از منابع عمده مصرفی مورد نیــاز زنان باردار 

هستند.
وی تصریح کــرد: مصرف غذاهای دارای طعم بســیار تلخ، تیز، 
تند و همچنین استشمام بوهای تند و قوی، نوشیدن آب بسیار 
سرد یا داغ به صورت مکرر، خوردن غذاها با طبیعت بسیار گرم 
یا سرد ممنوع است. بحری مصرف گوشــت هایی را که به طور 
کامل پخته نشــده اند، برای زنان باردار نامناسب خواند و افزود: 

برخی از غذاهای دریایی و ماهی هایی که میزان فلزات سنگین 
آن مانند سرب و جیوه باالست، بر جنین تاثیر منفی می گذارد.

این کارشــناس گیاهان دارویی عنوان کرد: خــوردن غذاهای 
چرب و نفاخ مانند نخود، لوبیا، کلم، کرفس و همچنین سرکه و 

سیاه دانه ممکن است باعث سقط جنین شود.
وی افــزود: مصرف اکثــر گیاهــان دارویی به علــت خاصیت 
بازدارندگی در دوران بارداری ممنوع است و نباید خودسرانه از 

این داروها استفاده شود.

سالمت قلب بیماران کلیوی
 با مصرف کاکائو!

شایع ترین علل دردهای حاد زانو عبارتند از: 
شکستگی زانو

به دنبال تصادف اتومبیل یا ســقوط از ارتفاع یــا در حین ورزش، 
بر اثر وارد شــدن نیروهای شــدید به مفصل زانو، ممکن اســت 
استخوان های این مفصل دچار شکستگی شوند. این شکستگی ها 
موجب درد شــدید همراه با تورم و خون مردگــی در ناحیه زانو 
می شــوند. درد شکستگی معموال به قدری شــدید است که فرد، 

توانایی راه رفتن را از دست می دهد.
در این موارد بیمار باید به ســرعت به پزشک مراجعه کند. تاخیر 
در مراجعه پزشکی می تواند موجب ایجاد آسیب های بیشتر شود. 
پزشک برای بررســی، از رادیوگرافی ســاده و در صورت لزوم، از 
سی تی اسکن استفاده می کند. درمان معموال توسط گچ گیری یا 

عمل جراحی انجام می شود.
رگ به رگ شدن زانو يا آسیب لیگامان جانبی

آســیب لیگامان یا رباط جانبی داخلی زانو MCL، شــایع ترین 
آســیب لیگامانی زانوســت و می تواند موجب درد زانو شود. این 
رباط می تواند بر اثر ضربه، به صورت ناقص یا کامل پاره شود. بیمار 
در حین ضربه، در زانو احســاس پارگی می کند. بعد از مدتی، زانو 
متورم شده و فرد احســاس ناپایداری در زانو دارد. پوست سمت 

داخلی زانو بعد از مدتی کبود می شود.
آسیب لیگامان جانبی زانو معموال در حین ورزش های پرتحرک 
مانند فوتبال، والیبال و اسکی ایجاد می شود. این آسیب، با معاینه 
پزشــک و رادیوگرافی و MRI تشــخیص داده می شود. درمان 
آســیب این لیگامان معموال بدون عمل جراحی و با اســتفاده از 
اســتراحت، دارو، بریس و انجام نرمش زیر نظر فیزیوتراپ است. 
در مواردی نادر، بیمار نیاز به عمل جراحی پیدا می کند. آســیب 
لیگامان یا رباط جانبــی خارجی زانو هم تقریبــا عالئم و درمان 
مشابهی با لیگامان جانبی داخلی دارد؛ با این تفاوت که در سمت 

خارجی زانوست.
آسیب لیگامان متقاطع يا رباط صلیبی زانو

در مفصل زانو، دو رباط وجود دارد که یکی را رباط متقاطع قدامی 
یا صلیبی جلویی می گویند و دیگری را ربــاط متقاطع خلفی یا 
صلیبی عقبی. شیوع آسیب لیگامان صلیبی قدامی بیشتر از رباط 
خلفی اســت. این لیگامان معموال در حین ورزش های شدید و با 
چرخش شدید زانو، آســیب دیده و موجب درد زانو می شوند. در 
حین آسیب، بیمار پاره شــدن را در زانوی خود احساس می کند. 
زانو متورم شده و ناپایدار می شــود. تشخیص این آسیب لیگامان 
صلیبی زانو، با معاینه پزشــک و انجام MRI و آرتروسکوپی است. 

درمان این آسیب بسته به شــدت آن، با روش های غیرجراحی یا 
جراحی انجام می شود.

پارگی تاندون
تاندون چهارسر ران و تاندون کشــکک، دو تاندون در باال و پایین 
زانو هســتند که ممکن اســت در حین ورزش پاره شوند. تاندون 
چهارسر معموال در ســنین باالتر و تاندون کشــکک معموال در 
جوانی پاره می شــوند. به دنبال پارگی تاندون چهارسر ران، درد 
روی تاندون احساس می شود. بیمار ممکن است صدای پاره شدن 
را در زانوی خود احساس کند. در پارگی کامل، بیمار توانایی صاف 
کردن زانوی خود را از دست داده و ممکن است استخوان کشکک 
بیمار جابه جا شــود. درمان این پارگی هــا، در صورتی که کامل 

باشند، معموال عمل جراحی است.
آسیب مینیسک

آسیب مینیســک ها معموال به علت ضربات شــدید به زانو ایجاد 
می شــوند و معموال به صورت پاره شدن مینیسک هستند. عالئم 
پارگی مینیســک معموال به صورت قفل شــدن زانو، تورم و درد 
زانو و احســاس ناپایداری و لقی در مفصل زانو نمایان می شــود. 
پارگی مینیسک در بسیاری از موارد با آســیب لیگامان صلیبی 
جلویی همراه است. درمان پارگی مینیســک با جراحی یا بدون 
عمل جراحی اســت. در صورت نیاز به جراحــی معموال از روش 

آرتروسکوپی استفاده می شود.
دررفتگی زانو

در رفتگی زانو نادر اســت و به دنبال وارد شــدن نیروهای بسیار 
شدید به زانو ایجاد می شــود. در حین دررفتگی زانو، لیگامان ها و 
در بســیاری از موارد عروق و اعصاب زانو هم آسیب می بینند. این 
آسیب عروقی بسیار خطرناک است؛ چون در صورتی که اورژانسی 
درمان نشود، ممکن است منجر به سیاه شــدن ساق و در نهایت 
قطع آن شــود. عالئم دررفتگی زانو به صورت درد شدید و تغییر 
شکل زانو نمایان می شــود و درمان این عارضه، جااندازی سریع 
آن اســت. بیمار بعد از جااندازی، تا مدتی در بیمارستان می ماند 
و در این مدت بررســی هایی روی او انجام می شــود تا از سالمت 

لیگامان ها و عروق و اعصاب زانو اطمینان حاصل شود.
دررفتگی کشکک

در رفتگی کشــکک معموال در حین ورزش هایی مانند تنیس یا 
والیبال و به دنبال وارد شــدن ضربات شدید به زانو ایجاد می شود. 
دررفتگی کشکک در زنان، در افراد چاق، کسانی که زانوهای به هم 
چسبیده دارند و در کسانی که استخوان کشکک آنها باالتر از حد 
معمول قرار گرفته، بیشتر دیده می شود. عالئم دررفتگی کشکک، 
به صورت جابه جا شدن کشــکک و ناتوانی در خم و راست کردن 
زانو و درد زانو نمایان می شــود و درمــان آن به صورت جااندازی 
است. بعد از جااندازی پزشک معالج بررسی بیشتری انجام می دهد 
تا مطمئن شود همراه با دررفتگی، شکستگی وجود نداشته باشد. 
بعد از آن، بیمار تا چند هفته از بریس اســتفاده کرده و ســپس 
نرمش های تقویت کننده زانو، تحت نظر فیزیوتراپ انجام می شود.

عفونت
عفونت مفصل زانو از اورژانس های پزشــکی اســت و عالئم  آن 
به صورت درد و تورم زانو و تب نمایان می شود. درمان آن در اکثر 

اوقات، عمل جراحی و استفاده از آنتی بیوتیک است.

عالئم پارگی 
مینیسک، معموال 

به صورت قفل 
شدن زانو، تورم و 

درد زانو و احساس 
ناپايداری و لقی در 
مفصل زانو نمايان 

می شود. پارگی 
مینیسک در 

بسیاری از موارد 
با آسیب لیگامان 

صلیبی جلويی 
همراه است

چهبیماریهاییموجبدردزانومیشوند؟!

حس درد به وسیله اعصاب منتقل می شــود. اعصابی که حس درد زانو را به مغز منتقل می کنند، به اعصابی 
نزديک اســت که حس درد ناحیه لگن و مچ پا را منتقل می کنند. پس درد مفصل زانو ممکن است در لگن يا 
مچ پا حس شود يا برعکس، ممکن است منشا درد در ناحیه لگن يا مچ پا باشد؛ ولی به صورت درد زانو حس 

شود. دردهای مفصل زانو را می توان به دو دسته دردهای حاد و دردهای مزمن تقسیم بندی کرد.

زيبايی

همه افراد، از مــرد و زن، دلشــان می خواهد موهای 
خوب، سالم و پرپشتی داشته باشند. بخشی از زیبایی 
چهره، در گرو داشــتن موی سالم است؛ بنابراین همه 
ســعی دارند از موهای خــود مراقبت کننــد تا دچار 
ریزش، خشــکی، موخــوره و ســایر بیماری های مو 
نشوند. اما برای رسیدگی و مراقبت درست از مو، قبل 
از هر چیز باید جنس موی خود را بشناســید؛ چراکه 

هر جنس مویی، توجه خاص خود را می طلبد.
چطور بفهمید موهای خشک داريد؟

اگر هنگام شــانه کــردن، موهایتان خرد می شــود و 
می ریزد، شما دچار خشکی مو هســتید. خشکی مو 
یکی از شــایع ترین مشــکالت مربوط به مو است که 
عوارضی مانند کــدری، زبری، بدحالتی و شــکننده 
بودن موها را بــه همراه دارد؛ بنابراین باید در اســرع 

وقت برای درمان آن اقدام کنید.
یکی از بهترین راه های ســاده و طبیعی برای درمان 
خشــکی مو، ماساژ پوســت سر اســت؛ چون یکی از 
عواملی که سبب خشک شــدن موها در افراد مختلف 
می شــود، کم کاری غده های چربی اســت؛ بنابراین 
می توانیم با ماساژ دادن پوست سر و تحریک غده های 

چربی، سبب افزایش فعالیت آنها شویم.
شايد موهای شما چرب باشد! 

همان قدر که خشــکی پوست ســر و کم کاری غدد 
چربی آن آسیب زننده اســت، پرکاری زیاد این غدد 
هم می تواند به مو صدمه وارد کند. یکی از آسیب های 
ناشی از تجمع چربی و فعالیت زیاد غدد چربی پوست 

سر، ریزش شدید موست.
علت ریزش مو این است که انباشته شدن زیاد چربی 
در پیاز و ریشــه مو، تغذیه مو را دچار مشکل کرده و 
به مرور زمان، موجب ریزش آن می شــود. اســترس، 
اختالالت عصبی و فشــارهای هیجانــی، می توانند 
عوامل مهمی در پرکاری غدد چربی پوست سر باشند. 
تحقیقات نشــان داده است بیشتر کســانی که دچار 
این عارضه انــد، افرادی حســاس، مضطرب و عصبی 
هستند؛ از این رو کارشناسان معتقدند برخی از افراد، 
در مقابل فشارهای عصبی و استرسی که در طول روز 
در محیط خانه یــا کار به آنها وارد می شــود، از خود 
این گونه واکنش نشــان می دهند. اما تمام افرادی که 
پرکاری غدد چربی پوست ســر دارند، لزوما جزو این 
دسته نیســتند؛ چراکه بســیاری از افراد هم به دلیل 
داشتن ریشــه ژنتیک، همواره با این ریزش مو درگیر 
هســتند. در واقع آنها این ویژگی را از پدر یا مادر خود 

به ارث برده اند.

شناسايی جنس مو در خانه)۲(

دانشــمندان به تازگی ارتباطــی بین واکنش های فصلــی آلرژیک و 
میزان هوش در افراد پیدا کرده اند.

به گزارش خبرنگار کلینیک گروه علمی پزشــکی باشگاه خبرنگاران، 
عده ای در فصل بهار و تابستان با مشکل عطسه و آبریزش بینی مواجه 
شــده و مجبورند از ماسک، دســتمال کاغذی و انواع داروها استفاده 
کنند. این واکنش های بیولوژیکــی به علت معلق بودن دانه های گرده 

در هوا و ورود آنها به بینی اتفاق می افتد.
اکنون دانشــمندان از زاویه دیگری به این مســئله پرداخته اند. آنها 
می گویند افرادی که در فصول گرم ســال به گــرده گیاهان واکنش 
آلرژیک نشان می دهند، از مزیت اســتثنایی رشد سریع تر سلول های 
مغز برخوردارند. تحریک ســلول های بویایــی و التهاب مخاط بینی 
باعث تحریک سیســتم ایمنی بدن و بروز آلرژی در افراد می شــود 
که دانشمندان سرنخ های آن را در ســلول های بخش »هیپوکامپ« 
مغز جست و جو کرده اند. در بخش هیپوکامپ مغز، میلیون ها سلول 
 وجود دارد که توســط نورون هــای عصبی به هم متصل هســتند و

مهم ترین وظیفه آنها افزایش قابلیت یادگیری و کنترل حافظه است. 
این بخش مهم از مغز، با افزایش ســن به تدریج کوچک می شــود. به 

همین دلیل کهولت سن، اغلب با مشکل ضعف حافظه همراه است.
حال، نکته جالب اینجاســت که حمالت آلرژیک، ایــن بخش از مغز 
 را تحریــک می کند و باعث می شــود ســلول های مــرده، جایگزین

سلول های جدید شوند.
براســاس آمارها، بیش از 10میلیون نفر، تنها در کشور انگلستان، به 
آلرژی های تنفســی مثل تب یونجه دچار می شوند که از جمله عالئم 
آن، می توان به عطسه، آبریزش بینی، التهاب مجاری تنفسی و تنگی 
نفس اشاره کرد. بعضی از افراد در فصول خاصی دچار آلرژی می شوند 
و شدت حساسیت آنان با توجه به هر فصل متغیر است. طی تحقیقی 
مشخص شــد افرادی که دچار این نوع آلرژی هســتند، درمقایسه با 
سایر افراد، معموال از ضریب هوشــی باالیی برخوردارند. دانشمندان 
رشــد ســلول های جدید در بخش یادگیری مغز را مســبب این امر 
می دانند. آنان با تحقیق روی موش های آزمایشگاهی و قرار دادن آنها 
در معرض مواد آلرژن )حساسیت زا( و بررسی رشد بخش هیپوکامپ 

مغز پس از حمله آلرژی به چنین نتایجی دست پیدا کردند.
دانشمندان امیدوارند با کمک سیســتم ایمنی بدن و تحریک آن، در 
سال های آتی بتوانند راه هایی برای مقابله با بیماری آلزایمر و صدمات 

مغزی ابداع کنند.

حساسیت به گرده گیاهان؛
نشانه ای از هوش سرشار
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پیشنهاد سردبیر: 
ریالی از نذورات مردم برای عتبات، به بیراهه نرفته است

اخبار

اصفهانگردی

مدیرکل میراث فرهنگی اســتان آذربایجان غربی، با اســتناد بر 
گزارش های رسیده، تاریخی بودن غار تازه کشف شده در نزدیکی 

شهرستان اُشَنویه را تکذیب کرد.
هفته  گذشــته خبری درباره کشــف اســتخوان هایی در یکی از 
 غارهای مرزی اســتان آذربایجــان غربی در برخی رســانه ها و 
شــبکه های مجازی پخش شــد که حدس و گمان هایی مبنی بر 

تاریخی بودن غار و اشیای کشف شده را سر زبان ها انداخت.
 امــا جلیــل جبــاری، مدیــرکل میــراث فرهنگــی اســتان 
آذربایجان غربی، بــا رد کردن احتمال تاریخی بــودن غار و بیان 
اینکه »غار کامال طبیعی بــوده و در اثر باران هــای فصلی ایجاد 
شده اســت« به ایســنا گفت: پس از گزارش های رســیده از تیم 
کارشناســان اعزامی پس از بررســی غــار، متوجه شــدیم که 
اســتخوان های کشــف شــده از این غار کــه در ۴۰ کیلومتری 
شهرســتان اُشــَنویه قراردارد، قدمت تاریخی ندارند. او با اشاره 
به داستان کشف این اســتخوان ها، ادامه داد: به دلیل دور افتاده 
بودن و قرار گرفتن این غار)که در منطقه کیله شــین واقع است( 
در نزدیکی نقطــه مرزی ایران، کمتر گردشــگری بــه آن محل 
رفته است. هفته  گذشــته گروهی کوهنورد به صورت اتفاقی این 
غار را پیدا کردند و با نزدیک تر شــدن به دهانــه  )۵ در ۷ متری( 
 غار که بســیار صعب العبور هم هست، اســتخوان هایی را در آنجا 

پیدا کردند.
مدیرکل میراث فرهنگی استان آذربایجان غربی اضافه کرد: پس 
از اینکه میراث فرهنگی استان از این اتفاق مطلع شد، کارشناسی 
را برای بازرســی دقیق به آن محل اعزام کــرد و یک هفته پس از 
انتشار آن اخبار، تیم کارشناســی، گزارشی برای ما فرستاد که در 
آن احتمال تاریخی بودن اســتخوان ها رد شده بود. به نظر می آید 
غار مــورد نظر که عمق ۷۰ متــری دارد، اســتراحتگاه حیوانات 
وحشی  بوده که شکار خود را در آن مکان می خورده اند، با استناد 
بر این گزارش ، استخوان های پیدا شده هم متعلق به آن جانوران 
شکار شده هستند. جباری در پایان، وجود هرگونه سنگ نگاره بر 

دیواره های این غار را تکذیب کرد.

مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی با اشاره به ثبت 23 اثر در فهرست 
آثار ملی ناملموس گفت: با ثبت این آثار، آمار آثار ثبت شــده در 

فهرست آثار ملی به 13۵۰ رسید.
فرهاد نظری، میــراث ناملمــوس را رویه ها )ُعرف هــا(، نمادها، 
دانش ها، مهارت ها، ابزارها، اشــیا، آثار هنری و مکان های مرتبط 
با آنها دانســت و با تاکید بر نقش مهم  این میراث در گفت  و گوی  
بین  فرهنگ های مختلف که باعث ایجــاد احترام متقابل به تنوع 
فرهنگی و شــیوه های گوناگون زندگی می  شــود، افزود: میراث 
فرهنگی ناملمــوس، فرصتی برای عرضه و ارائه فرهنگ،  ســبک 
زندگی اصیل کشورهای مختلف دنیا در عرصه بین  الملل و موجب 
مقاومــت فرهنگی در برابر یکسان  ســازی فرهنگی کشــورهای 

قدرتمند جهان می شود.
او درباره  چگونگی بررســی پرونده های واصله گفت: پرونده های 
ارســالی در کمیته میراث فرهنگی ناملموس با حضور و عضویت 
نمایندگانــی از معاونت های صنایع دســتی، پژوهشــگاه میراث 
فرهنگی و گردشــگری، رییس مرکز منطقه ای مطالعات میراث 
ناملموس، رییس گروه میراث ناملموس و صاحب نظران مرتبط،  
مورد بحث و بررســی قرار می گیرد و با تصویب نظر اکثریت آرا در 

فهرست آثار ملی قرار می گیرد.
وی آیین  های شــفاهی، شــامل زبان به عنوان محمــل میراث 
فرهنگی ناملموس مانند آوازها، الالیی هــا، آواهای کار، متل ها، 
شــعرخوانی ها و هنرهــای اجرایــی ماننــد موســیقی، رقص، 
نمایش ســنتی، خیمه شــب بازی، نمایش عروســکی، نقاشی، 
خوشنویســی،آیین  های اجتماعی، مراسم، مناسک و فستیوال ها 
مانند جشن ها، بازی ها، مراسم آیینی، اعیاد و دانش و کردارهای 
مربوط به طبیعت و جهان هســتی مانند طب ســنتی، معماری 
سنتی، نجوم ســنتی، دانش ها و مهارت های ســنتی بهره گیری 
از منابع انرژی و صنعت  گری ســنتی ماننــد مهارت ها و فنون در 
حوزه های ســفال گری، کاشــی کاری، صنایع چوب و نساجی را 

زمینه  تجلی میراث فرهنگی ناملموس عنوان کرد.

 غار تازه کشف شده 
در آذربایجان غربی، تاریخی نیست!

1350 میراث ناملموس، ملی شد

در تاریخ معماری می بینیم که »مناره ها« طراحی، ساخت 
و نقوش متفاوتی با دیگر آثار دارند. ریشــه کلمه مناره از نار 
گرفته شده و به معنای مکان مشخص و محدودی است که 

روی آن آتش روشن می کردند. 
درمناره های درون شــهری کــه به عنوان بــرج دیده بانی 
از آنها اســتفاده می شــد قبل از اســالم آتش مـقـــدس 
 زرتشــتیان روشــن می شــد که این شــعله های طالیی

 می توانســت مســیر عبور را بــرای کاروانیان مشــخص 
کند. کاربرد مناره هــا در قدیم،) با توجه بــه بافت تنگ و 
پیچ در پیچ  شــهر و کوچه ها( از لحاظ امنیتی و سیســتم 
 آبرســانی و امــکان اســتحصال آب از کانال ها از ســوی
 کانال هــای باز آب  دارای اهمیت بســیاری بود. اســتقرار

 مناره ها، محل مســاجد را از فواصل دور و نزدیک به مردم 
نشــان می داد اما بعد از ظهور آیین اســالم، منــاره ها  به 
عنوان جایگاهی بــرای »موذن ها« در نظر گرفته شــد. در 
ادامه معرفی مناره های اصفهان، در این شماره به سراغ دو 
مناره معروف شــهر می رویم؛ مناره چهل دختران و مناره 

باغ قوشخانه.
 مناره چهل دختران با هویت ترین مناره شهر

یکی دیگر از مناره های معروف اصفهان که در محله جوباره 
یا جویباره قرار دارد و در عین حال با هویت ترین مناره شهر 

محسوب می شود مناره چهل دختران است.
تنها مناره کتیبه دار منفرد اصفهان کــه هم نام واقف و هم 
سال ســاخت آن به صورت مســتند بر روی آن هنوز باقی 

است،همین مناره است.
 کتیبــه آن به خــط کوفی اجری اســت که نــام واقف آن

 ابی الفتح نهوجی وسال ســاخت آن نیز ۵۰1 ه.ق است.این 
کتیبه به خط عربی و در ۶ سطر است. بد نیست بدانیم این 
مناره از دارایی سپهساالر ابی الفتح نهوجی به دلیل نزدیکی 

به درگاه خدا بنا شده است.
 مناره باغ قوشخانه 

این منــاره از بناهای قرن هشــتم هجری اســت و آن را به 
این علت طوقچی می گویند که در مجــاورت دروازه قدیم 
شهر بوده اســت. از آن دروازه فقط 2 شــیر سنگی برجای 
مانده که در حال حاضر در 2 طرف پــل خواجو قرار دارند. 
به واســطه مجاورت بنا با آرامگاه علی بن سهل، آن را مناره 
علی بن ســهل نیز می نامند. آخرین اسم مشهور این مناره، 
قوشخانه، به واسطه مجاورتش با باغ قوشخانه است. این باغ 
از باغ های دوره شاه عباس اول بوده که در آن مراسم اعطای 
خلعت از طرف پادشــاهان صفوی برگزار می شــده است و 
 ضـمـنـــا بـــازهای شــکاری صفوی در این باغ نگهداری 
می شدند. قسمتی از تارک مناره و تزئینات کاشی کاری آن 
فرو ریخته است. ارتفاع آن 3۸ متر و پوشش تزئیناتی اش به 
خط بنایی فیروزه ای بر زمینه آجری و به طور مارپیچ تکرار 
جمله »ا... اکبر« است که یکی از مشخصه های بناهای دوره 
ایلخانی است. مسجد سلطان ابوسعید بهادرخان یا مسجد 
قبا متصل به این مناره و از بناهای قرن هشــتمی بوده است 

که امروزه دیگر وجود ندارد.

اصفهان؛ شهر مناره های تاریخی )3 (

قابروز
مناظر شگفت انگیز از جزیره ابوموسی

  افسون جزیره ابوموسی اولین چیزی است که هر گردشگری را به سمت خود می کشاند.  ساحل ســفید رنگ و آبی و پرنده های مهاجر جزیره شاید به گفته کسانی که به دنبال آرامشند جای مناسبی باشــد اما افسون جزیره، تنها سکوت و آرامش آن نیست بلکه 
گونه هایی از حیات وحش نیز از جاذبه های این جزیره محسوب می شوند. بر اســاس یافته های اداره محیط زیست استان هرمزگان، سواحل ماسه ای این جزیره محل تخم گذاری الک پشتان دریایی اســت. در بخش دیگری از جزیره نیز صخره ای وجود دارد که 
پرستوهای دریایی پشت تیره و گونه سفید بر روی آن تخم گذاری می کنند. در تنب بزرگ، خارپشــت بیابانی وجود دارد و در تنب کوچک گزارش هایی از تخم گذاری پرنده نوک سرخ دریایی )در حدود ۸۰ سال(  رسیده است . شفافیت آب خلیج فارس در ساحل 

ابوموسی هم به حدی است که ماهی های آکواریومی و مرجان های آن نیز از کنار ساحل و موج شکن ها به طور واضح دیده می شوند و این خود جاذبه دیگر جزیره به شمار می آید. جزیره، پستاندارانی از جمله خرگوش، خدنگ بزرگ و پرنده های مهاجر زیادی دارد.

مســعود ســلطانی فر، در این اجالس گفت: ما به عنوان اعضای 
خانواده بزرگ گردشگری کشورهای آسیایی، پس از گذشت 1۵ 
سال از شکل گیری »مجمع گفت وگوی همکاری آسیا« در سال 
2۰۰2 در تبریزگرد هم آمده ایم تا با پیشگامی جمهوری اسالمی 
ایران فصل جدیدی را در حیات ایــن مجمع رقم بزنیم. این فصل 
جدید چیزی نیست جز پایه گذاری و آغاز به کار »اجالس وزرای 
گردشــگری ACD« که برای اولین بار در طــول دوران فعالیت 
این مجمع شــکل گرفته است. جمهوری اســالمی ایران افتخار 
دارد که پیش از این، پیشــگام حوزه فرهنگی مجمع گفت وگوی 
همکاری آسیایی بوده و با تاســیس مرکزی در تهران به نوبه خود 
کمک شایانی به توســعه همکاری های فرهنگی و تعمیق تفاهم، 
همگرایی و همبستگی میان ملت های آسیا می کند. وی گفت: در 
دنیای امروزی، صنعت گردشگری یکی از مهم ترین، بزرگ ترین 
و رو به رشد ترین صنایع به شمار می رود.این صنعت با برخورداری 
از ماهیتی چند بعدی می تواند درآمد زایی، سود آوری اقتصادی، 
توزیع عادالنه ثروت و اشــتغال آفرینی قابل توجهی را در جوامع 
میزبان و مقاصد گردشــگری به همراه داشته باشد که اختصاص 
1۰ درصد از GDP جهانی و 1 شــغل از هر 11 شغل جهان به این 

صنعت به خوبی مبین این مطلب است.
معاون رییس جمهور اضافه کرد: ضمن اینکه صنعت گردشگری 
قادر اســت به عنوان ابزاری کارآمد در دیپلماســی عمومی و پل 
ارتباطی میــان ملت ها و اقــوام گوناگون عمل کنــد و با ایجاد و 
گسترش تعامل، همزیستی مسالمت آمیز و درک متقابل فرهنگی 
در پهنه گیتی صلح، ثبــات و آرامش را برای دنیــای امروزی که 

شدیدا از افراطی گری و خشونت رنج می برد به ارمغان آورد.
ســلطانی فر در ادامه صحبت هــای خود افــزود: حقایق فوق در 
خصوص نقش  و اهمیت اجتناب ناپذیر صنعت گردشگری و قرار 
گرفتن این صنعت به عنوان یکــی از اولویت های ۶ گانه »مجمع 
گفت وگوی همکاری آسیایی« از یک ســو و عدم اختصاص یک 
ســاختار و بخش مشــخص به امر گردشــگری در این مجمع از 
سوی دیگر، لزوم ایجاد یک ساز و کار مناســب برای تمرکز ویژه 
بر توســعه همکاری های گردشگری میان کشــورهای آسیایی 
را دو چندان کرده اســت. ضرورت و اهمیت باالی این امر، ایران و 
مشخصا ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را 
بر آن داشت تا به عنوان یک اقدام ابتکاری به بنیانگذاری »اجالس 

وزرای گردشگری ACD« و میزبانی اولین دوره آن مبادرت ورزد.

رییس ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
 در ادامه گفت: »مجمــع گفت وگوی همکاری آســیایی« از بدو 
شــکل گیری تا کنون بــه عنوان مجــال و محفلی بــرای گفت 
وگوی ســازنده میــان اعضا در جهت توســعه همــکاری ها در 
 ســطح این قاره کهن عمل کرده و در این مســیر، دستاوردها و 
 پیشــرفت های خوبــی را به خــود دیده اســت که اهــم آنها 
عبارتند از؛ افزایش تعداد اعضا از 1۸ کشــور در ســال تاســیس 
)2۰۰2( به 3۴ کشــور تا حال حاضر، تعیین و معرفی2۰ پروژه و 
محور همکاری میان کشــورهای منطقه در قالب ۶ اولویت اصلی 
در حوزه ارتباطات، آموزش و توسعه منابع انسانی، علوم و فناوری، 
امنیت آب، انرژی و غذا، توســعه پایدار و ایجاد احســاس هویت 
مشترک آسیایی بین کشورهای عضو مجمع. وی افزود: برگزاری 
1۴ نشست وزارتی در ســطح وزرای امور خارجه کشورهای عضو 
مجمع، برگزاری نشســت های تخصصی مهم و اثربخشــی نظیر 
 ،ACD کنفرانــس تجارت ،ACD نشســت همکاری های علمی
نشست پارک صنعتی ACD و ســمینار گردشگری ACD و صد 
البتــه »برگزاری اولین اجــالس وزرای گردشــگری« که به این 
مجموعه فعالیت ها اضافــه می گردد، به نوبه خــود نوید از آینده 

پرفروغ و درخشان مقوله گردشگری را در این مجمع می دهد.
ســلطانی فر، در بخش دیگری از صحبت های خود اظهارداشت: 
اطمینان قاطع دارم که کارشناســان ارشد گردشگری کشورهای 
عضو در نشســت خود، با بحــث و تبادل نظر دقیق و مســئوالنه 
 پیرامــون مســائل و موضوعــات کلیــدی مربوط به توســعه 
 همکاری هــای گردشــگری در ســطح منطقه آســیا از جمله 
چشم انداز آینده گردشگری، راهکارهای برنامه ریزی و مدیریت 
اثربخش گردشگری، نقش گردشــگری در توانمندسازی جوامع 
محلــی، چالش هــای اجتماعــی، اقتصادی و زیســت محیطی 
فراروی گردشــگری و روش هــا و ابزارهــای توســعه بازاریابی 
گردشگری و معرفی مقاصد کمتر شناخته شده و نوظهور به نتایج 
 سودمندی دست پیدا کرده اند.  وی در ادامه صحبت های خود به 
تالش های جمهوری اســالمی ایران برای توســعه گردشــگری 
 و جذب گردشــگران خارجی اشــاره کرد و افزود: بر اساس یک

 برنامه ریــزی در دو مرحله ۵ ســاله، بــه دنبــال افزایش ورود 
گردشگران خارجی به ایران هستیم، از این رو در نظر داریم تعداد 
گردشــگران خارجی را که به ایران وارد می شوند ظرف 1۰ سال 

آینده به 2۰ میلیون نفر افزایش دهیم.
وی اضافه کرد: در همین ارتباط تالش های بسیار خوبی در ایران 
صورت گرفته که بــه عنوان مثال برگزاری اجالس ها و نشســت 
 های بین المللــی از جمله اجــالس وزرای گردشــگری مجمع 
گفت و گوی همکاری آسیایی می تواندیکی از راهکارهای آشنایی 
هرچه بیشتر گردشگران خارجی با کشورمان ایران و افزایش سفر 

آنان باشد.

معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در نخستین اجالس وزرای 
گردشگری مجمع گفت و گوی همکاری آسیایی که با حضور اســحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوردر 
تبریز برگزار شد گفت: گردشگری می تواند به عنوان ابزاری کارآمد در دیپلماسی عمومی و پل ارتباطی میان 

ملت ها و اقوام گوناگون عمل کند.

 بر اساس یک 
برنامه ریزی در دو 
مرحله 5 ساله، به 

دنبال افزایش  ورود 
گردشگران خارجی 

 به ایران هستیم
  از این رو در نظر داریم 

تعداد گردشگران 
خارجی  را که به ایران  

وارد  می شوند ظرف 
10 سال آینده به 20 
میلیون نفر افزایش 

دهیم.

رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خبر داد:

برنامه ریزی ۱۰ساله برای جذب ۲۰میلیون گردشگر خارجی
مدیــر گــروه امانــی اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان 
 اصفهــان، از آغــاز مرمــت شبســتان نفیــس مســجد 
آیــت ا... درچــه ای در شــهر اصفهــان خبــر داد. منصور 
زیرک، ضمن اعالم این خبــر گفت: باتوجه بــه بازدیدهای 
به عمــل آمده و دســتور معــاون محترم میــراث فرهنگی 
 عملیات مرمتی این شبســتان آغاز گردیــد.  وی ادامه داد:
 متاســفانه کف ســازی غلــط با مــواد غیــر اصولــی در

  ســال های گذشــته باعث به وجــود آمدن آســیب هایی 
 شــده بود که می بایســت کف های الحاقی که بــا بتن کار 
 شــده بود برداشــته و مجددا با آجرفرش ســنتی مفروش

 می شــد. همچنین بندکشی آجرهای ســقف به علت نفوذ 
رطوبت از بام در قسمت هایی دچار آسیب شده و آجرفرش بام 
این شبستان نیاز به مرمت اصولی دارد. زیرک در ادامه افزود: 
این عملیات توسط اســتادکاران و کارگران فنی گروه امانی 
معاونت میراث در مدت زمان 3 ماه و با اعتباری بالغ بر پانصد 
میلیون ریال در حال انجام است. مســجد آیت ا... درچه ای از 
 بناهای دوره صفویه اســت که در بازارچه حاج محمد جعفر 
 آباده ای در خیابان عبد الرزاق اصفهان واقع شــده اســت. از 
 شــاخصه های ایــن مســجد می تــوان بــه اســتفاده از

طاق های ضربی که در دوران صفوی عموما رایج بوده اســت، 
اشاره نمود.

مدیر کل میراث فرهنگی اســتان اصفهان، از اقدام این 
اداره کل برای مرمت بافت تاریخی شهر  برزک در شمال 

استان اصفهان خبر داد.
 فریدون اله یاری بــا اعالم این مطلب افــزود:  عملیات 
مرمت بدنه های بافــت تاریخی محله مصلی در شــهر 
برزک از توابع شهرســتان کاشــان  با هزینه ای بالغ بر 
119 میلیون ریال طی مدت زمان یک هفته و با نظارت 
کارشناسان بخش نظارت معاونت میراث فرهنگی اداره 
کل میراث فرهنگی اســتان اصفهان، توســط پیمانکار 

معتمد به اتمام رسید.  
اله یاری افزود: این مرمت که شــامل استحکام بخشی، 
روسازی، ترمیم و بازسازی تزئینات پیرامون بوده، با انجام 
فرآیند مناقصه و با قیمت مناسب تر و کیفیت مطلوب تر 
به پیمانکار برنده مناقصه واگذار و پس از نظارت و تایید 
حسن انجام کار توسط کارشناسان واحد نظارت معاونت 
میراث فرهنگی استان با هزینه 119 میلیون ریال انجام 

شد.

آغاز مرمت شبستان نفیس 
مسجد آیت ا... درچه ای

بافت تاریخی محله مصلی در 
شهر برزک مرمت شد

درشهر

رییس ستاد بازسازی عتبات عالیات در ایران تصریح کرد: ریالی از 
نذورات مردم برای عتبات به بیراهه نرفته و هر آنچه از طرف مردم 

اهدا شده برای نیت موقوفات هزینه شده است.
»حسن پالرک« در نشســت هم اندیشی مسئوالن ستاد بازسازی 
عتبات در وزارتخانه ها و سازمان ها، نهادها و اصناف با اعالم اینکه 
تا کنون پنج هــزار میلیارد تومان پروژه در عتبــات عالیات عراق 
هزینه شــده که دو هزار میلیارد تومان آن، جاری و پروژه در حال 
کار اســت، به برخی از این فعالیت ها اشــاره کرد و افزود: توسعه  
صحن حرم حضرت علــی )ع( در نجف که باید تا پایان ســال 9۵ 
تمام شود، به جهشــی باالی 2۰ برابر نیاز دارد تا به نتیجه نهایی 
برسد. در صورت تکمیل این پروژه، 11۰ هزار متر مربع به فضای 
 فعلی حرم اضافه می شــود. همچنین  پروژه توســعه صحن حرم

 امام حســین )ع( در کربال از یک سال پیش شــروع شده که در 
صورت نهایی شــدن، 1۰۰ هزارمتر مربع دیگر بــه 2۰ هزار متر 

فضای کنونی اضافه خواهد شد.
وی افــزود: در کاظمیــن دو پروژه  ضربتی آغاز شــد که شــامل 
بازسازی مســجد مخروبه صفوی و فضاســازی حرمین کاظمین 
می شود و در پایان، طرح توسعه دو صحن دیگر این حرم به عنوان 

پروژه پنج شش ساله در دستور کار قرار می گیرد.  
 رییس ســتاد بازســازی عتبات عالیــات در ایــران در ادامه به 
پــروژه هایی که قرار اســت بــه مناســبت عید غدیــر رونمایی 
شود، اشــاره کرد و گفت: ســه گلدســته طالکاری شده  حرمین 
 جوادین)ع( در کاظمین، بخشــی از صحن حضــرت زهرا)س( با 
 2۵ هــزار نفر گنجایش، ســتون دوم طــرح ترفیــع گنبد حرم

 امام حســین )ع( در کربال و گنبد بازسازی شــده  امام علی )ع( 
در نجف، از جمله پروژه هایی اســت که به مناسبت عید غدیر خم 
رونمایی خواهد شــد. به گفته او، پس از ماه صفر و اواخر امسال، 
صحن حضرت زهرا )س( به طور کامل افتتاح شــده و طرح ترفیع 

ستون ها در کربال  نیز به پایان خواهد رسید. 

رییس ستاد بازسازی عتبات عالیات:

ریالی از نذورات مردم برای عتبات
به بیراهه نرفته است
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اخباريادداشت

موضوع آب و مشکالت بخش کشاورزی، چالش بزرگ پیش روی 
شهرســتان اصفهان اســت که در صورت عدم برخورد صحیح به 

بحران تبدیل خواهد شد.
 با جیره بندی شــدن آب در بخش مهردشــت نجــف آباد دیگر 
جای شبهه برای جدی بودن مشــکل آب نمانده است. به سبب 
کاهش ذخایر آب و خشکسالی در روستاهای خنداب، علی آباد، 
اشن، گلدره و خیرآباد، آب جیره بندی شد. آبدهی چاه های آب 

آشامیدنی شهرستان نجف آباد 14 درصد کمتر از پارسال است.
فضــل ا...کفیل، فرمانــدار اصفهــان، درباره ایــن معضل گفت: 
 موضــوع آب و مشــکالت بخــش کشــاورزی، چالــش بزرگ

 پیش روی شهرســتان اصفهان اســت که اگر به صورت صحیح 
مدیریت و کنترل نشــود، به بحران تبدیل می شــود و مشکالت 

جدی را برای شهرستان و حتی استان پدید می آورد.
کفیل موضوع خشکســالی در اصفهان را جدی دانست و تصریح 
کرد: با تشکیل شــورای عالی آب به ریاســت معاون اول رییس 
جمهور و پیگیری مدیریت استان، شــورای هماهنگی آب برای 

حوضه آبریز زاینده رود تشکیل شد. 
فرماندار اصفهان با اشــاره به تشــکیل کمیته پنــج نفره آب در 
شهرســتان و اســتان اصفهان افزود: این اقدام ها از جمله تدابیر 
اتخاذ شده از سوی دولتمردان برای مدیریت صحیح منابع آب و 

ارتباط صحیح با کشاورزان بوده است. 
 اما این تمام ماجرا نیســت.فرماندار اصفهان برداشــت گندم از

 زمین های کشــاورزی را در ســال جدید به رغم خشکسالی ها 
بیشتر از ســال قبل می داند و آمار داده است که در سال گذشته 
126 هزار تن و در سال جاری تاکنون حدود 150 هزار تن گندم 

در شهرستان اصفهان تحویل سیلو شده است.
غیر از آب،مسئله مهم ديگر محیط زيست است

کفیل، خبر از تشــکیل کارگروه گرد و غبار اصفهان را داد و گفت: 
توجه به موضوع محیط زیســت و کاهش آالینده های زیســت 
محیطی، از دیگر چالش های اســتان به ویژه کالن شهر اصفهان 
اســت و با تدبیر مدیریت اســتان، کارگروه گرد و غبار اصفهان 
تشــکیل و وظایف دســتگاه های مختلف از جملــه فرمانداری 

شهرستان در این کارگروه مشخص شد. 
وی تصریح کرد: با تشــکیل کارگروه مقابله بــا پدیده گرد و غبار 
اســتان و کمیته های زیرمجموعه آن در یک اقــدام جهادی، دو 
هزار و 400 هکتار از زمین های شــرق اصفهان در سال گذشته 
نهالکاری و تصمیم های الزم برای فعالیت کوره های گچ و آجر در 

اطراف شهر اصفهان اتخاذ شد. 
کفیل ادامه داد: نتیجه این اقدام ها باعث افزایش روزهای ســالم 
اصفهان در ســال 94 به بیش از 200 روز شــد که در مقایسه با 

روزهای سالم سال 93 از رشد معناداری برخوردار است.

رییس سازمان بسیج مهندســین صنعتی اســتان اصفهان گفت: 
نخستین مسابقه کشوری طراحی پوســتر شهدای انقالب اسالمی، 
دفاع مقدس و مدافعان حرم به همت ســازمان بســیج مهندسین 

صنعتی استان اصفهان برگزار می شود.
حسن شادمان فر در نشســت خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: 
نخستین مسابقه کشوری طراحی پوستر شــهدای واالمقام انقالب 
اســالمی، دفاع مقدس و مدافعان حرم برگزار می شــود.  وی افزود: 
عالقه مندان می توانند آثار خود را تا 20 شهریور با مراجعه به آدرس 
www.eng-sanat.ir ســایت سازمان بسیج مهندسین صنعتی 

استان اصفهان بارگذاری کنند.
رییس سازمان بسیج مهندســین صنعتی استان اصفهان بیان کرد: 
هر هنرمند می تواند حداکثر با ارائه 3 اثر در این مسابقه شرکت کند 
و آثار ارسالی باید در قالب پوستر به صورت عمودی با ابعاد 34 در 49 
سانتی متر و با ویژگی های مطرح شده در سایت سازمان ارسال شود.

وی ادامه داد: از میان آثار ارســالی در 7 محــور، 30 اثر به عنوان اثر 
منتخب و 3 اثر به عنوان آثار برتر انتخاب و در مراسمی به مناسبت 7 
مهرماه روز بزرگداشت فرماندهان شهید دفاع مقدس به برگزیدگان 
جوایز نفیسی از جمله سکه بهار آزادی اهدا می شود؛ همچنین آثار 
برتر در نمایشگاهی در خیابان آمادگاه به نمایش گذاشته می شود و 

آثار منتخب چاپ و در هفته بسیج رونمایی می گردد.
شادمان فربا اشاره به اهداف برگزاری این مسابقه گفت: ارتقای سطح 
کیفی آثار گرافیکی با موضوع ایثار و شهادت، ترویج تصاویر فرهنگی، 
اخالقی، رشادت ها و فداکاری های رزمندگان و ایثارگران در انقالب 
اسالمی، دوران دفاع مقدس و شــهدای مدافع حرم، ایجاد گفتمان 
فرهنگ شهادت در بین قشــر جوان جامعه و ایجاد بستری مناسب 
برای ورود بــه فضای مجازی و خلــق آثار ارزشــی از جمله اهداف 

برگزاری مسابقه کشوری طراحی پوستر است.
وی با اشاره به آغاز به کار کارگروه این جشنواره از اردیبهشت امسال 
تصریح کرد: 2 هزار پوستر از سراسر کشور توزیع شده و پیش بینی 

می شود که 200 اثر به دبیرخانه ارسال شود.
رییس سازمان بسیج مهندســین صنعتی استان اصفهان بیان کرد: 
در کنار برگزاری این مســابقه، مقاالت صاحب نظران، اندیشمندان 
و افراد صاحب قلم برای شــرکت در مســابقه مقاله نویسی درباره 
پوستر نخستین فراخوان مسابقه طراحی پوستر، دریافت می شود. 
عالقه منــدان می توانند برداشــت های خود از مضامیــن، تعاریف، 
تصاویر، نمادها، سیر تحولی موجود در پوســتر را در سایت سازمان 

بارگذاری کنند.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان 
گفت: با پیگیری های انجام شده پس از اخذ مجوز از اداره کل آموزش 
و پرورش عشایر وزارت متبوع، تعداد 16 مدرسه عشایری استان در 

سال 94 -95 در کشور به ثبت رسید.
 جوانی افزود: برپایی جشــنواره های متعــدد همچون قصه گویی، 
 جلوه گاه اثر و اندیشــه، لیگ های علمی مهارتــی مدیران، مربیان 
پیش دبســتانی چند پایه، معلمان، همچنین اجرای طرح سفیران 
عدالت و برگزاری لیگ علمی و مهارتی در سه مرحله در کالس های 
چند پایه باهدف توانمند سازی نیروی انســانی با حضور 75درصد 
معلمان چندپایه )800 نفــر( و راه یافته 71 نفر به اســتان از دیگر 

برنامه های انجام شده است.

فرماندار اصفهان خبر داد:

 تشکیل شورای پنج نفره 
برای حل مسئله آب اصفهان

ريیس سازمان بسیج مهندسین صنعتی اصفهان:

مسابقه طراحی پوستر با محوريت 
يادمان شهدا برگزار می شود

معاون آموزش ابتدايی اداره کل آموزش و پرورش اصفهان:

 16مدرسه عشايری استان
 در سال 94-95 به ثبت رسید

پیشنهاد سردبیر:
پشت پرده خبر استعفای استاندار اصفهان چیست؟

مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری اصفهان اعالم کرد: در حال حاضر 112 
تقاطع در سطح شهر اصفهان به شبکه فیبر نوري مجهز شده است.

 وحید حیدریان اظهارکرد: بر اساس برنامه ریزي هاي انجام شده تا پایان 
 ســال جاري 28 تقاطع دیگر شــهر اصفهان به شــبکه فیبرنوري مجهز

 مي شوند.وی تصریح کرد: تا پایان سال جاري تعداد تقاطع هاي مجهز به 
شبکه فیبرنوري به 140 تقاطع مي رسد.

 مدیرعامل سازمان فاوا شــهرداری اصفهان توسعه شــبکه فیبر نوری را 
 پیش نیازی برای رســیدن بــه شــهرداری الکترونیک خوانــد و خاطر
 نشــان کرد: نصب دوربین هاي نظارت تصویري و ثبت تخلفات، مدیریت

 و کنترل ناوگان حمل و نقل عمومي و ترافیک وابسته به ایجاد شبکه فیبر 
نوري است.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شــهرداری اصفهان اظهارکرد: زیباسازی 
زیرگذرهای درون شهری با اســتفاده از هنر صنایع دستی در دستور کار 

قرار دارد.  
مهدی بقایی با اشاره به اینکه سال گذشــته زیرگذرشهری جابرانصاری 
به هنر قلم زنی، زیرگذرپــل تمدن به هنر قلــم کاری و زیرگذر قدس به 
هنر نگارگری تزیین شد، افزود: امسال نیز زیباسازی زیرگذرهای عاشق 
اصفهانی، عسگریه، استقالل ، خوراسگان و احمدآباد در مرحله طراحی 

است.  
 مدیرعامل ســازمان زیباســازی شــهرداری اصفهان تصریــح کرد: در

 ســال جاری نیز هنرهای گره چینی، زرین فام، خوشنویســی، منبت 
کاری و فرش در زیرگذرهای شهری اجرا می شود.

زيباسازی 5 زيرگذرشهری در مرحله طراحی است112 تقاطع شهر به شبکه فیبرنوري مجهز شده است

ويژه

تابناک: سه شــنبه پایگاه اطالع رسانی دولت خبری مبنی بر 
دیدار یک ساعته اســتاندار اصفهان و دو استاندار دیگر را روی 
خروجی خود قرار داد و همین مســئله نخستین جرقه شائبه 
استعفای استاندار اصفهان را بر ســر زبان ها انداخت.  استاندار 
اصفهان پنجشنبه شــب در نشســت وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مســلح با نخبگان، تشــکل های مردم  نهاد و اقشار 
تخصصی استان اصفهان به برخی دولتمردان این پیغام را داد 
که اگر تفویض اختیار کامل به استان صورت گیرد، زاینده رود و 

بهشت آباد را به جریان خواهم انداخت.
رســول زرگرپور از گیر افتادن حل مشــکالت در تهران گالیه 
کرده بود و گفتــه بود که مســئوالن اســتانی از دولتمردان 
تهرانی چیزی کم ندارنــد و حاضرند مشــکالت را در صورت 
تفویض اختیار حل کنند.این گالیه های استاندار که سر خط 
 آن از روز پنجشــنبه هفته گذشته آغاز شــده بود، دیدار روز

سه شنبه زرگرپور با حســن روحانی را با یک احتمال قوی آن 
هم استعفای استاندار اصفهان گره زد و تا ساعت ها هم این خبر 

در شبکه های اجتماعی منتشر شد.
این احتمال با وجود اینکه روابط عمومی اســتانداری اصفهان 
و یکی از نمایندگان اســتان اصفهــان، آن را تکذیب کرده اند 
همچنان و با وجود قول مســاعد رییس جمهور برای همکاری 
بیشتر با مسئوالن اصفهانی برای رفع مشــکالت، وجود دارد؛ 
چراکه به نظر می رســد گروه های نزدیک به جریان اصالحات 
نیز تمایل چندانی به ادامه کار اســتاندار اصفهــان به ویژه در 
ماه هایی که بــه انتخابات نزدیک تر می شــویم، ندارند و حتی 
در خبرهایی که در روزهای گذشــته در خصوص اســتعفای 
زرگرپور مطرح کرده اند، گزینه بعدی یعنی حسین رضایی، از 

شخصیت های نزدیک به جریان اصالحات است.
عملکرد حوزه معاونت سیاســی امنیتی اســتانداری اصفهان 
که چهره سیاسی وی بیشــتر از آنکه به اصالح طلبان اصفهان 
 نزدیک باشــد، تمایل بیشــتری به اصولگرایــان دارد هم از

 انگیــزه های بالقــوه برخی جریانات سیاســی اســتان برای 
خداحافظی زرگرپور با اصفهان اســت. از سوی دیگر؛ زرگرپور 
چنان در پیچ و خم پروژه های عمرانی اصفهان به ویژه مسئله 
آب، وقت خود را صرف کرده اســت که نتوانســته طی مدت 
حضور خود در اســتانداری اصفهان، نظر مساعد اصالح طلبان 
استان را به خود جلب کند که همین مسئله سبب شده نه تنها 
به قول زرگرپور »مســئوالنی تهرانی« بلکه با توجه به فضای 
موجود، سیاســیون نزدیک به جریان دولت در استان اصفهان 
هم دست حمایت خود از او را بردارند و ترجیح دهند، در 9 ماه 
باقی مانده از دولت روحانی، استانداری اصفهان با دست فرمان 

فرد دیگری به سوی اتفاقات خردادماه 96 پیش رود!

پشت پرده خبر استعفای استاندار 
اصفهان چیست؟

مدیرکمیســیون هــای ماده صــد شــهرداری اصفهان 
اظهارکرد: در 4 ماهه اول سال جاری 3 هزار و 270 پرونده 
به کمیسیون ماده صد ارسال شده اســت در حالي که در 
مدت مشابه ســال گذشــته این آمار 3 هزار و 596 مورد 

گزارش شده بود.
غالمعلی فیض اللهی با اشاره به کاهش تخلفات ساختمانی 
در 4 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزود: 
توسعه و اضافه ساخت، کسری پارکینگ، بالکن، تبدیل و 
ســاخت بنای بدون پروانه و عقب نشینی بیشترین دلیل 

تخلفات ساختمانی در 4 ماهه اول سال بوده است.
مدیرکمیســیون هــای ماده صــد شــهرداری اصفهان 
خاطرنشان کرد: در ســال گذشــته برای 64/4 درصد از 
پرونده های تخلفات رای جریمه، 5/8 درصد رای تبدیل، 
13/3درصد رای تخریب و 5/5درصد رای تخریب در زمان 

بازسازی و 4/1 درصد رای برائت صادر شده است.
فیض الهی در خصوص شــفاف ســازی آرای صادر شده 
اظهارکرد: در کمیســیون های ماده صد پس از اینکه آرا 
صادر و در سیستم کمیســیون های ماده صد اسکن شد، 
همزمان قابل رؤیت برای منطقه می باشد. از سویی مالک 
 یا ذی نفع هم توســط پیــام کوتاه از طریــق تلفن همراه

 می تواند از مفاد رای اطالع پیدا کند .

فرمانده نیروی انتظامی اســتان اصفهان در حاشیه بازدید 
از دفتر خبرگزاری فارس در اســتان اصفهان با اشــاره به 
تاکیدات رهبــر معظم انقالب در خصــوص برخورد قاطع 
با قاچاق کاال در کشــور اظهار کرد: مــا در نیروی انتظامی 
استان اصفهان خاکریز مقابله با قاچاق کاال را در چهارگوشه 
اســتان ایجاد کرده ایم و روزبــه روز ایــن خاکریز تقویت 

می شود.
ســردار عبدالرضا آقاخانی افزود: تمام توان و انرژی فکری 
و عملیاتی خــود در نیروی انتظامی را به ســمت مبارزه با 
قاچاق کاال برده ایم؛ چراکه اعتقاد داریم این امر هم قانونی 
اســت و هم اینکه چون رهبر معظم انقالب بــه آن تاکید 
فرمودند و دســتور صریــح برای به آتش کشــیدن کاالی 

قاچاق را دادند پس شرعی هم هست.
وی تاکید کرد: مجموعه ای متشکل از معاونت های مختلف 
نیروی انتظامی چــون اطالعات، راهــور و و پلیس آگاهی 
را در این خصوص ســازمان دهی کرده ایم که ان شــاءا... با 
آمادگی کامل در خصوص مبارزه بــا قاچاقچیان کاال اقدام 
خواهند کرد.  ســردار آقاخانــی با بیان اینکــه هماهنگی 
بسیار خوبی بین دســتگاه قضایی و نیروی انتظامی در این 
خصوص وجود دارد؛ خاطرنشــان کرد: دستورات و احکام 
دستگاه قضایی در برخورد با قاچاقچیان در تسریع اقدامات 

ناجا بسیار موثر بوده است.

اضافه ساخت، بیشترين تخلف 
ساختمانی در اصفهان است

خاکريز مبارزه با قاچاق کاال 
تقويت می شود

انتظامیحمل و نقلشهرداری 

پايانه بار شمال اصفهان 
احداث می شود

40 درصد زندانیان تامین معاش 
خانواده را انجام می دهند

مدیر عامل ســازمان مدیریت حمل و نقل بار و کاالي 
درون شهري شهرداري اصفهان اظهارکرد: به منظور 
جلوگیري از ورود خودروهاي ســنگین به داخل شهر 
و کاهش آلودگی هوا، احــداث پایانه بار و کاالی درون 

شهری در ورودی های شهر پیش بینی شده است.
محمد شبانی با اشــاره به اینکه احداث پایانه بار و کاال 
در شــمال اصفهان در منطقه 12 تملک شــده است، 
افزود: احداث این پایانه با مشــارکت بخش خصوصی 

انجام می شود. 
وی ادامه داد: اکنون احداث پایانه شــمالی بار و کاالی 

درون شهری در مرحله طراحی قرار دارد.
شــبانی یکي از اهداف مهم راه اندازي پایانه هاي بار را 
ایجاد توقفگاه مناسب براي خودروهاي باربر سنگین 
غیرشهري که امکان تردد در معابر شهري وجود ندارد، 
عنوان کرد و ادامه داد: ارائــه خدمات تخلیه، تفکیک، 
بسته بندي و بارگیري به صورت مکانیزه، معاینه فني 
و خدمات تعمیرگاهي جزئي از جمله برنامه هایي است 

که در پایانه هاي حمل و نقل بار انجام خواهد شد.
وی تصریح کرد: دفاتر شــرکت هاي حمــل و نقل بار 
درون شهري و دفاتر شرکت هاي حمل و نقل بار برون 

شهري در پایانه هاي بار مستقر مي شوند.

مدیرکل ســابق زندان های اســتان اصفهان  در مراسم 
تودیع و معارفــه مدیرکل زندان های اســتان اصفهان، 
اظهار کرد: نوع برخورد و کارکرد در زندان های اصفهان 
بسیار حائز اهمیت است، چراکه خوشــبختانه به علت 
حکیمانه بودن نگاه مردم و مســئوالن اصفهان، موجب 
شــده تا زندان های اصفهان یکی از بهتریــن زندان ها 

باشد.  
رمضان امیری افــزود: نزدیک به 40 درصــد زندانیان 
زندان های اصفهان که محکوم هســتند، روزانه حقوق 
دارند و تامین معاش خانواده را انجام می دهند. نزدیک 
به ســه هزار زندانی نیــز در اداره زندان کمک رســانی 

می کنند.
مدیرکل سابق زندان های اســتان اصفهان تصریح کرد: 
رعایت حقوق شــهروندی و احترام بــه زندانی از اصول 
اصلی زندان ها در اصفهان اســت و خوشــبختانه امروز 

زندان های اصفهان دارای امنیت است.
امیری ادامه داد: آنجایی که قانون دســت مــا را برای 
آزادی ها محدود می کرد و یا کمبود منابع از خروج یک 
زندانی جلوگیری می کرد این خیریــن اصفهانی بودند 
که می درخشــیدند و نه تنها در آزادی که در اشتغال و 

مسکن نیز پیش قدم بودند.

امور زندان ها

 غالمعلی قادری با اشــاره بــه حوزه تعاون گفــت: یکي از 
مشــکالت این حوزه تعداد قابل توجهــي تعاوني غیر فعال 

است که نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام کرده ایم.
قادری افزود: طي سال 93 و 94 تعداد 678 شرکت تعاوني 
در اســتان اصفهان تعیین تکلیف شــدند که از این تعداد 
341 شرکت تعاوني منحل و 346 شــرکت مجددا فعالیت 
خود را آغاز کردنــد.  وي همچنین به فعالیت 30 شــرکت 
تعاوني صادر کننده در اســتان اشــاره کرد و افزود: میزان 
صادرات شــرکت هاي تعاوني در ســال 92 نسبت به سال 
هاي قبل، 287 درصد رشد داشــت. مدیرکل تعاون، کار و 
 رفاه اجتماعی اســتان اصفهان اضافه کرد: میزان صادرات 
شرکت هاي تعاوني استان طي ســال هاي 93 و 94 نسبت 

به قبل حدود 40 درصد رشد داشته است.
به گفته وي، طي 16 سال گذشــته صادرات بخش تعاوني 
در اســتان اصفهان حدود 200 میلیون دالر بوده که مطابق 
برنامه ریــزي هاي صورت گرفته، 64 درصــد آن مربوط به 

سال هاي 92 به بعد بوده است.
پرداخت 260 میلیــارد تومان تســهیالت به

 تعاونی های اصفهان
قادری بــا تاکید بر اینکــه یکي از دغدغه هــاي تعاونگران 

مباحث مربوط به تســهیالت اســت، اظهار داشــت: طي 
سه سال گذشــته 260 میلیارد تومان تســهیالت از طریق 
صندوق توســعه ملي، صندوق کارآفریني و بانک توســعه 
تعاون به شرکت هاي تعاوني اســتان اعطا شده است.  وي 
تاکید کرد: یکي از رویکردهاي حوزه تعاون با توجه به اسناد 
توسعه و سند آمایش استان فعالیت در بخش دانش بنیان و 

گردشگري است.
مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی اســتان اصفهان 
افــزود: در این خصوص 10 شــرکت تعاونــي دانش بنیان 
در زمینه هــاي مختلف و همچنین 12 شــرکت تعاوني در 
حوزه گردشکري در اســتان اصفهان ثبت شده است.  وي 
همچنین افزود: طي ســال هاي 92 تا 95 تعداد 490 طرح 
تعاوني با سرمایه گذاري 36 میلیارد ریال در استان اجرایي 
شــده اســت. قادری در خصوص راهکارهای توسعه بخش 
 تعاون در اســتان اصفهان، گفت: این موضوع در شــورای

 گفت وگوی بخش خصوصی مطرح شــده و در این راســتا 
بسته پیشنهادی توسعه راهکارهای بخش تعاون در حضور 
اســتاندار اصفهان مطرح و 23 راهکار مصوب شد که بحث 
استانی آن به دســتگاه های ذی ربط ابالغ و بخش ملی آن 

برای پیگیری به وزارتخانه و مراجع باالتر ارسال گردید.

افتتاح 77 طرح تعاونی در اســتان اصفهان طی 
هفته تعاون

وی در خصــوص برنامــه های هفتــه تعاون کــه از تاریخ 
 13 تا 19 شــهریور ماه برگزار می شــودگفت: در این هفته 
برنامه های متنوعی برگزار می شــود که یکی از آنها تجلیل 
از تعاونی های برتر در گرایش های 18 گانه در ســطح ملی 

و استانی است.
 بــه گفته قادری، از اســتان اصفهــان نیز شــرکت تعاونی

 باتری سازان در زمینه گرایش تامین نیاز مصرف کننده به 
عنوان تعاونی برتر در سطح کشور معرفی خواهد شد.

وی افزود: در این هفته تعداد 77 طرح تعاونی در حوزه های 
مســکن، خدمات، تولیدی، توزیعی و ... بــا فعالیت اعضای 
3506 نفر و ســرمایه گذاری بالغ بر 3060 میلیارد ریال به 

بهره برداری خواهد رسید.
مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان بیان 
داشــت: 77 درصد ســرمایه این تعاونی ها معادل 2 هزار و 
360 میلیارد ریال آورده اعضــا و تنها 692 میلیارد ریال آن 
از طریق تســهیالت تامین شــده که این حاکی از ظرفیت 

باالی بخش تعاون است.
اجرای مدل بازرســی درون کارگاهی با اولويت 

واحدهای »های ريسک«
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با اشاره 
به اینکه ســاالنه 30 هزار دادخواست و شکایت به این ادامه 
واصل می شــود، گفت: رســیدگی به این دادخواست ها به 

هیئت های حل اختالف انجام و منتج به صدور آرا می شود.
وی با اشــاره به اینکــه 25 درصد افزایــش مراجعه به این 
 مراجع را داشــتیم، بیان داشــت: طی سه ســال گذشته 
44 مرجع رسیدگی به شکایات، به 50 مرجع افزایش یافته 

است.
به گفته قــادری، در حــوزه کیفی نیز 10 دوره آموزشــی، 
همایش و آموزش هایی در سطح استانی، ملی و بین المللی 
در راســتای وحدت رویه در صدور آرا و 2 جلســه با حضور 
قضات برجســته عدالت اداری در سطح استانی برگزار شده 
است.  وی با بیان اینکه استان اصفهان با داشتن 10 درصد 
تعداد کارگران، باالترین ســهم را در اقتصاد کشــور داشته 
است، ادامه داد: 10 درصد بیمه بیکاری و شکایات کارگری 

مربوط به استان اصفهان است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در ادامه 
با اشــاره به صالحیت ایمنی پیمانکاران گفت: طی دو سال 
گذشــته 1154 درخواســت از پیمانکاران واصل کردیم و 
دوره آموزشی برگزار شد و به دنبال آن 443 پیمانکار تایید 

صالحیت دریافت کردند.

مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد:

صادرات 200 میلیارد دالری بخش تعاون اصفهان

يکي از 
رويکردهاي حوزه 

تعاون با توجه 
به اسناد توسعه 

و سند آمايش 
استان، فعالیت در 
بخش دانش بنیان 
و گردشگري است

مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان از افتتاح 77 طرح تعاونی اين استان در هفته تعاون خبر 
داد و گفت: طي 16 سال گذشته صادرات بخش تعاوني در اســتان اصفهان حدود 200 میلیون دالر برآورد 

شده است.
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پیشنهاد سردبیر: 
ایران - قطر با طعم ترفندهای پنهان!

یعقوب کریمی جشــن تولد 25 ســالگی خود را برگــزار کرد. 
 هافبک هجومــی اســتقالل که بــا مصدومیت هــای زیادی 
 در طــول فصل مواجــه اســت، تولد خــود را جشــن گرفت 

و از پیام های تبریک هم تشکر کرد.

جشن تولد هافبک استقالل

فوتبال جهان

باشــگاه چلســی که در حال بررســی گزینه هایی بــرای تقویت خط 
 دفاعی خود اســت، سه شنبه شب شــلوغی را پشت ســر گذاشت زیرا 
» آنتونیو کونته « سرمربی این تیم قصد دارد تا به دنبال جایگزین هایی 
برای » برانیســالو ایوانوویچ «، » جان تری «، » گری کیهیل « و » سزار 

آزپیلیکوئتا «  باشد.
 در بین بازیکنان مد نظر باشگاه چلســی، بزرگترین نام »داوید لوییس« 

از پاریسن ژرمن است. 
باشگاه فرانسوی در حال بررسی پیشــنهاد فروش این بازیکن برزیلی، به 
ارزش ۳5 میلیون پوند است، که این انتقال می تواند دوباره »لوییس« را 

به »استمفورد بریج« برگرداند.
 گزینه بعدی » مارکوس آلونسو « از باشــگاه فیورنتینا است که به ادعای 
» گاردیــن « اکنون در لندن به ســر می بــرد و در حــال نهایی کردن 

قراردادی به مبلغ 2۳ میلیون پوند است. 
این دفــاع چــپ 25 ســاله اظهــار داشــت که مشــتاق به کســب 
تجربــه ای دیگــر، بعــد از بولتــون و ســاندرلند، در لیــگ برتــر 
 انگلیــس اســت و جــای خالــی » بابــا رحمــان « و » کنــدی « که 

به صورت قرضی از چلسی رفته اند را پر خواهد کرد.
همچنین به ادعای یک روزنامه نگار ایتالیایی، » کونته « ترجیح می دهد 
 که به جای » لوییس «، » آنجلو اوگبونا « شــاگرد سابقش در یوونتوس 

و دفاع میانی فعلی وستهام را به تیم اضافه کند.

سرمربی منچسترسیتی به تمجید از تیم ســابق خود پرداخت و عنوان 
کرد: هیچ تیمی به خوبی بارسلونا بازی نمی کند.

پپ گواردیوال، سرمربی اسپانیایی منچسترسیتی باید در مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان اروپا به همــراه تیم جدید خود به مصاف بارســلونا برود. 

دیداری که اهمیت باالیی برای هر دو تیم خواهد داشت.
این مربی اسپانیایی که نامش را با هدایت بارسلونا به سر زبان ها انداخت، 
در گفت وگو با رادیــو کاتالونیا، دربــاره تقابل با بارســلونا، گفت : بازی 
با بارسلونا ســخت ترین بازی برای ما اســت، چرا که آنها بهترین تیم در 
اروپا هســتند و هیچ تیمی به اندازه آنها خوب نیســت و بهتر از بارسلونا 
بازی نمی کند. حضور نیمار، مسی و سوارس در خط حمله این تیم باعث 
 شده آنها بتوانند در هر بازی تفاوت هایی را ایجاد کنند ولی همه بارسلونا 
به خط حمله اش مربوط نمی شود و کار زیادی پشت ساختار خط حمله 

بارسلونا است.
 منچسترســیتی در هفته  بعد لیگ برتر باید در داربی شــهر منچســتر 
 به مصاف یونایتد بــرود. دیداری که از جذابیت باالیی برخوردار اســت، 
چرا که هر دو تیم در این فصل تمام بازی های خودشــان را با برد به پایان 

رسانده اند.
گواردیوال درباره این دیــدار گفت : برای چنیــن دیدارهایی به انگلیس 
 آمــده ام و میدانــم که بازی بــا منچســتریونایتد چه شــرایط خاصی 
 خواهد داشــت. ما هافبک های خوبی در اختیــار داریم که خیلی خوب 
و سریع با سیستم ما هماهنگ شده اند و توانستند قابلیت باالی بازی شان 

را به نمایش بگذارند. 
تنها چیزی که من در انگلیس مشکل دارم مسائل جزیی است.

هافبک اســپانیایی اتلتیکومادرید به اظهــارات جنجالی اخیر هم تیمی 
فرانســوی  اش پس از تســاوی روخی بالنکو برابر لگانس، واکنش تندی 

نشان داد.
سائول نیگوئس از آنتوان گریزمان به دلیل اظهارات ناامیدکننده اخیرش 
در واکنش به دومین بازی بدون برد متوالی اتلتیکومادرید در فصل جدید 

اللیگا انتقاد کرد.
مهاجم فرانسوی روخی بالنکو این هفته پس از تساوی بدون گل تیمش 
برابر لگانس تازه صعود کرده گفت که اگر اتلتیکومادرید بخواهد با همین 

روند به کارش ادامه دهد، آخر فصل باید برای فرار از سقوط بجنگد.
سائول نیگوئس در واکنش به اظهارات هم تیمی اش به »دپورتس کواترو« 
 گفت: گریزمان بهتر اســت قبل از اینکه چیزی بگویــد به حرف هایش 
فکر کند. یک بازیکن باید به جایی که در آن هست و تیمی که نماینده اش 

محسوب می شود، فکر کند.
نیگوئس ادامه داد: اینکه در انتهای بازی خســتگی، گرمای هوا و ... روی 
شــما تاثیر می گذارند درست اســت، اما این چیزها نباید باعث شود که 

چنین چیزهایی بگویید. 
ما یک سری ارزش ها داریم و براساس آنها نباید هر چیزی را عنوان کنیم.

اتلتیکومادرید از دو بازی نخســت خود در این فصــل از اللیگا دو امتیاز 
 گرفته و از بارســلونا و رئال مادرید که هر دو شــش امتیازی هســتند، 

عقب مانده است.

چلسی به دنبال جذب مدافع

گواردیوال: هیچ تیمی بهتر از بارسلونا 
نیست

گریزمان بهتر است اول فکر کند، 
بعد حرف بزند

فضای مجازی

دونــده اصفهانــی در دوی100 متــر المپیــک در مورد 
عملکردش در مسابقات دو سرعت المپیک 2016 ریو اظهار 
داشت: در ریو شرایط خوبی داشــتیم و مسابقات هم بسیار 

خوب برگزار شد. 
من در مســابقه بد نبودم ولی خوب هم نبودم و دلیل اینکه 

نتوانستم از مرحله مقدماتی باال بیایم فقط یک اتفاق بود.
رضا قاسمی ادامه داد:  با اینکه آمادگی الزم را برای مسابقات 
المپیک به دســت آورده بودم ولی این اتفاق برای من افتاد 
که در دوی100 متر این موضوع طبیعی اســت، اما خودم 

از اینکه نتوانستم نتیجه ای به دست بیاورم ناراحت هستم.
دونده اصفهانی دوی100 متر در مورد برنامه های آینده اش 
بیان کرد: چند روز دیگر به مســابقات جهانی نجات غریق 
اعزام خواهم شد و بعد از آن به مسابقات ساحلی می روم که 

من در بخش دوی ساحلی شرکت خواهم کرد.
قاسمی در پاسخ به این سوال که چرا بعد از صحبت با باشگاه 
ذوب آهن با باشگاه نفت تهران در لیگ برتر قرارداد امضا کرد، 
گفت: مبلغ پیشنهاد شــده از طرف باشگاه ذوب آهن خیلی 
کمتر از باشگاه نفت بود و چون من اصفهانی هستم باید با من 
نســبت به بقیه بازیکنان قرارداد باالتری می بستند. باشگاه 

ذوب آهن در این مورد نسبت به من خیلی کوتاهی کرد.
وی در همین خصوص افزود: ذوب آهن می توانســت همان 
 مبلغی کــه نفت به من داده اســت را پرداخــت کند چون 
در سال های گذشــته مبالغ باالتری را پرداخت می کرده اند. 
من از باشگاه ذوب آهن ناراحت هستم که چرا از استان های 
 دیگر ورزشــکار به اصفهان می آورند ولی نتوانســتند من را 

در این تیم نگه دارند.
 دونــده دوی100 متر در مــورد ناکامــی دوومیدانی ایران 
در مســابقات المپیک اظهار کرد: به نظر مــن هیچ ناکامی 
وجود ندارد چراکه در مسابقات جهانی ما همیشه در همین 
 حد هســتیم، اما اینکه نمی توانیم به خوبی نتیجه بگیریم 
به این دلیل است که ما امکاناتی در حد جهانی شدن نداریم 

و مشکالت زیاد است.
وی ادامــه داد: من هنوز مبلغ قرارداد ســال گذشــته ام را 
دریافت نکرده ام و با این شــرایط چگونه می توانم به تمرین 

بپردازم و خودم را به سطح جهانی برسانم؟ 
 وقتی پول و امکانات نباشد نمی توانیم با سایر کشورها رقابت 

کنیم.
قاسمی از عدم حمایت مسئوالن ابراز ناراحتی کرد و گفت: 
 10 ســال اســت که انواع انتظارات را از مســئوالن داریم 
ولی هیچ کدام از آنها برآورده نشــده است و هرچقدر هم که 

احتیاجات مان را بازگو کنیم به نتیجه ای نمی رسیم.

دونده ملی پوش اصفهانی:

ذوب آهن نسبت 
به من کوتاهی کرد

منهای فوتبال

کی روش در این ســال ها که در فوتبال ایران کار می کند، 
فراز و نشیب های زیادی را تجربه کرده است. 

از قهر و استعفا تا صعود به جام جهانی، از اعتراض به عدم 
 وجود امکانات و برخوردهای نامناســب در فوتبال ایران 
 با تیم ملی تــا تعریف و تمجید از مدیران فدراســیون و... 

اما حاال دیگر زمان جدیدی در فوتبال ایران است.
آغاز هیجان

 ســرمربیان تیم های فوتبــال ایران و قطر مدت هاســت 
در حال گمراه کردن یکدیگر در اردوها و تله گذاری برای 
هم و مخفی کردن تیم شان از هم هستند و در واقع جنگ 

آنها از مدت ها قبل شروع شده است.
شروع هیجان نزدیک است، بسیار نزدیک، تیم ملی ایران 
شــرایط خوبــی دارد، مصدومی در کار نیســت، محروم 
نداریم و کی روش یک اردوی خــوب را در یکی از بهترین 
کمپ های تمرینی جهان پشت سر گذاشته و حاال کم کم 

مردم هم داغ المپیک را فراموش کــرده و منتظر اجرای 
تیم ملی فوتبال برابر حریف قدر در جام جهانی هستند.

بازی با قطر بسیار مهم اســت، نه از این جهت که حریف 
 کشــوری عربی اســت و بین ایران و کشــور های حوزه 
خلیج فارس کــری فوتبالی وجود دارد، نــه حتی از این 
جهت که قطر میزبان آتی جام جهانی است و بسیار روی 
فوتبال ســرمایه گزاری کرده بلکه از آن جهت که اولین 

بازی است و از این جهت بسیار مهم.
مخفی کردن اطالعات! 

نکته اما رفتــار دو مربی ایران و قطر طــی روزهای اخیر 
است. هم کی روش و هم » کارنو «  هر دو به شدت سیستم 
جاسوس بازی و حفظ اطالعات را انجام می دهند چرا که 
می دانند سیستم غافلگیری در بازی اول که حریف هنوز 
شناخت زیادی ندارد می تواند سه امتیاز اول را به حساب 
تیم واریز کند که البته این ســه امتیاز در ادامه راه بسیار 

موثر است و برنامه ها برای صعود را دقیق جلو می برد.
کی روش تیم ملی ایران را بســته است، او اجازه نمی دهد 
هیچ تمرینی به وضوح در منظــر خبرنگاران قرار بگیرد و 

نکته همین است که کارنو هم چنین می کند. 
او هم تیــم ملی فوتبال قطر را بســته و اجــازه نمی دهد 
 کســی این تیم و تمریناتــش را ببیند و جالــب تر اینکه 
 در بازی هــای تدارکاتی هم کارنو و هــم کی روش هر دو 
با اسامی متفاوت و شماره های تخیلی بازیکنان به میدان 

رفته اند تا حریف هیچ چیز از تیم آنها متوجه نشود.
مثل شطرنج بازان

 دو مربی مثل دو گرگ چشــم در چشــم هم دوخته اند 
 و در شــطرنجی کــه شــروع شــده، هــر حرکتــی را 
زیر ذره بین دارند، دســت به مهره هم بازی اســت. حتی 
دستیار کی روش ســعی کرد ثروت قطر را بی اهمیت تر 
از عالقه بازیکنان ایران به سرود جمهوری اسالمی نشان 
بدهد و غیرت و عالقــه به وطن در ایــران را باالتر و مهم 
نشان بدهد تا منتظر قدم بعدی کارنو و همکارانش باشند.

 کی روش کــره جنوبــی را در خــود کره با یک اشــتباه 
 از ســرمربی این تیم برد آنجا که مربی کــره به ایرانی ها 
 بی احترامی کــرد و گفت دوســت دارد ازبکســتانی ها 
به جای ایــران به جــام جهانی برونــد و این اشــتباه را 

کی روش ول نکرد.
او در تمام طــول هفته در کره عکس ایــن مربی در حال 
توهین را روی سینه خودش چســباند تا مرز جنگندگی 
ایران را بــاال و باالتر ببــرد و یازده تکاور فدایــی را برای 
خرد کردن مربی حریف به میدان بفرســتد نه چند عدد 

فوتبالیست معمولی را.
هدف: مغرور کردن ایران

 هر چه هســت بازی شروع شــده است، ســرمربی قطر 
با وجود آنکه بازی تیم ملی ایران را ندیده و اطالع زیادی 
از آن ندارد می گویــد ایران از قبل قوی تر شــده و با این 
 روش ســعی دارد بازیکنان ایران را تحت تاثیر قرار دهد 
 و آنهــا را به قدر ســر ســوزنی مغــرور کند تــا همین 

سر سوزن ها در نهایت کار را به سود تیم قطر درآورد.
در این سو کی روش فشــار روی داوران را هم با طرح این 
موضوع که داوران علیه ایران راحت سوت می زنند به راه 

انداخته و دست پیش گرفته است. 
 باید دید جنگ های روانــی و امنیتی کــی روش و کارنو 
 به کجــا می انجامــد؟ امیدواریم ایــن بار نیز به ســان 

جام جهانی قبلی، کی روش برنده باشد.
فرصتی برای آشتی ملی

 بازی ایــران – قطر فرصت طالیی برای یک آشــتی ملی  
است  و فرصتی است که می تواند نسل جدید فوتبال ایران 
را بسازد، نسلی که ســتارگانی چون علیرضا جهانبخش، 
ســردار آزمون، مهدی طارمی، مهرداد محمدی، ســعید 
عزت اللهــی، مهــدی ترابــی، مرتضــی پورعلی گنجی، 
محمدرضا اخباری، محمد انصــاری و... را به دنیا معرفی 

و چراغ های جدیدی را در اتاق فوتبال ایران روشن کند.

چه کسی برنده این دوئل است؛

ایران - قطر با طعم ترفندهای پنهان!

سیستم غافلگیری 
در بازی اول که 

حریف هنوز 
شناخت زیادی 
 ندارد می تواند 

 سه امتیاز اول را 
به حساب تیم 

 واریز کند 
 که البته 

 این سه امتیاز 
 در ادامه راه
  بسیار موثر 

است

  تیم ملی فوتبال کشورمان امشب از ساعت 21 در ورزشــگاه آزادی به مصاف قطر می رود. این اولین دیدار ما در 
راه صعود به جام جهانی است، تورنمنتی که کارلوس کی روش، از حضور در آن به عنوان فتح قله اورست نام برده است.

مدیرعامل باشــگاه ســپاهان  گفت: آنچه برای هیئت اهمیت دارد، 
پیشــرفت و موفقیت کل فوتبال اصفهان اســت و مطمئن باشــید 
 ســپاهان عزیز دل هیئت فوتبال نمی شــود بلکه تمام باشــگاه ها 

در یک زاویه دید قرار می گیرند.
اصغر باقریان در خصــوص روی کار آمدن هراتیــان، گفت: فکر می 
 کنم او جوان ترین رییس هیئت فوتبال اصفهان باشد. این فرد بسیار 
با انگیزه و با آمادگی خوب وارد میدان شــده و زمان آن رسیده است 
که جامعه فوتبال دست به دست هم دهند و به هراتیان کمک کنند 
چون یک فرد، تنها یک نماد و ســمبل است و آنچه موجب موفقیت 

یک مجموعه می شود، همدلی و همکاری بین آنها است.
مدیرعامل باشــگاه ســپاهان خاطرنشــان کرد: آنچه مهم اســت 
آینده فوتبال اصفهان خواهد بود چرا که اســتان اصفهان با توجه به 
 ظرفیت و پتانســیلی که دارد، می تواند با ایجاد همدلی، پر قدرت تر 

به سمت جلو حرکت کند.

کاپیتان تیم فوتبــال ذوب آهن در مورد تعطیالت لیگ که هر ســاله 
برای اردوهای تیم ملی اتفاق می افتد، بیان کرد: من همیشــه در این 
 مورد صحبت کرده ام و این حرف ها تکراری اســت، اما این تعطیالت 

اتفاق خوبی نیست و به فوتبال، لیگ و تیم ها آسیب می زند. 
نگه داشتن یک تیم در شرایط آمادگی، ســخت تر از آماده کردن یک 

تیم است.
 مهدی رجب زاده دعوت شــدن ســه بازیکــن از این تیــم، به اردوی 
تیم ملی را فرصتی برای آینده آنها دانســت و اظهار داشت: به نظر من 
این بازیکنان اول راه هستند و همیشــه بازیکنانی که تازه به تیم ملی 
معرفی می شوند، چند اردو را با این تیم پشت سر می گذارند تا بتوانند 

خودشان را پیدا کنند و آنها باید از این فرصت استفاده الزم را ببرند.
وی افزود: تیم ملــی جایگاه خوبی برای یک بازیکــن دارد و می تواند 
برای هر بازیکنی یک سکوی پرتاب باشد تا بتواند به لیگ های معتبر 

برود و پیشرفت کند.

باقریان: 

سپاهان عزیز دل 
هیئت نمی شود

رجب زاده:

ملی پوشان ذوب آهن 
اول راهند

.
ســرمربی ذوب آهن که قــرار بود برای شــرکت در یــک دوره 
 آموزشی کوتاه به چین برود در آستانه سفر، کارش به بیمارستان 

کشید.
یحیی گل محمدی قرار بود برای شــرکت در کالس دانش افزایی 
مربیان آسیایی راهی چین شود، اما درســت در آستانه این سفر 
 به دلیل آنچه که عفونت ریه اعالم شــده اســت در بیمارســتانی 
در تهران بســتری شــد تا هم از ســفرش بازبماند و هم، همه را 

دلواپس خود کند.
ســرمربی ذوب آهن که چند هفته پیش به خاطــر جنگ لفظی 
رســانه ای اش با مدیرعامل باشــگاه، اهالی فوتبال ایران را شوکه 
 کرد و حتی تا آســتانه اخــراج از تیم اصفهانی پیــش رفت حاال 

با بستری شدن غیرمنتظره اش بسیاری را نگران خود کرده است.

دومین شوک یحیی گل محمدیپایان ماجراجویی نافرجام دنیل تالش برای پیدا کردن مجیدی

فدراســیون تیراندازی در اولین اردوی بعد از المپیک از جوانان حاضر 
در اردو هزینه می گیرد.

پس از المپیک لندن که الهه احمدی به عنوان ششــمی دســت یافت 
امید می رفت نگاه ها به این رشــته تغییر کرد. تیراندازان خود را بارها 
در رقابت های مختلف ثابت کردند، اما باز هم تدارک مناســبی برای 
المپیک ریو نداشتند و شد آنچه نباید می شد. الهه احمدی در آستانه 
کسب مدال باز هم عنوان ششمی خود را تکرار کرد. نجمه خدمتی نیز 
در تفنگ ســه وضعیت به فینال رســید، اما به عنوان هشتمی بسنده 
کرد. شاید آن روزهایی که تیراندازان از مشکل کمبود فشنگ صحبت 
می کردند اگر مشکالت بر طرف می شــد حاال در تیراندازی هم مدال 
المپیک داشتیم.در شرایطی که اردوهای تیم ملی جوانان و بزرگساالن 
 در محل فدراســیون برپاســت، خبرهایی نا امید کننده ای از اردوها 

به گوش می رسد.
فدراســیون تیراندازی پیــش از این بارهــا چند تن از ملی پوشــان 

تیراندازی را با هزینه شخصی به مسابقات اعزام کرده است. 
اما این بار این فدراسیون دست به اقدام عجیبی زده و برای تیراندازان 

 جــوان اردویی با هزینه شــخصی بر پا کــرده اســت. تیراندازانی که 
آینده ساز این رشته هســتند باید روزی بیش از50 هزار تومان هزینه 

کنند تا در اردوها بمانند. 
هرکس این پول را ندهد در اردو نیز جایی ندارد زیرا فدراسیون هزینه 
بر پایی اردو ندارد. هــر تیرانداز بــرای اردوی10 روزه  باید500 هزار 

تومان برای غذا، خوابگاه، ساچمه و فشنگ هزینه کند.
این در حالیســت که خوابگاه فدراســیون تیرانــدازی متعلق به این 
فدراسیون اســت و حتی با اجاره خوابگاه به رشــته های دیگر از این 
خوابگاه در آمد زایی هم می کنــد. گرفتن هزینه خوابگاه از تیراندازنی 
که از سوی خود فدراســیون دعوت شدند، جای ســوال دارد. بیشتر 
نفرات حاضر در اردوی تیم ملی تیراندازی جوانان از چهره های پر امید 
این رشته هستند. پای صحبت آنها که می نشینی همگی می گویند از 
هزینه کردن در این رشته خسته شده اند و حتی می خواهند این رشته 
را کنار بگذارند. رشــته ای که باید از حاال به فکر المپیک توکیو2020 
باشد، اما شــروع بدی برای المپیک داشته اســت و جوانانی که امید 

حضور در المپیک بعدی را دارند از حاال باید نگران هزینه ها باشند.

قاب روز در حاشیه

 بازیکــن ایرانــی- دانمارکی ســپاهان که 
 بــه انگیــزه پوشــیدن پیراهن تیــم ملی 
به اصفهــان آمده بود پس از آنکــه در ایران 
به مشــکل ســربازی برخورد به زادگاهش 
بازگشــت تا کما فی الســابق در سطح دوم 

فوتبال دانمارک به فعالیت خود ادامه دهد.
 دنیل نــوروزی از تیم وایله به ســپاهان آمد 
 تا شــانس خود را برای پوشــیدن پیراهن 
تیم ملــی ایــران امتحــان کنــد. پس از 
 شروع فصل، اما معلوم شــد این بازیکن که 
با پاســپورت ایرانی جذب ســپاهان شــده 
 بود مشــکل نظام وظیفــه دارد و نمی تواند 

به عنــوان بازیکــن حرفه ای فوتبــال برای 
سپاهان به میدان برود.

 از آنجــا تراکتورســازی هم به عنــوان تنها 
تیم نظامی لیگ برتر بــرای جذب نوروزی 
تمایلــی از خود نشــان نداد، ایــن بازیکن 

مجبور شد تا بار دیگر به دانمارک بازگردد. 

شــهاب جهانیان، عضو جوان هیئت مدیره اســتقالل که این روزها 
 مدام ســعی می کند بگوید دل نگران شرایط اســتقالل است بعد از 
به خط کردن گزینه هایی مثل منزوی و نظری جویباری برای کمک به 

استقالل، حاال تالش می کند تا با اسم فرهاد مجیدی بازی کند. 
او اخیرا با فرزاد مجیدی جلساتی داشته و با فرهاد مجیدی هم صحبت 

کرده است.
این عضو هیئت مدیره سیاســت هایی دارد که خیلی با آنچه شخص 
وزیر درباره شان ســخن می گوید همخوانی ندارد. او اما برای رسیدن 
 به فرهاد و دیــدار با فرزاد، با منزل پدری ایــن دو تماس گرفته و مادر 
این ستاره اســتقالل را واسطه کرده اســت. هرچند حرف های اخیر 
 افتخاری که حاال مدیر اســتقالل هم شــده درباره شــرط استفاده 

00از مجیدی در استقالل، برنامه های جهانیان را به هم ریخته است.
اتفاقی عجیب در اردوی تیراندازی: 

سردار بوکسور می شودپول بدهید در اردوی تیم ملی باشید!

سایت فیفا در گزارشی بازیکن منتخب 
 هفتــه  نخســت انتخابی جــام جهانی 
در قاره آسیا را نیز پیش بینی کرده و از 
سردار آزمون نام برده: » پانزده گل ملی 
فقط در 18 بازی رکــورد فوق العاده ای 
است که سردار آزمون باعث شده نامش 
را به عنوان یکی از آینده دارهای فوتبال 
ایران ثبت کند. توانایی های ســر زنی و 
قدرت رو به جلوی ســردار آزمون باعث 
شــده تا کارلوس کی روش نگرانی برای 
خط حملــه خود برای بــاز کردن دفاع 
قطری ها نداشــته باشــد. « سردار هم 
احتماال این گونه خودش را آماده بازی 
با قطر کرده تا جلــوی مدافعان حریف 

کم نیاورد!
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روان شناسی شخصیت 

داستان  کوتاهحکایت ها

پیشنهاد سردبیر: 
کشیش و پسر
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دانستنی ها

 آیا می دانید دریاچه بایکال کهنســال ترین دریاچه دنیاست و قدمت آن به
 ۷۰ میلیون سال می رسد.

آیا می دانید مساحت خیلج فارس ۲۴۰ هزار کیلومتر مربع است.
آیا می دانید اولـیـن تــمـاس تـلفـنی ایـران، سـال ۱۲۸۵ خـورشـیـدی 

در تـهـران برقرار شد.
آیا می دانید نوعی کوسه دارای ۳۵۰۰ دندان می بـــــاشد که از هیچ یک از 

آنها استفاده نمی کند.
 آیا می دانید بـدن انـســــان برای حفظ تعادل خود در حـــال ایستادن از 

۳۰۰ عضله استفاده می کند.
 آیا می دانید سرعت ســریع ترین حلزون ۲/۳ میلی متر در ثانیه است؛یعنی

 ۱ کیلومتر در ۵ شبانه و روز.
آیا می دانید چـگـالـــی زمـیـن از سیارات دیـــگر منظومه شمسی بیشتر 

است.
آیا می دانید هر فرد هنـگام غــــذا خوردن به طور مـتـوسط ۲۹۵ بار عمل 

بلعیدن را انجام می دهد.
آیا می دانید خواب کمتر از ۶ ســاعت و بیشــتر از ۸ خطر ابتــا به دیابت را 

افزایش می دهد.

ارثیه مادری 

4- هرگز در مورد دیگران قضاوت نکنید و به آنان حسادت نورزید 
این هم درس ارزشمند دیگری است که از مادرم آموختم. او هرگز در مورد 
افراد، غیبت و قضاوت نکرده یا به موفقیت دیگران حس حســادت نداشته 
 اســت. مادرم به من آموخته اســت که غیبت و بدگویی در مــورد دیگران

 می تواند مســائل کوچــک را به مشــکات بزرگی تبدیل کنــد. هنگامی 
 که دوســتان مادرم در میهمانی ها یا جلسات شــروع به غیبت و بدگویی

 می کردند، او همیشه سعی می کرد از بحث دوری کند و موضوع گفت و گو 
را تغییر دهد. من آموختم که هر کس حق دارد آنچه را که می خواهد، انجام 
دهد؛ بنابراین بهتر اســت فقط روی کارهای خــودم تمرکز کنم و هرگز در 
مورد دیگران قضاوت نکنم. من از مادرم آموختم حسادت، اخاق ناپسندی 

است؛ چرا که ما نمی دانیم چه عاملی باعث موفقیت دیگران می شود. 
5- زندگی، سیاه و سفید نیست 

 مــن همیشــه از خوشــبینی و افــکار خــوب مــادرم حیــرت زده 
می شدم. او حتی اگر چیزی بســیار بد و ناخوشــایند به نظر می رسید، به 
ندرت غمگین و افسرده می شد. او می توانســت در هر شرایط و موقعیتی، 
 خوبی ها را ببیند و بســیار این جمله را دوست داشــت و مدام با خود تکرار 
می کرد که همه چیز در زندگی، نسبی اســت. زندگی غیر قابل پیش بینی، 
مبهم و حیرت انگیز اســت و قرار دادن حد و حدودهای ســفت و سخت در 

زندگی قطعا غیر منطقی است. 
6- به افراد مختلف احترام بگذارید

من تقریبــا مطمئنم اگــر ایــن درس را نیاموخته بودم، زندگی ســخت و 
دشواری داشتم. رفتار مودبانه و رعایت ادب و نزاکت، واقعا ساده است و هیچ 
هزینه ای هم ندارد؛ اما هنوز هم بســیاری افراد، از این ویژگی الزم و حیاتی 
بی بهره اند. هنگامی که کودک بودم، مادرم رفتار و کردار خوب و مودبانه را 
به من یاد داد. من آموختم که هر فردی، شایســته آن است که مورد احترام 
قرار گیرد و با او به خوبی رفتار شــود. حتی افراد بی خانمان، خدمتکاران و 
فروشــندگانی که با شــما در ارتباطند، حق دارند واژه های لطفا و متشکرم 
را از شما بشــنوند و احترام ببینند، چه برســد به اعضای خانواده، دوستان، 

نزدیکان و افراد سالمند اطرافتان. 

 خاصــه ملــک جمشــید را گــول زدنــد و
 دســت هایش را با چلــه )طناب( شــیراز از 
پشــت بســتند. او هر کاری کرد نتوانســت 
بندها را پاره کند، از بس ســفت بسته بودند.به 
دستور شاه، ملک جمشــید را بردند به بیابان 
 و در آنجا خود شــاه چنگ انداخــت و جفت 

 چشــم هــای او را درآورد. ملک جمشــید با 
چشم های کنده شــده همانجا زیر درختی از 
هوش رفت و شــاه و وزیر هم به شهر برگشتند 
 و چند تــا از فراشــان را فرســتادند ســراغ 
 چهل گیســو بانــو، اما هــر کس کــه رفت 

نسمان عرب او را کشت.

حاال بشــنوید از ملک جمشــید که با چشــم 
های کنده شده چند ســاعتی خونین و مالین 
همانجا کنار چشــمه افتاد تا اینکه کم کم به 
هوش آمد. از آنجا که بختــش بیدار و عمرش 
به دنیا بود، ســیمرغی بــاالی آن درخت النه 
داشت. غروب که شد ســیمرغ از آسمان ظاهر 
شــد و آمد و نشســت باالی درخــت و ملک 
جمشــید را با حال نــزار دید. رو کــرد به او و 
گفت: ای آدمیــزاد چــه داری؟ اینجا چه می 
خواهی؟ چه بر ســرت آمده؟ ملک جمشــید 
هم تمام سرگذشــت خــود را برای ســیمرغ 
تعریف کرد.ســیمرغ دلش به حال او سوخت و 
گفت: اگر چشــم هایت را داشته باشی من آنها 
 را ســر جایش می گذارم و تورا مداوا می کنم. 
ملک جمشید هم چشــم های کنده شده اش 
را از زمین برداشــت و داد به سیمرغ. سیمرغ 
آنها را گذاشــت زیر زبانش و خیس کرد و بسم 
 ا...گفت و آنها را گذاشــت توی کاســه چشم 
ملک جمشــید. به حکم خدا ملک جمشــید 
دوباره بینا شد.چشــم باز کرد و دید شب شده 
است. با خود گفت تا شب اســت به شهر بروم 
تا کســی مرا نبیند. این را گفت و از ســیمرغ 
خداحافظی کرد و آمد به شــهر. رسید به خانه 
ای دید چند نفری نشســته اند و گریه و زاری 
می کنند. وارد شد و سام کرد و علت گریه شان 
را پرســید. آنها گفتند قضیه از این قرار است 
که پادشاه شهر ما پســری داشته که رفته سفر 
چین و ماچین و ســه دختر با خودش آورده، 
پادشاه عاشق یکی از آنها شده و به عشق او پسر 
خودش را کشته. حاال هر کس می رود دخترها 
را بیاورد آنها او را می کشــند. تا حاال پهلوانان 

زیادی به جنــگ آنها رفته اند، امــا هیچ کدام 
سالم برنگشته اند. حاال قرعه به نام جوان ما که 
قاسم خان است افتاده، این است که ما گریه می 
کنیم و می ترسیم که قاسم خان ما هم کشته 
 شــود.ملک جمشــید گفت: ای جماعت من 
می شوم فدایی قاســم خان، فقط لباس های 
او را به من بدهید تا به جــای او به میدان بروم. 
اگر کشتند مرا می کشــند و اگر هم فتح کردم 
به اسم قاسم خان فتح می کنم. گفتند: خیلی 
 خب. لباس های قاســم خــان را آوردند و به 
 ملــک جمشــید دادنــد. صبــح کــه شــد 
ملک جمشید به اسم قاسم خان رفت به میدان. 
نسمان عرب آمد رفت به ســراغ او. دید ملک 
جمشید است. از حال او پرسید؛ گفت: پدرم مرا 
کور کرد، اما خدا نجاتم داد. نسمان عرب گفت: 
حاال بگو به پادشــاه خبر بدهند که االن است 
که قاسم خان نســمان عرب را به زمین بزند. تا 

پادشاه آمد کلکش را می کنیم. 
خاصه خبر به پادشاه بردند و او آمد و سر تخت 
نشســت به تماشا. نســمان عرب هم شمشیر 
کشید و سر پادشــاه را پراند. مردم از جا کنده 
شدند. نســمان عرب داد کشــید ای جماعت 
هیچ نترســید و داد و بیداد نکنید. این پسر را 
که می بینید، پســر پادشاه شما ملک جمشید 
 اســت. خودتان هم قصه اش را شــنیده اید و 
می دانید که پدرش به عشــق چهل گیس بانو 
چه نامردی در حق او کرد. حاال خدا به او کمک 
کرده و تقاص او را گرفته است. حاال هم پادشاه 
شما اوست. مردم که حرف های نسمان عرب را 
شنیدند آرام گرفتند. ملک جمشید با سه دختر 

به شهر آمد و به پادشاهی رسید.  

8- چشم ها با ســفیدی حاوی خطوط قرمز یا نقاط 
قرمز: شخصیت شهوانی و حالت روانی را نشان می دهد. 
اگر خطوط قرمز همدیگر را قطع کنند، نشانه کار بیش از 
حد و به شــدت خسته شدن اســت که بعد از مدتی دچار 
مشکات جسمی و روحی می شــوند. بهتر است مواظب 

سامتی خود باشند. 

حالت مژه های چشم : 
1- چشم ها با مژه های بلند و نازک

 این افراد با اینکه چشمانشــان زیبا به نظر می رســد ولی
 نمی توانند احساس خود را نسبت به دیگران پنهان کنند. 

آنها خیلی احساساتی و عاطفی هستند. 
2- چشم ها با مژه های بلند و ضخیم 

نشانه بی ثباتی احساسات و عواطف صاحبش است. 

3- چشم ها با مژه های خیلی ظریف
نشانه خلق و خوی ســرد و بی تفاوت صاحب آن است. اگر 

احساساتشان تحریک شود، خشن و تندخو می شوند. 
4- چشم ها با مژه های مجعد و به سمت باال

این حالت باید طبیعی و بدون اســتفاده از وسایل آرایشی 
 باشــد. صاحبان آنها دارای شــور و شــوق و خوشبینی 

بیش از حد هستند. 

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

3- سعی کنیم یک الگوی مناسب که نمونه خوبی از 
اعتماد به نفس است برای خود انتخاب کنیم 

 شــاید این ســوال پیش بیایــد کــه چگونه افــراد دارای
 اعتماد به نفس را بشناسیم و آنها را الگوی خود قرار دهیم؟ 

بزرگی می گوید: مثل مثبت ترین و پر شــورترین کسی شو 
که می شناسی. 

افراد دارای اعتماد به نفس اینگونه رفتار می کنند: 
خود را دوست دارند.  خود را درک می کنند. 

خواسته های خود را می شناســند و از اینکه برای خودشان 
 اهداف جدیــدی طرح ریــزی کنند، نمی ترســند. مثبت 
می اندیشــند. ماهرانه رفتــار می کنند و مــی دانند در هر 
موقعیت چه رفتاری مناسب تر است. صادق و بی ریا هستند. 

دیگران را به داشتن اعتماد به نفس تشویق می کنند. 
آنها انســان های آرام و راحتند؛ چرا که احساس نمی کنند 
هر لحظه باید رفتار و وجود خود را بــه دیگران اثبات کنند. 
اینگونه افراد الگوی بسیار مناســبی برای ما هستند تا ما با 
مراودتی که با ایشان داریم بتوانیم قدم در راه حفظ اعتماد به 

نفس خود بگذاریم. 
4- هیچگاه خود را با دیگران مقایسه نکنیم

نتیجه این مقایسه ایجاد یک حسادت منفی است. انسان ها 
هیچگاه نمی توانند کاما مثل هم باشند ما فقط می توانیم 
نکات مثبت افراد را سرلوحه کار خود قرار دهیم و از آنها الگو 
بگیریم ولی نمی توانیم خود آن افراد شویم. من، من هستم و 
دیگری خودش نه خود را از کسی پایین تر ببینیم نه خیلی 
باالتر که در ما خودخواهی یا در اصطاح از خود متشــکری 
 به وجود آورد. ایــن را بدانیــم ما هم می توانیم، هســتیم 

و خوبیم. 

- چیزی بهتر از رنج نیســت. هــر از دســت دادن، هر دل 
شکستگی و هر شکستی، دانه خود را در وجود شما خواهد 
کاشت و درســی جهت بهبود عملکردتان در آینده خواهد 

داشت. 
- هدف زندگی انســان، خدمت کردن اســت و نشان دادن 

محبت و اراده برای کمک به دیگران. 
- بدتریــن و شــکنجه آورترین عکس ها، آنهایی هســتند 
 که در خیال و نه بــا دوربین و فلش و این چیزها برداشــته

 می شوند. یا اگر هم از آن وسایل استفاده شود، هرگز ظاهر 
نمی شوند!

- وقتی پول داشته باشــی فراموش می کنی که چه کسی 
هستی، ولی وقتی پول نداشته باشی همه دنیا تو را فراموش 

می کنند!

اعتماد به نفس

هایالیت

شــخصی در حال تنگدســتی و بی 
پولی به زن خود گفــت: اگر بخواهیم 
فردا شــب پلو بخوریم و بروم یک من 
برنج بگیرم، چه قــدر روغن برای آن 

الزم است؟
 زن جواب داد: دومــن روغن احتیاج 

دارد.
مرد با تعجب گفــت: چه طور یک من 

برنج، دو من روغن می خواهد؟
 زن گفــت: حاال کــه ما با خیــال پلو 
می پزیم الاقل بگذار چرب تر بخوریم.

مــردی از دســت روزگار، ســخت 
می نالید. پیش استادی رفت و برای 
رفع غم و رنج خود راهی خواســت. 
استاد لیوان آب نمکی را به خورد او 

داد و از مزه اش پرسید؟
آن مــرد آب را بــه بیــرون از دهان 
ریخت و گفت: خیلی شور و غیرقابل 

تحمل است.
اســتاد وی را کنار دریا برده و به وی 
گفت: همان مقدار آب بنوشــد و بعد 

از مزه اش پرسید؟

مرد گفــت: خوب اســت و می توان 
تحمل کرد.

اســتاد گفــت: شــوری آب همان 
سختی های زندگی است. 

شــوری این دو آب یکی بــود ولی 
ظرفشــان متفاوت اســت. سختی و 
رنج دنیا همیشه ثابت می ماند و این 
ظرفیت ماســت که مزه آن را تعیین 
می کند. پس وقتی در رنج هســتی 
بهترین کار باال بردن ظرفیت و درک 

خود از مسائل است.

کشیشی یک پسر نوجوان داشــت و کم کم وقتش 
رســیده بود که فکــری در مورد شــغل آینده اش 
بکند. پســر هم مثل بقیه همســن و ساالنش واقعا 
نمي دانســت که چه چیزی از زندگی مي خواهد و 
ظاهرا خیلی هم این موضوع برایش اهمیت نداشت.

یک روز که پسر به مدرسه رفته بود، پدرش تصمیم 
گرفت آزمایشی برای او ترتیب دهد.

به اتاق پسرش رفت و ســه چیز را روی میز او قرار 
داد:

یک کتاب مقدس
یک سکه طا

و یک بطری مشروب 
 کشیش پیش خود گفت :

»من پشــت در پنهان مي شوم تا پســرم از مدرسه 
برگردد و به اتاقش بیاید. آنگاه خواهم دید کدامیک 
از این ســه چیز را از روی میز بر مي دارد. اگر کتاب 
مقدس را بردارد معنیش این اســت که مثل خودم 
کشیش خواهد شــد که این خیلی عالي است. اگر 
سکه را بردارد یعنی دنبال کسب و کار خواهد رفت 
که آن هم بد نیست، اما اگر بطری مشروب را بردارد 
یعنی آدم دائم الخمر و به درد نخوري خواهد شــد 

که جای شرمساری دارد.«
مدتی نگذشت که پســر از مدرســه بازگشت. در 
خانه را باز کرد و در حالی که ســوت مي زد کاپشن 

و کفشــش را به گوشــه ای پرت کرد و یک راست 
راهی اتاقش شــد. کیفــش را روی تخت انداخت و 
در حالی که مي خواست از اتاق خارج شود چشمش 
به اشیای روی میز افتاد. با کنجکاوی به میز نزدیک 

شد و آنها را از نظر گذراند.
کاری که نهایتــا کرد این بود که کتــاب مقدس را 
برداشت و آن را زیر بغل زد. سکه طا را توی جیبش 
انداخت و در بطری مشروب را باز کرد و یک جرعه 

بزرگ از آن خورد.
کشیش که از پشــت در ناظر این ماجرا بود زیر لب 

گفت:
» خدای من! چه فاجعه بزرگي ! پسرم سیاستمدار 

خواهد شد ! «

سختی روزگار خیال خام 

8 درس شگفت انگیز مادرانه)2( 

شخصیت شناسی و نوع حالت چشم ها )7(

کشیش و پسر

- می دانــی،  یک وقت هایــی باید روی 
یک تکه کاغذ بنویسی تـعطیــل است 

و بچسبانی پشت شیشه افـکارت.
- باید به خودت اســتراحت بدهی، دراز 
بکشی، دست هایت را زیر سرت بگذاری، 
به آسمان خیره شوی و بی خیال ســوت 
بزنی.در دلـت بخنــدی به تمام افـکاری 
که پشــت شیشــه ذهنت صف کشیده 
 اندو با خودت بگویـــی، بگذار منتـظـر

 بمانند!
-می خواهم برگردم به روزهای کودکی... 
آن زمان ها که پدر تنها قهرمان من بود. 

 عشق، تنـــــها در آغوش مادر خاصه 
مــی شــد. باالتریــن نــــقطه  زمین، 
شانه های پدر بود. بدتـــرین دشمنانم، 
خواهــر و برادرهــای خــودم بودنــد. 
زخمـــی ام  زانوهــای  دردم،  تنهــا 
بودنــد. تنهــا چیزی که می شکســت، 
معنــای  و  بـــود  اسباب بـــازی هایم 

خداحافـظ، تا فردا بود!
- دنیا را بغل گرفتیم گفتند: امن اســت 
هیچ کاری با ما ندارد خوابمان برد بیدار 
 شدیم دیدیم آبســتن تمام دردهایش

 شده ایم.

- چه میهمانان بی دردســری هستند 
 مردگان، نه به دســتی ظرفــی را چرک 
می کنند، نه به حرفی دلی را آلوده، تنها 

به شمعی قانعند و اندکی سکوت...
- گز می کند خیابان های چشم بسته از 
بر را ، میان مردمی که حدودا می خرند 
 و حدودا می فروشــند. در بــازار بورس 
چشم ها و پیشــانی ها و بخار پیشانیم 

حیرت هیچ کس را بر نمی انگیزد.
 - من اگر خدا بودم، یک بــار دیگر تمام 
بنده هایم را می شمردم و نمی گذاشتم 
یکی از بنده هایــم تنها بماند … و هوای 

 دو نفره هــا را انقدر به رخ تــک نفره ها 
نمی کشیدم!

- میزي بــراي کار، کاري بــراي تخت، 
تختي براي خواب، خوابــي براي جان، 
جاني براي مرگ، مرگي براي یاد، یادي 

براي سنگ این بود زندگی...
- ماندن به پای کسی که دوستش داری 

قشنگ ترین اسارت زندگی است !
- و اما تو! ای مادر! ای مــادر! هوا همان 
چیزی است که به دور سرت می چرخد 
و هنگامــی تو می خندی صــاف تر می 

شود…

 
برای افراد تنبلی که با بهانه تراشی کم کاری خود را به گردن دیگران 

می اندازند.
روزی روزگاری در روســتای کوچکی مرد کشاورزی زندگی می کرد 
 که ســواد خواندن و نوشــتن نداشــت، چون خود از این قضیه رنج 
می برد، بسیار عاقه مند بود که تنها پســرش درس بخواند و باسواد 
شــود. در روســتای کوچک آنها مدرســه ای نبود تا کشــاورز پسر 
نازپرورده اش را برای ســوادآموزی به مدرسه بفرستد. به همین دلیل 
یک روز مرد کشاورز به همراه پسرش به شــهر رفت تا او را در مدرسه  
شهر، ثبت نام کند. مرد کشاورز زمانی که از محل زندگی فرزندش در 
مدرسه مطمئن شد، با خوشــحالی فراوان از اینکه فرزندش باسواد به 

روستا بازمی گردد به خانه  خود برگشت.
از آن روز به بعد مرد کشــاورز در ده به تنهایی تمام کارهای مزرعه را 
انجام می داد و در دل خوشحال بود از اینکه تنها پسرش مشغول درس 
خواندن است. او تمام ســختی های کار را بر دوش می کشید به امید 
اینکه پسرش در شهر باسواد می شود و پس از بازگشت، باعث افتخار او 

و خانواده اش خواهد شد.
تا اینکه فصل تابستان و زمان تعطیلی مدارس فرارسید. مرد کشاورز 
و خانواده اش با شــادی فراوان خانه را آماده  ورود پسرشــان کردند و 
منتظر بازگشت او بودند. تا اینکه در روز موعود مرد کشاورز با دوستان 
و آشنایان به استقبال پســر دانش آموز رفتند. بعد از رسیدن پسر به 
ده، مرد کشاورز مردم روســتا را به خانه  خود دعوت کرد تا در شادی 
او سهیم باشند.چند روز پس از بازگشــت پسرک به ده، پیرمردی که 
باسوادترین فرد ده محسوب می شد او را در کوچه دید و از او خواست 
به دکانش برود تا سواالتی در مورد درس و مدرسه در شهر از او بپرسد. 
اما پیرمرد هرچه می پرسید، پســرک او را نگاه می کردو هیچ پاسخی 
نمــی داد. پیرمرد گفت: پس تو تاکنون در شــهر چه کــرده ای و چه 
آموخته ای؟ پسرک خونسرد پاســخ داد: هیچ! پیرمرد با تعجب گفت: 
چرا؟ جواب داد: تقصیر من نیست که بی سوادم؟ تقصیر هفته است که 
هفت روز اســت؟ یک روز من بی حال و مریض بودم یک روز استادم، 
یک روز من حمام می رفتم یک روز استادم. یک روز من لباس هایم را 
می شستم و یک روز استادم، یک روز هم جمعه بود که درس و حساب 

در مدرسه تعطیل بود.

یک روز من یک روز استاد
دل نوشتهضرب المثل

کاریکاتور

عیوب چشم ها: 

 ملک جمشید و چهـل گیسو بانو )قسمت آخر(
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تحدید حدود عمومی 
5/446 پیرو آگهی نوبتی قبلی و به موجب ماده 14 قانون 
ثبت تحدید حدود عمومی قسمتی از امالک و مستغالت 
و ابنیه و رقبات زیر واقعات در بخش های هفتگانه ثبت 
خوانسار از ساعت 8 صبح شروع و بشرح مواعید مقرر 

آتی الذکر در محل به عمل خواهد آمد.
بخش یک: 

36-یک و دو فرعی -آقای مرتضی رشیدی فرزند علی 
و غیره.ششدانگ شش باب بناهای فوقانی و تحتانی و 

یکباب طویله 
189-آقای حســن مختاری فرزند قربانعلی ششدانگ 

یکباب خانه به مساحت 114/34 متر مربع
382-آقای رســول توکلی فرزند مرحوم محمد هاشم 

ششدانگ یکباب عمارت
402-خانم طوبی خانــم ابراهیمی فرزند کربال عباس و 

غیره.ششدانگ یک قطعه نهالستان
579-آقــای احســان امیری فرزنــد حســین و غیره.

ششدانگ هفت باب بنای تحتانی و فوقانی 
878- اصلی -از سه فرعی-آقای مصطفی اسالم دوست 
فرزند محمد علی ششــدانگ یک قطعه زمین بمســاحت 

37/73 متر مربع
1395/7/3

880- اصلی - دو و سه فرعی-آقای ابراهیم میر یوسف 
فرزند سید کاظم و غیره.ششدانگ هر یک 2 باب سراچین 

تحتانی و فوقانی
1195-آقای مرتضی جنابی فرزند مرحوم محمد جواد 

و غیره.ششدانگ قطعه زمین بمساحت 2700 متر مربع
2913-آقــای جــواد نــوروزی فرزنــد عبدالحســین 

.ششدانگ یک قطعه زمین
3079-اداره اوقاف بــه نمایندگی اصغــر عادل فرزند 

عباس ششدانگ یکباب دکان صباغی
3080-اداره حج و اوقاف خوانسار متصدی اصغر عادل 

فرزند عباس و غیره.ششدانگ یکباب دکان عطاری
3081-اداره حج و اوقاف خوانسار متصدی اصغر عادل 

فرزند عباس و غیره.ششدانگ یکباب مغازه 
3082-اداره حج و اوقاف خوانسار متصدی اصغر عادل 

فرزند عباس و غیره.ششدانگ یکباب مغازه
3083-اداره حــج و اوقاف خوانســار متصدی اصغر 
 عادل فرزند عباس وغیره.ششــدانگ قطعه زمین محل

 منبت
3085-خانم فرنگیس آروین راد فرزند محمد ششدانگ 

قطعه زمین بمساحت 85/67 متر مربع
بخش 2:

393-ورثه بانو خاور سلطان علوی فرزند مرحوم سید 
محمود.ششدانگ یکباب اطاق تحتانی

635-آقای مهدی فرخی فرزند محمود و غیره.ششدانگ 
یک قطعه زمین بیدستان

912-آقای حســن مهدویانی فرزند مســعود و غیره.
ششدانگ یک قطعه باب مشجر محصور

5/7/1395
1964-آقــای محمــد هدایتــی فرزند مســیب و غیره.

ششــدانگ یک دســتگاه عمارت که مشــتمل بر 5 باب 
تحتانی و فوقانی

2784-آقای عبدا.. رضایی فرزند حسین ششدانگ قطعه 
زمین بمساحت 268/28 متر مربع

2785-آقای مجتبی حقــی فرزند مرحوم حیدر و غیره.
 ششــدانگ یک قطعه نهالستان بمســاحت 51/60 متر

 مربع
بخش 3:

))شماره یک اصلی بشــرح شــماره های فرعی زیر ((
صحرای ارسور

411-آقای حسین حقی فرزند نعمت ا..و غیره.ششدانگ 
یک قطعه زمین بمساحت 6085 مترمربع

))شماره سه اصلی بشرح شماره های فرعی زیر((کوی 
سنگ شیر

369-خانم حاجیه بــی بی صانعی فرزند ســید هادی 
.ششدانگ یک قطعه زمین

404 و 407-خانم عفت ســید صالحی فرزند سید رضا 
و غیره.ششدانگ ســه باب خانه فوقانی و دو باب خانه 

تحتانی 
6/7/1395

505-آقای فتاح میرشــفیعی فرزند آقــا مهدی و غیره.
ششدانگ یکباب عمارت

623-اشــرف ســمیعیان فرزند محمد جواد.ششدانگ 
قطعه زمین مزروعی بمساحت 1314/89 مترمربع

1425-سید میثم صانعی موسوی فرزند سید اسماعیل 
 ششــدانگ یک قطعــه زمیــن بمســاحت 264/37 متر

 مربع
1426-سید میثم صانعی موسوی فرزند سید اسماعیل 
 ششــدانگ یک قطعــه زمیــن بمســاحت 251/48 متر

 مربع
1427-ســید محمود صانعی موســوی فرزند ســید 

اسماعیل ششدانگ قطعه زمین 298/5 متر مربع
7/7/1395

1428-ســید محمود صانعی موســوی فرزند ســید 

اسماعیل ششــدانگ یک قطعه زمین بمساحت 300/27 
متر مربع

1429-حاجیه خانم بی بی صانعی فرزند ســید هادی 
ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 161/13 متر مربع.

1430-حاجیه خانم بی بی صانعی فرزند ســید هادی 
ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 1131/45 متر مربع

1431-حاجیه خانم بی بی صانعی فرزند ســید هادی 
ششدانگ یک باب خانه بمساحت 333/32 متر مربع

1432-حاجیه خانم بی بی  صانعی فرزند ســید هادی 
ششدانگ یک باب خانه بمساحت 513/83 متر مربع

1433-آقای ســید اســماعیل صانعی موسوی فرزند 
نعمت ا.. .ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 1772/34 

متر مربع  
1434-حاجیه خانم بی بی  صانعی فرزند ســید هادی 

ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 907/62 متر مربع
1435-حاجیه خانم بی بی  صانعی فرزند ســید هادی 

ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 995/12 متر مربع
1436-حاجیه خانم بی بی  صانعی فرزند ســید هادی 

ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 592/59 متر مربع
1437-حاجیه خانم بی بی  صانعی فرزند ســید هادی 

ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 201/95 متر مربع
1438-سید اســماعیل صانعی موسوی فرزند نعمت ا.. 

ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 243/63 متر مربع
))شماره 5 اصلی بشرح شــماره های فرعی زیر(( کوی 

بیدهند
72-آقای سید حسن همایونی فرزند مرحوم سید علی 

ششدانگ 5 باب بناهای تحتانی و فوقانی
1029-ســید قدرت ا.. توکلی فرزند مرحوم ســید فرج.

ششــدانگ قطعه زمین محل خانه بمساحت 36/19 متر 
مربع

10/7/1395
1102-ســید قدرت ا.. توکلی فرزند مرحوم ســید فرج.

ششدانگ یکباب طویله
))شــماره 9 اصلی بشــرح شــماره های فرعی زیر((

صحرای جندرز
48-خانم احترام السادات شفیعی فرزند محمد ششدانگ 

یک قطعه زمین بمساحت 838 متر مربع
64-آقای بهمن محمد خانی فرزند حیدر ششــدانگ یک 

قطعه زمین
200-خانم احترام السادات شفیعی فرزند محمد و غیره.

ششدانگ یک قطعه زمین
356-سید حجت ا.. ذوالفقاری فرزند سید احمد ششدانگ 

قطعه زمین بمساحت تقریبی 318/5 متر مربع
1503-آقــای علی اصغر موســی خانــی فرزند حیدر 

ششدانگ یک باب خانه بمساحت 408/70متر مربع
2870-آقای سید جالل میر شــفیعی فرزند سید رضا 

.ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 334/64متر مربع
11/7/1395

))شــماره 13 اصلی بشــرح شــماره های فرعی زیر((
صحرای جاوان

313-آقای سید فرج ا.. یاســین فرزند سید آقا و غیره.
ششدانگ یک قطعه زمین

319-خانم منصوره سلطانی فرزند علی اکبر ششدانگ 
یک قطعه زمین

360-بانو سکینه شــهریاری فرزند ابوالفضل و غیره.
ششدانگ یک قطعه زمین

810-آقای ســید مجتبی هاشــمی فرزند ســید جعفر  
ششــدانگ یک قطعه زمین بمســاحت تقریبــی 1692 

مترمربع
822-آقای سید مجتبی هاشمی فرزند مرحوم سید جعفر 
بعنوان تولیت بر حبس پدری ششدانگ یک قطعه زمین 

بمساحت تقریبی 1100 متر مربع
835-آقای سید مجتبی هاشمی فرزند مرحوم سید جعفر 
بعنوان تولیت بر حبس پدری ششدانگ یک قطعه زمین 

بمساحت 1813 مترمربع
1395/7/12

1091-آقای احمد رضا حاجعلی فرزند عباس ششدانگ 
قطعه زمین محصور

))شماره 8 اصلی بشرح شماره های فرعی زیر(( حوالی 
هرستانه

43-آقای ســید مصطفی میر صانع فرزند سید حسن و 
غیره.ششدانگ یک قطعه زمین

بخش 4:
))شماره 5 اصلی بشرح شماره فرعی زیر((کوی وادشت

958-بانو صدیقه ملک مختاری فرزند احمد ششــدانگ 
یک دستگاه عمارت

))شماره 18 اصلی بشرح شماره های فرعی زیر(( نهر 
نقوفیانه کوی چهار باغ

175-آقای مهــدی شــفعتی فرزند علی اکبــر و غیره.
ششــدانگ یک دستگاه عمارت بمســاحت 819/45متر 

مربع
671-مهری اورعی فرزند محمد تقی ششدانگ دو باب 

بنای تحتانی و فوقانی
681-مهری اورعی فرزند محمد تقی ششــدانگ یکباب 

بناب تحتانی و فوقانی

1395/7/13
766-خانم اقدس اورعی فرزند علی ششــدانگ یکباب 

بنای تحتانی
834 و 836-بانو عذرا نگهبــان فرزند رضاقلی و غیره.

ششــدانگ یک باب بنای فوقانــی روی داالن و یک باب 
خانه طبقه سوم

835-آقای اسد آقا دشــتی فرزند مرحوم احمد و غیره.
ششدانگ ایوان فوقانی و سرپله متصل به آن

931-آقای محمود دشتی فرزند مرحوم عبدا.. ششدانگ 
دو باب بنای تحتانی و فوقانی بمساحت تقریبی عرصه 

84 متر مربع و اعیانی 74 مترمربع
248-بانو طوبی صانعی موسوی فرزند سید اسماعیل و 

غیره.ششدانگ دو باب بنای تحتانی و فوقانی
1395/7/14

))شماره 26 اصلی بشرح شماره های فرعی زیر((
250-بانو طوبی صانعی موسوی فرزند سید اسماعیل 

و غیره.ششدانگ گوساله دان
251-بانو طوبی صانعی موسوی فرزند سید اسماعیل و 

غیره.ششدانگ یکباب بنای فوقانی روی داالن
389-آقــای فضــل ا.. خراطــی فرزند محمــد و غیره 

ششدانگ سه باب بنای جدید
396-آقــای فضــل ا.. خراطــی فرزند محمــد و غیره.

ششدانگ 5 باب بناها ی تحتانی و فوقانی
400-آقــای فضــل ا.. خراطــی فرزند محمــد و غیره 

.ششدانگ محوطه
922-اداره حج و اوقاف خوانســار بنیابت آقای اصغر 

عادل فرزند عباس .ششدانگ یک قطعه زمین
1395/7/15

1047-موقوفه حاج محمد مهدی حقیقی  بنمایندگی آقای 
اصغر عادل فرزند عباس .ششدانگ یک قطعه زمین

1048-آقای محمد مهدی حقیقــی فرزند مرحوم احمد 
ششدانگ یک قطعه زمین

1130-آقای جمــال امینــی فرزند مصطفــی و غیره.
ششدانگ یک قطعه زمین

1830-اداره حــج و اوقاف خوانســار بنمایندگی آقای 
اصغر عادل فرزند عباس ششدانگ یکباب مغازه

بخش 5:
))شماره 2 اصلی بشرح شــماره فرعی زیر(( صحرای 

خان
190-آقای ســید جالل جعفری فرزند مرحوم حسین و 
غیره.ششدانگ قطعه زمین بمساحت 852/94 متر مربع 

1395/7/17
))شــماره 17 اصلی بشــرح شــماره های فرعی زیر(( 

روستای احمد آباد
96-آقای قاسمعلی دیانتی فرزند علی و غیره.ششدانگ 

یک قطعه زمین بمساحت 19010 متر مربع
))شــماره 19 اصلی بشــرح شــماره های فرعی زیر(( 

روستای الیجند
201-آقای غالمعلی حبیب اللهی فرزند ســید اسماعیل 

ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 1.5 هکتار
41 اصلی مزرعه مصاف 

ورثه مصطفی جــوادی و غیره.ششــدانگ آب و ملک 
مزرعه مصاف

بخش 6
1395/7/18

))شماره 6 اصلی بشرح شــماره فرعی زیر((قریه علی 
آباد

171-آقای ناصر فرج اللهی فرزند محمد علی ششدانگ 
یک قطعه باغ بمساحت 1330.39 متر مربع

))شماره 15 اصلی بشرح شماره های فرعی زیر((قریه 
تیدجان

1317-آقای حیدر مالکی فرزند محمود و غیره.ششدانگ 
یک قطعه زمین

1688-خانم فاطمه دانشگر فرزند مرحوم محمد حسین 
و غیره.ششــدانگ یک قطعه زمین بمساحت 1678/82 

متر مربع
1784-محمد باقر رضا ســلطانی فرزند محمد و غیره.

ششدانگ یک قطعه باغچه
))شماره 16 اصلی بشرح شماره های فرعی زیر((قریه 

قودجان
274-آقــای مانده علی خســروی فرزند علــی و غیره 

ششدانگ یک قطعه زمین
996-آقای عباس اســفندیاری فرزند غالمعلی و غیره.

ششدانگ عمارت
1496-آقای حسین حاجعلی فرزند مرادعلی .ششدانگ 

یک قطعه باغ
1860-آقای رضا حاجی علی فرزند علی ششدانگ یک 

قطعه زمین بمساحت 1021/90 متر مربع
بخش هفت :32 اصلی مزرعه قلعه ابراهیم

آقای روح ا.. قانونی فرزند جعفر قلی و غیره.ششدانگ 
آب و ملک مزرعه قلعه ابراهیم

1395/7/22
تاریخ انتشار: 1395/6/11

م الــف: 141 اداره ثبــت اســناد و امالک شهرســتان 
خوانسار

مزایده اموال غیر منقول
5/110 اجرای احکام شعبه 13 دادگاه عمومی- حقوقی 
اصفهان در نظر دارد جلســه مزایــده ای در خصوص 
کالســه اجرایــی 256/90 ج 13 لــه مجتبــی بابایی با 
 وکالت ســید حمیدرضا نشــاط بــه آدرس: اصفهان-

 خ شیخ صدوق شــمالی- نبش بن بست 13- ساختمان 
عطا- طبقــه دوم- واحــد 5 علیــه مهــدی و علیرضا 
هر دو صالحیــان 1- با وکالت عباســعلی شــعبانیان 
به نشــانی: اصفهان- خیابان شــیخ صــدوق جنوبی- 
ســاختمان برج- طبقــه اول- واحــد یــک و 2- آقای 
عبداله رنجکش عاشــق آبــادی به نشــانی: اصفهان- 
میدان شــهدا- خیابــان فروغــی- قبل از چهــار راه 5 
 رمضان- مقابــل کوچه محبــی- پــالک 450 مبنی بر 
مطالبــه مبلــغ 8/524/034/999 )الباقــی خواســته و 
خســارات( ریال بابت اصل خواســته و ریــال هزینه 
های دادرســی و اجرایی و مبلــغ 175/000/000 ریال 
 حق االجــرای دولتی در روز 5شــنبه تاریــخ 95/7/1 
ســاعت 9  تــا 10 صبــح در محل ایــن اجــرا باالتر از 
دادگســتری کل اســتان اصفهان، جنب بیمه پارسیان، 
طبقه ســوم، واحد 6، شــعبه 13، جهت فروش 11/10 
حبه 72 حبــه از ششــدانگ پالک ثبتــی 7409 بخش 3 
به نشــانی اصفهان- ضلع شــمالی خیابــان ولیعصر 
کنار گذر ســبزه میــدان جنب مســجد خواجــه نظام 
الملک که در تصرف مســتاجرین می باشــد با وصف 
کارشناســی زیر که مصــون از تعــرض طرفین واقع 
گردیده برگزار ننمایند. لذا طالبین خرید می توانند 5 روز 
 قبل از جلســه مزایده به نشــانی ملک از آن بازدید و با

 تودیع نقدی 10 درصد قیمت پایه به حســاب ســپرده 
دادگســتری به شــماره 2171290210008 در جلسه 
مزایــده شــرکت نماینــد. پیشــنهاد دهنــده باالترین 
قیمت برنــده مزایده خواهــد بود. هزینه هــای اجرایی 
بر عهــده محکوم علیــه می باشــد. اوصــاف ملک بر 
اســاس نظر کارشناســی: ملک مورد نظر عبارتســت 
از کاروانســرای متروکــه بهاربند که غیر مســقف و 
مســطح به پالک ثبتــی 7409 واقــع در بخــش 3 ثبت 
اصفهان بــه مســاحت 960/82 متر مربع که توســط 
دیوارهــای قدیمــی از نوع آجــر و خشــت محصور 
 شــده اســت و کف این ملک از نوع خاک کوبیده شــده 
) به مرور زمان( می باشــد این ملک شــمااًل شرقًا غربًا 
مجاور ملک همسایگان می باشــد و در ضلع جنوب به 
دهانه 9/2 متربه کنار گذر فعلی دسترسی دارد. با توجه 
به جمیع جهات و کلیــه عوارض تاثیرگــذار در قضیه 
شــامل موقعیت دسترسی مســاحت عرصه موجود و 
 رعایت کلیه حقوق تجــاری و حقوق متصــور و ثمنیه

 اعیانی دیگر و ســایر علــل خصوصًا میــزان عرضه 
و تقاضــای ملک بــه هنــگام مباشــرت ارزش 6 دانگ 
پالک ثبتــی 7409 با مشــخصات فوق جمعــًا به مبلغ 
13/154/740/000 ریــال و حق الســهم آقــای مهدی 
صالحیان دردشتی از باب مالکیت 4/05 حبه مشاع از 72 
حبه مبلغ 740/000/000 ریال و حق السهم آقای علیرضا 
صالحیان دردشتی از باب مالکیت 7/05 حبه مشاع از 72 
حبه 1/288/000/000 ریال می باشد. مضافًا اعالم می 
گردد که هر کدام از محکوم علیهما مالک 4/05 حبه از 72 
حبه پالک فوق به اضافه اینکه آقای علیرضا صالحیان 
نیز از پالک موصوف 3 حبه از 72 حبه مالک هســتنتد. 
حق الســهم مهدی صالحیــان 740/000/000 ریال و 
 حق الســهم علیرضا صالحیان 1/288/000/000 ریال 

می باشد. 
م الف: 13661 اجرای احکام شــعبه 13 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان ) 494 کلمه، 5 کادر( 
اخطار اجرایی

6/211 شــماره: 689/94 به موجب رای شماره 1094 
تاریــخ 94/11/20 حــوزه 31 شــورای حــل اختالف 
شهرســتان اصفهان که قطعیــت یافته اســت محکوم 
علیه اصغر قنبــری فرزنــد نوراله به نشــانی مجهول 
المــکان محکوم اســت به پرداخت ســه میلیــون ریال 
 بابت اصل خواســته و یکصد و شــصت هــزار ریال 
بابت هزینــه دادرســی و همچنیــن خســارت تاخیر 
تادیه از تاریــخ 94/4/30 تا زمان اجــرای حکم در حق 
خواهان خاطره حشمتی فرزند احمد به نشانی اصفهان 
 خ احمدآباد روبــروی خ شــهید توانا ســاختمان نور 
طبقه اول واحد 102 صادر و اعالم می گردد و پرداخت 
نیم عشــر حق االجرا در حــق دولت.  مــاده 34 قانون 
اجرای احکام: همیــن که اجرائیه به محکــوم علیه ابالغ 
شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم 
 به از آن میســر باشــد و در صورتی که خــود را قادر

 به اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، باید ظــرف مهلت 
 مزبور صورت جامــع دارایی خود را به قســمت اجرا
  تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد، صریحــًا اعــالم

 نماید. 
م الــف:16547 شــعبه 31 حقوقی مجتمع شــماره دو 
شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان ) 191 کلمه، 

2 کادر(  
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گوناگون

خانه داریآشپزی

کوفته یکی از غذاهای اصیل ایرانی اســت که 
خیلی از شــهرها دســتور تهیه منحصر به فرد 
خودشــان را برای آن دارند. در این مطلب هم 
طرز تهیه کوفته هویج و تره را به شــما آموزش 

می دهیم که مختص شهر بروجرد است.
مواد الزم:گوشت چرخ کرده 400 گرم،هویج  
رنده کرده 5 عــدد متوســط،پیاز رنده کرده 1 
عدد متوسط، تره  خردکرده نصف پیمانه،نمك 
و زردچوبه به میزان الزم،گــردوی خردکرده یك دوم پیمانه، آرد نخودچی 4 قاشــق ســوپ 

خوری،تخم مرغ 1 عدد، روغن به میزان الزم
  مواد الزم برای تهیه  ســس كوفته: پیاز خردکــرده 1 عدد کوچك،روغن مایع 1 قاشــق 
سوپ خوری،آرد سفید 1 قاشق ســوپ خوری،رب گوجه فرنگی 1 قاشق سوپ خوری،نمك و 

فلفل به میزان الزم،شکر 3 قاشق سوپ خوری،سرکه یك سوم پیمانه
طرز تهیه: در ظرف مناســبی، گوشــت، هویج، پیاز و تره را با هم مخلوط کنید. آن گاه نمك،  
زردچوبه،  گردو و آرد نخودچی را همراه با تخم مرغ به مواد قبلی بیفزایید و خوب با هم مخلوط 
کنید تا چسبنده شود. قدری از مایه بردارید، در دســت گرد کرده و در روغن داغ سرخ نمایید تا 
تمام کوفته ها آماده شوند. حاال سس کوفته را تهیه کنید و هنگامی که غلیظ شد و آبش به نصف 

رسید، کوفته ها  را به آن بیفزایید. حدودنیم ساعت صبر کنید تا کوفته ها  در سس بپزند.
روش تهیه   ســس كوفته:پیاز را در روغن تفت دهید. آرد را به آن اضافه کنید و تفت دهید تا 
خامی اش گرفته شــود، رب گوجه فرنگی را نیز بیفزایید.اکنون نمك، فلفل، شکر و سرکه  را به 

سس اضافه نمایید، کمی آب افزوده  و صبر کنید تا سس بجوشد.

کتاب »خمینی شهر، شــهری که از نو باید شــناخت« نمایی از صحن 
مســجد جامع واقع درخوزان ، بزرگ ترین اثر باســتانی وقدیمی ترین 
 مســاجد ماربین باتالیف و تحقیق» ســید باقرمیردامادی« منتشــر

شده است.»خمینی شهر« یکی از شهرستان های استان اصفهان است 
که در فاصله دوازده کیلومتری شمال غربی شهر اصفهان قرار دارد.

 این کتاب در هفت بخش، حاوی اطالعاتی است درباره تاریخ، فرهنگ و 
جنبه های مختلف اجتماعی،اقتصادی و زندگی مردم این شهرستان که 

این عناوین را شامل می شود: 
1ـ  نقش تاریخ در جوامع

2ـ  ســیمای شهرســتان،آمار و جمعیت خمینی شــهر، دانشگاه ها، 
صنعت، تعداد شهدا و ایثارگران، آثار تاریخی.

3ـ  مبارزات خمینی شهر با افغان ها، بهائیت و رژیم پهلوی.
 4ـ  مفاخر و مشاهیر علمی و دینی شهرستان.

 5ـ  خاندان میردامادی و خدمات آنان به منطقه اصفهان.
6ـ  شعرا و ادبای شهرستان.

7ـ  خمینی شهردرآیینه تصویر)چشم انداز شهر،آثار تاریخی و بناهای 
مذهبی، علما و مشاهیر خمینی شــهر(، شرح حال نویسنده و فهرست 
منابع و فهرســت مطالب کتاب.  نویســنده درباره مدارک و منابعی که 
دراین اثر ازآنها بهره جسته اســت، می نویسد:»معموال هر نویسنده ای 
برای نوشــته های خود مدارکی بر اعتبارمباحث مطروحه در کتاب می 
افزاید و ارزش کتاب را باال می برد با توجــه به اینکه این اثر بی مقدمه و 
بی سابقه بوده است و تا کنون درباره این موضوع )تاریخ خمینی شهر(

کتابی مستقل و مفصل نوشته و منتشر نگردیده است می توان گفت این 
کتاب اولین اثر مدون در این موضوع است لذا برای به دست آوردن اسناد 
و مدارک معتبر بسیار به زحمت افتادم و مسافرت هایی به شهرستان ها 

کردم و با محققان و دانشمندان زیادی تماس گرفتم .

چگونه یک كیف دستي زنانه را مرتب كنید)2(كوفته هویج و تره  

خمینی شهر، شهری 
كه از نو باید شناخت

می گویند لویی چهاردهم پادشــاه فرانسه در تمام 
عمر خود تنها یك بار به حمام رفت.

با زیاد شــدن مســیحیان، عطر و اســتفاده از آن 
هم زیاد شد.کلیســاها بــرای دوری از فریب های 
شیطانی بر بهداشــت تاکید می کردند. اگر تولید 
عطر در مشــرق زمین تــا حدی فراموش شــده 
بود، ولی عرب هــا هنر و روش های ســاخت آن را 
 با دســتگاه های تقطیــر و لوله هــای مارپیچ زنده

 نگه داشتند. 
آنهــا نقش مهمــی در انتقال عطر به کشــورهای 

اروپایی داشتند.
»کیفی« اولین عطری اســت که ترکیب آن خیلی 
معروف و شناخته شده است. مواد این عطر قدیمی 
از عصاره های گل رز، عنبر و مشك بود که ترکیبی 

از30 عصاره طبیعت بود.
 کشــف الکل کمــك بزرگــی به صنعــت عطر 
کــرد. اولیــن عطری کــه با الکل ســاخته شــد 
 »لودورن« نام داشــت؛ این نام به خاطر یك افسانه 

قدیمی است. 
در این افســانه آمده که ملکه مجارســتان شیفته 
پادشــاه هلند می شــود و برای جلــب رضایت او 

دستور ساخت این عطر را می دهد.
  همســر هنــری دوم، پادشــاه فرانســه، از چند

عطر ساز ایتالیایی خواســت تا در پاریس بمانند و 
از آن زمان کم کم جایگاه عطــر در دنیا از ایتالیا به 

فرانسه منتقل شد.
با آنکــه در قرون وســطی تا حدی شست وشــو و 
نظافت رواج پیدا کرده بود، در رنسانس این عادت 

به خاطر بیماری واگیر طاعون فراموش شد.
 پزشك هنری دوم دستور داد تا تمامی حمام های 
عمومــی را ببندند و به جــای آب از عطر در حمام 
اســتفاده کنند تا با ضد عفونی کردن بتوان با این 

بیماری مقابله کرد.
در فرانسه عطرهایی که بوی بسیار تندی داشتند 
از مشــك و عنبر چرب تهیــه می شــد ولی این 
عطرهای تند باعث شد مردم کمتر به حمام بروند 
چون تا مدت ها بوی آن روی بدن می ماند و نیازی 

به حمام رفتن نبود.
می گویند لویی چهاردهم پادشــاه فرانسه در تمام 
عمر خود تنها یك بار به حمام رفت چرا که  همواره 

از این عطرهای تند استفاده می کرد. 
 بــه مرور زمــان ایــن عطرهــای تند و خوشــبو 
نه تنها بــرای حمــام رفتــن بلکه در ســرویس 
 های بهداشــتی هــم اســتفاده شــد و در زمان 
بیماری های واگیر عطرســازان ســعی می کردند 
 عطرهایی بســازند که عــالوه بر خوشــبو کردن 
 و اســتفاده در حمام و توالــت، ضدعفونی کننده 

هم باشند.

پادشاهی كه در عمرش یک 
بار به حمام رفت!

خواندنی

یك شــرکت نرم افزاری آمریکایی کــه ســنگاپور را به عنوان 
نخســتین مکان آزمایش تاکســی های خودران انتخاب کرده، 
امیدوار است خدمات این تاکسی ها را تا سال 2020 در 10 شهر 

آمریکایی و آسیایی راه اندازی کند.
داگ پارکر، مدیر عملیاتی شرکت nuTonomy به خبرگزاری 
فرانسه گفت: این شــرکت قصد دارد ســال آینده تاکسی های 

خودران را در سه کشور آسیایی دیگر آزمایش کند. 
 وی گفت: مکان های آزمایش تا سه ماه آینده اعالم خواهند شد. 
 این شــرکت هفته گذشته نخستین ســرویس تاکسی خودران 
جهان را در قالــب یك آزمایش محدود بــرای افرادی که به یك 

مرکز تحقیقاتی در سنگاپور دعوت شده بودند، آغاز کرد. 
 شرکت nuTonomy قصد دارد فعالیت تاکسی های خودران را 

در خاورمیانه، آمریکا و انگلیس آزمایش کند. 
 بیش از ده ها نفر در سنگاپور ســواری در تاکسی های خودرانی 
را که در یك مسیر محدود پیرامون موسســات فناوری و علمی 

خارج از منطقه تجاری مرکزی حرکت دارند امتحان کرده اند. 
 مدیر عملیاتی nuTonomy در این باره گفــت: به نظرم افراد 
 از ســواری در خودرویی کــه خودش رانندگی مــی کند، کامال 
هیجــان زده هســتند و اگرچــه ممکــن اســت در ابتــدا 
دچــار وحشــت شــوند اما پــس از طــی اندکــی از مســیر، 
کامــال لــذت مــی برنــد. خــودروی تحــت آزمایــش، یك 
 خــودروی برقــی میتسوبیشــی اســت کــه در آن تغییراتی 
 داده شــده اســت و مســافتی بــه طــول چهــار کیلومتر را 
 می پیماید. ســفرهایی کــه با این خــودرو صــورت می گیرد 
رزرو   nuTonomy هوشــمند  تلفــن  برنامــه  طریــق   از 
 می شــود و در حال حاضر تنهــا از طریق دعوت امــکان پذیر

 می باشــد.پنج خودروی آزمایشــی دیگر، ماه آینده به ناوگان 
تاکســی هــای خــودران nuTonomy اضافه می شــود. این 
تاکســی ها که به لیزر پیشــرفته، رادار و دوربین مجهز هستند، 
تاکنون در میان اتوبوس ها حرکت کــرده، در خطوط عابرپیاده 
حرکتشان آهســته شــده و با صحنه های خیابانی برنامه ریزی 
نشــده تطبیق یافته اند.  شــرکت nuTonomy در اجرای این 
 طــرح آزمایشــی از حمایت کامل دولــت ســنگاپور برخوردار

 بوده است.

خدمات تاكسی های خودران 
در ۱۰ شهر جهان

روزگاري کیــف دســتي خانم ها فقــط براي 
تزئین به کار مي رفت ولي در حال حاضر کیف 
یك همراه مناســب براي خیلي از مناســبات 
بــراي خانم هاســت، بــه همین دلیل شــما 
ازپیشنهادهاي ما براي مرتب نمودن کیف خود 

استفاده کنید.
 مرحله 3: شــما ممکن اســت از یك کیف 
کوچك براي یك مناسبت و یا یك کیف بزرگ 
در جاي دیگر استفاده کنید. شما بسته به نوع شرایط خود و کیفتان مي توانید چند وسیله را از 
کیف خود حذف و یا به آن اضافه کنید به عنوان مثال، شما در کیف دستي کوچك مي توانید قلم 
و دفترچه یادداشت داشته باشید ولي در کیف بزرگ تر مي توانید به قلم و دفترچه، تقویم و نقشه 

نیز اضافه کنید. به یاد داشته باشید که هر چند روز یك بار کیف پول خود را تمیز کنید.
 مرحله 4: جا به جایي وســایل خود را آغاز کنید. کیف پول و کیف دارو را که همیشــه باید در 
دسترس باشــد در اولویت قرار دهید. معموالْ در کیف بزرگ یك کیف دستي کوچك نیز براي 

خود تعبیه کنید. 
ممکن است شما در محل کار خود مجبور شوید به ماموریت کوتاه اداري بروید و به بردن کیف 
دستي بزرگ نیازي نباشد، در آن صورت مي توانید کیف دستي کوچك را که فقط وسایل مورد 

نیاز در آن قرار دارد با خود ببرید.
 مرحله 5: کیف دستي خود را براي مرتب نمودن بررسي کنید، کیف هاي کوچك پالستیکي و 
یا پارچه اي براي مصارف داخل کیف شما وجود دارد. بعد از اینکه شما کامال کیف خود را مرتب 

کردید، استفاده از آن به مراتب براي شما در هر شرایطي راحت تر مي شود.

به گزارش خبرنــگار زاینده رود، امیراحمد زندآور، شــهردار 
فالورجان در جمع خبرنگاران با اشــاره به اینکه شهرداری ها 
سازمان های گسترده ای هســتند که وظایف متعددی دارند، 
اظهار داشــت: از این رو در حــال حاضــر 400 وظیفه برای 
شهرداری تعریف شــده و این درحالی است که یك وزارتخانه 

تنها 25 وظیفه اصلی بر عهده دارد. 
وی با تاکید بر اینکه  اقدامات شــهرداری ها باید  بر اســاس 
برنامــه و دارای برنامه ریزی باشــد، بیان داشــت: نباید در 
شهرداری ها، سلیقه محوری وجود داشته باشد و برای توسعه 

پایدار شهری باید طبق برنامه ها پیش رفت. 
شــهردار فالورجان عدم پایداری را دلیل اصلی بســیاری از 
مشــکالت ایجاد شده در شهرداری ها دانســت و ابراز داشت: 
توافقات شــهرداری ها باید قانونمند و بــه روش علمی انجام 
شود، همچنین برنامه ها و استراتژی های شهرداری ها باید بر 

اساس عقالنیت باشد. 
وی با اشــاره به اینکه شــهرها از زمان های گذشــته )قبل از 
اسالم( وجود داشــته اند، اضافه کرد: در حال حاضر شهرها در 
 حال توسعه هســتند و از ســال 1335 تا 1385 در یك دوره 
50 ســاله تعداد شــهرها از 199 عدد به یك هزار و 20 شهر 

افزایش یافته است. 
زندآور با اشــاره به بودجه شــهرداری فالورجان در سال 92 
بیان داشــت: بودجه شهرداری در این ســال چهار میلیارد و 
300 میلیون تومان بود که در سه ماهه آخر سال7/5 میلیارد 
تومان وصــول کردیم و حدود ســه میلیــارد افزایش درآمد 

داشتیم. 
وی بودجــه ســال 93 شــهرداری فالورجــان را نیــز 11 
میلیارد تومان اعــالم کرد و افزود: این در حالی اســت که در 
حسابرســی های این ســال نیز موفق به وصول 14 میلیارد 

تومان درآمد شده ایم.
شــهردار فالورجان اضافه کرد:  همچنین در سال 93 بودجه 
شهرداری فالورجان،  15 میلیارد تومان پیش بینی و مصوب 

شده بود که به همان میزان هم وصول شده است.
وی در خصوص بودجه سال جاری شــهرداری فالورجان نیز 
بیان داشت:بودجه امســال 16 میلیارد تومان بوده است که 

بیش از 99 درصد آن را وصول کرده ایم.

شــهرداری فالورجان به نهــاد فرهنگی تبدیل 
شده است

زندآور به مباحث فرهنگی در این شــهر اشــاره کــرد و ابراز 
داشــت: شــهرداری با برگــزاری همایش هــای فرهنگی، 
برنامه های خوبی در این خصوص دارد و شهرداری فالورجان 

به یك نهاد فرهنگی تبدیل شده است. 
وی به توســعه فضای ســبز در این شهر اشــاره کرد و گفت: 
فضای ســبز به ازای هر نفر در این شــهر 21 مترمربع است 
و در مقایســه با شــهر اصفهان که 26 مترمربع است، چندان 

فاصله ای ندارد. 
شهردار فالورجان با اشــاره به اینکه پنج هزار اصله درخت در 
فالورجان کاشته  شــده اســت، افزود: از دیگر اقدامات برای 

ایجاد فضای سبز در این شهر، ایجاد پارک های محلی است.
زندآور به ناحیه و محله بندی در شــهر فالورجان اشاره کرد و 
بیان داشت: محله گارماسه با هشــت الی 9 هزار نفر جمعیت 
تبدیل به یك ناحیه خدماتی شــده اســت که بســیاری از 

خدمات شهرداری در این منطقه وجود دارد. 
طرح تفصیلی فالورجان به كمیســیون ماده پنج 

ابالغ شد
وی به طرح تفصیلی شــهر فالورجان اشاره کرد و گفت: طرح 
جامع شهرسازی در سال 93 تهیه و برای تصویب کمیسیون 

ماده پنج به استانداری ابالغ شده است. 
شــهردار فالورجان به طرح جدیدی در حاشــیه زاینده رود 
از پل توحید تا پل غدیر این شهرســتان اشــاره کرد و گفت: 
 این طــرح برای ســاماندهی اطراف رودخانــه در نظر گرفته 
شده اســت که هزینه آن در بودجه ســال جاری شهرداری 

مشاهده می شود. 
زندآور بــه تفاهم نامــه میان شــهرداری فالورجــان و آب 
منطقه ای اصفهان اشاره کرد و افزود: این تفاهم نامه برای بلوار 
مالصدرا با عرض 40 متر رفع شده اســت که 20 متر مربوط 
به شــهرداری فالورجان و 20 متر آن مربوط به آب منطقه ای 

اصفهان است. 
وی با بیان اینکه 40 میلیــارد تومان بودجه در بخش عمرانی 
هزینه شــده اســت، اضافه کرد: بودجه امســال شهرداری 
فالورجان  50  میلیارد تومان اســت که شــامل بخش های 

عمرانی و بخش آزادسازی است. 
شهردار فالورجان به ورودی شــهر اشاره کرد و گفت: ورودی 
این شهر از دیوارهای بتنی تشکیل شده بود که نمای داخلی 
شهر را می پوشاند و از بیرون نیز نمای زیبایی نداشت که برای 
رفع  این مشکل  از نرده های فلزی استفاده شد و این امر سبب 

شد شهر از بیرون  نیز قابل مشاهده باشد. 
زندآور به خروجی شهر اشــاره کرد و گفت: در گذشته مردم 
برای خروج از شهرســتان از اتوبان ذوب آهن خارج می شدند 
که این امر  باعث تصادف می شــد اما در حال حاضر 600 الی 
700 متر مسیر جدید به این اتوبان اضافه شده  که رفت و آمد 

مردم برای خروج از شهر را آسان تر و ایمن کرده است. 
فاضالب فالورجان مشکلی ندارد

شــهردار فالورجان با بیان اینکه فاضالب شهر هیچ مشکلی 
 ندارد، گفت: اکثر محالت به شــبکه فاضالب متصل هستند

 به گونه ای کــه 90 درصد محالت به شــبکه فاضالب متصل 
است. 

وی همچنین با اشــاره به میدان جمهوری اســالمی شــهر 
فالورجان نیــز اضافه کرد: این میــدان بزرگ ترین میدان در 
شهر فالورجان اســت که زیرســاخت های آن فراهم شده و 
300 میلیون تومان بودجه برای آن در نظر گرفته شده است. 
همچنین پل هوایی این شــهر از طریق بخــش خصوصی با 
هزینه ای بالغ بر 300 میلیون تومان در شهر نصب شده است. 

شــهردار فالورجان به ترمینال مینی بوس و تاکسیرانی شهر 
اشاره کرد و گفت: اقدامات الزم برای ساماندهی این قسمت از 
شهر در نظر گرفته شده تا عبور و مرور مردم به راحتی صورت 

گیرد. 
اجرای ۱۱ پــروژه عمرانی بــا 4۰ میلیارد تومان 

اعتبار 
زندآور با اشاره به پروژه های عمرانی انجام شده در شهرداری 
فالورجان، اضافه کرد:  برای انجام 11 پــروژه عمرانی در این 

شهرداری، بالغ بر 40 میلیارد تومان هزینه شده است. 
وی ادامه داد: افتتاح  پروژه ورودی و خروجی اتوبان ذوب آهن 
به  شهر، افتتاح پروژه میدان بزرگ جمهوری اسالمی، افتتاح 
پروژه تعریض بلــوار 45 متری امام خامنــه ای، افتتاح پروژه 
پارک ســوار اتوبوس و مینی بوس شهر، افتتاح پروژه ایستگاه 
تاکسی بین شــهری، کلنگ زنی احداث زورخانه، کلنگ زنی 
احداث بلوار مالصدرا، کلنگ زنی و مرمت پل تاریخی شــهر، 
کلنگ زنی عملیات ساماندهی و زیباسازی حاشیه زاینده رود 
 و میدان میــوه و تره بار از جملــه 11 پروژه آمــاده افتتاح و 
کلنگ زنی شهرداری فالورجان به مناسبت هفته دولت است.

فالورجان به لحاظ فرهنگی دچار مشکل است
شــهردار فالورجان با بیان اینکــه به لحاظ فرهنگی شــهر 
فالورجان دچار مشکل شده است، اضافه کرد:  دو هزار و 300 
متر زمین شــهرداری برای اقدامات فرهنگی خریداری شده و  
علی رغم اینکه در سال گذشته کلنگ زنی شده، اما  هیچ گونه 

اقدامی هنوز انجام نشده است.  
زندآور با اشــاره به اینکه فالورجان ســومین شــهر به لحاظ 
مشــکل تراکم جمعیت در کشور اســت، گفت: جمعیت این 
شهرســتان کمتر از 50 هزار نفر اســت که البته  12 هزار نفر 
افغانی نیز در این شــهر زندگی می کنند و جزو آمار رســمی 
محسوب نمی شوند.  وی ادامه داد: بلوار درچه به فالورجان با 
طول یك هزار و 150 متر رفت و برگشت از جمله پروژه هایی 
است که دو ســال و نیم زمان برده و تاکنون مسیر رفت بلوار 

تمام شده و مسیر برگشت نیز در حال انجام است.
شهردار فالورجان گفت: گلستان شــهدا از جمله مکان هایی 
بود که توسط شهرداری ساماندهی شد و بالغ بر 270 میلیون 

تومان هزینه در برداشته است.
زند آور با بیان اینکه برای ایجاد آرامســتان جدید، اقداماتی 
صورت گرفته اســت، افــزود: در این خصوص با شــهرداری 

فوالدشهر در حال مذاکره هستیم.
وی ادامه داد: پل فالورجان تا کنون برای بازســازی، دویست 
میلیون تومان هزینه در برداشته و مقرر شد تا فقط عابر از این 

پل عبور کند.
 همچنین از جمله شکایات مردم به شهرداری آسفالت 140 

کوچه طویل است.

با حضورشهردار فالورجان؛

11 پروژه عمرانی در فالورجان بهره برداری شد
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پیامبر اكرم )صلی ا... علیه و آله(: 
 از خوردن دارو تا زمانی که می توانی  تحمل کنی بپرهیز.
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