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رییس پژوهشکده جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه اصفهان با بیان اینکه 
بحران آب یکی از مســائل مهم کشور اســت که برخی فکر می کنند با 
انتقال آن از یک حوضــه به حوضه دیگر می توان بــا این بحران مقابله 
کرد، گفت: بهره برداری نادرســت از منابع آب اســتان اصفهان و عدم 
توجه به مســائل آمایش سرزمین، ســبب ایجاد محدودیت این منبع 
شده است. حســین مختاری با اشــاره به اینکه آموزش و پژوهش دو 
هدف اصلی دانشــگاه ها اســت، اظهار کرد: اهداف پژوهــش رفع نیاز 

صنعت، دولت و جامعه و همچنین اختراعات...

بازار اصفهان
در تسخیر چین

سرمایه گذاری روی آب!
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عراقچی در نشست خبری:

مذاکره با آمریکا تمام شد

قوی ترین مرد جهان
به ذوب آهن پیوست

به دلیل بی توجهی به مدیریت پسماند؛

۱۸ شهردار و دهیار چهارمحال
به دادگاه معرفي شدند

7

استاندار اصفهان گفت: وقتی در دیدارها برای آیت ا... 
رفســنجانی از زاینده رود می گفتم، ایشان به طور 
مرتب سوال می پرسیدند و نکته ای نبود که راحت 
از کنارش عبور کنند. رسول زرگرپور عصر روز شنبه 
در پایان جلسه شورای اداری اســتان اصفهان که با 

حضور حجت االسالم و المســلمین مجید انصاری، 
معاون حقوقــی رییس جمهور برگزار شــد، به ذکر 
خاطره ای از آیت ا... هاشــمی رفسنجانی پرداخت و 
اظهار کرد: ما هر ســال عادت داشــتیم که در اوایل 

زمستان به دیدن ایشان برویم. سال پیش...

آیت ا... هاشمی رفسنجانی
به راحتی ازکنارزاینده رود نمی گذشتند

اصفهان قطب گردشگری است، اما با وجود بحران آب، 
رویکردهاعوض نمی شود؛

جای محکم چشم بادامی ها
در صدر کشورهای واردکننده به ایران؛

ادامه در صفحه 12

استاندار اصفهان:

جنگ تمام عیار در مقابله
با آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان

شهردار اصفهان، اصناف و اتحادیه هاي سطح شهر را نزدیک ترین 
مشاوران شــهرداري اصفهان دانســت و گفت: این مجموعه هاي 
اقتصادي به دلیل گستردگي و ارتباط مستقیم با آحاد مردم، مانند 
قلب اقتصادي جامعه عمل مي کننــد. مهدي جمالي نژاد صبح روز 
گذشــته در دیدار با اصناف و اتحادیه هاي ســطح شهر اظهار کرد: 
شهرداري، اصناف را نزدیک ترین مشــاوران خود مي داند و دست 
آنها را  براي حل مسائل مختلف شهري مي فشارد؛ چرا که اصناف از 
دلسوزترین مجموعه هاي فعال در شهر هستند که همواره پشتیبان 
شهرداري بوده اند. وي ادامه داد: شهرداري اصفهان سال هاي سال 
اســت که با اتاق اصناف ارتباطات نزدیک و تنگاتنگ داشته و دارد؛ 
به طوري که امروزه مي توان گفت شــناخت کاملي نســبت به این 
مجموعه در مدیریت شــهري ایجاد شده است. شــهردار اصفهان 
وجود هیئت رییسه قوي در اتحادیه اصناف را دلیل محکمي بر این 
ارتباطات و شناخت قوي دانست و گفت:  این روابط باعث گسترش 
همکاري هاي دو جانبه بین مدیریت شــهري و اتاق اصناف شــده 
است. جمالي نژاد با تاکید بر اینکه دوران ســخت و شکننده اي را 
از لحاظ اقتصادي پشت ســر مي گذاریم، یادآور شد: سال گذشته 
بسته اي براي توسعه اقتصادي شهر تعریف شد؛ به طوري که در حال 
حاضر شــرایط اقتصادي اصفهان به مراتب از دیگر کالن شهرهاي 
کشــور بهتر اســت. وی ضمن ابراز خرســندی از انتخاب رسول 
جهانگیری عضو شورای شهر اصفهان، به سمت رییس اتاق اصناف 
استان نیز خاطرنشان کرد: وجود ایشان در بدنه شورای شهر باعث 
ایجاد یک رابطه دوسویه و قوی بین اصناف و شهرداری اصفهان شده 
است که حضور امروز )دیروز( بنده در جمع اصناف، نمونه ای از این 
تعامل به شمار می رود. وي در ادامه به نقش موثر بازاریان و اصناف 
در تحول اقتصادي شهرها اشاره کرد و گفت: در اقتصاد ایران، اصناف 
به عنوان آخرین حلقه اقتصادي، اهمیت ویژه اي در رشد و پویایي 
اقتصاد کشور داشته و به دلیل گستردگي و ارتباط مستقیم با آحاد 
مردم، مانند قلب اقتصادي جامعه عمل مي کنند. جمالي ن ژاد گفت: 
سیاست مدیریت شهري، بستر ســازي براي حضور اصناف در شهر 

است؛ چراکه خدمت به اصناف را افتخار خود مي دانیم.

شهردار اصفهان:
اصناف

مشاوران شهرداري اصفهان هستند

خبر آخر

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان خبر داد:
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پیشنهاد سردبیر:
ضربه کاری یمنی ها بر پیکره مزدوران سعودی

اطالعاتبرجامانتخاباتدیدگاه

عضو شورای مرکزی مجمع نیروهای خط امام)ره( تاکید 
کرد: رییس مجمع تشــخیص مصلحت نظام باید مورد 
تایید همه جناح های سیاسی بوده و در دعواهای سیاسی 

نباید برچسب داشته باشد.
حجت االسالم والمسلمین هادی غفاری درباره گزینه هایی 
که این روزها بعد از رحلت آیت ا... هاشمی رفسنجانی برای 
ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح می شوند، 
گفت: حجت االســالم والمســلمین ناطق نــوری برای 
ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام مناسب است. او 
شخصی اســت معتدل و از همه مهم تر متهم به باندبازی 
و گروه گرایی نیست. وی در ادامه افزود: ناطق نوری دارای 
سوابق انقالبی است. او مورد توجه امام)ره( بود و رهبری نیز 
به وی اعتماد دارد. ناطق نوری شخص شایسته و با سوادی 

است که می توان گفت بهترین گزینه است. 
رییس موسسه الهادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا 
این احتمال وجود دارد که رهبری تا اسفند ماه که موعد 
قانونی انتخاب رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام است 
فردی را انتخاب نکنند؟ اظهار داشت: فکر نمی کنم چنین 

چیزی اتفاق بیفتد و رهبری تکلیف را روشن خواهند کرد.

عالء الدین بروجردی نماینده مردم بروجرد در مجلس 
شورای اســالمی با اشــاره به ســالروز اجرای برجام و 
دســتاوردهای این توافق بین المللی برای ایران، گفت: 
محور و هدف اساســی و اصلی توان هسته ای، برداشته 

شدن تحریم ها بود.
رییس کمیســیون امنیــت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس تاکید کرد: ما در برخــی عرصه ها که مربوط به 
آمریکایی ها نبوده و مربوط به توافق انجام شــده است 
مثل مقوله  تحریم های نفتی که باالخره نمی توانستیم 
در زمان تحریم ها نفــت صادر کنیم، موانــع را مرتفع 

کردیم.
این نماینده مجلس در پاســخ به ســوالی درباره آینده 
توافق هسته ای ایران و 1+5 تصریح کرد: معتقدم ایران 
شش کشور را در راستای توافق هسته ای در مقابل خود 
دارد و عمال با این کشــورها به غیر از آمریکا مشکلی در 
اجرای برجام نداریم؛ بنابراین مشکل اساسی را در اجرای 
برجام، آمریکایی ها ایجاد می کننــد و به دلیل نفوذی 
که در کشورهای دیگر دارند، در صدد اعمال نفوذ خود 

هستند که البته باید این سد را بشکنیم.

عضو شورای مرکزی مجمع نیروهای خط امام)ره( :

رییس مجمع باید مورد تایید 
همه جناح های سیاسی باشد

بروجردی تاکید کرد:

 آمریکا؛ مشکل اساسی اجرای 
برجام

قائم مقام حزب اعتماد ملی:

یکی از دغدغه های مرحوم 
هاشمی، انتخابات 96 بود

وزیر اطالعات خبر داد:

تالش تروریست ها برای 
سوءاستفاده در زمان انتخابات

حجت االسالم والمسلمین رسول منتجب نیا قائم مقام 
حزب اعتماد ملی گفت:در دیداری که ســه ماه پیش به 
همراه تعدادی از دبیران احزاب اصالح طلــب با آیت ا... 
هاشمی رفسنجانی داشتم وی بسیار نگران دکتر روحانی 
و حمالت و هجمــه هایی که بر رییس جمهــوری وارد 

می شود، بود.
وی تصریح کرد: مرحوم این دغدغه را داشــت ؛بنابراین 
همه باید تالش کنند انتخابات 96 به گونه ای باشــد که 

روح پاک ایشان از این عملکرد خوشحال شود.
وی در خصوص تاثیــرات فقدان رییــس فقید مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام بر انتخابات آتی گفت: آنهایی 
که می خواهند در انتخابــات 96 نامزد معرفی یا از فردی 
حمایت کنند، همچنین نامزدهــا و مجریان و ناظرین بر 
انتخابات باید تالش کنند انتخابات پرشور و پر رونق برگزار 
شــود . منتجب نیا ادامه داد: این آرزوی مرحوم آیت ا... 
هاشمی رفسنجانی بود و به صراحت به ما گفت که نگرانم 
و همه باید تالش کنیم آقای روحانی رای بسیار باالیی را 

به دست آورد.

حجت االسالم سیدمحمود علوی وزیر اطالعات در حاشیه 
هفتمین همایش غــزه نماد مقاومت کــه در مجموعه 
فرهنگی حوزه هنری برگزار شــد در پاسخ به این سوال 
که تمهیدات پیش بینی شده در مقابله با ورود گروه های 
تروریســتی به داخل کشور چگونه اســت و تاکنون چه 
توفیقاتی را به دســت آورده اید؟ اظهار داشت: برخالف 
اینکه در بسیاری از کشورها تروریست ها موفق به انجام 
اقدامات تروریســتی شــده اند؛ اما تا االن در جمهوری 

اسالمی ایران موفق به اقدام تروریستی نشده اند.
وزیر اطالعات در پاسخ به این سوال که با توجه به پیش رو 
بودن انتخابات 96 و قرار گرفتن در آســتانه برگزاری آن 
وضعیت امنیت مربوط به انتخابات چگونه است؟ تاکید 
کرد: اینکه طبیعی اســت در هر مناســبتی از جمله ماه 
محرم و صفر، ماه رمضان، شــب قدر، انتخابات و .. سعی 
می کنند از دل مشغولی مردم و مسئولین به مناسبت های 
این چنینی سوءاستفاده کنند و به اصطالح خودشان نیز از 
این فرصت ها استفاده کنند که تا االن سربازان گمنام امام 

زمان )عج( فرصت چنین بهره برداری را به آنها نداده اند.

عکس روز

مجلس تصویب کرد؛

الزام دولت برای گسترش فعالیت 
احزاب و تشکل های سیاسی

مکاتبه چمران برای تغییر زمان 
ثبت نام انتخابات شورای شهر

بازداشت اعضای سازمان اطالعات
 در مفاسد اقتصادی کذب است

نمایندگان در مصوبه ای در برنامه ششــم توســعه، دولت را موظف 
کردند که برنامه ریزی های الزم را برای توســعه سیاسی و گسترش 

فعالیت های احزاب و تشکل های سیاسی انجام دهند.
نمایندگان مجلس بعد از اتمام بررسی مواد الیحه برنامه ششم توسعه 
وارد رسیدگی به پیشنهادات نمایندگان برای الحاق به برنامه ششم 
توسعه شدند. بر این اساس، کواکبیان نماینده تهران پیشنهادی که 
به امضای احسان و امیرحسین قاضی زاده و کاظم دلخوش رسیده بود 
را مطرح کرد که این پیشنهاد بعد از بیان اظهار نظر محسن کوهکن 
نماینده لنجان به عنوان مخالف و حشمت ا... فالحت پیشه نماینده 
کرمانشاه به عنوان موافق با 111 رای موافق، 75 رای مخالف و 3 رای 

ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
طبق این مصوبــه دولت موظف اســت برنامه ریزی های الزم جهت 
توسعه سیاسی را با توجه به تمهیدات الزم برای گسترش فعالیت های 
اجرایی و تشکل های سیاســی فراهم کرده و در این زمینه آیین نامه 

مربوطه را متناسب با بودجه سنواتی تنظیم کند.

تنها چند ماه دیگر به زمان ثبت نام و برگزاری پنجمین انتخابات دوره 
شورای اسالمی باقی مانده و براساس زمانبندی اعالم شده، متقاضیان 
و کاندیدا می توانند از 30 اســفندماه تا 6 فروردین، با حضور در مبادی 

ذی ربط نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.
زمان ثبت نام این دوره انتخابات، انتقاداتی را به همراه داشــت؛ چرا که 
دقیقا همزمان با تعطیالت رسمی سال جدید است به گونه ای که احمد 
دنیامالی رییس کمیســیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تهران 
در تذکر پیش از دستوری در صحن علنی شورای شهر تهران، خواستار 
تغییر این زمان شد. مهدی چمران رییس شورای اسالمی شهر تهران نیز 
در گفت وگو با ایسنا، با اعالم خبر مکاتبه با مسئوالن در این رابطه گفت: 
نامه ای از سوی شورایعالی استان ها برای وزیر کشور ارسال خواهیم کرد 
و در آن نامه ضمن بیان دغدغه های خود در مورد زمان نامناسب ثبت نام، 

از آنها می خواهیم زمان ثبت نام را اصالح کنند.

سردار حسین نجات جانشــین سازمان اطالعات ســپاه پاسداران در 
حاشیه بازدید از نمایشگاه توانمندی های اطالعاتی مرکز مقابله با جرایم 
سازمان یافته اقتصادی سازمان اطالعات ســپاه، پیرامون فضاسازی 
عناصر معاند و ضدانقالب علیه این ســازمان گفت: از آنجا که مقابله با 
جریان های جاسوســی که قصد نفوذ در ارکان قدرت نظام جمهوری 
اسالمی را دارند و برخورد با گروهک های تروریستی که به دنبال ایجاد 
ناامنی در کشور هســتند از اولویت های اصلی سازمان اطالعات سپاه 
اســت، برخوردهای اخیر صورت گرفته با شبکه های فساد اقتصادی و 
برخی عناصر جاسوسی در حوزه فرهنگی و اجتماعی موجب به خطر 
افتادن و تقالی مفسدان و جاسوسان و فضاسازی رسانه های مرتبط با 
آنها علیه این سازمان شده است. جانشین سازمان اطالعات سپاه درباره 
انتشار شــایعاتی در خصوص دخالت بعضی از اعضای این سازمان در 
مفاسد اقتصادی و دســتگیری آنها، این موضوع را کذب و دروغ سازی 
برخی رسانه های وابسته به دشمن دانست و افزود: دروغ پردازی چند 
رســانه معلوم الحال طی چند روز اخیر، تالشی از سوی عناصر مرتبط 

با متهمان دستگیر شده برای جلوگیری از روند رسیدگی قضایی است.
وی در ادامه به فــارس اعالم کرد: در روزهای آتــی خبرهای مهمی از 
برخورد با باندهای متخلف و بزرگ اقتصادی و شبکه های نفوذی مرتبط 

با سرویس های بیگانه به اطالع مردم خواهد رسید.

بین الملل

مردم بحرین در اعتراض به احکام اعدام فعاالن سیاســی 
از سوی دستگاه قضایی، در مناطق مختلف کشور دست 
به تظاهــرات زدند. منابع محلی به شــبکه العالم گفتند: 
تظاهراتی خشــم آلود از منطقه محاصره شــده الدراز در 
اعتراض به حکم اعدام بازداشت شدگان سیاسی آغاز شد، 
این در حالی است که هزاران نفر در منطقه السنابس نیز 
به خیابان ها آمدند. این منابع افزودند که رفت و آمدها در 
خیابان السنابس به طور کامل مختل شده است و خبرها 
حاکی از حضور تظاهرکنندگان خشمگین است و صدای 
تکبیرگویی، خیابان های الســنابس را پر کرده اســت. 
تظاهرکنندگان شعار »حمد قاتل« در اشاره به حمد بن 

عیسی بن سلمان آل خلیفه پادشاه بحرین، سر دادند.

 شعارهای جدید
 در تظاهرات بحرینی ها 

در ادامه اهم سخنان عراقچی را می خوانید:
 کشورهایی که مدعی بودند ایران به دنبال سالح هسته ای است، 
امروز به اشــتباه خود پی برده اند. امروز موضــوع PMD به برکت 
برجام به طور کامل حل شده است. برنامه هسته ای ایران به طور 
مشــروع ادامه دارد و ما روی ماشــین های معقول کار می کنیم. 
همچنین طی 15 ســال به غنی ســازی صنعتی خواهیم رسید.

عالوه بر اینها همکاری صلح آمیز هســته ای ما با کشورهای دیگر 
ادامه دارد. 

 فضایی که در مقابل برنامه هســته ای ایران ایجاد شــده، قابل 
مقایســه با قبل نیســت. برجام زوایای زیادی همچون سیاست 

داخلی، خارجی، بدعهدی آمریکا و غیره دارد. 
 شــورای امنیت در آخرین قطعنامه خود ایران را موثر در تمام 
مسائل می داند. برجام یک دستاورد است. مصداق بارز آن هم این 
موضوع است که ترامپ، آن را فاجعه ای برای آمریکا و دولت اوباما 

دانست.
 در طول یک سال گذشته، شاهد بدعهدی و تعلل هایی از سوی 
آمریکا و برخی کشــورها بودیم و خصومت آنها هر روز بیشــتر 
می شود.آنها و متحدانشــان هر کاری کردند تا برجام را در موانع 

بپندارند؛ اما با هوشیاری ما این موضوع محقق نشد.
 برجام بایــد تحریم ها را از ســر راه برمی داشــت. به نظرم همه 
تحریم هایی که بر ســر اقتصاد ایران وجود داشت، با برجام از بین 
رفت مثال خرید هواپیمــا از نمونه های بارز آن اســت.ما با تمام 
سنگ اندازی های غرب مقابله کردیم. آنها بعد از برجام خواستند 
که ســهم ما از برجام را زیر ســوال ببرند که با مقابله ما شکست 

خوردند.
تحریم مانع فــروش نفت، از مصادیق مهم گشــایش در اجرای 
برجام اســت. برجام کار خود را به خوبی به انجام رسانده  و هنوز 

موانعی وجود دارد که مربوط به برجام نیست. 

 ما از تمام دستگاه های زیربنایی استعالم کردیم و گزارش به ما 
رسید که همه چیز رو به رشد است. 

 در زمینه بانکی، هنوز تمام مشــکالت برطرف نشده است که 
این موضوع ربطی به برجام ندارد. در قرارداد خرید هواپیما کانال 
بانکی به خوبی ایجاد شده و مسیر خوبی در حال طی شدن است. 
حالت بانکی ما به حالت عادی بازگشته؛ من بارها از دوستان بانکی 
شنیده ام که درست است مشکالت بانکی وجود دارد؛ اما ما به هیچ 

وجه در بن بست  نیستیم.
 در مورد برجام موضوع مخفی وجود نــدارد و ما نیز مذاکره ای با 
آمریکایی ها جز در مســائل فنی برجام نداریم. در مجموع در یک 
سال گذشته، برجام خوب کار کرده اســت و ما امروز از غربی ها و 
آمریکا طلبکاریم چون در مســیر برجام تعلل کرده و خلل ایجاد 
کرده اند. ما در مورد برجام مذاکره مجدد نخواهیم کرد و اگر ترامپ 

آن را پاره کند، ما آن را آتش می زنیم.
 اجرای درســت و با حســن نیــت برجــام، اصــوال از وظایف 
مذاکره کنندگی است. مذاکرات هســته ای ما با آمریکایی ها تمام 
شده و هیچ مذاکره سیاســی دیگری با آنها نداریم. از دید ما همه 

چیز تمام شده است.
 خیلی ها در آمریکا برجام را شکست می دانند. آنها می خواستند 
غنی سازی ما را به صفر برســانند، اما در نبرد اراده ها ما به پیروزی 

رسیدیم.
 برجام یک واقعیت تثبیت شــده اســت. اگر خللی ایجاد شود، 

برنامه های هسته ای ما به سرعت به حالت قبل بازمی گردد.
 در صورت نقض برجام، ما به شورای امنیت شکایتی نمی کنیم 
چون خارج از بحث اســت. طبق بند 36 در صورت نقض برجام، 

واکنش ما بازگشت به برنامه هسته ای قبلی است.
 ) در پاسخ به ســوالی در مورد لغو برنامه متن و حاشیه (: صدا و 
سیما بعد از نشست کمیســیون مشــترک برجام در وین، مرا با 
شــرایطی دعوت به برنامه زنده کرد؛ اما چند ساعت بعد دبه کرد 

و شرایط را عوض نمود. 
 مخالفین داخلی برجام صداقت دارند و ما هم از انتقاد استقبال 
می کنیم. در هر حال، گروه های مختلف در داخل کشور، با یکدیگر 

رقابت دارند اما از آنها هم می خواهم انصاف را رعایت کنند.
  اوباما بارها گفت که بدون شــلیک یک گلولــه، جلوی برنامه 
نظامی هســته ای و تســلیحاتی ایران را گرفتیم در حالی که ما 
بمب هسته ای را حرام شــرعی می دانیم. همین موضوع را یکی از 
روزنامه های داخلی که خود را ایرانی و اسالمی اصیل می داند، تیتر 
یک خود کرد در حالی که اوباما مجبور شد امتیازات بسیاری را نیز 
به ما بدهد. مذاکرات هسته ای به همگان نشان داد که آمریکا هیچ 

غلطی نمی تواند  بکند.

ما با تمام 
سنگ اندازی های 

غرب  مقابله 
کردیم. آنها بعد از 

برجام خواستند 
که سهم ما از 
برجام را زیر 

سوال ببرند که با 
مقابله ما شکست  

خوردند

عراقچی در نشست خبری:

مذاکره با آمریکا تمام شد

پیش از ظهر دیروز، در سالگرد اجرای برجام، نشست خبری سیدعباس عراقچی رییس ستاد پیگیری اجرای برجام، با حضور 
اصحاب رسانه و خبرنگاران در ساختمان شماره 9 وزارت امور خارجه برگزار شد.

معاون فرهنگی قوه قضاییه ضمن تســلیت درگذشت یار دیرین 
امام)ره( و رهبری، پیرامون شبهات پیش آمده مطالبی را در جمع 

نمازگزاران ستاد قوه قضاییه مطرح کرد.
به گزارش ایسنا ، حجت االسالم و المسلمین دکتر هادی صادقی 

بیان کرد: آن فرد کینه توزی که تا می تواند از هر چیزی دشــمنی 
می آفریند و به نماز رهبری شبهه وارد کرده و می گوید چرا ایشان 
برخی از اذکار مســتحبی را در نماز قرائــت نفرمودند و به جایش 
جمالت دیگری خواندند بداند که رهبری جمله » انا النعلم منه اال 

خیرا« را بدان جهت نخواندند که از سر صداقتی که دارند و احتماال 
اطالعاتی که در اختیار دارند، آگاهی داشــته که خیر نیست این 
جمله در نماز میت قرائت شــود و در صورت اطالع و خواندن این 
جمله دروغ گفته اند و رهبر عادل نبایــد دروغ بگویند . وی اضافه 
کرد: ایراد دیگری که وارد می کنند آن اســت که چرا چندین بار 
طلب مغفرت نمودند؟ زیرا که به خاطر دوستی و رفاقت، عالقه مند 

هستند تا عفو و غفران خداوند شامل وی شود. 

 ایران از گسترش و تحکیم روابط 
با آلبانی استقبال می کند

رییس جمهوری در دیدار وزیر خارجه آلبانی، با اشــاره به اشــتراکات 
عمیق فرهنگی میان دو کشور تصریح کرد که جمهوری اسالمی ایران 

از گسترش و تحکیم روابط با آلبانی استقبال می کند.
حجت االســالم و المسلمین حســن روحانی روز گذشــته در دیداربا 
دیتمیر بوشاتی به ظرفیت ها و توانمندی های گسترده دو کشور اشاره 
کرد و گفت: دوره پسابرجام، فرصت مناســبی را برای توسعه و تعمیق 
همکاری های تهران - تیرانا  در همه حوزه ها به ویژه اقتصادی و تجاری 
فراهم کرده است که باید بخش های خصوصی دو کشور از این فرصت  به 
خوبی استفاده کنند.روحانی تقویت همکاری های فرهنگی و از جمله 
مراکز دانشگاهی و علمی دو کشور را ضروری خواند و تاکید کرد: تحکیم 
روابط ایران و آلبانی در همه حوزه ها ، به نفع دو کشــور اســت.رییس 
جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشــاره به ضرورت مبارزه 
همگانی با خشــونت ، افراط گرایی و تروریســم اظهارداشت: تروریسم 
معضلی جهانی اســت و یکی از وظایف بزرگ ما ، مبارزه با خشونت و به 

ویژه تروریسم است .
روحانی گفت: تهــران آمادگــی دارد در عرصه مبارزه با تروریســم ، با 

کشورهای مختلف از جمله آلبانی همکاری کند.

 ظریف در دیدارهای
 خارجی روز گذشته

سوسیل پیریما جایانتا وزیر اقتصاد سریالنکا و سعود بن احمد البروانی 
سفیر عمان صبح دیروز با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار 

و گفت و گو کردند.

اخبار

 ضربه کاری یمنی ها 
بر پیکره مزدوران سعودی

۵۰ ژنرال ارشد ارتش چین 
برکنار می شوند

به گزارش العهد، نیروهای ارتــش و کمیته های مقاومت 
مردمی یمن ضربه سنگینی را بر پیکره مزدوران و متجاوزان 
سعودی وارد کردند. در همین راستا، نیروهای یمنی موفق 
شدند »یحیی حاسر« سرکرده برجسته مزدوران سعودی 
را به همراه 30 مزدور دیگر در جریان پیشــروی به ســوی 
بازار االثنین در استان الجوف به هالکت برسانند. نیروهای 
یمنی همچنین ۸ مزدور سعودی را در این منطقه به اسارت 
گرفتند. یک منبع نظامی یمنی نیز اعالم کرد که مزدوران 
سعودی که در صدد پیشروی در استان الجوف بودند، پس 
از مواجه شدن با سد نیروهای یمنی، با جای گذاشتن جنازه 

مزدوران کشته شده از این منطقه فرار کردند.

روزنامه ســوث چاینا مورنینگ پســت چین گزارش داد: 
ترمیم مهم و بزرگ ارتش چین شــامل برکناری 1۸ ژنرال 
عالی رتبه خواهــد بود. در مجموع حدود 50 ژنرال ارشــد 
ارتش چین تا قبل از برگزاری نوزدهمین کنگره سراسری 
حزب کمونیست از سمت های خود برکنار می شوند. این 
روزنامــه در ادامه افزود: این تغییرات با هدف ایجاد نســل 
جدیدی از افســران نظامی خواهد بود، نظامیان باسابقه و 
کهنه کار باید مسیر الزم برای افسران جوان را فراهم کنند 
تا اداره ارتش را در اختیار بگیرند. رییس جمهور چین اعالم 
کرده است که در سال 2017 میالدی بیش از 300 هزار نفر 

از نیروهای نظامی این کشور کاهش خواهد یافت. 

انتقاد جوادی آملی از مراسم قم: 

هاشمی در حیات و مماتش 
مظلوم بود

نحوه برگزاری و ســخنرانی در مراســم یادبــود مرحوم آیت ا... هاشــمی 
رفســنجانی در قم، با ناراحتی برخی از بزرگان حوزه و مراجع مواجه شده 
است.ســایت انتخاب به نقل از روزنامه 19 دی قم نوشــت: آیت ا... جوادی 
آملی از عدم تجلیل مناسب از آیت ا... هاشمی در مراسم یادبود ایشان در قم 
ناراحت و دلخور شده است. وی که پیش از اتمام مراسم، مسجد اعظم قم را 
ترک می کند، با اشاره به آیت ا... هاشمی رفسنجانی و با جمله »مظلوما حیا و 
میتا« نارضایتی خود را از سخنران و مراسم اعالم کرده است.منظور آیت ا...

جوادی آملی این است که »هاشمی چه در حیات و چه در زمانی که از دنیا 
رفته، مظلوم است.« بر اساس این گزارش، حجت االسالم والمسلمین اراکی 
سخنران مراسم یادبود آیت ا... هاشمی بوده است.مراسم گرامیداشت ارتحال 
آیت ا... هاشمی رفسنجانی روز پنجشنبه از سوی دبیرخانه مجلس خبرگان 
و نهادهای حوزوی در مســجد اعظم قم برگزار و با استقبال کم نظیر مردم، 

مراجع، علما و طالب حوزه علمیه قم مواجه شد.

کافه سیاست

پیروزی های گســترده جبهه مقاومت بر تروریســت ها، خواری در چشــم 
هم پیمانان و حامیان داعش شــده است. ایران اســالمی که در جنگ علیه 
داعش جزو حامیان اصلی مردم مظلوم عراق به شمار می آید نیروهای زبده 
خود را برای نابودی کامل داعش به صورت کامال داوطلبانه راهی جبهه های 
مقاومت می کند. قاسم سلیمانی سردار رشید ایران اسالمی نیز با فرماندهی 
و مشــاوره قدرتمندانه خود نقش زیادی در این پیروزی ها داشته و بارها از 
ســوی دولتمردان عراقی مورد تمجید قرار گرفته اســت. حضور موثر این 
ســردار ایرانی برای دولتمردان آمریکایی خوشایند نیست. در همین راستا 
مایکل روبین پژوهشگر موسسه امریکن انترپرایز که در زمینه دفاع از اصول 
و بهبود نهادهای آزادی آمریکایی و سرمایه داری دموکراتیک دولت محدود، 
بنگاه های خصوصی، آزادی و مسئولیت فردی، سیاست های دفاعی و خارجی 
هوشیارانه و موثر، مسئولیت پذیری سیاسی و مباحثه آزاد فعالیت زیادی را 

دارد از دولت جدید آمریکا خواسته تا سردار قاسم سلیمانی را بربایند.

پژوهشگر آمریکایی:

سردار قاسم سلیمانی را 
بربایید

توضیح معاون فرهنگی قوه قضاییه درباره ابهامات مطرح شده پیرامون درگذشت هاشمی رفسنجانی:

رهبری صادقانه آنچه را می دانستند گفتند
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پیشنهاد سردبیر:
بازار اصفهان در تسخیر چین

براساس آمار گمرک در نه ماهه نخست ســال 95، بیش از 20 
هزار تن انواع کدو به کشورهای مختلف جهان صادر شده است.

براســاس آمار، با صادرات این حجم کدو به کشورهای مختلف 
جهان، 6 میلیــون و 930 هــزار و 921 دالر، ارز وارد کشــور 

شده است.
الزم به ذکر اســت که ارزش ریالی این میزان صادرات، بیش از 
215 میلیارد ریال در آمار گمرک به ثبت رســیده است.گفتنی 
اســت کدو به 11 کشــور جهان از جمله امارات متحده عربی، 
روسیه، مالزی، ترکمنســتان و  آذربایجان صادر شده و در این 
بین بیش از نیمی از حجم صادرات کدو به امارات متحده عربی 

وارد شده است.

رییس ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشــور از تصویب 
1/2 میلیون هکتار عملیــات مبارزه با ریزگردهــا و 10 میلیون 
هکتار آبخیزداری در برنامه ششم توسعه خبر داد.خداکرم جاللی 
اظهارداشت: هر هکتار عملیات اجرایی مقابله با ریزگردها حداقل 

به دو میلیون تومان اعتبار نیاز دارد.
 بر این اســاس بــرای1/22 میلیون هکتــار عملیات مبــارزه با 
ریزگردها حداقل دوهزار و ۴00 میلیارد تومان اعتبار نیاز اســت.

وی در پاسخ به پرسشی درباره سهم اســتان خوزستان از سطح 
تصویب شده در برنامه ششم توســعه، افزود: پیش بینی می شود 
۷ تا 10 درصد عملیات مبارزه با ریزگردها در اســتان خوزستان 

به اجرا در آید.

در طول چند روز گذشته ابهامات گســترده ای درباره چگونگی 
اجرای توافق ایران ایر با شــرکت ایرباس مطرح شده که بسیاری 
از آنها در عرصه عمل هیچ نگرانی را به وجود نمی آورد، زیرا آنچه 
این شــرکت اروپایی به ایران تعهد کرده طبق دستورالعمل های 

بین المللی اجرایی خواهد شد.
یک مقام آگاه در این زمینه به ایســنا گفــت: طبق اصول مصرح 
قــرارداد، هواپیماهایی که به صورت رســمی به ایــران تحویل 
داده شده اند، به هیچ عنوان امکان بازگشت نخواهند داشت. از این 
رو حتی اگر تمام تحریم های گذشــته بازگردد، امکان آن وجود 
ندارد که فعالیت هواپیماهای تحویل شــده به ایران تحت  تاثیر 

قرارگیرد.
 وی به تجربه سال های گذشــته ایران در استفاده از هواپیماهای 
مسافرتی در مســیرهای بین المللی اشاره کرد و گفت: همان طور 
که ایرالین های ایرانی توانســتند هواپیماهایی را در ایام تحریم  
خریداری کنند و از آنها در مسیرهای خارجی استفاده کنند و هیچ 
ایرادی بر نحوه استفاده از آنها به وجود نیامد، هواپیماهای جدید 

نیز مشمول همین رفتار خواهند شد.

وزارت صنعت، معــدن و تجارت گواهی فعالیت شــرکت »افرا 
موتور« را به عنوان عرضه کننده رسمی خودروهای سواری ولوو 

در بازار ایران دوباره احیا کرد.
دبیرخانه هیئت عالی نظــارت مرکز اصنــاف و بازرگانان ایران 
در تاریخ هجدهم دی  ماه در نامه  ای به مدیرعامل شــرکت »افرا 
موتور« اعالم کرد: »گواهی فعالیت آن شــرکت که پیش از این 
ابطال شــده بود، به دلیل تجدیدنظر برمبنــای انجام تعهدات 
شرکت »افرا موتور« با شــرایط قبلی از نظر این مرکز همچنان 

معتبر خواهد بود.
پیش بینی می شــود با احیای گواهــی فعالیت شــرکت »افرا 
موتور«، مشتریان دوباره شــاهد عرضه محصوالت سواری ولوو 
با آپشــن های اصل و خدمات پس از فروش رســمی توسط این 

شرکت در بازار باشند.

آن طور که ســازمان هدفمندی یارانه ها اعالم کــرده، یارانه ۴5 
هــزار و 500 تومانی دی ماه پرداخت شــد؛ در صورت پرداخت 
هفتاد و یکمین مرحله یارانه نقدی، هر ایرانی در طول 6 ســال 
اجرای قانون هدفمند کردن یارانه هــا، 3 میلیون و 230 هزار و 

500 تومان دریافت کرده است.
گزارش ها نشــان می دهد که در طول اجرای قانــون هدفمند 
کــردن یارانه ها، حــدود 2۴0 هــزار میلیــارد تومــان یارانه 
نقدی به هر ایرانی پرداخت شــده اســت. در حال حاضر تعداد 

دریافت کنندگان یارانه به ۷۴ میلیون نفر رسیده است.
بنا به گفته وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی، تاکنون ۴ میلیون 
نفر از دریافت یارانه حذف شــده اند. دولت در برنامه ای جدید، 
اقدام به ارسال پیامک به 3 میلیون نفر دیگر از پردرآمدها کرده 
اســت. البته حذف این گروه در برنامه فعلی دولت نیست، بلکه 
در آینده ایــن اتفاق خواهد افتاد. به اعتقــاد علی ربیعی، حدود 
۷ تا 8 میلیون نفر در کشــور و تقریبا یک دهــک جامعه درآمد 
خیلی باال و رفتار غیرقابل کنترل اقتصــادی دارند با این وجود، 
در جلسات بررسی برنامه ششم توسعه در مجلس، نمایندگان با 
ادامه حذف یارانه پردرآمدها و پرداخت آن به مددجویان کمیته 

امداد موافقت کردند.
براساس این ماده، دولت موظف شد در طول اجرای قانون برنامه 
هر سال حداقل مستمری مددجویان تحت حمایت کمیته امداد 
امام خمینی)ره( و سازمان بهزیســتی را عالوه بر یارانه موجود 
متناسب با سطح محرومیت، 20 درصد حداقل دستمزد مصوب 
شورای عالی کار و از محل منابع هدفمندسازی یارانه ها و حذف 
خانواده های پردرآمد، در ردیف بودجه خاص ســنواتی از طریق 

سازمان های مذکور پرداخت کند.

درآمد 6 میلیون دالری با 
صادرات کدو

مبارزه با ریزگردها ۲هزار و ۴۰۰ 
میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

اگر تحریم ها بازگردند، تکلیف 
هواپیماها چه می شود؟

ولوو دوباره برگشت

هر ایرانی
3 میلیون و ۲3۰هزار و ۵۰۰ تومان

مدیرعامل و رییس هیئت مدیره ســازمان منطقه آزاد 
ماکو گفت: پایانه صادراتی ایــن منطقه به عنوان یکی 
ازدستاوردهای دولت یازدهم متوسط زمان صادرات را 

از یک روز به 3 ساعت کاهش داده است.
حسین فروزان به صادرات 50 میلیون دالری این پایانه 
در 9 ماهه نخست سال جاری اشاره کرد و افزود: توسعه 
حمل و نقل داخلی و افزایش ظرفیــت انبارداری نیز از 
نتایج اقتصــادی اجرای این طرح به شــمار می رود.به 
گفته وی این پایانه با 12 هکتار مساحت شامل 16 هزار 
متر مربع سالن مجهز، ساختمان های اداری، بهداشتی، 
رفاهی، باســکول توزین، امکانات تخلیه و بارگیری و 2 
هزار متر مربع انبار است. وی افزود: عملیات اجرایی این 
پایانه در سال 1393 شمسی آغاز شد و فاز نخست آن 
در بهمن ماه سال گذشــته به بهره برداری رسید و در 
اختیار فعاالن اقتصادی قــرار گرفت. ماکو در مجاورت 

ترکیه و جمهوری آذربایجان قرار دارد. 

 207i مدیر مرکــز تحقیقات ایــران خــودرو از عرضه
صندوق دار بــا قیمتی حدود 5 میلیون بیشــتر از 206 
تیپ 5 از شهریورماه ســال آینده و دنا پالس با قیمتی 
حدود 3 الی ۴ میلیون بیشتر از دنای فعلی در اسفندماه 
ســال جاری خبر داد. کیوان وزیری در مراسم  معرفی 
روند طراحی و توســعه محصــوالت 207i صندوق دار 
و دنا پالس با اشــاره به اینکه بر اساس اقتصاد مقاومتی 
و اقتدار و عمل که شــعار اصلی گروه ایران خودرو است، 
حرکت رو به جلو را آغــاز کردیم، تاکید کــرد: اقتصاد 
مقاومتی یعنی مقاوم ســازی و محکم سازی پایه های 
اقتصادی، به همین دلیل باید به ســمت تولید و ثروت 
ملی پیش برویم. وي با بیان اینکه با استفاده از نیروهای 
 متخصص داخلی و احتــرام به مردم حرکــت کردیم، 
خاطرنشــان کرد: پروژه پژو 207i و دنــا پالس افزایش 
ظرفیت صنعــت را در پی داشــته اســت. مدیر مرکز 
تحقیقات ایران خودرو با بیان اینکه این پروژه حاصل کار 
اتاق فکر در مرکز تحقیقات ایران خودرو است، ادامه داد: 
با توجه به اینکه بالغ بر 80 درصد در بازار خودرو کالس 
 207i را در کالس خانواده می پسندند طراحي و تولید  c
صورت گرفت، ادامه داد: تولیــد 20۷صندوق دار با نگاه 
اقدام و عمل انجام شــد  که داراي ۴0 قطعه و مجموعه 
جدید و 165 قطعه و مجموعه مشترک است. وی افزود: 
قطعات بدنه، چراغ های عقب، سپر عقب و دوربین دید 

عقب در این خودرو جدید است.

کاهش زمان صادرات کشور 
به 3 ساعت

207i صندوق دار در راه بازار

اخبار

 به گزارش ایمنا، طي ســال هاي گذشــته با شدت گرفتن 
تحریم ها علیه ایران، آمارهاي وارداتي اعالم شــده از سوي 
گمرک کشور به خوبي نشان مي دهد که چین به بزرگ ترین 
و شــاید تنها کشــور داراي مراوده با ایران تبدیل شده بود. 
چین که بزرگ ترین صادرکننده کاال به ایران طی سال های 
گذشته شناخته شده در مقابل خرید نفت ایران، محصوالت 
بســیاری را البته با کیفیت پایین وارد کشور کرد به گونه ای 
که به دلیل قیمــت پایین کاالهای چینــی تولیدات داخل 
توان رقابت با این اجناس را از دست داد. مطابق آخرین آمار 
رسمی گمرک جمهوری اســالمی ایران در 9 ماه منتهی به 
آذر ماه 95، چین در بین پنج کشور اصلی واردکننده در صدر 
قــرار دارد و در این برهــه از زمان 3 هــزار و 296 تن کاال به 
ارزش ۷ میلیون و 510 هزار دالر از چین وارد ایران شده که 
ســهمی معادل 23/81 درصد از کل واردات به کشورمان را 

شامل می شود.
بیشترین کاالهای قاچاق مربوط به چین است

به گفته کارشناسان اقتصادی با توجه به دوران تحریم های 
سخت غرب و آمریکا علیه ایران، محصوالت چینی توانست 
بازار خوبی در کشورمان پیدا کند به گونه ای که امروز شرایط 
بازارهای ایران به گونه ای شده که اکثر اقالم موجود درآنها با 

برند چینی عرضه می شود. 
ورود ساعت های چینی در بازار از هزار درصد هم 

گذشت
 رییس اتحادیه ســاعت فروشــان اصفهان چندی پیش در 
گفت وگو با ایمنا با انتقاد بر اینکه ورود ساعت های چینی در 
بازار از 100 درصد تجاوز کرده و به هزار درصد رسیده است، 
افزود: متاســفانه بسیاری از این ســاعت های به درد نخور و 
بی کیفیت موجود در سطح مغازه های ساعت فروشی اصفهان 
به صورت قاچاق وارد می شوند و گمرک هیچ برخوردی با این 
موضوع نمی کند. به گفته جواد ساعتچی، ساعت های چینی 
بی ارزش توســط برخی افراد رنگ و لعاب داده می شوند و با 
قرار گرفتن در جعبه های لوکس با قیمــت باال بین یک و یا 
حتی دو میلیون تومان به فروش می رسند در حالی که برخی 

از این ساعت ها حتی کمتر از یک سال کارآیی دارند.
اجناس چینی ارزان اما بی کیفیت

بازار لباس و کیــف و کفش هم از وجود اجنــاس چینی در 
امان نمانده و به گفته رییــس اتحادیه لباس دوخته اصفهان 
متاســفانه کیفیت لباس های چینی صفر است و در شرایط 
کنونی 50 درصد این اجناس با برگ ســبز گمرکی و نیمی 
 دیگر آن از مبادی قاچاق وارد کشــور و شــهرهای مختلف 

می شود.
ابراهیم خطابخش گفت: در حــال حاضر وجود لباس چینی 
در بازار اصفهان نســبت به ســال های قبل کمتر شده اما به 
دلیل قیمت ارزان آن نسبت به تولیدات داخل و با وجودی که 
کیفیت ندارد هنوز در بازار مورد استقبال مردم قرار می گیرد 
با این حال 90 درصد شــکایات مردم بــه اتحادیه مربوط به 
لباس های چینی بی کیفیت است. وی بیان داشت: اجناس 
چینی به صورت فلــه ای وارد بازار می شــود و در کف بازار 

بزرگ در بین مغازه ها و فروشندگان مختلف توزیع می شود.
ورود قانونی و غیرقانونی کیف و کفش های چینی 

در بازار
نایب رییس اتحادیــه کیف و کفش اصفهان نیــز با گالیه از 
رکود بازار، گفــت: کیف و کفش چینی به صــورت قانونی و 
غیرقانونی وارد بازار می شــود اما اگر بازار از رکود خارج شود 

مردم متمایل به خرید کفش ایرانی خواهند شد.
به گفته زاهدی بــه دلیل باالبودن هزینه هــای بازار داخل، 
هزینه تولید کیف و کفش داخلی باالســت و در شــرایطی 
که تجــار ایرانی متوجه شــدند که ایرانی هــا دیگر طرفدار 
کفش های درجه پایین چینی در بازار نیســتند کفش هایی 
با درجه بندی باالتــر از لحاظ کیفیت را در بــازار اصفهان با 

قیمت های 300 تا 800 هزار تومان می فروشند.
وی افزود: در حال حاضر 30 درصد کفــش های موجود در 
بازار چینی هســتند عالوه بر این 80 درصد بازار کفش های 

ورزشی اصفهان در دستان چینی هاست.
۵۵ درصد لوازم یدکی خودرو، چینی هستند

یکی از نمایندگی های خدمات پس از فــروش خودرو نیز با 
گالیه از وجود لوازم یدکی چینی در بازار، بیان داشت: برخی 
از قطعات مشابه چینی متاســفانه کیفیت مناسبی ندارند و 
بعد از مدتی بایــد دوباره تعویض شــوند. در حال حاضر 55 
درصد لوازم یدکی خــودروی موجود در بــازار اصفهان در 

احاطه قطعات چینی است.
هجوم کاالهای چینی به بازار ایران

محســن کوهکن، عضوکمیســیون صنایع و معادن مجلس 
می گوید: چینی ها خــود را تولیدکننده صــرف می دانند 
و شعارشــان این است که شــما هر چه ســفارش دهید، ما 
همان را می ســازیم. وی با بیــان اینکه چنــد عامل وجود 
 دارد که کاالهای بی کیفیتی از چین وارد کشــور می شود، 
خاطرنشــان کــرد: نخســتین عامــل ایــن اســت کــه 
ســفارش دهندگان ایرانی بــه دلیل ارزان تر بــودن قیمت 
تمام شــده کاال، ســاخت کاالهای بی کیفیت را به چینی ها 
ســفارش می دهند و از این جهت اشکالی به طرف چینی بر 
نمی گردد. با این اوصاف و در شرایطی که رهبر معظم انقالب 
بر پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در بخش های مختلف کشور 
تاکید کرده اند، اکنون نیز برای حمایت از تولید داخلی باید از 
ورود اجناس بی کیفیت چینی که ارزان قیمت نیز هســتند 
جلوگیری شود  و اســتانداردهایی در شــأن ایران و ایرانی 
لحاظ شــود چرا که در صورت تداوم این امر، تولید داخلی با 

مخاطرات بسیاری مواجه خواهد شد.

جای محکم چشم بادامی ها در صدر کشورهای واردکننده به ایران؛

بازار اصفهان در تسخیر چین 

برای حمایت از تولید 
داخلی باید از ورود 
اجناس بی کیفیت 

چینی که ارزان قیمت 
نیز هستند جلوگیری 

شود  و استانداردهایی 
در شأن ایران و ایرانی 

لحاظ شود

چین با بیش از ۲۰ میلیارد دالر بدهی نفتی، از بزرگ ترین بدهکاران ایران به شمار می رود، با این وجود حاضر 
نیست بدهی خود را از طریق ارز پرداخت کند و در این راستا سعی کرده با سیاست صادرات کاال بدهی خود را با 

ایران تسویه کند.

با اجرای طرح بازیافــت بخاربنزین، بیش از 1۷۷ هــزار لیتر بنزین در 
تاسیسات انبار نفت شــهید محمد منتظری اصفهان بازیافت شد و به 
چرخه عرضه برگشت. شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
اصفهان اعالم کرد: طرح بازیافت بخار بنزین سال جاری در تاسیسات 
انبار نفت شــهید منتظری اصفهان بهره برداری شد و از 20 آبان تا 15 
دی بیش از 1۷۷ هزار لیتــر بازیافتی حاصــل از بخاربنزین مجدد به 
چرخه عرضه برگشته اســت.معاون فنی عملیاتی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه اصفهان گفت: طــرح مذکور با روش جذبی 
برای نخستین بار در کشور و به عنوان آزمایشی )پایلوت( در تاسیسات 
انبار نفت شهید منتظری اجرا شده اســت.فضل ا... اکبری افزود: طرح 
بازیافت بخار بنزین در اصفهان طبق بررسی کارشناسان وزارت نفت و 

سازمان محیط زیست با موفقیت همراه بوده است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان با تاکید بر اینکه 
پایداری مشــوق های صادراتی در ارتباط با تولیدات گلخانه ای ضروری 
است، گفت: توسعه کشت های گلخانه ای و آبزی پروری در قفس از جمله 
مواردی اســت که وزارت جهاد کشاورزی بر گســترش آنها تاکید دارد. 
احمدرضا رئیس زاده در جلسه توســعه صادرات محصوالت کشاورزی، 
اظهار داشــت: به طور قطع برای بررسی بیشتر و بهتر در زمینه صادرات 
نیاز اســت کارگروه های صادراتی به صورت تخصصی تر برگزار شــوند. 
وی با بیان اینکه پایداری مشــوق های صادراتــی در ارتباط با تولیدات 
گلخانه ای ضروری است، اضافه کرد: توسعه کشــت های گلخانه ای در 
شــرایط امروز و با توجه به وضعیت منابع آبی می تواند به برطرف شدن 
برخی مشــکالت کمک کند. وی تاکید کرد در شرایط فعلی باید به فکر 

راه های جایگزین برای حل مشکالت بود. 

طرح بازیافت بخار بنزین در 
اصفهان اجرا شد

ضرورت توسعه کشت 
گلخانه ای در اصفهان

صادرات روز

دیدگاه روز

سوال روز

بازگشت روز

حساب روز بعد از اینکه رییس ســازمان حمایت  از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعالم 
کرد که 22 شرکت مجاز به ثبت ســفارش، واردات و ارائه خدمات پس از فروش 
گوشی های شرکت اپل در ایران هســتند، سازمان حمایت، اسامی شرکت هایی 
را که دارای مجوز واردات و گارانتی گوشــی های تلفن همراه فاقد نمایندگی در 

ایران هستند اعالم کرد.
به گزارش ایســنا، از میان 23 شرکت اعالم شده از جانب  ســازمان حمایت از 
مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان به عنوان شــرکت هایی که مجــوز ارائه 
خدمات و فروش تلفن های همراه هوشــمند بدون نمایندگی در ایران را دارند، 
نام 22 شرکت برای واردات تلفن های همراه شــرکت »اپل«، یک شرکت برای 
تلفن های » BLU «،  یک شــرکت برای »لنوو« و »موتوروال«  و یک شــرکت 
 نیز بــرای واردات تلفن های همراه شــرکت های »اچ تی ســی« و »بلک بری«

دیده می شود.

نماینــدگان مجلس، بانــک مرکزی و دولــت را موظف کردند که ســاالنه 
حداقل 10 درصد منابع قرض الحســنه بانک ها و موسسات پولی و اعتباری 
دولتی را در چارچوب بودجه ســنواتی برای اشــتغال ایثارگران اختصاص 
دهند. نمایندگان مجلس در جلســه علنی روز گذشــته و در ادامه بررسی 
مواد ارجاعی از کمیسیون تلفیق برنامه ششم توســعه به جلسه علنی، ماده 
10۴ را با 159 رأی موافق، 31 رأی مخالــف و 8 رأی ممتنع از 21۷ نماینده 
حاضر به تصویب رساندند.براساس بند 1ماده 10۴، بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران موظف شد در طول اجرای قانون برنامه، سالیانه نسبت به ارائه 
تسهیالت مسکن فقط یک بار با ســود حداکثر۴درصد به تعداد 50 هزار نفر، 
به رزمندگان دارای حداقل 6 ماه ســابقه جبهه و آزادگان با حداقل ســه ماه 
اسارت که فاقد مسکن ملکی می باشند و تاکنون مسکن، زمین یا تسهیالت 

ملکی دریافت نکرده اند از طریق بانک های عامل اقدام نماید.

اسامی شرکت های مجاز
برای واردات گوشی

1۰ درصد منابع قرض الحسنه بانک ها 
برای اشتغال ایثارگران 

پارلمانوزارت نیروموبایل
پیش بینی سال سخت آبی در تابستان؛ 

جیره بندی، منتفی است

قائم مقام وزیر نیرو گفت: سال سختی از نظر تامین آب مصرفی کشور در 
پیش داریم که امیدواریم با برنامه ریزی هــای دقیقی که از ماه های قبل 
داشــتیم و با همکاری مردم در مصرف بهینه آب بتوانیم بهار و تابستان 

سال 96 را در تامین آب شرب بدون مشکل سپری کنیم.
»ســتار محمودی« قائم مقام وزیر نیرو اظهار داشــت: در اغلب قریب به 
اتفاق ایستگاه های ثبت بارش در سراسر کشــور، میزان بارش ها نسبت 
به سال گذشــته و متوســط درازمدت با کاهش همراه بوده که در برخی 
کالن شــهرها، این میزان کاهش بیش از 50 درصد بوده است.وی افزود: 
جیره بندی آب در دستور کار وزارت نیرو نیست و ما اعتقاد داریم با وجود 
کاهش شــدید بارش ها و به تبع آن کاهش ظرفیت هــای منابع آب های 
سطحی برای تامین آب در سال 96، می توانیم با مدیریت بهینه مصرف، 

تابستان 96 را بدون قطعی آب سپری کنیم.

هزینه هر 
بازنشسته 
برای دولت 
چقدر است؟

بررســی ها نشــان می دهد دولت در سال جاری 
برای تامین حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری 
و وظیفه بگیران 3۴ هزار و 500 میلیارد تومان در 
قالب بودجه عمومی اختصاص داده اســت. به این 
ترتیب متوسط هزینه ای که دولت برای پرداخت 
حقوق بازنشســتگان تقبل کرده اســت در سال 
جاری به اندکی بیش از 6۴0 هزار تومان می رسد . 

بخشی از حقوق بازنشستگان غالبا از محل صندوق 
های بازنشستگی شان تامین می شــود .  در حال 
حاضر ۴ میلیون و ۴91 هزار بازنشســته در ایران 
زندگی می کنند . حقوق اندک این جمعیت پرشمار 
یکی از مهم ترین بحران های کنونی و آتی ایران را 
شکل داده اســت . بحران های پیش روی صندوق 
های بازنشســتگی یکی از مهم ترین نکاتی است 
که کارشناسان در خصوص آن هشــدار داده اند .  

بیشترین شمار بازنشستگان تحت پوشش تامین 
اجتماعی قرار دارند .بررسی ها نشانگر آن است که 2 
میلیون و 386 هزار نفر از سازمان تامین اجتماعی 
حقوق دریافت می کنند. شــمار کسانی که تحت 
پوشش صندوق های بازنشســتگی کشوری قرار 
دارند نیــز یک میلیــون و 2۴۷ هزار نفــر برآورد 
می شود .  همچنین شمار کســانی که از صندوق 
بازنشستگی نیروهای مســلح حقوق می گیرند، 

658 هزار نفر برآورد شده است. دیگر صندوق های 
بازنشســتگی نیز 200 هزار نفر را تحت پوشــش 
خود دارند.  برآوردها نشــان مــی دهد جمعیت 
بازنشســتگان در ایران رو به افزایش اســت و در 
صورت حل نشدن بحران پیش روی صندوق های 
بازنشســتگی ، ایران در میان مدت با مشــکالت 
فراوانی ، در خصوص تامین معیشــت این دسته از 

افراد روبه رو خواهد شد .
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تازه های پزشکیيادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

 26 آنتی بیوتیکی که بی اثر شد!

 یک مطالعه مقدماتی نشان می دهد جنســیت فرزند آینده یک زن 
ممکن است با فشــار خون او شــش ماه قبل از بارداری، تعیین شود. 
گروهی از محققان کانادایی و چینی دریافتند که فشــار خون باالی 
قبل از بارداری ممکن است احتمال به دنیا آمدن پسر را بیشتر کند. در 
مقابل، کاهش فشار خون ممکن است با احتمال به دنیا آمدن یک دختر 
همراه باشد.محققان بین فشار خون قبل از بارداری و جنسیت نوزاد، 
تنها یک نتیجه را برداشــت کرده اند ولی نتوانسته اند یک رابطه علت 
و معلولی را ثابت کنند. نویسنده ارشد مطالعه، دکتر راوی رتناکاران، 
متخصص غدد در بیمارســتان ســینای مونت و موسسه تحقیقاتی 
لوننفلد-تاننباوم در تورنتو گفت: »چگونه ممکن اســت با فشار خون 
مادر، جنسیت نوزادش را پیش بینی کرد؟ پاسخ کامال روشن نیست. 
هنگامی که یک زن باردار می شود، جنسیت جنین بستگی به این دارد 
که اســپرم پدر، کروموزوم X یا Y را ارائه دهد.« رتناکاران گفت: »این 
یافته ها بیان می کنند که فشــار خون کمتر مادران در مدت کوتاهی 
قبل از بارداری، احتمال حمل جنین دختر را افزایش می دهد و فشار 
خون باالی قبل از بارداری نیز احتمال حمل جنین پســر را افزایش 
می دهد.« پژوهشگران قبال بیان کرده بودند که حوادث بزرگ اجتماعی 
مانند بالیای طبیعی یا رکود اقتصادی، منجر به تغییراتی در نسبت تولد 
پسر و دختر می شود. رتناکاران در ادامه افزود: »ما این فرضیه را بیان 
کردیم که به احتمال زیاد عوامل فیزیولوژیــک در یک زن، با احتمال 
حمل دختر یا پسر مرتبط است.« مطالعه جدید، بیش از ۱۴۰۰ زن تازه 
ازدواج کرده در لیویانگ چین را در سال ۲۰۰۹ مورد ارزیابی قرار داد. 
همه زنان بیان کردند که قصد دارند ظرف شش ماه باردار شوند. تمام 
آنها از لحاظ فشار خون، کلسترول، تری گلیسیرید و قند خون، مورد 
آزمایش قرار گرفتند. نویسندگان این مطالعه دریافتند زنانی که فرزند 
پسربه دنیا آوردند، نسبت به زنانی که فرزند دختر به دنیا آوردند، قبل از 

بارداری فشار خون باالتری داشتند.

عضو انجمن علمی طب ســنتی ایــران گفت: مصــرف قرص های ضد 
بارداری، حاملگی، کاهش ســریع وزن به دنبال یک رژیم غذایی سخت 
و مصــرف برخی از داروها می تواند ســنگ صفرا ایجــاد کند. غالمرضا 
کردافشاری عضو انجمن علمی طب سنتی گفت: یکی از اعمال بی شمار 
کبد، ترشح صفراست. قسمت عمده صفرا به صورت تغلیظ شده در کیسه 
صفرا ذخیره می شود و تا زمانی که به آن نیاز نباشد، از کیسه صفرا خارج 
نمی شود. وی افزود: کیسه صفرا، صفرای غلیظ خود را در پاسخ به بعضی 
محرک های دستگاه گوارش مانند ورود غذای چرب به آن و ترشح برخی 
از هورمون ها، آزاد می کند. در بعضی موارد، شــرایط غیر طبیعی مثل 
افزایش نامتناسب برخی از ترکیبات تشکیل دهنده صفرا، باعث رسوب 
صفرا در کیسه صفرا و تشکیل تدریجی سنگ می شــود. کرد افشاری 
درخصوص عوامل تشکیل سنگ در کیسه صفرا گفت: سنگ های کیسه 
صفرا شیوع نسبتا زیادی دارند. از دیدگاه طب نوین، عواملی که می تواند 
باعث تشکیل سنگ در کیســه صفرا شود، شــامل چاقی، رژیم غذایی 
پرکالری و چرب، عوامل ژنتیکی، کاهش حرکت و اختالالت تخلیه کیسه 
صفراست )مثال در اثر جراحی ها، تغذیه وریدی، سوختگی(؛ همچنین 
مصرف قرص های ضد بارداری، حاملگی، کاهش سریع وزن به دنبال یک 
رژیم غذایی سخت و مصرف برخی از داروها می تواند این سنگ را ایجاد 
کند. این متخصص طب سنتی  احساس درد و فشــار شدید و مداوم در 
قسمت باال و راست شکم را مهم ترین عالمت وجود سنگ در کیسه صفرا 
دانست و گفت: در این گونه موارد، غالبا ناحیه بین دو کتف، کتف راست یا 
شانه تیر می کشــد. این درد معموال به طور پایدار وجود دارد ولی گاهی 
شدت آن بسیار افزایش می یابد که می تواند از ۱5 دقیقه تا 5 ساعت طول 
بکشد و سپس به آرامی فروکش می کند. عالوه بر درد، عالئمی همچون 
احســاس مبهم پری در معده، آروغ زدن و نفخ شکم نیز می تواند نشانه 
وجود سنگ صفرا باشد. کرد افشاری، ساده ترین و پرکاربرد ترین روش 

تشخیص سنگ های کیسه صفرا را سونوگرافی دانست.

محققان پی بردند؛

پیش بینی جنسیت نوزاد 
با فشارخون مادر

آسان ترين روش 
تشخیص سنگ صفرا

زیبایی

مبارزه با جوش فقط در لوسیون هایی که به پوستتان 
می زنید، خالصه نمی شود. اگر چند تغییر ساده در روال 
زندگی روزمره خود ایجاد کنید، می توانید شاهد بهبود 

آکنه صورتتان باشید.
۱.  بیشتر بخوابید

با توجه به یک تحقیق صورت گرفتــه، به ازای هر یک 
ساعت خوابی که شما در شب از دست می دهید، خطر 
ابتال به استرس روانی افزایش می یابد. اما این چه ربطی 

به آکنه دارد؟ 
سونیا بادرشیا، یک متخصص پوست در دنویل می گوید: 
استرس، تولید گلوکوکورتیکوئید را افزایش می دهد که 
می تواند به اختالالتی در ساختار و عملکرد پوست منجر 
شده و درنتیجه شرایطی مانند آکنه را بدتر کند. برای 
حفظ زیبایی، ترموســتات را پایین بیاورید و بین ۱۸ تا 
۲۲ درجه سلســیوس قرار دهید. محققان فرانســوی 
دریافتند که یک دمای خنک تر بــرای بدن، به خواب 
رفتن را پس از دراز کشــیدن در رختخواب آســان تر 

می کند.
2. رژيم غذايی خود را تغییر دهید

برخی از مــواد غذایی باعث می شــوند قند خونتان به 
سرعت باال برود و باعث افزایش انسولین شود. انسولین 
بیش از حد در جریان خون شما می تواند باعث تغییراتی 
در بدنتان شود که به رشد ســلول های مسدود کننده 
منافذ منجر می شود. همچنین می تواند فعالیت در غدد 
چربی شما را افزایش دهد. بنابراین بهتر است تغییراتی 

در وعده های غذایی خود ایجاد کنید.
۳. ورزش کنید

ورزش  به کاهش استرس )که ممکن است در بروز آکنه 
نقش داشته باشــد( کمک می کند. همچنین فعالیت 
بدنی با افزایش گردش خون که اکســیژن بیشــتری 
به سلول های پوست می فرســتد و مواد زائد سلول ها 
را دور می کند، به پوســت تان کمک می کند. اما به یاد 
داشته باشید که عرق ناشی از ورزش باتحریک پوست، 
می تواند منجر به بروز جوش شود. بنابراین مهم است که 

بالفاصله پس از تمرین، دوش بگیرید.
4. آب بنوشید

افزایش مقدار آبی که می نوشید، یک راه عالی برای دفع 
سموم داخلی و آب رســانی به پوست از درون به بیرون 
اســت. در حالی که هیچ مطالعه قطعی وجود ندارد که 
نشــان دهد ســموم منجر به بروز جوش می شــوند، 
محققان در دانشــگاه میســوری کلمبیا دریافتند که 
خوردن حدود ۲ فنجان آب، به طور قابل توجهی جریان 

خون را در سراسر بدن و پوست افزایش می دهد.

درمان آکنه با اين روش ها)۱(

بر اســاس این گــزارش، زن مذکور که بیش از 7۰ ســال 
سن داشته، در ماه سپتامبر ســال گذشته در بیمارستانی 
در نوادا درگذشته اســت. پیش از مرگ گفته شده که این 
زن در هند بوده و به دلیل یک شکســتگی در بیمارستانی 
در آنجا بســتری شــده بود. ایــن گزارش توســط مرکز 
پیشــگیری و کنترل بیماری آمریکا اعالم کرده است که 
 علت مــرگ گندیدگی ناشــی از یک باکتری نــادر به نام
carbapenem-resistant Enterobacteriaceae 

یا به اختصار CRE گزارش شده که به تمام آنتی بیوتیک های 
موجود در آمریکا مقاوم بوده است. نوع خاصی از این باکتری 
بــه نــام Klebsiella pneumoniae از طریق زخم 
این بیمار وارد بدن وی شــده بود. حتــی آزمایش نوعی ژن 

به نام mcr-1 هم که گفته می شــود باعث شده باکتری 
 مذکور حتی نســبت بــه نــوع خاصــی از آنتی بیوتیک 
)colistin( مقاوم شــود، منفی بوده است. از این رو علت 
آنکه چرا آلودگی این زن نســبت به آنتی بیوتیک ها مقاوم 
بوده، نامشخص اســت. قابل ذکر است از زمانی که این زن 
در هند در حال مداوا بوده است، دو سال می گذرد. به علت 
طوالنی شدن دوره درمان، ماجرا به نوادا گزارش داده شد. 
به محض آنکه نوع باکتری این زن در نوادا تشــخیص داده 
شــد، در آن بیمارســتان محیطی ایزوله برای این بیمار 
فراهم کردند تا مانع از گسترش این باکتری به مکان های 

دیگر بیمارستان شوند. 
بــر اســاس ایــن گــزارش، تاکنــون ســازمان جهانی 

 بهداشــت یا Who توصیف هایــی از مقاومــت درمانی
Klebsiella pneumoniae ارائــه کــرده اســت 
که آنهــا را تهدیدی جدی بر ســالمت انســان می داند. 
آزمایش های کالبدشــکافی ایــن بیمار نشــان می دهد 
 که ممکــن بود ایــن آلودگــی به نوعــی درمان بــه نام

fosfomycin پاســخ دهد؛ اما این درمــان مورد تایید 
ایاالت متحده آمریکا نیســت و در آنجــا انجام نمی گیرد. 
پل هسکیســون محققی در دانشــگاه استراســکالید در 
اسکاتلند می گوید: چند کشــور اروپایی از جمله بریتانیا 
درمان وریدی fosfomycin را در این گونه موارد تایید 
کرده و انجام می دهند. به نظر نیک تامســون رییس گروه 
ژنوم و تغییرات باکتریایی در موسســه ای در انگلیس، این 
باکتری بیش از پیش در حال مقاوم شــدن در برابر درمان 
اســت. وی می گوید: از آنجایی که ما در یک جامعه بزرگ 
به هم مرتبط زندگــی می کنیم، این موضــوع از اهمیت 
خاصی برخوردار است؛ چرا که این باکتری، نوعی آلودگی 

غیرقابل درمان ایجاد کرده است.
آنتی بیوتیک يا چرک خشک کن!

متاســفانه در بین مردم ما بسیار رایج شــده که هرگاه به 
دندان یا گلو درد دچار می شــوند، به صورت خودســرانه 
به مصرف آنتی بیوتیک ها روی می آورنــد. به دلیل وجود 
این گونه استفاده های زیاد و البته غیرمجاز از این دسته از 
داروها، نام خاصی هم به آنتی بیوتیک ها داده شــده که در 

بین مردم به چرک خشک کن معروف است.
بــه عقیــده پزشــکان، همیــن مصــرف خودســرانه 
آنتی بیوتیک هاســت که باعث مقاوم شــدن باکتری ها در 

برابر آنها شده است.
برخی از ایــن باکتری ها به نوع خاصــی از آنتی بیوتیک ها 
حساس هســتند و اگر پس از مصرف، نوع غیرحساس این 
باکتری ها در بدن حضور داشــته باشــد، ممکن است راه 

مقاوم شدن به آنها را بیاموزد.
در روند تکامل باکتری ها، این موجودات ریز، این آموزه ها 
را به یکدیگر منتقل می کننــد و در یک فرآیند پیچیده که 
دنبال کردن آن به دلیــل وجود پارامترهای بســیار زیاد 
تقریبا غیرممکن اســت، گروه های دیگر را هم )که قبال به 
نوعی از آنتی بیوتیک حساس بودند( غیر حساس و مقاوم 
می کند. اگر این باکتری های مقاوم شــده به بدن راه پیدا 
کنند آنگاه بدون شک درمان سخت تر از قبل خواهد شد. 
از این رو این یک مســئولیت اجتماعی است و نه تنها باید 
از مصرف خودســرانه آنتی بیوتیک خــودداری کرد بلکه 
چنین رفتاری را باید در رابطه با هــر نوع دارویی در پیش 
گرفت؛ چرا که مشــابه همین ماجرا ممکن است باکتری 
را که در برابر اغلب آنتی بیوتیک ها مقاوم شده، از نقطه ای 
به نقطه دیگری در جهان منتقل کند و زندگی بشــر را به 

خطر بیندازد. 
بنابرایــن در برابــر زندگی خــود و آیندگان احســاس 
مســئولیت کنیم و از مصرف خودســرانه هر گونه دارویی 

بپرهیزیم که این یک اخطار جدی است.

به گزارش آسوشــیتدپرس، يک زن آمريکايی از نوعی آلودگی میکروبی فوت کــرده که به تمام 26 
آنتی بیوتیک موجود، مقاومت نشان داده است.

برخی از اين 
آنتی بیوتیک ها 
به نوع خاصی از 

باکتری ها حساس 
هستند و اگر مصرف 

شوند و نوعی که به 
اين آنتی بیوتیک 
حساس نیست در 
بدن حضور داشته 
باشد، ممکن است 
راه مقاوم شدن به 

آنها را بیاموزد

با آنکه عده زیادی باور دارنــد رژیم پرپروتئین بــه کاهش وزن آنها 
کمک می کند، مطالعه جدیدی نشان می دهد که این رژیم می تواند 
از فواید الغر شــدن جلوگیری کند. این تحقیق نشان داد که کاهش 
وزن براثر رژیم پرپروتئین، باعث بهبود خصیصه ای که پزشکان به آن 
»حساسیت به انسولین« می گویند، نمی شود. حساسیت به انسولین، 
عاملی است که می تواند خطر ابتال به دیابت و بیماری قلبی را کاهش 
دهد.در دیابت نوع ۲، ســلول ها به تدریج حساسیت خود به انسولین 
را از دست می دهند و قادر به پاســخگویی به این هورمون متابولیک 
نیســتند. این روند معموال با افزایش چاقــی روی می دهد، بنابراین 
حساسیت بیشتر به انســولین می تواند یکی از فرآورده های کاهش 
وزن باشد. با این حال، محقق اصلی این مطالعه، دکتر بتینا میتندورفر، 
استاد پزشکی در دانشکده پزشکی واشنگتن، گفت: »ما فهمیدیم که 
حساسیت به انســولین در زنانی که با پیروی از رژیم پرپروتئین وزن 
خود را کاهش دادند، از بین نرفت.« وی گفت: »در پایان مطالعه معلوم 
شد زنانی که با خوردن پروتئین کمتر الغر شدند، به طور معنی داری 
حساسیت بیشتری به انسولین داشتند. این یافته مهمی است، زیرا در 
اکثر افراد چاق یا دچار اضافه وزن، انسولین به طور موثری سطح قند 

خون را کنترل نمی کند و در نهایت به دیابت نوع ۲ منجر می شود.«

 استفاده از ســلول های بنیادی می تواند بینایی را در موش هایی 
که مبتال به بیماری چشــم در مرحله نهایی )که گمان می شــود 
بینایی به طور غیرقابل برگشــت از دســت رفته اســت( هستند، 
بازگرداند. محققان، از سلول های بنیادی برای رشد بافت شبکیه 
جدید در آزمایشگاه استفاده کردند و سپس بافت را به موش هایی 
که در مرحله نهایی بیماری چشــم بودند، پیونــد زدند. به گفته 
این پژوهشــگران، در نتیجه بیش از ۴۰ درصد مــوش ها توانایی 
تشخیص نور را به دســت آوردند. محققان گفتند این برای اولین 
بار اســت که محققان موفق به پیوند ســلول هایی شدند که نور و 
گیرنده های نور شبکیه را حس می کند؛ به طوری که این سلول ها 
به سیستم عصبی میزبان متصل شده و ســیگنال هایی را به مغز 

ارسال می کنند. 
دکتر »میچیکو مندای« نویسنده اول مقاله و معاون رییس پروژه 
در مرکز زیست شناســی تکوینی ریکن در ژاپن گفت: »ما در ابتدا 
بســیار هیجان زده بودیم که این پیوند به طور استوار به نور پاسخ 
می دهد.« محققان امیدوارنــد که در نهایت میــزان ارتباط بین 
سلول های شبکیه چشم و پیوند سلول های بنیادی افزایش یابد و 

درنتیجه باعث شود که موش ها چیزی بیش از نور را ببینند.

آيا رژيم پر پروتئین برای ديابتی ها 
خوب است؟

يافته جديد تحقیقاتی؛

بازيابی بینايی با سلول های بنیادی

خواص خوراکی ها

دانستنی ها

محققان توصیه می کنند؛ 

4۵ دقیقه 
پیاده روی در

هفته ريسک 
آرتروز را کاهش 

می دهد

 خبر خوب برای افراد مســنی که دچار درد مفاصل هســتند: تنها 
۴5دقیقه پیاده روی ســریع در هفته می تواند برای کسانی که از 
درد آرتروز رنج می برند، ســودمند باشــد. این یافته ها نشان داد 
شــرکت کنندگانی که در هفته حداقل ۴5 دقیقه فعالیت متوسط 
مانند پیاده روی سریع دارند، در مقایسه با کسانی که کمتر فعالیت 
می کنند، ۸۰ درصد شانس بیشــتری برای بهبود یا حفظ عملکرد 
باالی خود در بیش از دو سال آینده دارند. محققان دانشگاه نورث 
وسترن، برای جمعیت مورد مطالعه، حرکت ۴5 دقیقه ای در هفته 

تعیین کردند. این مطالعه برای هر دو دسته مردان و زنان نشان داد 
که حدود یک سوم از شرکت کنندگان پس از دو سال بهبود یافته 
یا عملکرد باالیی به دســت آوردند. محقق ارشــد دوروتی دانلوپ 
گفت: »یک فعالیت کم، بهتر از نداشــتن فعالیت اســت. برای آن 
دســته از افراد مســن مبتال به آرتروز که حداقل فعالیت را دارند، 
حداقل ۴5 دقیقه فعالیت در هفته می تواند احساس بهتری به آنها 
بدهد.«محققان فعالیت بدنی۱۶۰۰  فرد بزرگســال را که از درد یا 
ســفتی در مفصل ران، زانو یا پای خود رنج می بردند، اندازه گیری 

کردند و به این نتیجه رســیدند که حتی حداقل فعالیت می تواند 
توانایی عملکرد را تقویت کند و نقطه شــروعی برای فعالیت افراد 
مسن دارای ناراحتی در مفاصل باشد. دانلوپ گفت: »ما دریافتیم 
که موثرترین فعالیت برای حفظ یا بهبود عملکرد افراد در دو سال 
بعد، یک فعالیت متوســط است و نیازی نیســت که در دفعه های 
۱۰ دقیقه ای یا بیشتر انجام شــود.« آنها به این نتیجه رسیدند که 
فعالیت های ســبک مانند هل دادن یک ســبد مواد غذایی، برای 

ارتقای عملکرد فرد در آینده نیز با ارزش تر است.

یک فنجان فلفل دلمه ای به اندازه مرکبات ویتامین C دارد؛ 
 C بنابراین گفته می شود که فلفل دلمه ای ها غنی از ویتامین
هستند.  فلفل دلمه ای سبز همچنین غنی از بتاکاروتن است؛ 
اما میزان این آنتی اکسیدان در فلفل دلمه ای قرمز چندین 
برابر است. الزم به ذکر اســت که مصرف فلفل دلمه ای ها، 

راهی برای افزایش ویتامین B6 و اسیدفولیک بدن است.
کاهش  دهنده خطر ابتال به سرطان و بیماری های 

ديگر
فلفل دلمه ای های رنگی، غنی از بیوفالونوئیدها هســتند؛ 
رنگدانه هایی که به پیشــگیری از سرطان کمک می کنند. 
فلفل دلمه ای ها همچنین میزان زیادی اسیدفنولیک دارند 
که از تشکیل نیتروزآمین های سرطان زا ممانعت می کنند. 
هر چه فلفل دلمه ای رنگی تر باشد، میزان استرول گیاهی آن 
باال می رود. این ترکیبات نیز زمینه ساز ویتامین D بوده و از 
بروز سرطان پیشگیری می کند. این مواد غذایی تامین کننده 
لوتئین و زئاکسانتین نیز هستند؛ آنتی اکسیدان هایی که به 

کاهش خطر دژنراسیون ماکوالی چشم کمک می کنند.
منبع رنگ و طعم

بی شک در بازار، انواع رنگ های فلفل دلمه ای از سبز تا زرد 
و قرمز را دیده اید. فلفل دلمه ای های کامال نرســیده، سبز 
رنگ بوده و هر چه رسیده تر شوند، متمایل به زرد و قرمز و با 

رسیده تر شدن، شیرین تر نیز می شوند. به همین دلیل فلفل 
دلمه ای های قرمز، شیرین تر از زردها و زردها نیز شیرین تر از 

سبزها هستند.
چندکاره هستند

می توانید فلفل دلمه ای ها را به صــورت بخارپز، تفت داده، 
دلمه، در فر و همچنین به صورت خام در ســاالدها استفاده 

کنید. 
ترکیب این مــواد غذایی با ســبزیجات دیگر خوشــمزه 
می شود. فلفل دلمه ای ها چربی بسیار اندکی دارند و بخارپز 
و همچنین سرخ کردن آنها باعث کاهش زیاد ویتامین های 

آنها نمی شود.

اسکی فواید زیادی برای بدن دارد که می توان به احساس 
جوانی، شــادابی، تقویت قلب و عضالت اشاره کرد.حتما 
می گویید اسکی ورزش بچه پولدارهاست و شما امکاناتش 
را ندارید. صد البته که ما هم امکاناتش را نداریم اما امروزه 
با کمی اراده و تالش می توان خیلــی از کارها را انجام داد 

که در گذشته انجامش غیرممکن بود. 
ورزش اســکی نیز از همان دست اســت، چون در پیست 
ها لوازم آن کرایه داده می شــود و شما می توانید با اندکی 
برنامه ریزی و پــس انداز، به این ورزش مفرح زمســتانی 
بپردازید. در این مطلب به گوشه ای از فواید آن اشاره می 

کنیم:
در حفظ جوانی موثر است

اســکی نه تنها یک تفریح خوب اســت، بلکه به احساس 
جوانی و شــادابی نیز کمک می کنــد. پژوهش محققان 
نشان می دهد که ۱۲ هفته اسکی تاثیر قابل مشاهده ای بر 
سالمتی افراد بین ۶۰ تا 7۶ سال دارد. به عقیده محققان، 
افراد مسنی که ۱۲ هفته اســکی می کنند، قدرت و توان 

عضالنی شان باال می رود و از پیری ظاهری دور می شوند.
برای قلب و تقويت عضالت مفید است

اگر یک ورزش استقامتی مانند اسکی را به برنامه ورزشی 
خود اضافه کنید، قــدرت بدنیتان باال رفتــه و عضالت و 

قلبتان تقویت می شــود. محققان معتقدنــد افرادی که 
اســکی می کنند، قدرت عضالت قلبشــان به طول قابل 
توجهی باالســت. یادتان باشــد اســکی بازها تا ۸۰ الی 
۹۰ســالگی، افراد سرحال و ســالم تری نســبت به بقیه 

هستند.
باعث نشاط روحی می شود

اگر می خواهید حال و هوایتان عوض شود، همین هفته به 
نزدیک ترین پیست اسکی محل زندگیتان بروید. محققان 
دانشــگاه یونســی کره بعد از انجام بررســی هایی در سه 
پیست مهم اسکی، به این نتیجه رســیدند که اسکی بازها 

و اسنوبردیست ها از نشاط و روحیه خوبی برخوردارند. 

چند دلیل خوب برای خوردن فلفل دلمه ای

یکی از مهم ترین مراحل در روتین تناســب اندام، در پایان 
تمرینات اســت. افراد زیادی از اهمیت گــرم کردن بدن و 
آماده شدن برای انجام تمرینات ورزشی آگاه هستند، اما به 
گفته کارشناسان، سرد کردن بدن پس از خاتمه ورزش نیز 

به همان اندازه مهم است. 
ســرد کردن به بدن اجازه بازیابی شرایط خود و بازگشت به 

حالت عادی پیش از آغاز ورزش را می دهد.
هرچند ثابت نشــده که ســرد کردن بدن به کاهش سفتی 
یا درد عضالت کمک می کنــد، اما انجام آن مــی تواند از 
ســرگیجه جلوگیری کرده و این امکان را فراهم می کند تا 

نرخ تنفس و ضربان قلب به حالت عادی باز گردند. 
بر همین اســاس، ســرد کردن بخشی ســودمند از روتین 

تمرین ورزشی محسوب می شود.
به گفته فیلیس مامرلی، مربی ورزشی شخصی، سرد کردن 

به بدن اجازه می دهد تدریجا به یک ســطح فعالیت شدت 
کم باز گردد، و میزان تنفس و تپــش قلب کاهش یابد تا به 

شرایط عادی باز گردند.
همچنین، عوارض جانبی غیر تهدیدکننده ای وجود دارند 
که در نتیجه چشم پوشی از ســرد کردن بدن پس از ورزش 

رخ می دهند. 
جمع شــدن خون در اندام های انتهایی بــدن می تواند به 

شکل گیری سرگیجه و یا حتی غش منجر شود.
افزون بر این، باید به درد و ســفتی عضالت نیز توجه داشته 

باشید. 
در شرایطی که درد عضالنی پس از انجام تمرینات ورزشی 
انتظار مــی رود، آغاز درد عضالنــی با تاخیر مــی تواند از 
۲۴ تا ۴۸ ســاعت پس از ورزش شــکل بگیــرد و به دردی 

ناتوان کننده و آزار دهنده منجر شود.

عوارض جانبی بیشــتر در افراد مســن تر یا کســانی که به 
بیماری قلبی عروقی مبتال هستند، رخ می دهد و می تواند 

از طریق گرم و سرد کردن بدن کاهش یابد.
پس از انجام تمرینات ورزشــی خود، پنج تا ۱۰ دقیقه را به 

سرد کردن بدن اختصاص دهید. 
طی این بازه زمانی، فعالیت ورزشــی خود را با نرخ و شدت 

کاهش یافته ادامه دهید. 
اگر با محدودیت زمانی مواجه هستید یا از چگونگی بازیابی 
شــرایط بدن آگاهی ندارید، انجام حرکات کششی عضالنی 

در دامنه ای بدون احساس درد توصیه می شود. 
اختصاص چند دقیقه اضافی به ســرد کردن بدن در پایان 
تمرینات ورزشــی، شــاید اندکی وقت گیر و آزار دهنده به 
نظر برســد، اما فواید آن، تحمل این مــدت زمان اضافی را 

ارزشمند می کند.

آيا پس از ورزش، سرد کردن بدن 
ضرورت دارد؟

فايده های ورزش اسکی)۱(

ورزش درمانی

آسوشیتدپرس گزارش داد؛

26 آنتی بیوتیکی که بی اثر شد!

زاينده 
رود
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پیشنهاد سردبیر: 
 چرا گرانش به وجود مى آید؟

کافه اپهوش سنج

 همه ما هنــگام وبگردی بــه مطالــب جالــب و آموزنده ای 
بر می خوریــم که شــاید در همــان لحظه فرصــت مطالعه 
 شــان را نداشــته باشــیم. در چنین مواقعی اپلیکیشن های

 Read it Later بــه کار می آیند؛ ابــزاری مثل Pocket که 
 می توانند محتوای وبســایت ها را در خود ذخیره کرده تا بعدا 

به شکل آفالین در اختیار کاربر بگذارند.
Basket که امروز به شما معرفی می کنیم یکی دیگر از همین 
اپلیکیشن های ذخیره محتواســت که تجربه متفاوتی از پاکت 
را ارایه می کند. به لطف بســکت می توانید کلیه صفحه هایی 
که در مرورگرها )کروم، فایرفاکس و …( می بینید را بوکمارک 
 کرده تا بعدا و ســر فرصــت به مطالعــه شــان بپردازید. این 
ذخیره سازی شامل ویدئوها هم می شــود. بسکت می تواند با 
لیبل و هشتگ به این محتوای ذخیره شده نظم و ترتیب بدهد. 
مثال می توانید یک لیبل برای صفحه هایــی که » باید خوانده 
شــوند « در نظر بگیرید، یکی برای » تحقیق دانشــجویی « و 

دیگری برای »اوقات فراغت« تا برای جستجوی آن ها از آرشیو 
اپ خیلی وقت تان را تلف نکنید. تا این مرحله بســکت تفاوت 
چندانی با پاکت ندارد، اما یک خصوصیت هست که باعث شده 
تعدادی از کاربران پاکت اســتفاده از آن را ترجیح بدهند: این 
که در بســکت بر خالف پاکت خبری از تبلیغات نیست و بابت 

دسترسی به تمام امکانات آن هزینه ای نخواهید پرداخت.
 هر تعداد محتوایی که بخواهید را مــی توانید به طور نامحدود 
در فضای بســکت ذخیره کرده و بعدا به مطالعه شان بپردازید. 
بــرای مطالعه هم تیم بســکت امکاناتی مثل قفــل صفحه در 
 حالت روشن و تغییر سایز و رنگ فونت ها را برای مطالعه بهتر 

در اختیارتان قرار داده است.
یکی از قابلیت های خوب بسکت امکان تعامل با مرورگرهاست، 
بدین صــورت که مــی توانید کلیــه بوکمارک هــای کروم و 
فایرفاکس و مرورگرهای دیگر را با یک اشاره به آرشیو شخصی 
خود بفرســتید. حتی این امکان برای تان فراهم شده تا آرشیو 

پاکت را هم به آن منتقل کنید.
بســکت به جز اپلیکیشــن اندروید دارای یــک افزونه گوگل 
کروم هم هســت که محتوای این دو به لطف فضای ابری بین 
 یکدیگر همگام سازی می شوند. شــما می توانید برای گرفتن 

این اپلیکیشن به goo.gl/CFqtyQ  مراجعه کنید.

معرفى اپ Basket؛ 

ابزار ذخیره سازی محتوای وب 
جهت مطالعه آفالین

 چرا گرانش به وجود مى آید؟
 آیــا تحقیقات اخیــر، ما را بــه درک بهتــر گرانش 

نزدیک تر کرده است؟ 
 آیا بــه درک دلیــل ریشــه ای گرانش بین اشــیا 

با جرم نزدیک تر شده ایم؟ 
آیا می توانیم اطالعات به تازگی کشف شده از ذرات 
بنیادی بــوزون هیگز یا امواج گرانشــی را برای نفی 
جرم یا خنثی کردن/ ســاختن گرانش به کار ببریم؟ 
 متاســفیم، اما دانشــمندان همچنان به طور کامل 

نمی دانند گرانش چرا به وجود می آید. 
به عبارتی، آنها تنها اخیــرا از طرز عملکرد آن آگاهی 
پیدا کرده اند. چهار ســال پیش یافته های مبتنی بر 
ذرات بنیادی بوزون هیگز کمکی کرد برای مشخص 
کردن اینکه چگونه اشــیا دارای جرم می شــوند، اما 
اطالعات چندانی راجع به منشــا گرانش در اختیار 
ما قرار نداد. در قــرن هفدهم، آیــزاک نیوتن اولین 
شخصی بود که به طور رســمی ارتباطی بین افتادن 
ســیب به زمین با » افتادن « زمین به دور خورشید 
 را برقرار کرد. نیروی موثر در هر دو مورد گرانش بود 
 و نیوتــن آن را فقــط بــه عنــوان جاذبــه ای که 
 بــا افزایش جرم اشــیا و کاهش فاصله آنهــا قوی تر 
می شــد، پذیرفته بود. آلبرت اینشــتین بعد از چند 
قرن آمد و تفســیری ارایه کرد: طبق نظریه نسبیت 
 عام او، گرانش یک ویژگی از فضا-زمان و تار و پودی 

از جهان است. 
هرچقدر شــیئی جرم بیشتری داشــته باشد، فضا-

زمان را بیشــتر خمیده خواهد کرد در نتیجه اشــیا 
 نزدیــک تر به طــرف یکدیگــر خواهنــد » افتاد «.

اگر شــیئی جرم کافی داشــته باشــد، مــی تواند 
امــواج گرانشــی قابل توجهــی ایجاد کنــد، مانند 
 امواجــی کــه دانشــمندان در اوایل امســال برای 

اولین بارموفق به کشف آن شدند. 
گرانش همچنین یکی از چهار نیــروی اصلی جهان 
اســت ) نیروهای دیگر الکترومغناطیس و نیروهای 
اتمی قوی و ضعیف هستند(. از آنجایی که این نیروها 
از » ذرات حامل نیرو « برای ابالغ کردن نیرو به ذرات 
دیگر اســتفاده می کنند، برای اینکه گرانش بتواند 
مناســب با این مدل باشد، تمام اجســام باید از خود 
 گراویتون ســاتع کنند که به طــور فیزیکی گرانش 
در بر داشته باشند. البته گراویتون ها هنوز در مرحله 
نظریه هســتند. تالش برای تطبیق دادن این تفاسیر 
متفاوت از گرانش و درک ماهیــت واقعی آن یکی از 

بزرگ ترین مسائل حل نشده در فیزیک است. 
 با این وجود آنچه مــا می دانیم نشــان می دهد که 

عدم گرانش غیر ممکن است.

گجتی که در تصویر مشــاهده می کنید چندکاره اســت. این گجت به دسته 
کلید آویزان می شود و می تواند در صورت گم شــدن کلیدها موقعیت شان را 
به موبایل صاحبش اعالم کند. از ســویی این گجت که PowerClip نام دارد 
یک حافظه جانبی نیز بوده که با پــورت میکرویو اس بی یا الیتنینگ به صورت 
مستقیم به تلفن  هوشمند وصل می شود و ابزاری برای ذخیره سازی اطالعات 
 گوشــی به حســاب می آید. غیر از اینها این گجت می تواند گوشی تان را نیز 

با فشار یک دکمه پیدا کند و صدای زنگ آن را در بیاورد. 
درون پاورکلیــپ، باتــری500 میلی آمپری بــه کار رفته کــه همچون یک 

پاوربانک می تواند گوشی را شارژ کرده و20 درصد به شارژ آن اضافه کند. 
 غیر از اینهــا پاورکلیپ شتاب ســنجی درون خود دارد که بــه محض افتادن 

دسته کلید روی زمین، آن را به کاربر اطالع می دهد. 
از همه اینها که بگذریم این وسیله یک چراغ قوه نیز هست.

اســتارتاپ جدیدی قصد دارد پهپادها را به فرشــتگان نگهبــان خانه تبدیل 
کند. ســانفالور لبز ) Sunflower Labs ( که مقر آن در ســیلیکون  ولی 
 و همچنین زوریخ ســویس قــرار دارد، سیســتم امنیتی جدیــدی معرفی 
کرده اســت که تهدیدهای احتمالی را شناســایی و آن ها را توسط یک پهپاد 
بررســی می کند. پهپاد، ویدیو را مســتقیما به گوشی شما ارســال و استریم 
خواهد کرد. بنابرایــن می توانید خطــر احتمالی را بالفاصله متوجه شــوید. 
Sunflower Labs هم اکنــون درخواســت بتاتســتینگ را از طریــق 
وب ســایت خود شروع کرده است و تســت نســخه بتای این سیستم امنیتی 
را اواســط 20۱۷ شــروع خواهد کرد. اســتارتاپ مذکور خود را مکملی برای 
 سیســتم های امنیتی مرســوم می داند. سیســتم هشدار ســان فالور مبتنی 
بر پهپاد و چراغ های هوشمندی است که در زمین اطراف خانه کاشته می شوند 
و به حرکت، لرزش و صدا حساس هستند. توسط آنالیز این اطالعات، سیستم 
قادر به تشخیص انسان، ماشین و حیوانات خواهد بود و جهت انجام این مهم، 

از هوش مصنوعی نیز بهره می برد تا خطرات بالقوه را به درستی تشخیص دهد.

عده ی زیادی  به دنبال این هســتند تا میزان چرپی سوزانده شده را محاسبه 
کنند. حال گجت LEVL رونمایی شــده است و مشــکل این کاربران را حل 
کرده اســت.  اندازه گیری چرپی واقعی بدن، در حالی که مشــغول سوزاندن 
آن با رژیم غذایی و ورزش هستیم کار مشکلی است. این گجت کاربرد زیادی 
برای ورزشــکاران دارد و همچنین افرادی که به دنبال سوزاندن چربی های 
خود هستند بعد از هر فعالیت ورزشی می توانند میزان چربی سوزانده شده را 
محاسبه کنند. کمپانی LEVL  تکیه بر50 سال  پژوهش خود در علوم تنفس 
توانسته چنین گجتی را روانه بازار کند. بر اساس یافته  ای که مشخص می کند 
بین اســتون موجود در بازدم و چربی سوخته شــده در بدن یک همبستگی 
 وجــود دارد، محققــان این کمپانــی از همین موضوع اســتفاده کــرده اند 
و گجت LEVL  با شناســایی مقدار اســتون در تنفس، میزان چربی سوخته 
 شده را به دســت می آورد. برای دسترسی بیشــتر به اطالعات، این دستگاه 
با اتصال به گوشی هوشمند نمره ی ای بین ۱ تا ۶ را برای مقدار استون موجود 

در تنفس شما ارایه می دهد و می تواند داده ها را در دستگاه  ذخیره کند. 

این پهپاد، از خانه شما محافظت مى کندگجت همه کاره گجتى برای اعالم میزان چربى سوزانده شده

 اچ تــی ســی بــه تازگــی دو گوشــی هوشــمند جدیــد خــود، 
 یعنــی مــدل هــای یــو التــرا )HTC U Ultra ( و یــو پلــی 

) HTC U Play ( را معرفی کرده است. 
این گوشــی ها عالوه بر اینکه به نســبت رقبای خود مشخصات فنی 
خــوب و طراحی زیبایــی دارنــد، دارای یک ویژگی مهــم و جدید 
 دیگر نیز هســتند. گوشــی یو الترا دارای یک صفحه نمایش کوچک 

) مشابه ال جی V20 ( در باالی صفحه نمایش اصلی خود است. 
 امــا ایــن صفحــه نمایــش فقــط بــرای نشــان دادن ســاعت 
یا اپلیکیشن های مورد عالقه کاربر نیست، بلکه این صفحه پنجره ای 

به دنیای دستیار هوشمند اچ تی سی است.
بله درست شــنیدید! اچ تی ســی با معرفی این گوشــی ها دستیار 
صوتی هوشــمند خود که طرز کاری نزدیک به دستیار صوتی گوگل 
  ) S Voice ( اس ویــس سامســونگ ،) Google Assistant ( 
و سیری اپل ) Siri ( دارد را معرفی کرده است. این دستیار هوشمند، 
همراه سنس )Sense Companion( نام دارد و کاربران با دادن 
دستورات صوتی به آن می توانند قفل گوشی را باز کنند، اپلیکیشن ها 
را اجرا کنند، یادداشت برداری کنند، قرارهای کاری خود را به تقویم 

اضافه کنند یا حتی بخواهند که گوشی برایشان جوک تعریف کند.

شرکت هواوی در تاریخ۱0 ژانویه رکورد گینس را که بیشترین 
تعداد عکس ســلفی در ســه دقیقه بــود در کاخ مرکزی دوبی 

شکست.
عکس های ســلفی بــا فبلت قدرتمنــد جدید هــواوی یعنی 
Mate 9 توسط۱۶0 شــرکت کننده مختلف با پس زمینه برج 
خلیفه گرفته شد. بر اســاس این گزارش، هواوی برای شکستن 
رکــورد، از پرچمدار جدید خود یعنی Mate 9 اســتفاده کرد 
و سرعت عکاســی با این گوشــی را در باالترین حالت قرار داد. 
تنظیمات دوربین میت 9 در حالت فوکوس خودکار، تشخیص 
لبخند، الگوریتم زیباسازی پوســت و رزولوشن دوربین جلو 8 

مگاپیکسل قرار داده شد.
 نســل دوم فنــاوری دوربین دوگانــه الیکا، میــت 9 را تبدیل 

به گزینه ایده آلی برای شکستن رکورد کرد. 
از سوی دیگر سنسور ۱2 مگاپیکسلی RGB و20 مگاپیکسلی 
تک رنگ در پشت گوشی، عکاســی بی نظیری را با این گوشی 

هوشمند رقم می زند.
دیوید ونگ، مدیر لوازم الکترونیک مصرفــی هواوی در امارات 
با بیان اینکه باعث افتخار ماســت که این رکــورد در منطقه ما 
 Mate 9 شکسته شد، گفت: شکســتن رکورد گینس توسط
نشان می دهد که این گوشــی در بازار بین رقبا شکست ناپذیر 

است.
گفتنی است رکورد قبلی در دســت دانی والبرگ و طرفدارانش 
بود که در خلیج مکزیکو توســط ۱22 نفر در اکتبر 20۱۶ انجام 
شــد. پیروزی هواوی تنها با اضافه شــدن 38 نفر به دست آمد. 
ثبت رکورد Mate 9 در گینس اولیــن موفقیت بزرگ هواوی 
در ابتدای سال 20۱۷ بود و این کمپانی امیدوار است افتخارات 

بیشتری را در سال جاری به دست آورد.

پس از رای جنجالی دیوان عالی ایاالت متحده، دادگاه استیناف 
 حوزه فــدرال دوباره پرونده شــکایت اپل علیه سامســونگ را 
در رابطه بــا نقض پتنــت و کپی بــرداری از طراحــی آیفون 
بازگشــایی کرد. ایــن دادگاه، اعتراض سامســونگ را مجددا 
پذیرفته و حکــم قبلی مبنی بــر پرداخــت 399 میلیون دالر 

جریمه به اپل را ملغی کرد.
با توجه به وضعیت کنونی، با حکم نهایی دادگاه استیناف حوزه 

فدرال، مبلغ جریمه نهایی کره ای ها تعیین خواهد شد.
همان طور که می دانید در ســال 20۱2 سامسونگ به پرداخت 
 ۱ میلیــارد دالر جریمه به اهالــی کوپرتینو محکوم شــد، اما 
با اعتراض های مداوم شرکت کره ای در سطوح مختلف ساختار 
قضایی ایاالت متحده، نهایتا مبلــغ جریمه به 399 میلیون دالر 

کاهش پیدا کرد.
 با این حال، سامســونگ حتــی به ایــن رقم نیز راضــی نبود 
 و بــا درخواســت تجدید نظر، توانســت بــرای نخســتین بار 
پرونده ای در حوزه نقض پتنت را بــه دیوان عالی ایاالت متحده 
 برســاند. دیوان عالی در بررســی این پرونده اعالم کرد با توجه 
به اینکه تنها در برخی از جوانب محصوالت سامسونگ از آیفون 
الهام گرفته شده، منطقی نیست که کره ای ها تمام سود حاصل 

از فروش موبایل های شان را به عنوان جریمه پرداخت کنند.
به همین دلیل دیوان عالی دســتور بازگشایی پرونده در دادگاه 
اســتیناف حوزه فدرال را داد و اکنون این دادگاه مجبور اســت 

جریمه را باز هم پایین تر بیاورد. 
البته واضح اســت که 399 میلیون دالر برای غــول تکنولوژی 
کره جنوبی رقم قابل توجهی محســوب نمی شــود، اما سال ها 
کشمکش باعث شــده تا وضعیتی حیثیتی در این پرونده ایجاد 
 شــود و به همین دلیل سامســونگ قصد دارد تــا جای ممکن 

در برابر پرداخت جریمه مقاومت کند.

دیدن سیاره آبی ما از فضای باالی سر بسیار هیجان انگیز است. 
سیاره سبز و آبی ما که با ابرهای مختلف و در هم پیچیده همراه 
است، نگینی زیبا بر پهنه منظومه شمســی است که متاسفانه 

انسان آسیب های بسیاری به آن رسانده است. 
اما همین انســان خودش باعث پیدایش پدیده ای در رخ زمین 
هنگام شب شده است. همزمان با توســعه جوامع انسانی، بشر 
شب های خود را روشن کرده اســت و این روشنایی که حاصل 
چراغ های متعدد در خیابان ها و محیط های مجتمع های مختلف 
است، حاال تبدیل به یک زیبایی در شب شــده که اگر از زمین 
فاصله بگیرید و به قســمت تاریــک آن نگاه کنیــد، منظره ای 
بی نظیر پیش چشــمان شــما قرار خواهد گرفت. برای آن که 
 goo.gl/Ehd4pr بتوانید شــب زمین را ببینید به نشــانی 
) حروف کوچک و بزرگ را در آدرس رعایت کنید ( سری بزنید. 

امیدواریم شما هم از دیدن شب زمین لذت ببرید.

ورود اچ تى سى به دنیای 
هوش مصنوعى با دستیار هوشمند

هواوی سال 2017 را با شکستن 
رکورد گینس شروع کرد

پرونده شکایت اپل از سامسونگ 
دوباره به جریان افتاد

زمین در شب هم زیباست

اخبار

فضا

بــــرای گرفتــن 
این نرم افــزار، کد 
روبه رو را اســـکن 

کنید.

 بر اســاس این یافته ها، کره مــاه حدود۶0 میلیون ســال پس 
از پیدایش منظومه شمسی شکل گرفته است که در نتیجه سن 
این کره را نسبت به محاســبات قبلی۱40میلیون سال افزایش 
می دهد. تیم محققین به سرپرســتی مالنی باربونی از دانشگاه 
کالیفرنیا گزارش کرده اســت: تعیین ســن دقیق کره ماه برای 
درک تغییرات منظومه شمسی و شــکل گیری سیارات سنگی 
از جمله کره زمیــن از اهمیتی ویژه برخوردار اســت. اما برخالف 
 اهمیت آن، ســن کره ماه تا کنــون به درســتی و دقت تعیین 
نشده است. احتماال شما هم در جریان هستید که گفته می شود 
 کره مــاه از باقی مانده تکه هایی کــه در اثر برخــورد کره زمین 
با Theia – یک شــی به اندازه یک ســیاره کــه در اوایل زمان 
پیدایش منظومه شمسی وجود داشــته – به فضا پرتاب شده یا 
ترکیب چندین ماه کوچک دیگر ساخته شــده است. برخوردی 
که پیدایش ماه را به دنبال داشــت احتماال آنقدر قدرت داشــته 
که تمام موجودات زنــده بر روی کره زمین را از بین برده اســت، 

بنابراین اطالع از زمان این برخــورد برای درک آنچه بر کره زمین 
گذشــته و از چه زمان حیات بر روی آن آغاز شده ضروری است.

تحقیقات جدید نشــان می دهد کــه این حادثه زودتــر از آنچه 
ما تصور مــی کردیم در تاریخ منظومه شمســی رخ داده اســت 
 یعنی فقط۶0 میلیون ســال پس از تولد منظومه شمســی که 
در تخمین های قبلی۱50 تا200 میلیون ســال پس از پیدایش 
منظومه شمسی تخمین زده شــده بود. این تیم تحقیقاتی برای 
تخمین ســن دقیق کره ماه به بررسی ســنگ هایی که از سطح 
کره ماه در طی ماموریت آپولو ۱4 به دســت آمده بود، پرداختند. 
دلیل آنکه تــا کنون امکان تخمین ســن دقیق کــره ماه وجود 
 نداشته این اســت که تعداد ســنگ های قابل بررسی باقی مانده 
بر سطح کره ماه بسیار اندک هستند. اکثر نمونه هایی که توسط 
فضانوردان آپولو به زمین آورده شــده اند مخلوطی از سنگ های 
مختلفی هســتند که در اثر برخورد شــهاب ســنگ ها به کره 
ماه با هم مخلوط شــده اند. بنابراین این تیم به جای تالش برای 

دستیابی به سنگ هایی که از نخستین روزهای تشکیل کره ماه 
بر روی آن وجود داشــته اند، تمرکز خود را بر بررسی ماده معدنی 
Zircon قرار دادند، ماده ای معدنی که در زمان ســرد شــدن 
کره ماه از حالت مذاب اولیه و تشــکیل قمر ســنگی که در حال 
حاضر در آســمان می بینیم شکل گرفته اســت. کریستال های 
Zircon پس از شــکل گیری در اثر تغییرات زمین شــناختی 
تغییر نمی کنند. با مطالعه این مــاده معدنی محققان می توانند 
به زمان ســخت شــدن بخش های مختلف ســنگ دست پیدا 
کنند که بدیــن ترتیب می توانند ســن دقیق ماه را مشــخص 
 کنند. باربونــی افزود: این مــاده معدنی با توجه بــه برخورداری 
از اســتحکام باال، در مطالعه فرآیندهای مختلف بسیار کاربردی 
 uranium-lead است. تیم تحقیقاتی فرآیندی موســوم به
dating را بر روی نمونه های zircon که از نمونه ســنگ های 
آپولو ۱4 استخراج شــده بود پیاده کردند. برای این کار الزم بود 
که نمونه های Zircon با اســتفاده از اســید به صــورت مایع 
درآیند. امــا این تیم توانســت از Zircon چهار مــاده متفاوت 
را به دست آورد؛ اورانیوم، ســرب، لوتتیوم و هافنیوم. از آن جایی 
که مــاده رادیواکتیــو اورانیوم پــس از مدتی به ســرب تبدیل 
می شود، محققان توانســتند مدت زمان شــکل گیری سرب را 
اندازه گیری کنند و زمان دقیق پیدایش کــره ماه را تعیین کند. 
نســبت لوتتیوم و هافنیوم در Zircon نیز مدت زمان وجود این 
ماده معدنی را تعیین می کند. با ترکیــب این روش ها، محققین 
 متوجه شــدند که ماه 4/5۱ میلیارد سال ســن دارد که بنابراین 
از آنچه پیش تر در خصوص ســن این کره تصور می شــد، بسیار 
بیشــتر اســت. باربونی در توضیحات خود گفــت: تحوالت کره 
زمین فقط پس از این برخورد آغاز شده اســت و به همین دلیل 
 هم تعیین زمان دقیق این برخورد بســیار حایز اهمیت اســت. 
در حالی که روش مذکور در حال حاضر دقیق ترین روشــی است 
که برای تعیین ســن کره ماه استفاده شــده، بعضی از محققین 
اظهار کرده اند که حل کردن Zircon در اسید می تواند نتایج را 
تا حدودی تحت تاثیر قرار داده باشد، اما باربونی می گوید که تیم او 
این مورد را نیز در نظر داشته است: ما در روش های خود توانستیم 
 تمام عواملی که باعث می شــد عده ای اعتقاد داشــته باشــند

Zircon برای انجام این محاسبات قابل استفاده نیست را مد نظر 
قرار داده و برطرف کردیم. امیدواریم با هر چه دقیق تر شدن این 
محاسبات بتوانیم درک بهتری از شکل گیری کره ماه و سایر اجرام 
منظومه شمسی به دســت آوریم که خود جزییات بیشتری را در 

خصوص حیات بر روی کره زمین در اختیار ما قرار خواهند داد.

این تیم تحقیقاتى 
برای تخمین سن 

دقیق کره ماه 
به بررسى 

سنگ هایى که  از 
سطح کره ماه 

در طى ماموریت 
آپولو 14 به دست 

آمده بود، پرداختند

معمای  2052
در دنباله زیر عدد بعدی چند است؟

3 – ۷ – ۱9 – 55 – ...
الف( ۱۷3       ب( ۱43          ج(۱53             د(۱۶3

جواب معمای  2051 
هر عددی را می توان با اســتفاده از بعضی اعداد در مجموعه 
زیــر نوشــت:       N= ۱+2+4+۶+8+۱۶+32   -    مثــال: 
۱+2+۱۶=۱9   یا: ۱+2+8+۱۶=2۷  - - <  اینک چنانچه دو 
عدد A و B را بخواهیم در هم ضرب کنیم کافیست که مثال 
A را به صورت جمع باال تبدیل کنیم و سپس B را در هر کدام 
از اعضای آن جمع که همگی مضارب 2 هستند ضرب کنیم. 

مثــال بــرای ضــرب 35x47 چنیــن عمل مــی کنیم:  
+)2x35(+)۱x35( =4۷x35        4۷=32+8+4+2+۱ 

)32x35(+)8x35(+)4x35(
 بنابراین با دانســتن عمل ضرب در 2 و دانستن عمل جمع 

می توان تمام اعداد را در هم ضرب کرد.
لطفا جــواب معماهای طرح شــده را به همــراه نام 

و شهر محل زندگی خود به نشانی:
rezaei.zayanderoud@gmail.com

بفرستید تا نام شما در همین صفحه ذکر شود.

به لطف بررسى سنگ هایى که در ماموریت آپولو 14 از کره ماه به دست آمده، محققین باالخره موفق شدند سن دقیق 
کره ماه را تعیین کنند و بدین ترتیب مشخص شده که این همسایه کره زمین 4/51 میلیارد سال سن دارد. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آی تک پســت، این گوشی 
دارای بدنه سرامیکی و همین طور نمایشگر بسیار بزرگی خواهد 
بود که کل بخش جلوی گوشی را می پوشاند. شرکت جدیدی 
که روبین به همین منظور تاسیس خواهد کرد، Essential نام 
دارد و تولید گوشی هوشمند مجهز به هوش مصنوعی باال تنها 
یکی از برنامه های این شرکت خواهد بود. با استفاده از این گوشی 

های دارای هوش مصنوعی می توان بســیاری از امور روزمره را 
انجام داد و دســتگاه های مختلف الکترونیک و برقی را کنترل 
کرد. Essential لوازم جدیدی را برای اســتفاده در منازل و 
هوشمندســازی آنها نیز تولید خواهد کرد. گوشی یاد شده در 
اواسط سال 20۱۷ روانه بازار خواهد شد و مذاکره با فاکس کان 
برای تولید آن در جریان است. گفته می شود این گوشی دارای 
نمایشگری بزرگ تر از آیفون ۷ بوده و از فناوری لمس سه بعدی 
نیز پشتیبانی می کند تا کاربران با کم و زیاد کردن میزان فشار 
به سطح گوشی بتوانند دستورات مختلفی را به آن منتقل کنند. 

گوشی یاد شــده به صورت ماژوالر طراحی می شود تا کاربران 
بتوانند بخش هــا و اجزای مختلف آن را بــه راحتی از یکدیگر 
جدا کرده و ســپس به هم متصل کنند. دوربین آن نیز قابلیت 
عکاسی و فیلمبرداری3۶0 درجه را خواهد داشت.این گوشی از 
قابلیت خودآموزی نیز برخوردار است و به تدریج عادات و سالئق 
و نیازهای کاربر خود را درک کرده و خود را با آنها تطبیق خواهد 
داد. روبین فعال گروهی40 نفره را برای ساخت این محصوالت 
هوشمند گرد هم آورده که عمدتا کارمندان سابق شرکت های 

اپل و آلفابت هستند.

مبدع آندروید گوشى جدیدی 
با هوش مصنوعى مى سازد

باالخره سن دقیق کره ماه تعیین شد
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پیشنهاد سر دبیر: 
»عمار«، »فجر« را پشت سر گذاشته است

اخبار فرهنگی

گــروه فیتیله ها برای ســاخت برنامه »یه بــازی تازه تر« 
ویژه کودک و نوجــوان در اصفهان حاضر شــدند، بخش 
خبر روابط عمومــی مرکز نیز فرصت را مغتنم شــمرده و 
با برخی از بازیگران محبوب این گــروه مصاحبه ای انجام 
داد. آقای علــی فروتن یکی از اعضای گــروه فیتیله که در 
برنامه »یه بازی تازه تر« نقــش کارگردان هنری و مجری 
را به عهده دارد گفت: این برنامه به لحاظ ســاختاری کال 
با برنامه فیتیله ها تفاوت دارد و در این برنامه تالش شــده 
است فضای برنامه به ســمتی برود که بچه ها از بازی های 
کامپیوتری و نشســته فاصله بگیرنــد و فعالیت و حرکات 
بدنی آنها زیادتر شــود و حضــور پدر و مادرهــا در کنار 
بچه ها پر رنگ تر شــود. در بخش های نمایشی این برنامه 
نیز فضای آموزشــی در زمینه های گوناگــون اجتماعی ، 
بهداشتی و تغذیه ای استفاده شده است.ترویج استفاده از 

دوچرخه نیز از نکات مهم این برنامه می باشد.
به گزارش روابــط عمومی مرکز اصفهان، وی با اشــاره به 
ویژگی  ســاختار برنامه ویژه کودک و نوجوان دراستان ها 
تصریح کرد: برنامه ســازی برای کودک با توجه به اقلیم و 
زمان، شرایط و خصوصیات تولید تغییر می کند مانند نوع 
ادبیات و گفتــار با مخاطب و فرهنگ متناســب با منطقه، 
که درارتبــاط گیری و تاثیر بر مخاطــب اهمیت دارد ولی  
برنامه هایــی که با ویژگی های مشــترک کــودکان تولید 
می شــود به گونه ای اســت که مخاطبان کل کشور را در 

بر می گیرد.
آقای حمیــد گلی از اعضــای گــروه برنامــه فیتیله نیز 
درمصاحبه اختصاصی با بخش خبــر روابط عمومی مرکز، 
درباره تولید این برنامه جدید گفــت : در برنامه »یه بازی 
تازه تر« جریان بازی متفاوت اســت و برای  همسو شدن 
خانواده ها با بچه ها، روی موضوع ها و نمایش های مرتبط یا 
آموزش هایی در خصوص محیط زیست و مسائل گوناگون 
اجتماعی برای مخاطبان کار شده است که  این برنامه را از 

برنامه فیتیله ها متفاوت کرده است.
وی با اشاره به ضرورت برنامه سازی برای کودک ونوجوان 
گفت: ما بعد از برنامه فیتیله ها 2 برنامــه دیگر با نام های 
»هفت ســین را بچین« ویژه نوروز و »جشــن فرشته ها« 
ویژه رمضان را کار کردیم تا بخشــی از نیاز برنامه ســازی 

برای آینده سازان کشور را محقق کرده باشیم.
آقای گلی با اشاره به ویژگی های برنامه سازی برای کودک 
ونوجوان گفت: طبیعی است با گذشــت زمان و تغییرات 
اجتماعی، مشخصات برنامه ها نیز تغییر می کند اما به طور 
کلی جریان ساختار نمایش ها باید به شــکلی باشد که  با 

بچه ها به خوبی بتواند ارتباط برقرار کند،  از طنز در کالم و 
کمدی در رفتار باید بیشتر استفاده شود، شعر و موسیقی 
و ســاختار دکور نیز می تواند مخاطــب را در این گونه از 

برنامه ها بیشتر جذب و همراه کند.
 براســاس این گزارش آقای محمد مســلمی یکی دیگر از 
بازیگــران فیتیله ها  گفت : در خصــوص تولید برنامه »یه 
بازی تازه تر« بایــد بگویم ما هــر جایی که جــای کار و 
برنامه سازی برای بچه ها وجود داشته باشد حضور داریم و 

تالش می کنیم برای بچه ها مفید باشیم.
وی درباره اینکــه »یه بازی تــازه تر« چــه تفاوت ها و یا 

اشتراکاتی با برنامه فیتیله ها دارد گفت : این برنامه بیشتر 
مسابقه محور اســت و با نمایش های موضوعی  سعی شده 
است تا بچه ها به ســمت بازی هایی بروند که هیجان خود 
را خالی کنند و اســتعدادهای ذهنی و حرکتی آنها شکوفا 
شــود و کاراکترهای این برنامه کامال جدید هســتند و در 
فضایــی متفاوت بازی مــی کنند ، از لحاظ اشــتراک هم 

می توان به حضور بچه ها و اجرای نمایش اشاره کرد.
آقای مسلمی دنیای کودکان را با دنیای بزرگساالن بسیار 
متفاوت دانست وگفت: کودکان نگاهی متفاوت به پیرامون 

خود دارنــد. بچــه ها به 
دنبال تخیالت و کشفیات 
خود و سرشــار از انرژی و 
هیجان هســتند و بیشتر 
برنامه های موزیکال و شاد 
را دوست دارند. امروز بچه 
ها به سمت موبایل و تبلت 
رفته انــد و فعالیت آنها کم 

شده است.
این بازیگــر محبوب گروه 
فیتیلــه ها تصریــح کرد: 
دکور قشــنگ ، قصه های 
جذاب ، کارهای عروسکی 
بــه همــراه گــروه تولید 
قوی می توانــد بر آموزش 
پذیری کــودک تاثیر گذار 
باشــد. بچه ها بــه دنبال 
تنــوع و زیبایی هســتند 
به همین دلیــل در دنیای 
انیمیشــن ها بــا وجــود 
تغییــرات زیاد ما شــاهد 
هســتیم بچه هــا آنها را 

دنبال می کنند.
 دراین بخــش از مصاحبه 
از بازیگران گروه فیتیله ها 
درباره اصفهان و استقبال 
مردم این دیــار از حضور 
آنها در مدت ضبط برنامه  

»یه بازی تازه تر«  پرسیدیم که آقای مسلمی گفت: مردم 
میهمان نواز اصفهانی که همواره در ساخت کارهای هنری 
پیش قدم بوده و بــرای آن ارزش قائل می شــوند خیلی 
استقبال و همکاری خوبی داشــتند و همه تالش کردند تا 

برنامه به شکلی مطلوب تولید شــود بخصوص گروه تولید 
خوب این برنامه و مسئوالن مجموعه شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان و همچنین مردم خوب شهر اصفهان که همکاری 
بســیار خوبی  برای ســاخت بهتر  این برنامه داشــتند و 
امیدوار هســتم که همیشــه از این اتفاق هــای خوب در 

شهرتاریخی اصفهان رخ دهد.
آقای علی فروتن با اشــاره به ظرفیت هــای باالی اصفهان 
برای برنامه ســازی گفــت: از همــه عوامــل تولید این 
برنامــه تشــکرمی کنم، از حمایت های مدیــرکل مرکز 
اصفهان و معاون ســیمای ایــن مرکز قدردانی و تشــکر 
می کنم که با تمــام امکانات و توان خود کنــار ما بودند و 
در ســاخت این برنامــه ما را یــاری رســاندند. امیدوارم 
 خاطره خوب و خوشــی را از خودمان برای شــما به جای

گذاشته باشیم.
وی تصریح کــرد: امیــدوارم در آینده نیز شــاهد تولید و 
ســاخت این نوع برنامه ها در اصفهان و استان های دیگر 
کشور باشیم.از همه پرسنل صداوســیمای مرکز اصفهان 

سپاسگزارم و برای آنها آرزوی سالمتی و موفقیت دارم.
    آقای حمید گلی نیز با اشاره به ساخت این برنامه در صدا 
وسیمای مرکز اصفهان گفت:  پرسنل محترم صداوسیمای 
مرکز اصفهان بسیار هم دل و هم ســو با ما همکاری کردند 
تا این برنامه با   کمترین دغدغه ممکن ضبط شــود و الزم 
می دانم از زحمات و تالش های مدیرکل و معاون سیمای 
محترم مرکز اصفهان و دیگر عوامل تولید برنامه تشــکر و 

قدردانی کنم.
وی افزود: از اینکه فرصتی شــد تا در خدمت مردم خوب 
و مهربــان اصفهان باشــیم و در شــهر زیبــای اصفهان 
به تولیــد برنامــه بپردازیم خیلی خوشــحال هســتم و 
امیــدوارم در آینده نه چندان دور فرصتــی بهتر پدید آید 
تا بتوانیم کاری ارزنــده تر و در خــور مخاطبان اصفهانی 
انجــام دهیم. از همــه عزیــزان در صداوســیمای مرکز 
اصفهان، شــرکت فــوالد مبارکه اصفهان و شــرکت برق 
اصفهان تشــکر می کنــم که حامــی مالی برنامــه بودند 
 و مــا توانســتیم در حــدود 50 قســمت ایــن برنامه را

ضبط و تولید کنیم.
این برنامه دارای 2 بخش نمایش و 1 بخش گزارش است و 
شامل بخش های مختلفی همچون نیمکت با ترویج ورزش 
و مباحــث اجتماعی و فرهنگی ، بخش امــروز و دیروز که 
تفاوت های رفتاری دیــروز و امــروز و چگونگی برخورد 
درســت با کودکان را مطرح می کند ، بخش آشــپز که به 
تغذیه صحیح و خوردن گروه مواد غذایی مناسب کودکان 
اشاره می کند ، بخش با خبر بی خبر که با نگاهی طنزگونه 
بســتر فرهنگی و اجتماعــی جامعه کنونــی را بازنگری 

می کند و ... می باشد.
این برنامه با رویکرد تفریحی آموزشی به تعداد 50 قسمت 
و هر قســمت به مدت 45 دقیقه با مشارکت شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان در مرحلــه تولید قــرار دارد و به زودی از 

شبکه اصفهان پخش می شود.

 عموفیتیله ای   ها  با »یه بازی تازه تر« در اصفهان

با گذشت زمان و تغییرات 
اجتماعی، مشخصات 

برنامه ها نیز تغییر 
می کند اما به طور کلی 

جریان ساختار نمایش ها 
باید به شکلی باشد که  

با بچه ها به خوبی بتواند 
ارتباط برقرار کند،  از طنز 
در کالم و کمدی در رفتار 

باید بیشتر استفاده شود ، 
شعر و موسیقی و ساختار 

دکور نیز می تواند 
مخاطب را در این گونه از 
برنامه ها بیشتر جذب و 

همراه کند

مهلت ارسال آثار به سومین جشنواره تولیدات رسانه ای هیئت های 
مذهبی و مراکز فرهنگی اســتان اصفهان با عنوان » بهشت در قاب 

تصویر«  تا پایان دی ماه تمدید شد.
رییس دفتر تخصصی سینما گفت: دفتر تخصصی سینمای سازمان 
فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان با همکاری مجمع فیلم سازان 
انقالب اسالمی اصفهان )سیمرغ( سومین جشنواره تولیدات رسانه ای 
هیئت های مذهبی و مراکز فرهنگی استان اصفهان را برگزار می کند.

مصطفی حیدری اظهار داشت: ایجاد بستری مناسب برای شناسایی، 
معرفی و حمایت از اســتعدادهای جوانان مراکز فرهنگی در عرصه 
فیلم سازی شامل مستند، داستانی، انیمیشن، اینفوموشن ،کلیپ و 
نماهنگ تصویری و صوتی از جمله اهداف این جشــنواره است. وی 
افزود: برگزاری کارگاه های آموزشی برای تقویت تولیدات فرهنگی در 
حوزه تصویر و استفاده بهینه آن در مراسم مذهبی مساجد و هیئت ها، 
جمع آوری و آرشــیو آثار هنرمندان مراکــز فرهنگی و هیئت های 
مذهبی استان اصفهان نیز از دیگر اهداف مورد نظر در این جشنواره 
است. وی تصریح کرد: سوگواره ها، میالد و اعیاد اهل بیت )ع(، دفاع 
مقدس و فرهنگ پایداری )همــراه با بخش ویژه شــهدای حرم(، 
دهه فجر و گفتمان انقالب اســالمی، ویژه برنامه هایی شامل مراسم 
اعتکاف، روز عرفه، جلســات قرآن، اردوها، جلسات فرهنگی، اوقات 

فراغت و ...( از جمله بخش های این جشنواره است.
رییس دفتر تخصصی ســینما ادامــه داد: زمان ارســال آثار به این 
جشــنواره تا پایان دی ماه تمدید شــده که عالقه مندان می توانند 
آثار خود را به محل دبیرخانه جشــنواره اصفهان، خیابان کاوه ، بعد 
از ترمینال بابل دشــت، کوچه شــهید مقارزاده، پالک 9، ســرای 
هنر و اندیشــه ارســال کنند. حیدری خاطرنشــان کــرد: عالقه 
 مندان برای ثبت نام اینترنتی در این جشــنواره می توانند به سایت

www.simorghfilms.ir مراجعــه کــرده و یــا بــا شــماره 
09103465505 تماس حاصل کنند.

جدیدترین فیلم بلند سینمایی آیدا پناهنده برای حضور در بخش 
اصلی جشنواره فیلم فجر آخرین مراحل فنی را می گذراند.

مســتانه مهاجر تدوین گر و تهیه کننده سینما در خصوص آخرین 
وضعیت فیلم سینمایی »اسرافیل« ســاخته آیدا پناهنده گفت: 
این فیلم کماکان در مرحله فنی به ســر می بــرد و مراحل نهایی 

صداگذاری و موسیقی را پشت سر می گذارد. 
وی با اشاره به آماده شدن نســخه نهایی این فیلم بیان کرد: تمام 
تالش ما این اســت که نســخه نهایی را قبل از زمان تعیین شده 
آماده کنیم و این اتفاق خواهد افتاد. گفتنی است آخرین اثر بلند 
سینمایی آیدا پناهنده »ناهید« نام داشــت که جوایز متعددی را 

در عرصه بین الملل به دست آورد. 
»اســرافیل« درامی درباره چالش ها و نیازهــای عاطفی و روابط 
انسانی است. پیش تولید این فیلم ســینمایی به تازگی آغاز شده  
و مذاکراتی با برخی بازیگران صورت پذیرفته اســت. پیش بینی 
می شــود تعدادی از عوامل و بازیگران فیلم ســینمایی ناهید در 
دومین پروژه ســینمایی آیدا پناهنده نیز همکاری نمایند. هدیه 
تهرانــی، پژمان بازغی و مریــال زارعی به عنــوان بازیگران اصلی 
اسرافیل و  علی عمرانی، پوریا رحیمی سام و هدی زین العابدین به 

عنوان سه بازیگر دیگر در این فیلم بازی می کنند.

پوســتر ســی و پنجمین جشــنواره فیلم فجر، طی مراسمی با 
تصویری از زنده یاد علی حاتمی کارگردان فقید سینمای ایران 

رونمایی خواهد شد.
امســال پوســتر ســی و پنجمیــن جشــنواره فیلــم فجــر 
بــا محوریــت زنده یــاد علــی حاتمــی کارگــردان فقیــد 
ســینمای ایــران طراحی شــده و قرار اســت طی مراســمی 
 با حضــور اهالــی رســانه و مدیران جشــنواره از این پوســتر

 رونمایی شود.
سال گذشته و در ســی و چهارمین دوره جشــنواره فیلم فجر، 
برای اولین بار در تاریخ جشنواره و در اولین دوره دبیری محمد 
حیدری، پوســتر جشــنواره فیلم فجر مزین به تصویر زنده یاد 
خسرو شــکیبایی شــد و امســال، این اتفاق برای دومین بار با 

تصویرسازی زنده یاد حاتمی رخ داده است.
ســی و پنجمین جشــنواره فیلم فجر به دبیری محمد حیدری 

بهمن ماه سال جاری برگزار می شود.

جشــنواره فیلم کوتاه مســتند زنده رود در نظر دارد هم زمان با 
اختتامیه این جشنواره بزرگداشتی برای منوچهر طیاب برگزار 
کند. جشــنواره ملی فیلم کوتاه مســتند زنده رود که نخستین 
دوره خود را ازفردا در اصفهــان برگزار می کند، در نظر دارد طی 
مراسم بزرگداشــتی، از منوچهر طیاب، مســتند ساز برجسته 

کشور تجلیل کند.
به همین منظور دبیرخانه این جشــنواره اعالم کرده اســت که 
آیین بزرگداشــت منوچهر طیاب را هم زمان بــا اختتامیه این 

جشنواره، در اصفهان برگزار می کند.
الزم اســت بدانید منوچهر طیاب که ساخت مستندهایی چون: 
ســفال، ریتم، مســجد جامع اصفهان، چهلســتون، عالی قاپو، 
مسجد شــیخ لطف ا...، ایران ســرزمین ادیان، معماری دوران 
صفوی، معماری اســالمی ایران، اصفهان هندسه ای در مقیاس 
انسانی،  معماری دوران های سلجوقی، ایلخانی و تیموری و ... را 
بر عهده داشــته، تا کنون جوایز متعدد داخلی و بین المللی را از 
جشــنواره هایی چون برلین، وین، فیلم های مستند و آموزشی 
تهران و رشد دریافت کرده است که از این بین می توان به فیلم 
»همراه باد در دل تنهایــي کویر« به کارگرداني او اشــاره کرد 
که یکي از هفت فیلم انتخابي منتقدان فیلم اروپا در جشــنواره 
بین المللــي فیلم لوکارنوی ســوییس بــوده و دیپلــم افتخار 
جشنواره مســکو براي فیلم »اصفهان هندســه اي در مقیاس 
انساني« نمونه ای از افتخارآفرینی های بسیار این هنرمند برای 

کشور و شهر اصفهان است.
عالقه منــدان به شــرکت در آیین بزرگداشــت ایــن هنرمند 
برجسته می توانند 30 دی ماه 95 همزمان با برگزاری اختتامیه 
جشنواره زنده رود به سالن همایش های اتاق بازرگانی اصفهان 

واقع در میدان فیض مراجعه کنند.

تمدید مهلت ارسال آثار به سومین 
جشنواره »بهشت در قاب تصویر« 

 »اسرافیل« تا قبل از زمان
 تعیین شده آماده می شود

پوستر جشنواره فجر با تصویری از 
علی حاتمی رونمایی می شود

هم زمان با اختتامیه نخستین جشنواره فیلم کوتاه مستند زنده رود؛

برگزاری آیین بزرگداشت
»منوچهر طیاب« در اصفهان

تئاتراکران
محســنی نســب از آخرین وضعیت اکران و ســاخت آثار در دست 
ســاخت و تهیه خود گفت. محســن محسنی نســب تهیه کننده 
و کارگردان ســینما و فیلم سینمایی »شــاخ کرگدن« در خصوص 
آخرین وضعیت این اثرگفت: به خاطر اکشــن بــودن فیلم، بخش 
صداگذاری آن طوالنی شده اســت که پس از پیشبرد بخش اعظم 
آن یک ســری کارهای جزئی مانده که آن را نیز عملی خواهیم کرد. 
وی افزود: در این راستا بازیگر اتریشی »شاخ کرگدن« به ایران آمده 
اســت تا در بخش صداگذاری خللی ایجاد نشــود. این کارگردان با 
اشاره به آخرین وضعیت ســاخت »حســادت« به کارگردانی امیر 
سائلی عنوان کرد: بازنویســی نهایی فیلم نامه این فیلم رو به پایان 
است که با وســواس خاصی انجام می شــود و پیش تولید را هفته 

آینده آغاز خواهیم کرد.

دبیر ســی و پنجمین جشــنواره بین المللی تئاتر فجر با بیان اینکه این 
جشنواره یک افتخار ملی است گفت: بخشــی از هویت ایرانی اسالمی 
را تئاتر تشکیل می دهد. ســعید اسدی در ســی و پنجمین جشنواره 
بین المللی تئاتر فجر با بیان اینکه این جشــنواره رویدادی برای عزت و 
سربلندی ایران محسوب می شــود که باید در حد شأن و شایستگی آن 
برگزار شود، تصریح کرد: از زمان اعالم فراخوان، فعالیت های جشنواره 
آغاز شــده اســت. وی افزود: فرآیندهــای اجرایی از جمله مســابقات 
نمایشنامه نویسی، کارگاه های آموزشی، همایش های متنوع و جشنواره 

استان ها از آغاز پاییز در حال برگزاری است.
  اسدی اظهار کرد: این برنامه بخشی از تور تئاتر در بقیه استان ها، شهرها 
و شهرســتان ها بود که طی آن آثار با استقبال نســبی مواجه شدند و 

می توانیم در سال های آینده به صورت گسترده تری آن را  برگزار کنیم.

»شاخ کرگدن« و »حسادت« 
به روایت تهیه کننده

 جشنواره تئاتر فجر
 هویت ایرانی اسالمی است

جشنواره

ســید مجتبی خیام الحســینی یکی از فیلم ســازان جوان 
اصفهانی است که اگرچه درس طلبگی خوانده ولی بر حسب 
عالقه و اعتقاد وارد عرصه فیلم سازی شــده و برای آموزش 
در آن هزینه کرده، او موفق به کســب فانوس زرین جشنواره 

عمار شده است.
ســینما همواره به جهت تاثیرگذاری فراوان مورد استقبال 
بوده اســت، هنر هفتمی که اگرچه از غرب آغاز شــد ولی به 
سرعت در جهان فراگیر شــد و توجه مخاطبان زیادی را به 
خود جلب کرد چنان که در ایران هم عالقه مندان بسیاری را 

با خود همراه ساخت و به تدریج رونق گرفت.
با الگوگیری برخی فیلم ســازان ایرانی از ایده های تکراری و 
نخ نما شده غربی و دور شــدن از معضالت و آرمان های این 
ملت، عده ای از جوانان این سرزمین بر حسب عالقه و وظیفه 
وارد این حرفه شــدند تا عالوه بر اینکه حرف و دغدغه مردم 
را بزنند و زوایای ناگفته انقالب را از دل تاریخ بیرون بکشند، 
تصویر واقعــی و صحیحی را از آینده ایــن انقالب به نمایش 

بگذارند.
آنها اگرچه در ابتدا تحصیالت فیلم ســازی نداشتند ولی به 
تدریج علم آن را هم فراگرفتند تا همان طور که در سوژه یابی 
حرف اول را می زنند در تکنیک و فن هم از رقبای خود عقب 

نمانند.
اولین اثر خیام الحســینی کاری درباره راهیان نور بوده است 

که با پخش آن، تولید مستند برای وی جدی تر می شود.
او کارگردان اثری به نام »گردان قاطریزه« اســت که به بیان 
رشادت های خاموش رزمندگان لشــکر 14 امام حسین)ع( 
در جبهه هــای غرب می پــردازد کــه چگونــه در تپه های 
صعب العبور کردســتان، از تــالش جهادی بــرای مقابله با 

دشمن فروگذار نکرده و به استقامت خود ادامه دادند.
وی ســوژه و ایــده ایــن کار را محصــول اعتقــاد و تالش 
دســته جمعی می داند و برای آن بــا برخــی از رزمندگان 

ارتباط گرفته و بــا در کنار هم قرار دادن تصاویر آرشــیوی 
نابی از جبهــه و حتی بازســازی صحنه هایــی از جنگ در 
اســتان چهارمحال و بختیاری که نیازمند دسترسی به قاطر 
و مهمات و مجوز نیروی انتظامی بوده، مستندی ساخته که 
شایســته دریافت فانوس زرین هفتمین جشــنواره عمار در 

بخش دفاع مقدس شده است.
اگرچه این مستند قبال  از شــبکه های مختلف سیما پخش 
شــده بود ولی جذابیت و پرداخت مناسب ســوژه احتمال 
دریافت فانوس زرین عمار را برای کارگردان آن قابل حدس 

کرده بود.
خانه مســتند انقالب اســالمی با دریافت ســوژه »گردان 
قاطریزه« از آن اســتقبال کــرده و با در اختیــار قرار دادن 
بخشی از تصاویر آرشیوی، ساخت این اثر را حمایت می کند. 
عباس پیرمرادیان، مرتضی شریعتی، روح ا... جوانی و مهدی 
خیام الحســینی نیز از جمله کسانی هســتند که از ابتدا در 

تولید این مستند همکاری کرده اند.
روایت رزمندگان لشکر 14 امام حســین)ع( در جبهه های 
غرب آن چنــان دســت نخورده و بکر بوده اســت که کتاب 
»گردان قاطریزه« هم تا قبل از عید منتشــر خواهد شــد، تا 

قصه این حماسه ناتمام نماند.

آثار سینمایی که به جشــنواره فیلم فجر راه یافتند 
کمتر بــه موضوعاتی چون »قصــاص« و »خیانت« 
توجه دارند. موضوعات اجتماعی همیشه مورد توجه 
فیلم ســازان قرار می گیرد و اکثر آثار سینمای ایران 
به معضالت اجتماع می پردازد اما نکته حائز اهمیت 
این است که بر اساس پروانه های ساخت صادر شده 
ســال 95 و فیلم هایی که در فجر امســال رونمایی 
می شود به نظر می رسد فیلمی درباره قصاص ساخته 
نشده است. قصاص یکی از دســتورات دینی است و 
در مقابل آن بخشــش نیز در جامعه دیده می شــود 
اما برخی از فیلم ســازان از این حکم دینی چهره ای 
زشت به نمایش می گذاشتند و آن را درسطح  جامعه 

اشاعه می دادند.
سال گذشــته فیلمی درباره اسیدپاشی و قصاص و 
قتل ساخته شد که بسیاری از جامعه شناسان درباره 
آن معتقد بودند نمایش بخشــش و عفو در خصوص 
اسیدپاشی در جامعه صحیح نیست زیرا ممکن است 
مجرم را جری به جنایت کند . از ســوی دیگر برخی 
از فیلم  ها مجرم را به قهرمــان فیلم تبدیل می کنند 
و قبح جنایت او را می شــکنند. این نوع فیلم ها نیاز 
به توجه کارشناســان متعدد اجتماعــی دارد و تنها 
نگارش فیلم نامه از عهده فیلم ســاز برنمی آید و باید 
جنبه های مختلف تاثیرات آن در جامعه دیده شــود 
و مســائل تربیتی آن لحاظ شــود بــه همین دلیل 
حساسیت ســاخت آثاری از این دست گویا از سوی 
جامعه هنری درک شــده و امســال درمیــان آثار 
جشــنواره فیلم فجر و داســتان هایی که این روزها 
روایت  می شود دیگر شــاهد نمایش قصاص در فیلم 
نیســتیم. نکته قابل تأمل، مســئله خیانت در میان 

فیلم های اجتماعی است. 

از دیروز و برای اولین بار در اصفهان، »چهار اصفهانی 
در بغداد« در سینما ســپاهان به اکران درآمد و بقیه 
ســینماها همچنان فیلم هــای قبلی را در دســتور 
کار دارنــد. برنامه فیلم هــای ســینمایی این هفته 
ســینما های اصفهان با کمــی تغییر رو به رو شــد و 

»چهار اصفهانی در بغداد« به اصفهان رسید.
این فیلم با محوریت دفاع مقدس ســاخته محمدرضا 
ممتاز است که در تهران و اصفهان فیلم برداری شده 
و زندگی یک خانواده در ســال 65 در دوران جنگ را 

روایت می کند که قصد فرار از کشور را دارند.
اکبر عبدی، نسرین مقانلو،  جعفر دهقان، قاسم زارع، 
ارژنگ امیرفضلی،  افشین شاه صناعی، کاظم افرندنیا، 
کیمیا بابائیان و پوراندخت مهیمــن بازیگران اصلی 
این فیلم سینمایی به نویســندگی محمدرضا ممتاز 
هستند.این فیلم در سالن اصلی سینما سپاهان برای 
اولین بار در اصفهان به اکران در  آمد و »آس و پاس« 

هم در سالن شماره 2 سینما سپاهان اکران می شود.
»گیتا«

سینما ساحل اصفهان همچنان »سالم بمبئی« را در 
برنامه پخش این هفته خود دارد و ســینما فلسطین 
فیلم » گیتا« را که از ساخته های مسعود مددی است 
و یک فیلم اجتماعی به حساب می آید به همراه الک 
قرمز به کارگردانی ســید جمال سید حاتمی به روی 

پرده می برد.

دریافت فانوس زرین جشنواره عمار توسط یک اصفهانی؛

»عمار«، »فجر« را پشت سر 
گذاشته است

نگاهی  گذرا به فیلم های حاضر در جشنواره 35 فجر؛

»قصاص« و »خیانت« در 
میان آثار رنگ باخت

»چهار اصفهانی در بغداد« به 
اصفهان رسید

سینما
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پیشنهاد سردبیر:
۱۸ شهردار و دهیار چهارمحال به دادگاه معرفي شدند

اخبار

معاون عمرانــی اســتاندار چهارمحال و بختیــاری از 
تکمیــل ۱۲ هزار واحد مســکن مهــر در چهارمحال و 
بختیاری طی سه سال گذشــته خبر داد. گودرز امیری 
در شورای تامین مسکن با اشــاره به اینکه ۱۲ هزار واحد 
مسکن مهر در چهارمحال و بختیاری تکمیل شد، اظهار 
داشــت: این واحدهای مســکن مهر با تالش مسئوالن 
استان و همت پیمانکاران تکمیل و به متقاضیان واگذار 
شده اند. وی عنوان کرد: تالش های بسیاری برای توسعه 
زیرساخت های مسکن مهر در شهرهای این استان انجام 
شده است. معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری 
عنوان کرد: مســکن مهر شــهرهای بروجن و شهرکرد 
بزرگ ترین ســکونت گاه های مســکن مهر این استان 
به شمار می روند که تالش های بســیاری برای توسعه 
زیرساخت های این مناطق شده است. وی تاکید کرد: در 
حوزه عمرانی در استان چهارمحال و بختیاری تالش های 

بسیاری شده است.
معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به 
اینکه توسعه جاده های این استان از مهم ترین اقدامات 
دولت در این استان به شــمار می رود، ادامه داد: بزرگراه 
چهارمحال و بختیاری در حــال حاضر به ۳۵۰ کیلومتر 

رسیده است.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
چهارمحال و بختیاری از تهیه طــرح راهکارهای ارتقای 

نشاط اجتماعی در چهارمحال و بختیاری خبر داد.
به گــزارش خبرگــزاری مهر بــه نقل از پایــگاه خبری 
اســتانداری چهارمحــال و بختیــاری، گــودرز امیری 
تاکیدکرد: بــه منظــور افزایش نشــاط اجتماعی طرح 
راهکارهای ارتقای نشاط اجتماعی استان تهیه شده است. 
وی افزود: این طــرح از ســوی اداره کل ورزش و جوانان 
چهارمحال و بختیاری تهیه و آماده شده و به زودی برای 

تصویب ارائه می شود. 
امیری تصریح کرد: همچنین به منظور ارتقای شــاخص 
های فرهنگــی در چهارمحال و بختیــاری طرح اطلس 
فرهنگی این استان تصویب شد. وی بیان داشت: ارتقای 
کمی و کیفی شــاخص هــای فرهنگی نقــش اصلی و 

مستقیمی در توسعه سایر بخش ها دارد.

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری:

۱۲ هزار واحد مسکن مهر
در استان تکمیل شد

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری:

طرح راهکارهای ارتقای 
نشاط اجتماعی تهیه شد

مســئول روابط عمومي مرکــز مدیریت حــوادث و فوریت هاي با مسئوالن
پزشــکي چهارمحال وبختیاری گفت: مادر بارداری از شهر کیان 

نوزاد دختر خود را در آمبوالنس اورژانس۱۱۵ به دنیا آورد.
محســن ابراهیمی اظهار کرد: در پی تماس تلفنــی با اورژانس 
۱۱۵شهرکرد برای مادري باردار در شهر کیان شهرستان شهرکرد 
درخواست کمك و امداد شد که بالفاصله یك دستگاه آمبوالنس 
۱۱۵ به همراه دو کارشــناس فوریت های پزشکی  به محل اعزام 
شــدند. وی افزود: پس از عزیمت تیم امدادي اورژانس به محل و 
انجام اقدامات درمانی، در حین انتقال مــادر به درون آمبوالنس 
درد زایمان مادر تشــدید شــد و نــوزاد در  آمبوالنس به کمك 

کارشناسان اورژانس ۱۱۵ به دنیا آمد.
ابراهیمی اضافه کرد: خوشــبختانه وضعیت مادر و نوزاد رضایت 
بخش بود و پس از انجام اقدامات درمانی مناســب مادر و نوزاد به 
بیمارستان هاجر تحویل داده شدند. به گفته ویف، تکنسین هاي 

این ماموریت آقایان سعیدی و کیانی بودند.

مدیرکل ورزش و جوانان چهارمحــال و بختیاری گفت: قایقران 
اســتان به ششــمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی اســاللوم 
دعوت شد. عبدالرحمان قاســمی در گفت وگو با خبرنگار فارس 
در شهرکرد اظهار کرد: محمدمهدی کنارنگ قایقران چهارمحال 
و بختیاری برای حضور در ششــمین مرحله اردوی آمادگی تیم 
ملی قایقرانی اساللوم عازم تهران شــد. مدیرکل ورزش و جوانان 
چهارمحال و بختیاری اضافه کــرد: اردوی تیم ملی با حضور پنج 
قایقران به مدت ۱۳ روز می باشــد و تنها نماینده اســتان در این 
رقابت ها خود را برای حضور در مســابقات قهرمانی ۲۰۱7 آسیا 
آماده می کند. وی تصریح کرد: ششــمین مرحله اردوی تیم ملی 
با هدف آمادگی قایقرانان کشــورمان برای حضور در رقابت های 
۲۰۱7 آسیا، مسابقات جهانی ۲۰۱8 و بازی های ۲۰۱8 اندونزی 

برگزار می شود.

معاون برنامه ریزی امــور اقتصادی اداره کل جهاد کشــاورزی 
چهارمحال و بختیاری گفت: از محل ســامانه بهین یاب بیش از 
6۰ میلیارد تومان تســهیالت به بهره برداران بخش کشاورزی 

این استان پرداخت شده است.
مهرداد فرجی اظهار کرد: از آغاز ثبت نام در ســامانه بهین یاب 
بیــش از 6۰ میلیــارد تومان تســهیالت اقتصــاد مقاومتی به  
بهره برداران بخش کشــاورزی چهارمحال و بختیاری پرداخت 
شــده اســت. وی افزود: تاکنون  64۰ نفر از بهره برداران بخش 
کشاورزی در سامانه بهین یاب ثبت نام کرده اند که از این تعداد 

بیش از ۲6۰ نفر موفق به دریافت تسهیالت شده اند.
 معاون برنامه ریزی امــور اقتصادی اداره کل جهاد کشــاورزی 
چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بیشــترین تعــداد متقاضیان 
ثبت نام شده در ســامانه بهین یاب بهره برداران شهرستان های 
شهرکرد و لردگان هستند و شهرستان بن نیز کمترین متقاضی 
ثبت نام شــده را دارد. وی اضافه کرد: تســهیالت پرداختی به 
کشــاورزان و بهره برداران ثبت نام شده در ســامانه بهین یاب 

بیشتر در بخش های دام، طیور، شیالت و صنایع است.
فرجی خاطرنشــان کرد: متقاضیانی که تا قبل از شــهریور ماه 
امســال در ســامانه بهین یاب ثبت نام کرده اند بعد از بررسی و 

بازدید از طرح توجیهی، تسهیالت خود را دریافت کرده اند.

مدیرکل دامپزشــکی چهارمحــال و بختیاری گفــت: در 9 ماه 
ابتدای ســال جاری بیش از 4۵۰ رأس اســب در اســتان تست 
مشمشه شــدند. عبدالمحمد نجاتی اظهار کرد: بیماری مشمشه 
که بیماری مشترک بین انسان و حیوانات است به عنوان اسلحه 
بیولوژیك و یك عامل بیوتروریســم به وســیله کشــورها علیه 
یکدیگر مورد استفاده قرار گرفته شده اســت. وی میزبان اصلی 
باکتری عامل مشمشه را اســب، قاطر و االغ  عنوان کرد و گفت: 
سایر حیوانات مانند گوسفند، بز، شتر، سگ، گربه، خرس، زرافه، 
گرگ، گربه سانان وحشی، همستر و خوکچه هندی نیز می توانند 
به این بیماری مبتال شــوند. نجاتی افزود: انسان به عنوان میزبان 
تصادفی مشمشه محسوب و به بیماری شغلی نیز اطالق می شود 
پس تمامی کسانی که با اسب ســر و کار دارند امکان دارد به این 
بیماری مبتال شوند. نجاتی تشــخیص بیماری را با تست مالئین، 
جدا ســازی عامل بیماری، آزمایش ســرمی و تزریق به حیوان 
آزمایشــگاهی عنوان کرد و گفــت: در صورتی که مــوارد مثبت 
گزارش شود حیوان باید معدوم شود. مدیرکل دامپزشکی استان 
عامل بیماری را باکتری اعالم کرد و افزود: تا کنون 9 رأس اســب 
مبتال به بیماری شناسایی و معدوم شده اند. وی خاطرنشان کرد: 
در 9 ماه ابتدای سال جاری تعداد 4۵۱ رأس اسب تست مشمشه 
شد در حالی که درســال 94 تعداد ۳۰۲ رأس اسب تحت تست 

مشمشه قرار گرفته بود.

سیامك ســلیمانی، معاون هماهنگی امور اقتصاد و توسعه منابع 
انســانی اســتانداری چهارمحال و بختیاری در جلســه انجمن 
کتابخانه های عمومی و نهضت مطالعــه چهارمحال و بختیاری با 
اشاره به کم بودن ســاعت مطالعه و عالقه افراد به کتابخوانی در 
ایران مسئله کتاب و کتاب خوانی را نیازمند توجه ویژه ای دانست. 
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار با اشاره به 
اختصاص دادن نیم درصد از درآمد شــهرداری به کتابخانه های 
عمومی اظهار کرد: ما باید با همکاری های الزم مشــکالتی را  که 
برای پرداخت این اعتبار وجــود دارد برداریم و بــا کمك آن در 

جامعه خود مطالعه را رواج دهیم.
ســلیمانی دشــتکی فضای فیزیکی کتابخانه حافظ شهرکرد را 
نیازمند گســترش و تغییر دانســت و خاطرنشــان کرد: این امر 
نیازمند یك جلسه است که با حضور کارشناسان مربوطه و تایید 
آنها درباره مقاوم سازی، استحکام بنا و... بررسی وپیگیری صورت 
گیرد. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع استاندار 
یادآور شد: نزدیك به هشــت هزار متر مربع زمین برای گسترش 
کتابخانه مرکزی شــهرکرد اختصاص داده شده اســت و باید با 

پیگیری های الزم این کتابخانه به زودی به بهره برداری برسد.

تولد نوزاد دختر 
در آمبوالنس ۱۱5شهرکرد

قایقران چهارمحال و بختیاری به 
اردوی تیم ملی دعوت شد

پرداخت 60 میلیارد ریال تسهیالت 
به بهره برداران بخش کشاورزی

بیش از 450 رأس اسب در 
چهارمحال تست مشمشه شدند 

اختصاص هشت هزار مترمربع 
زمین به کتابخانه مرکزی شهرکرد

شــهرام احمدي مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت 
چهارمحــال و بختیاري افزود: ۱47 مــورد اخطاریه طي 
سال جاري براي دهیاران و شــهرداراني که در خصوص 

دفن اصولي در محل هاي دفن پســماند ضوابط را به طور 
کامل رعایت نمي کردند، صادر شده است.

وي از ارائه راهکار براي رفع مشــکل به همــراه اخطاریه 

براي شهرداران و دهیاران در این مدت خبر داد و گفت: از 
این تعداد ۱8 مورد از دهیاران و شــهرداراني که در مهلت 
قانوني اقدام به رفع مشــکل ننمودند بــه مراجع قضایي 

معرفي شدند.
احمدي از تشــکیل ۵7 جلســه پیشــگیري قضائي در 
خصوص جلوگیري از دفن غیر اصولي پســماند در استان 
خبر داد و افــزود: در 9 ماهه امســال 7۳4 مورد پایش از 
محل هاي دفن پســماند در شهرها و روســتاهاي استان 
انجام شــد. به گفته وي این مکان ها به منظور شناسایي 
محل ها به طــور اصولي و منطبق با ضوابط بهداشــتي و 
زیســت محیطي به منظور دفن اصولي پســماند خانگي 

انتخاب شده است.
وي از تشکیل 7۰ کمیته مکان یابي محل دفن پسماند در 
شهرها و روستاهاي استان خبر داد و گفت: در این کمیته 
محل هاي دفن پسماند منطبق بر ضوابط زیست محیطي 
انتخاب مي شــود. احمدي گفت: ســرانه تولید زباله در 
استان به ازاي هر فرد 6۰۰ گرم در روز است و روزانه بیش 
از 7۲۵ تن زباله در استان تولید مي شود که 4۰ درصد آن 

زباله خشك است.
به گفته وي، ســوزاندن زباله در محل دفن، اجرا نشــدن 
طرح تفکیك از مبدأ در تمام شــهرها و روستاهاي استان 
و فقدان طرح جامع پســماند مهم ترین مشکل در زمینه 
پســماند اســت. مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
چهارمحــال و بختیــاري از آغاز عملیــات اجرایي مرکز 
بازیافت زباله استان در شــهرکرد خبر داد و افزود: طرح 
تفکیك زباله در مبدأ در شــهرهاي شــهرکرد، فرخشهر، 

بروجن، لردگان و فارسان در حال اجراست.
گفتني است ، هم اکنون جمع آوري و دفن زباله در استان 

چهارمحال وبختیاري به صورت سنتي اجرا مي شود.

به گزارش بــام ایران خبر؛  ســید طاهــر نوربخش مدیر 
آب و خــاک و امور فنــي و مهندســي ســازمان جهاد 
کشــاورزي اســتان با اعالم این خبر اظهار کرد: با توجه 
به روند خشکسالي شــدید و کاهش آب هاي زیر زمیني 
و آب هــاي ســطحي، طــي دو روز هم اندیشــي براي 
بررســي برنامه هاي ابالغــي وزارت جهاد کشــاورزي و 
 راهکارهاي عملیاتــي کردن، این برنامه هــا را به بحث و

تبادل نظر گذاشتیم.

وي تصریــح کــرد: در این هم اندیشــي برای آشــنایي 
کارشناســان، ناظران، مشــاوران و پیمانــکاران مباحث 
فني از قبیل تعادل بخشــي، کنتورهــاي حجمي، نصب 
کنتورهاي حجمي، اجراي ســامانه هاي آبیاري به ویژه 
آبیاري تیپ مد نظر قرار گرفتند. نوربخش اذعان داشت: 
پیمانکاران و مشــاوراني که در این حوزه فعال هستند با 
محوریت همین موضوعات ضمن عمل به سیاســت هاي 

کالن وزارت جهاد کشاورزي باید فعالیت نمایند.

مدیرکل حفاظت 
محیط زیست 

استان چهارمحال 
وبختیاري

 از آغاز عملیات 
اجرایي مرکز

 بازیافت زباله استان
 در شهرکرد 

خبر داد

طرح مهدي قاســمي ورنامخواســتي، عضــو هیئت علمــي گروه 
مهندسي مکانیك بیوسیستم دانشکده کشاورزي با عنوان»طراحي 
و ســاخت سیســتم هاي اندازه گیري دقیق با اهداف افزایش امنیت 
غذایي« از ســوي دفتر مطالعات و همکاري هــاي علمي بین المللي 
بین وزارت خانه هاي علوم، تحقیقات و فنــاوري ایران و آموزش عالي 
و تحقیقات فرانســه، مورد تصویب نهایي قرار گرفت. طرح »طراحي 
و ســاخت سیســتم هاي اندازه گیري دقیق با اهداف افزایش امنیت 
غذایي« در مرحلــه اول به طور مجزا در دو کشــور ایران و فرانســه 
مورد داوري قــرار گرفت و در مرحله دوم در کمیته علمي مشــترک 
وزارت خانه هاي علــوم، تحقیقات و فناوري ایــران و آموزش عالي و 
تحقیقات فرانسه که در تاریخ 9 آذر ۱۳9۵ در بخش فرهنگي سفارت 

فرانسه تشکیل شد، به عنوان طرح برگزیده مورد تصویب قرار گرفت.

در اســتان چهارمحال و بختیاری ۲۲ هزار و ۵۰۰ واحد مسکن مهر 
احداث شــد که از این تعداد در دولت قبل تنها هشت هزار واحد آن 
تکمیل و تحویل متقاضیان شده است. مدیر مسکن و ساختمان اداره 
کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: از مجموع واحدهای 
مسکن مهر احداث شده در این استان ۲ هزار و ۵۰۰ واحد نیمه تمام 
و در حال تکمیل است که مطابق برنامه ریزی های انجام شده تا نیمه 
اول سال آینده تکمیل و تحویل متقاضیان می شود. محسن حیدری 
در گفت وگو با گزارشگر ایرنا اظهار کرد: از تعداد واحدهای باقی مانده 
۵78 واحد تکمیل و همزمان با دهه فجر تحویل متقاضیان می شود. 
به گفته وی، ۳۰۰ واحد از این تعداد در شــهرهای شهرکرد، بروجن، 
فرخشهر و فارسان و ۲78 واحد نیز در شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر 

جمعیت است.

تصویب طرح بین المللي عضو 
هیئت علمي دانشگاه شهرکرد

پایان رویای 57۸ متقاضی 
مسکن مهر در چهارمحال

شهرستان

سعید صالحی اردلی فرماندار شهرستان سامان اظهارکرد: 
تاکنون از طریق ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری اســتان چهارمحال و بختیــاری ۵۰ نفر از 
متقاضیانی که دارای کارت صنایع دستی هستند از طریق 
این ســازمان به بسیج سازندگی ســپاه شهرستان سامان 

برای دریافت این تسهیالت معرفی شده اند.
فرمانــدار شهرســتان ســامان اظهــار داشــت: طبــق 
تفاهم نامــه ای کــه بیــن ســازمان میــراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری استان و بســیج سازندگی 
ســپاه شهرســتان ســامان منعقد شده اســت، وام های 
اشــتغال خانگی به افرادی که دارای مهارت صنایع دستی 
می باشــند، پرداخت خواهد شــد.صالحی اردلی با عنوان 
اینکه ســقف این وام ها حداقــل از ۳۰ میلیــون ریال تا 
۲۰۰ میلیون ریال است، افزود: ســود پرداختی این وام ها 
۱6 درصد است که 8 درصد آن توســط دولت و مابقی آن 
توسط متقاضی پرداخت خواهد شــد.نماینده عالی دولت 
در شهرستان سامان تصریح کرد: متقاضیان واجد شرایط 
می توانند برای انجام اقدامات اولیه این تسهیالت به محل 

فرمانداری این شهرستان مراجعه کنند.

احداث مجتمع فرش دســتباف، خبري خوشحال کننده  
بود که فرماندار کیار اعالم کرد و نوید آن را داد که شهرک 
صنعتي روستاي تشنیز میزبان سرمایه گذاران در صنعت 

فرش در شهرستان کیار شود.
قدمعلي مرداني ضمن اعــالم این خبر افزود: شــهرک 
صنعتي شــهدای روســتاي تشــنیز یکي از مهم ترین 
ظرفیت هاي شهرســتان کیار اســت که بــا برخورداري 
از امکانــات مورد نیــاز و به روز مــي تواند زمینه ســاز 

توانمندسازي ساکنان شهرستان کیار شود.
وي افزود: در راستاي تحقق شــعار سال ۱۳9۵که رهبر 
معظم انقالب عنوان زیباي اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل 
را براي آن برگزید و با توجه به ســوابق دیرینه شهرستان 
کیار و بهره گیري از ظرفیت شــهرک صنعتي روســتاي 
تشــنیز و همچنین تمایل یکي از ســرمایه گــذاران در 
زمینه صنعت فرش دستباف رایزني هاي اولیه در زمینه 
راه اندازي یــك مجتمع تولید فرش در شهرســتان کیار 
انجام شد و پس از طي مراحل اولیه همچون اخذ مجوزها، 
پروانه ها، ثبت شــرکت و ... مجتمع تولید فرش کیار در 

آستانه احداث و شروع کار قرار گرفت.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
چهارمحــال و بختیــاری از فراهم شــدن مقدمات الزم 
برای کســب عنوان شــهر جهانی نمد به نام شهرکرد از 
سوی یونســکو خبر داد. به گزارش ایرنا، بهمن عسگری 
سوادجانی در نخســتین همایش علمی نمد این استان 
افزود: تنوع تولیــدات، قابلیت های تولیــد نمد و وجود 
هنرمندان توانمند ســبب شــده تا این شــهر به عنوان 

شــهر جهانــی نمــد مطرح 
شــود. وی با اشاره به صادرات 
۲۵۰ هزار دالری محصوالت 
نمدی از این استان طی سال 
جاری تصریح کــرد: صادرات 
نمــد ارزآوری خوبــی برای 
استان و کشــور داشته و امید 
می رود با بهــره گیری از تمام 
ظرفیت های موجــود بتوانیم 
شــاهد افزایش صادرات این 

حوزه باشیم.
ســـــوادجانی  عســــگری 
با اشــاره بــه فعالیــت تنها 
فروشـــگاه خریـد تضـمینی 
محصــــوالت صـنایع دستی 
کشــور در شــهرکرد افزود: 
در این فروشــگاه محصوالت 
صنایع دســتی هنرمنــدان و 

فعاالن این حوزه به شــکل تضمینی خریداری می شود 
که در سطح کشور فقط در شهرکرد فعال بوده و تاکنون 

عملکرد خوبی داشته است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
چهارمحــال و بختیاری خاطرنشــان کرد: امید اســت 
با برگــزاری همایش های علمــی بتوان در شناســایی 

فرماندار شهرستان سامان خبر داد:

اختصاص تسهیالت  اشتغال زایی 
ویژه مشاغل خانگی

در راستاي تحقق شعار سال 95:

مجتمع تولید فرش دستباف در 
تشنیز احداث می شود

در یونسکو ثبت می شود؛

شهرکرد
شهر جهانی نمد

فرصت ها و آســیب های حــوزه صنایع دســتی گام های 
مهمی برداشت و شاهد رشــد و پویایی بیش از پیش این 
حوزه بود. معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری چهارمحال و بختیاری نیز در 
این همایش از تولید ســاالنه ۳۰ تن نمد در اســتان خبر 
داد و گفــت: ظرفیت های موجود در حــوزه تولید نمد در 
استان بسیار زیاد اســت و باید بیش از این تولیدات داشته 
باشــیم. مهرداد رئیســی، قدمت باالی تولید نمد و وجود 
هنرمندان توانا در این حــوزه را از فرصت های این هنر در 
استان برشــمرد و افزود: این درحالی است که بسته بندی 
نامناسب، نبود امکانات الزم برای رنگرزی و فضای رقابتی 
ضعیف از آســیب های این حوزه به شــمار می رود. وی با 
تاکید بر تدریس هنرهای دســتی استان در دانشکده هنر 
تصریح کرد: انتظار می رود مســئوالن علمی و اســتادان 
مربوطه اولویت دروس دانشــگاهی را به هنرهای دســتی 

بومی استان معطوف کنند.
نخســتین همایش علمی نمــد چهارمحــال و بختیاری 
با هدف توســعه و ترویــج تولیدات نمد، ایــده، خالقیت 
وکارآفرینی نوین و بــا موضوعات برندســازی، بازاریابی، 
بســته بندی صنایع دســتی، رنگرزی، تهیه مــواد اولیه، 
صنعتی ســازی، ارگونومی و اقتصاد ســازی روز شنبه با 

حضور استادان و فعاالن این رشته در شهرکرد برگزار شد.

صادرات نمد 
ارزآوری خوبی 

برای استان و کشور 
داشته و امید می رود 
با بهره گیری از تمام 
ظرفیت های موجود 

بتوانیم 
شاهد افزایش 

صادرات
 این حوزه باشیم

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاري گفت: در راســتاي نظارت و برخورد قاطع با متخلفان 
قانون پسماند، ۱۸ شهردار و دهیار بدلیل دفن غیراصولي زباله به دادگاه معرفي شدند.

به دلیل بی توجهی به مدیریت پسماند؛

۱۸ شهردار و دهيار چهارمحال به دادگاه معرفي شدند

در چهار محال و بختیاري برگزار شد:

کارگاه آموزشي و هم اندیشي خشکسالي و روش هاي آبیاري
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تحدید حدود اختصاصی
10/432 شماره: 1395/14320192-10/20 /95  چون تحدید حدود ششدانگ 
زمین تحت پالک 7/160 واقع در بخش 5  ثبت خوانســار که طبق پرونده ثبتی 
به نام ســید مصطفی مدنی و غیره  در جریان ثبت بوده و به علت عدم حضور 
متقاضی ثبت به عمل نیامده است اینک بنا به دســتور قسمت اخیر از ماده 15 
قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز ســه 
شنبه مورخ 95/11/19 راس ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
لذا به موجب این  آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز 
و ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
طبق ماده 20 قانــون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلــس تحدیدی تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع 
ذیصالح قضائی مبادرت نماید و در غیــر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده 
قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 
را اخذ و به اداره ثبت محل تســلیم نماید و اداره ثبت بــدون توجه به اعتراض 
عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد. تاریخ انتشــار:1395/10/27  
م الف:398 شیخ سلیمانی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار)217 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ رای

10/465 کالسه پرونده:1246/95 شــماره دادنامه :9509976793601805-
95/10/1  مرجع رســیدگی: شعبه 6 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
محمدرضا معینی کربکندی با وکالت حســین محمدیان و نفیســه عرب زاده 
به نشــانی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی ســاختمان بانک تجارت )ارغوان( 
طبقه ســوم واحد 18، خوانده: ماشااله خدابخشی به نشــانی مجهول المکان، 
خواســته: مطالبه، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی محمدرضا معینی کربکندی با وکالت 
حسین محمدیان و نفیسه عرب زاده به طرفیت ماشاءاله خدابخشی به خواسته 
مطالبه مبلغ 6/300/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 988330 -95/3/20 
به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه  به محتویات 
پرونده و بقــای اصول مســتندات در ید خواهان و صــدور گواهی های عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه 
حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پسندی در مقام 
اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان 
علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستنداً به مواد 212 و 214 قانون تجارت 
و 198و515و519و522 قانون آ.د.م  حکم بــر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 6/300/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلــغ 1/182/500 ریال بابت 
هزینه دادرسی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک  موصوف 
)95/3/20(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظــرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهــی در همین مرجع 
و ظرف 20 روز پــس از آن قابل اعتراض در محاکم محتــرم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. م الف:32107 شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

اصفهان )293 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

10/466 کالســه پرونده: 252/95 شــماره دادنامــه:535-95/7/28 مرجع 
رسیدگی: شعبه 16 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: بانک مهر اقتصاد 
به نشانی اصفهان خ توحید بانک مهر اقتصاد با وکالت محمد حسین صادقی به 
نشانی اصفهان سه راه سیمین بلوار کشاورز مجتمع اداری تجاری دی واحد 
18 غربی، خواندگان: 1- محسن ککشاهی 2- خیراله رحیمی هر دو به نشانی 
مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه چک،  با عنایت بــه محتویات پرونده و 
نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: دعوی بانک مهر اقتصاد به طرفیت 
1- محسن ککشاهی 2- خیراله رحیمی  به خواسته مطالبه مبلغ 70/394/780 
ریال وجه چک شماره 222896-94/11/25  عهده بانک ملی به انضمام مطلق 
خسارات قانونی- با توجه  به بقای اصول مســتندات در ید خواهان و گواهی 
عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و این که خوانده با توجه به 
ابالغ قانونی هزینه نشــر در آگهی تا زمان اجراء  در جلســه رسیدگی حاضر 
نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است  لذا به 

استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و519و522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیــت خوانده به پرداخت مبلــغ 70/394/780  بابت اصل 
 خواسته و 1/295/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر و 
تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی 
از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد و مبلغ دو میلیون ریال 
حق الوکاله وکیل در حق  خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی 
و ظرف مهلــت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه می باشــد 
م الف:32139 شعبه 16 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )291 

کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

10/467 کالسه پرونده:636/95 شــماره دادنامه: 9509976793601814-
95/10/2 مرجع رســیدگی: شعبه 6 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
شــرکت پخش پارس خزر به مدیریت احسان عباســی ابیانه با وکالت یحیی 
دالوری به نشــانی اصفهان خ کاوه انتهای خ جابر انصاری روبروی دادسرا 
پ 75 طبقه چهارم، خوانده: امیرحســین خدارحمی به نشانی مجهول المکان، 
خواســته: مطالبه وجه چک بانضمام مطلق خسارات دادرســی، با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و 
به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوی یحیی دالوری به وکالت از شــرکت پخش پارس خــزر به طرفیت امیر 
حسین خدارحمی به خواســته مطالبه مبلغ 124/100/000 ریال وجه 2 فقره 
چک به شــماره های 18/094698-95/2/31 به مبلــغ 50/000/000 ریال و 
 17/869278-95/3/15 بــه مبلــغ 74/100/000 ریال)ضمنــًا در خصوص

 چک های 094697 و 094692 با توجه به اظهارات وکیل خواهان در جلســه 
مورخه 95/9/1 مبنی بر استرداد دادخواست قرار ابطال دادخواست صادر می 
گردد( به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه  به محتویات 
پرونده و بقــای اصول مســتندات در ید خواهان و صــدور گواهی های عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه 
حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پسندی در مقام 
اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان 
علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستنداً به مواد 212 و 214 قانون تجارت 
و 198و515و519و522 قانون آ.د.م  حکم بــر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 124/100/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 2/724/520 ریال بابت 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه 
از تاریخ سررســید چک های موصوف تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابــی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم 
محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:32140 شعبه 6 مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف اصفهان )344 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

10/468 شــماره پرونده: 725/95 شــماره دادنامــه: 755-95/9/30 مرجع 
رســیدگی: 52، خواهان: رســول اکبریان خوراســگانی به نشــانی اصفهان 
خوراسگان جی غربی کوچه محبان حضرت زهرا، خوانده: احمد هوشمند به 
نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه خسارات ناشی از تصادف و هزینه های 
دادرسی، کارشناسی،  گردشکار: قاضی شورا با مالحظه محتویات پرونده و 
نظریه مشورتی اعضای شورا کفایت و ختم بررسی را اعالم و با استعانت از 
خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خوانده باال به خواسته مطالبه مبلغ 
23/500/000 ریال بابت خسارات ناشی از تصادف به اضافه هزینه دادرسی و 
کارشناسی با توجه به نظریه کارشناس فنی وقوع تصادف بین خودروی پراید 
به شــماره 194 هـ 27-13 متعلق به خواهان و کامیون بنز به شماره 496/54 
ع 71 به رانندگی خوانده محرز بوده و خوانده مقصر شــناخته شــده است و 
حسب نظریه کارشناس دادگســتری در پرونده تامین دلیل شعبه 51 شورای 
حل اختالف اصفهان خســارات وارده به اتومبیل خواهــان در اثر وقوع این 
تصادف مبلغ 23/500/000 ریال تعیین گردیده است و خوانده با وصف ابالغ 
قانونی در جلسه رسیدگی شورا حاضر نشده و دفاعی به عمل نیاورده است 
لذا قاضی شورا دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و با استناد مواد 1 
و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 23/500/000 ریال بابت خسارات 
وارده و 1/457/500 ریال بابت هزینه دادرسی و 1/500/000 ریال بابت هزینه 

کارشناسی و هزینه نشــر آگهی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ در همین مرجع قابل واخواهی است. 
م الف:32142 شعبه 102 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان )284 

کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

10/469 کالســه پرونــده اصلی:321/95 شــماره دادنامــه:95/9/22-997 
مرجع رسیدگی: شعبه 17 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: بانک مهر 
اقتصاد به نشــانی اصفهان خ توحید با وکالت محمد حسین صادقی به نشانی 
اصفهان سه راه سیمین بلوار کشاورز مجتمع اداری دی واحد 18، خواندگان: 
1- نورعلی جهانگیری 2- علی جهانگیری 3- عبدالرضا شریف زاده همگی به 
نشانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه، به تاریخ 95/9/1 شعبه 17 شورای 
حل اختالف اصفهان با مالحظه اوراق پرونده کالســه 321/95 با استعانت از 
خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوی بانک مهر اقتصاد با وکالت محمد حسین صادقی به طرفیت 
1- نورعلی جهانگیری 2- علی جهانگیری 3- عبدالرضا شریف زاده به خواسته 
مطالبه مبلغ 78/992/880 ریال موضوع قســمتی از یک فقره چک به شــماره 
369497 بانک ملی به انضمام مطلق خســارات قانونی با عنایت به محتویات 
پرونده و بقای اصول مســتندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط 
بانک محال علیه که ظهور بر استقرار دین و اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه چک را دارد و نظر به اینکه خواندگان در جلسه رسیدگی 
حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرک موثر قانونی در خصوص دعوی 
مطروحه مبنی بر برائت ذمــه ابراز و اقامه ننموده، شــورا دعوی خواهان را 
محرز و ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 313-314 قانون تجارت و مواد 
198-515-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان 
به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 78/992/880 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
1/245/000 ریال بابت هزینه های دادرســی و هزینه نشر آگهی و خسارات 
تاخیر تادیه از تاریخ سررســید 94/10/24 تا زمان وصول بر اساس آخرین 
شــاخص بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در  حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید. رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و پس از انقضای مهلت مذکور، ظرف 20 
روز قابل تجدید نظر خواهــی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. 
م الف:32143 شعبه 17 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )332 

کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

10/470 شماره قرار: 1676-95/10/7 کالسه: 950834 مرجع رسیدگی: شعبه 
12 شورای حل اختالف، خواهان: علی اصغر قائیدی به نشانی خ گلستان میدان 
هسا بلوار زیتون فرعی 16 درب دوم سمت چپ، خواندگان: 1- رسول کریمی 
2- حسین پاکزاد هر دو به نشانی مجهول المکان، خواسته: الزام به انتقال سند 
رسمی موتور سیکلت، شــورا با عنایت به محتورات پرونده ختم رسیدگی را 
اعالم به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورای حل اختالف: 
در خصوص دعوی خواهان علی اصغر قائیدی به طرفیت خواندگان رســول 
کریمی- حسین پاکزاد باال به خواسته الزام به انتقال سند رسمی موتور سیکلت 
جت روز به شــماره انتظامی 13418/14 به انضمام مطلق خسارات وارده با 
عنایت به محتویات پرونده استعالم به عمل آمده از مرجع انتظامی در خصوص 
آخرین مالک موتور سیکلت ، مالحظه قولنامه های ارائه شده از طرف خواهان 
و همچنین خواندگان علی الرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور ندارند 
شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا به استناد ماده 198 
قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 10 و 
219 و 220 و 221 و 223 و 225 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف 
اول )رســول کریمی( به حضور در دفترخانه اسناد رســمی و انتقال رسمی 
سند موتور سیکلت به نام خواهان و پرداخت مبلغ 255/000 ریال بابت هزینه 
دادرســی و هزینه نشــر آگهی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای 
صادره غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه 
و سپس ظرف مهلت بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی و 
حقوقی اصفهان می باشد و در خصوص خوانده ردیف دوم با توجه به اینکه 
دعوی مطروحه متوجه وی نمی باشد لذا به استناد بند 4 از ماده 84 قانون آیین 
دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد قرار صادره ظرف مهلت 
بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی و حقوقی 
اصفهان می باشــد. م الف:32146 شعبه 12 مجتمع شــماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان )332 کلمه، 4 کادر(  

ابالغ رای
10/471 کالسه پرونده: 94-2031 شــماره دادنامه:1462-95/8/29 مرجع 
رسیدگی: شــعبه 13 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: صندوق قرض 
الحسنه شهید علیرضا شاکر با مدیریت آقایان محسن داوری به نشانی جاده 
دولت آباد بعد از تاکســیرانی مقابل نمایندگی ایران خودرو پالک 6 رسارنگ 
و غالمرضا شادنیا مع الواســطه با وکالت خانم رقیه جابر انصاری با وکالت 
نورالدین پیغان به نشــانی اصفهان خ بزرگمهر انتهای خ هشت بهشت شرقی 
نبش چهار راه ســعدی، خوانده: احمد خرمی فرزند عباس به نشانی مجهول 
المکان، خواســته: محکومیت خوانده به پرداخت وجه یک فقــره چک به مبلغ 
30/000/000 ریــال به انضمام کلیه خســارت هزینه دادرســی، حق الوکاله 
وکیل و تاخیر در تادیه،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی 
اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شــورا: دعوای صندوق قرض الحســنه شهید علیرضا 
شاکر با مدیریت آقایان محســن داوری و غالمرضا شــادنیا مع الواسطه با 
وکالت خانــم رقیه جابرانصاری بــا وکالت نورالدین پیغان بــه طرفیت آقای 
احمد خرمی  به خواســته مطالبه مبلــغ 30/000/000 ریــال بابت وجه چک  
به شــماره 328555  عهده بانک رفــاه کارگران به انضمام مطلق خســارت 
قانونی- با توجه  به محتویات پرونده و  بقای اصول مستندات در ید خواهان 
و گواهی عدم پرداخت توســط  بانک محــال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه 
خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و ایــن که خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و  دفاعیات مستند 
و محکمه پســندی در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و 
ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که مستنداً 
به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519 و 522 قانون آ.د.م حکم 
بر محکومیت خوانده بــه پرداخت مبلغ 30/000/000  بابت اصل خواســته و 
430/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و  
خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف) 94/7/5( تا تاریخ 
اجرای احکم در حق خواهــان صادر و اعالم می نمایــد رای صادره غیابی و 
ظرف مهلت 20 روز پــس از ابالغ قابل واخواهــی در همین مرجع و ظرف 20 
 روز پس از آن قابــل اعتراض در محاکــم محترم عمومــی حقوقی اصفهان 
می باشد. م الف:32147 شعبه 13 شــورای حل اختالف اصفهان )364 کلمه، 

4 کادر(  
ابالغ رای

10/472 کالســه پرونــده 25/95 شــماره دادنامــه: 899 تاریخ رســیدگی: 
95/10/14، مرجــع رســیدگی: شــعبه 18 شــورای حل اختــالف اصفهان، 
خواهان: آقای هاشــم فاتحی به نشــانی اصفهان خ عبدالرزاق کوچه شهیدان 
حســام زاده بن بســت تهران پالک 5، خوانده: آقــای ایمان پهلــوان زاده به 
نشــانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه 3 فقــره چک و یک فقــره فاکتور، 
گردشــکار: پس از ارجــاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالســه فوق و 
طی تشــریفات قانونــی و اخــذ نظریه مشــورتی اعضا، قاضی شــورا ختم 
رســیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت بــه صدور رای مــی نماید: رای 
قاضی شــورا:  در خصوص دادخواســت آقای هاشــم فاتحی بــه طرفیت 
 آقای ایمان پهلــوان زاده بــه خواســته مطالبه مبلغ هشــتاد میلیــون ریال

 ) 80/000/000 ریال( وجه ســه فقره چک به شــماره هــای 847690 مورخ 
94/8/30 و 565778 مــورخ 94/11/30 و 138373 مــورخ 94/10/10 و یک 
فقره فاکتور به شماره 0126 مورخ 94/6/31 به انضمام خسارات دادرسی و 
تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و 
اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده 
و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و 
مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند 
علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین 
دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده آقای ایمان پهلوان زاده به پرداخت 
مبلغ 80/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 1/865/000 ریال 
به عنوان خسارت دادرســی  و نشر آگهی به پرداخت خســارات تاخیر تادیه 
چکها از تاریخ سررسید چک ها و خسارت تاخیر تادیه فاکتور از زمان تقدیم 
دادخواســت 95/1/18 قابل وصول در حق خواهان صادر و اعالم می گردد 
رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه 
خواهد بود و پس از 20روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی و حقوقی 
اصفهان می باشــد. م الف:32152 شعبه 18 مجتمع شــماره یک شورای حل 

اختالف اصفهان )326 کلمه، 4 کادر(  

حوادث ایران

 دو ســوداگر مرگ ســحرگاه دیــروز در زندان مرکــزی قزوین 
 به دارمجــازات آویخته شــدند. حجت االســام صادقی نیارکی 
در خصوص اعدام  دو متهم که انجام شــد، اظهار کرد: پرونده اول 
مربوط به مردی ۳۶ ســاله می شــد که متهم به حمل و نگهداری 
 ۱۸ کیلو و۹۸۰ گرم تریاک و ۱۹۴ گرم و۵۰ ســانتی گرم هرویین 
و ۸۱۷ گرم شیشه و سه عدد پایپ و ســایر آالت و ادوات استعمال 
 مواد مخدر بود. دادســتان قزوین افزود: اکبر.ک متهم ۳۶ ســاله 
به همراه همسرش در تابســتان ســال ۹۳ در عوارضی شماره دو 
 اتوبان قزوین - تهران توســط نیروی انتظامی دســتگیر می شوند 
و در مرجع انتظامی و دادســرای شهرســتان قزوین به جرم خود 
اقرار می کند. وی درباره پرونده اعدام دیگری که انجام شد، تصریح 
 کرد: پرونده دوم اعدام مربوط به متهم مرتضی. ح به اتهام شــرکت 
 در حمل و نگهــداری دو کیلوگرم مــواد مخدر از نــوع هرویین 
و مباشرت در نگهداری یک گرم و سی ســانتی گرم شیره تریاک، 
 به همراه متهم عباس. ن به اتهام شــرکت در حمــل و نگهداری 

دو کیلوگرم مواد مخدر از نوع هرویین بود.

بامداد شنبه دختری ۱2 ساله، وحشــتزده و دوان دوان خود را 
به ماموران شهرداری رساند که در خیابان مشغول به کار بودند. 
دخترک بریده بریده گفت: » شــوهر عمــه ام لحظاتی پیش با 
عصبانیت در را باز کرد و وارد خانه پدربزرگم شد. او ظرف بنزینی 
در دست داشت و من که از دیدن این صحنه خیلی ترسیده بودم، 
یواشکی و بدون اینکه او متوجه شود از خانه فرار کردم تا کمک 
بیاورم. « موضوع بافاصله به پلیس اعام شد. این درحالی بود 
که همزمان همسایه ها با شــعله های آتش روبه روشدند که از 

خانه همسایه زبانه می کشید. بعدهم صدای فریادهای پیرمرد 
صاحبخانه را شنیدند که کمک می خواست. همسایه ها بافاصله 
دســت به کار شــدند وهمزمان با تاش برای اطفــای حریق، 
موضوع را به آتش نشانی اعام کردند. با حضور ماموران پلیس 
 و آتش نشانی، آتش خاموش شد و ماموران پس از ورود به خانه 
با جسد سوخته زن ۵۷ ساله و پیکر نیمه جان شوهر ۶۷ ساله اش 
روبه رو شدند. مرد مصدوم بافاصله به بیمارستان منتقل  و مرگ 
همسرش نیز به بازپرس کشیک قتل مشــهد اعام شد. بدین 

ترتیب بازپرس  و تیم بررســی صحنه جرم راهی محل حادثه 
شده و تحقیقات در این خصوص آغاز شد. درنخستین بررسی ها 
مشخص شد که آتش ســوزی عمدی بوده وهمسرصاحبخانه، 
 قربانی جنایت خاموش شــده اســت. از آنجا که شوهرش نیز 
به شدت دچار سوختگی شده بود و وضع جسمی خوبی نداشت، 
امکان تحقیق از او ممکن نبود اما نوه ۱2 ساله آنها که شاهد ماجرا 
بود، شــوهر عمه اش را به عنوان عامل آتش سوزی معرفی کرد.  
 تحقیقات بعدی تیم جنایی هم نشــان داد دختر زن میانسال 
به دنبال جدایی از همسر اولش با مردی به نام فرهاد ازدواج کرده 
است. شــوهرش نیزقبا ازدواج کرده و دو بچه از همسر سابق 
خود و یک بچه از همسردومش داشت، اما ازدواج دوم نیز موفق 
 نبود و همین مســئله باعث اختاف بین زن وشوهرشــده بود 
تا اینکه زن جوان شب حادثه از خانه قهر کرده و رفته بود. داماد 
عصبی نیز با این تصور که همسرش به خانه مادرش پناه آورده، 
شــبانه به آنجا رفته و خانه را به آتش کشیده بود. ازسوی دیگر 
کارآگاهان جنایی درمحل حادثه سوئیچ خودرو، گوشی تلفن 
همراه و کاپشن مردانه ســوخته ای پیدا کردند که نشان می داد 
عامل این آتش سوزی خود نیز دچار سوختگی شده اما فرار کرده 
است. باتوجه به شناسایی هویت عامل جنایت، تحقیقات برای 
دستگیری اش دردســتورکارقرارگرفت. تا اینکه با ردیابی های 
ویژه پلیسی مرد جوان که دچار سوختگی شده بود، به دام افتاد.

فرهاد بافاصله به بیمارستان منتقل شد و بازپرس برای تحقیق 
از او راهی بیمارستان شد. مرد ۳۸ ساله  گفت: » زمانی که همسر 
اولم متوجه شد من ازدواج مجدد کرده ام، رهایم کرد و از من جدا 
شد. من هم با این باور که با ازدواج دیگری زندگی جدیدی برای 
خود دست و پا می کنم، زندگی دومم را آغاز کردم، اما همسرم 

مدام بهانه می گرفت تا اینکه شب حادثه خانه را ترک کرد.  
از دستش عصبانی شدم و به خانه پدرزنم رفتم که با او صحبت 
کنم تا همســرم به خانه برگردد، اما چــون خیلی عصبی بودم 
 مقداری بنزین تهیه کرده و به خانه پدرزنم رفتم. نیمه شب بود 
و بدون آنکه در بزنم، با لگدی محکــم در را بازکرده و وارد خانه 
شــدم و بنزین را روی زمین ریختم. نمی خواستم آنجا را آتش 
بزنم، اما تصــور می کنم که بنزین به شــعله های آتش بخاری 
گرفت و باعث آتش سوزی شد. ســرعت آتش هم به قدری زیاد 

بود که خودم هم دچار سوختگی شدم. «

اعدام دو قاچاقچی افیون 
در زندان قزوین

 پیشنهاد  سردبیر: 
انتقام آتشین داماد پس از قهر عروس

حوادث جهان

مرد شــیطان صفت ۷۳ ســاله انگلیســی که به اتهــام آزار 
 و اذیــت دو دختر نوجــوان به زنــدان محکوم شــده بود، 
در اتفاقــی عجیــب به جــای زندان بــه خانه ســالمندان 
مجللی منتقل شــد. » رونالد آتکینســون «، ســال 2۰۱۱ 
به اتهام تجــاوز به دو دختر زیر ۱۶ ســال، دســتگیر و پس 
ازمحاکمه به ۱۱ ســال زندان محکوم شــد. اما در حالی که 
تنها ۵ ســال از این محکومیت گذشــته اســت، یک منبع 
 آگاه در پلیــس انگلیس مدعی شــد ایــن زندانی خطرناک 
بــه طورپنهانی به یــک خانه مجلــل ســالمندان منتقل 
شــده که با هزینــه ماهیانه حــدود ۷هزارپونــد، از مردان 
و زنــان ســالمند ثروتمند نگهــداری می کنــد. تحقیقات 
نشــان داده هیچ یــک از ســالمندان این مرکز از گذشــته 
ســیاه » آتکینســون « باخبر نیســتند و بــا او مانند بقیه 
 رفتار می کننــد. همچنین ایــن زندانی، تلفن همــراه دارد 
و به راحتی می تواند با دیگران ارتباط برقرار کند. افشای این 
خبر با واکنش های رسانه ای بسیاری در انگلیس همراه بوده، 
اما هنوز واکنشی از سوی مســئوالن قضایی این کشور دیده 

نشده است.

 جنایتــکار آرژانتینــی کــه همســر اولــش را در اتاق 
 ماقات زنــدان به قتل رســانده بــود، پس از ســال ها 
 در سناریویی هولناک همســر دومش را نیز در زندان از پا 
 در آورد. » گابریل چریته « ۳۹ ســاله که از ســال 2۰۰۳ 
به اتهام ســرقت و قتل در زندان به ســر می برد، ســال 
2۰۰۶ در یکی از ماقات های خصوصی خود با همســر 
 اولــش، » ورونیکا « را خفه کرد. این مــرد پس از جنایت 
از اتاق بیرون آمد و خبرقتل همسرش را به مادرزنش داد.

 ســال ها پس از این جنایت، مرد تبهکارآزاد شد و این بار 
با دختر2۰ ســاله ای به نام » آندری نری « آشنا شد که 
ازدواج کردند. این زوج مدتی بعد صاحب یک دختر شدند 
اما تنها دو ماه بعد، گابریل دوباره زندانی شد. او این بار نیزدر 
یکی از ماقات ها، همسرش رادرماقات خصوصی کشت. 
به گفته مســئوالن زندان، نوزاد دو ماهه این زوج در این 
جنایت آسیبی ندیده و در سامت کامل به مرکز حمایت 
از کودکان بی سرپرست فرستاده شده است. مادر همسر 
 اول این قاتل پس از افشــای جنایت هولناک گفت: » من 
در شب ازدواج » آندری « به شــدت هشدار داده بودم، اما 
او به حرف های من توجهی نکــرد. چراکه گابریل قاتلی 

وحشی و دیوانه است که باید اعدام شود. «

روباه پیر، دو دختر 16 ساله را 
تسلیم خود کرد

قتل زن در اتاق مالقات 
خصوصی با شوهر زندانی اش

زمانی که همسر اولم 
متوجه شد من ازدواج 
مجدد کرده ام، رهایم 
کرد و از من جدا شد. 
من هم با این باور که 

با ازدواج دیگری 
زندگی جدیدی برای 

خود دست و پا می کنم، 
زندگی دومم را آغاز 

کردم، اما همسرم مدام 
بهانه می گرفت تا اینکه 

شب حادثه خانه را 
ترک کرد

سخنگوی سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی ورامین گفت : 
اجساد سه مقنی که در یک چاه محبوس شده بودند، کشف شد.

بهنام کرمانی گفت: نیروهای ســازمان آتش نشــانی و خدمات 
 ایمنی ورامین ساعت ۱۸ و۳۰ دقیقه روز شــنبه از گرفتار شدن 
سه نفر در یک چاه در روستای ســعد آباد از توابع بخش مرکزی 
ورامین مطلع و بافاصله نیروهای امــدادی به محل حادثه اعزام 
شدند. وی افزود: با توجه به نزدیکی وقوع این حادثه به شهرستان 
قرچک، نیروهای سازمان آتش نشــانی این شهرستان نیز راهی 
این محل شــدند. وی بیان کرد: در این حادثه، سه مقنی درحال 
حفر یک حلقه چاه در مجاورت چاه فاضاب قدیمی در یک کارگاه 
بودند که توجه نکردن به اصول ایمنــی، باعث تخریب انباره چاه 
قدیمی و سرازیر شــدن فاضاب به داخل چاه جدید شد. کرمانی 
افزود: در همان ساعات اولیه، جسد یکی از این افراد در عمق 2۵ 
متری چاه کشف و خارج شد، اما با توجه به انباشته شدن فاضاب 
در چاه، کار کشف دو جســد دیگر با مشکل مواجه شد. وی گفت: 
نیروهای امدادی پس از ســاعتی با تخلیه کامل چاه، در شرایطی 
دشوار موفق به کشف دو جسد دیگر شــده و آن ها را از چاه خارج 
کردند. سخنگوی سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی افزود: 
 نیروهای این سازمان، اجساد را به نیروهای امدادی تحویل دادند 

و نسبت به ایمن سازی محل حادثه اقدام کردند.

اجساد سه مقنی ورامینی 
گرفتار در چاه کشف شد

داماد عصبانی، منزل پدرزنش را آتش زد؛

انتقام آتشین داماد پس از قهر عروس

شمس الدین حدود سه ســال قبل در یک درگیری در خیابان 
مقداد » عظیم زینلی « را به قتل رسانده بود.

خودرو پژو پارس به علت سرعت زیاد و خواب آلودگی راننده 
در یکی از پارک های شهر کرمانشاه، واژگون شد. 

یک تاجر چینی عکس های عجیبی از سرو غذایی پخته شده 
از پای خرس و انسان در رستورانی در ایتالیا را منتشر کرد.

واژگونی وحشتناک پژو پارس اعدام در کرمان آدمخواری در ایتالیا 
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ابالغ رای
10/473 کالســه پرونده: 755/95 شــماره دادنامــه: 971-95/10/5 مرجع 
رسیدگی: شعبه 29 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مرتضی رجایی 
به نشــانی اصفهان خ ولیعصر پشت کالنتری 13 کوچه ســید احمدیان منزل 
شخصی، خواندگان: ســجاد شمس- فریبا کریمی ســده ای هر دو به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: الزام به انتقال سند رسمی خودرو، گردشکار: با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا، ضمن اعالم 
ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید.رای قاضی شورا: در خصوص دعوای خواهان به طرفیت خوانده یاد 
شده باال به خواسته الزام به انتقال سند رسمی خودرو سواری پراید )سایپا( 
به شماره انتظامی 465/23 س 68 به انضمام مطلق خسارات وارده با عنایت به 
محتویات پرونده استعالم به عمل  آمده از مرجع انتظامی در خصوص آخرین 
مالک خودرو، مالحظه قولنامه های ارائه شده از طرف خواهان، عدم حضور 
خواندگان و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب، شورا دعوی 
مطروحه را وارد و ثابت تشــخیص داده، لذا به اســتناد ماده 198 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 10 و 219 و 220 و 
221 و 223 و 225 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده فریبا کریمی سدهی به 
حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی سند خودرو به نام خواهان 
و پرداخت مبلغ ششصد و ده هزار ریال ریال بابت هزینه دادرسی و به انضمام 
هزینه نشــر آگهی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و دعوی نسبت به 
خوانده ردیف اول رد دعوی اظهار نظر می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف 
بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه 
های عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:32154 شعبه 29 مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان )302 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

10/474 کالسه پرونده: 95-1340 شماره دادنامه: 9509976797901734-
95/10/14 مرجع رسیدگی: شعبه 45 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
شهرام سعیدی به نشانی خمینی شهر میدان 22 بهمن تزئینات جهان، خوانده: 
داریوش بهرامــی دیزیچه به نشــانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه مبلغ 
40/000/000 ریال وجه چک به انضمام مطلق خسارات وارده قانونی،  با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و 
به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
 دعوی شــهرام ســعیدی  به طرفیت داریــوش بهرامی دیزیچه  به خواســته

 مطالبه مبلغ 40/000/000 ریــال وجه چک  شــماره 580386 به  عهده بانک 
رفاه کارگران به انضمام مطلق خسارات قانونی با  توجه به محتویات پرونده 
و بقای اصول مســتندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توسط 
بانک محال علیه  که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه حضور 
نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض 
نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر می رسد که مســتنداً به مواد    310 و 313 قانون تجارت 
و مــواد 198 و 515 و519و522 قانــون آ.د.م حکم بر محکومیــت خوانده به 
پرداخت مبلــغ  40/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 1/410/000  بابت 
 هزینه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف

 ) 95/6/11-40/000/000 ریال(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین مرجع و ظــرف 20 روز پس از آن قابل اعتــراض در محاکم محترم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:32155 شعبه 45 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف اصفهان )282 کلمه،3 کادر(  
ابالغ رای

10/475 کالسه پرونده 2180/92 ش 6 شــماره دادنامه: 723-93/5/1 مرجع 
رسیدگی: شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: رضا فاتحی به نشانی 
اصفهان خ کاوه خ گلســتان بن بســت امیرکبیر پالک یک با وکالت سید مهدی 
محبوبی به نشــانی اصفهان خ میر اول آب 250 ســاختمان پارسیان شماره 
12، خوانده: میالد هیبتی به نشانی مجهول المکان، خواسته: استرداد خودرو، 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی 
تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوی خواهان رفا فاتحی با وکالت ســید مهدی محبوبی به طرفیت 
میالد هیبتی به خواسته استرداد یک دستگاه خودرو سواری بنز ش 240 مدل 

2003 بشــماره انتظامی 241 س 39 ایران 53 با احتساب خسارات دادرسی 
ضمن بررسی اوراق و محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و 
رویت سند مالکیت خودرو )برگ سند( و کارت وسیله نقلیه و جوابیه استعالم 
واصله از معاونت راهور که همگی داللت بر مالکیت مالکیت خواهان نسبت به 
خودرو فوق الذکر دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه حضور 
نیافته و دفاعی در قبال موضوع مطروحه به عمل نیاورده است. شورا دعوی 
مطروحه را وارد و ثابت دانسته و باستناد مواد 619 و 631 ق.م خوانده را به 
استرداد یک دستگاه خودروی ســواری بنز مدل 2003 بشماره انتظامی 241 
س 39 ایران 53 سفید روغنی به انضمام 102000 ریال هزینه دادرسی و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قانونی قابل واخواهی در این شعبه 
و بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می 
باشد. م الف:32156 شــعبه 6 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

)298 کلمه،3 کادر(  
ابالغ رای

10/476 کالســه پرونــده 538/95 شــماره دادنامــه: 862-95/8/29 مرجع 
رسیدگی: شعبه 39 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: جواد صادقی به 
نشــانی اصفهان خیابان امام خمینی کوچه 63 با وکالت الهام شیخانیان پور 
به نشانی خیابان میر اول آب 250 ساختمان پارسیان شماره 12، خواندگان: 
 1- بهزاد بهزاد به نشــانی خانه اصفهان خ گلخانه خ بنفشــه بن بســت مدائن 
پ 21 و 2- علی مزروعی به نشــانی رباط ســوم کوچه 51 داخل کوچه اول 
کوچه سمت چپ، به تاریخ 95/8/25 شــعبه 39 شورای حل اختالف اصفهان 
با مالحظه اوراق پرونده کالسه 538/95 با استعانت از خداوند متعال به شرح 
آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی 
جواد صادقی به وکالت الهام شیخانیان پور به طرفیت 1- بهزاد بهزاد 2- علی 
مزروعی به خواسته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال موضوع 2 فقره سفته به 
شماره های  0670588 و 132323 به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت 
به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان که داللت بر استقرار 
دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد و با 
توجه به عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی و اینکه هیچگونه دلیل موجه 
و مدرک موثر قانونی در خصوص دعوی مطروحه مبنی بر برائت ذمه خویش 
ابراز و اقامه ننموده، شــورا دعوی خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده و 
مستنداً به مواد 307-309 قانون تجارت و مواد 198-515-519-522 قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 6/030/000  ریال) شش میلیون سی هزار ریال( 
بابت هزینه های دادرسی و خســارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
95/5/26 تا زمان وصول بر اســاس آخرین شــاخص بانک مرکزی در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و به مدت 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و به مدت 20 روز پس از آن قابل تجدید نظر 
در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد توضیح اینکه رای صادره در مورد 
خوانده نفر اول حضور و نفر دوم غیابی است.  م الف:32157 شعبه 39 مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )342 کلمه،4 کادر(  
ابالغ رای

10/477 کالســه پرونده 1879/94 شــماره دادنامــه: 695-95/4/23 تاریخ 
رسیدگی: 95/3/27، مرجع رسیدگی: شعبه 45 شورای حل اختالف اصفهان، 
خواهان: محمد حســین آزمون به نشــانی اصفهان خیابان آپادانای دوم بن 
بست مهرداد پالک 2 ، خوانده: امیر بهدادفر به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه،گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: 
در خصوص دادخواست آقای محمد حســین آزمون به طرفیت امید بهداد فر 
به خواســته مبلغ 69/780/154 ریال بانضمام خســارات دادرســی و تاخیر 
تادیه، با عنایت به محتویات پرونده و مســتندات دادنامه شماره 134 صادره 
از شعبه 6 شورای حل اختالف و تجدید نظرخواهی در شعبه 9 دادگاه حقوقی 
عمومی اصفهان خوانده پرونده یک فقره چک به شماره 407123 پست بانک 
شعبه فیض اصفهان به مبلغ سی و پنج میلیون ریال در وجه خواهان صادر و 
خواهان با ظهرنویســی و امضای ظهر چک اقدام به انتقال چک موصوف می 
نماید. در سررسید چک برگشت شــده و دارنده چک از ظهرنویس شکایت که 
در شعبه ششم شورای حل اختالف طی دادنامه 134 مورخ 92/2/14 رای بر 
محکومیت خواهان در این دادخواســت صادر و در شعبه نهم دادگاه حقوقی 
عمومی اصفهان تایید مــی گردد که برای آزادی مبلــغ 69/780/154 ریال به 

حساب سپرده دادگســتری واریز می نماید و متعاقب دادخواست موصوف 
را تقدیم که خوانده مجهول المکان و هیچ گونه دلیلــی که حاکی از برائت ذمه 
خویش باشــد ارائه نداده که با این وصف شورا باســتناد مواد 198 و 515 و 
519 ق.آ.د.م حکم به محکومیت خوانده به مبلغ 69/780/154 ریال بابت اصل 
خواسته و هزینه دادرسی به مبلغ 118/170 تومان صادر و اعالم می دارد رای 
صادره غیابی ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل رســیدگی تجدید نظر در دادگاه های حقوقی 
عمومی اصفهان می باشــد ضمنًا با توجه به اینکه تاریخ سررسید 94/11/15 
بوده و رکن شاخص ســاالنه تاخیر تادیه از تاریخ سررسید احراز نمی گردد 
مستنداً به مواد 197 و 522 ق.آ.د.م حکم بر بی حقی خواهان صادر می گردد.  
م الف:32105 شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

)368 کلمه،4 کادر(  
ابالغ رای

10/478 کالســه پرونده: 950628 مرجع رســیدگی: شــعبه 11 شورای حل 
اختالف اصفهان، خواهان: محمد یوسفی شیدانی به نشانی بهارستان خ شمشاد 
جنب درمانگاه رازی مجتمع هزاره بلوک D طبقــه 4 پالک 528، خوانده: طیبه 
پدریان جونی – رمضان عباسی هر دو به نشانی مجهول المکان، شورا با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورای حل اختالف: در 
خصوص دعوی  محمد یوسفی شیدانی به طرفیت طیبه پدریان جونی- رمضان 
عباسی به خواسته مطالبه مبلغ 180/000/000 ریال وجه چک به شماره 15824 
به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه  به دادخواست 
تقدیمی، تصویر مصدق چک  و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه 
که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 
و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه رسیدگی حضور نداشته و 
هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی 
خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر 
می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 
قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به 
 پرداخت مبلغ 180/000/000 بابت اصل خواســته و 4/545/000 ریال  بابت

 هزینه دادرســی وهزینه نشــر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف )95/2/5 (  تــا تاریخ اجرای حکم در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی 
ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:32159 شعبه 11 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان ) 291 

کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

10/479 کالسه پرونده:1140/95 شــماره دادنامه: 9509976793601686-
95/9/21 مرجع رسیدگی: شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: بانک 
مهر اقتصاد به وکالت رضا عابدی زاده به نشــانی اصفهان خ آمادگاه مجتمع 
گلدیس ورودی 3 طبقه 3 واحد 336،  خواندگان: 1- مهدی اسماعیلی شاهزاده 
علی به نشانی اصفهان خانه اصفهان خ شهید اسماعیلی ک قدس پالک 12 ، 2- 
بتول ناظری به نشانی مجهول المکان و 3- مهسا محمودی چاهریسه به نشانی 
اصفهان خ رباط دوم فرعی 21 مجتمع مســکونی کوثر واحد اول،  خواســته: 
مطالبه، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
شــورا: در خصوص دعوای رضا عابدی زاده به وکالت از بانک مهر اقتصاد 
به طرفیت خواندگان فوق به خواسته مطالبه مبلغ 50/491/848 ریال بخش از 
وجه یک فقره چک به شماره 218842 -95/3/13 به عهده بانک سپه به انضمام 
مطلق خسارت قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در 
ید خواهان و صدور گواهی های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور 
در اشتغال ذمه خواندگان و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این 
که خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه 
و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان 
از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیــه خوانده ثابت به نظر می 
رسد که مســتنداً به مواد 212 و 214 قانون تجارت و 198و515و519و522 
قانون آ.د.م  حکم بر محکومیــت خواندگان به صــورت تضامنی به پرداخت 
مبلغ 50/491/848 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 364/000 ریال بابت هزینه 
دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ سررسید چک موصوف )95/3/13(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 

صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابــی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم 
محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:32160 شعبه 6 مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف اصفهان )335 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

10/480 کالسه پرونده:1142/95 شــماره دادنامه: 9509976793601693-
95/9/21 مرجــع رســیدگی: شــعبه 6 شــورای حــل اختــالف اصفهــان، 
خواهــان: بانــک مهــر اقتصــاد با وکالــت رضــا عابدی نــژاد به نشــانی 
 اصفهــان خ آمــادگاه مجتمــع گلدیــس ورودی 3 واحــد 336، خوانــدگان:

 1- محمدرضا توکلی دهقی به نشــانی مجهول المکان 2- مهدی مشــتاقیان 
به نشــانی اصفهان خ برازنده کوی گلشــن بن بســت نرگس پ 4، خواسته: 
مطالبه، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
شــورا: در خصوص دعوی رضا عابدی زاده به وکالت از بانک مهر اقتصاد 
به طرفیت محمدرضا توکلی دهقی و مهدی مشتاقیان به خواسته مطالبه مبلغ 
130/000/000 ریال وجه یک فقــره چک به شــماره 279254 -95/3/13 به 
عهده بانک ملی شعبه خانه اصفهان به انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه  
به محتویات پرونده و بقای اصول مســتندات در ید خواهان و صدور گواهی 
های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان 
و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده ردیف اول علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 
محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه 
ننموده و خوانده ردیف دوم نیز دفاع موثری به عمل نیاورده  لذا دعوی خواهان 
علیه خواندگان ثابت به نظر می رســد که مســتنداً به مواد 212 و 214 قانون 
تجارت و 198و515و519و522 قانون آ.د.م  حکم بر محکومیت خواندگان به 
صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 130/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 481/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی 
و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )95/3/13(  تا تاریخ 
اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره  در خصوص 
ردیف اول غیابی و ظرف 20 روز پــس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع 
و ظرف 20 روز پــس از آن قابل اعتراض در محاکم محتــرم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشــد و در خصوص خوانده ردیف دوم حضوری و ظرف 20 
روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می 
باشد. م الف:32161 شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

)359 کلمه،4 کادر(  
ابالغ رای

10/481 کالســه پرونده:934/95 شــماره دادنامــه:1276-95/7/29 مرجع 
رسیدگی: شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: بانک مهر اقتصاد با 
وکالت رضا عابدی نژاد به نشانی اصفهان خ آمادگاه مجتمع گلدیس ورودی 
3 واحد 336، خواندگان: 1- فاطمه طی پور 2- بتول بهرامی هر دو به نشــانی 
مجهول المکان، خواســته: مطالبه، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی رضــا عابدی زاده به 
وکالت از بانک مهر اقتصاد به طرفیت فاطمه طی پور و بتول بهرامی به خواسته 
مطالبه مبلغ 130/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شــماره 775726/41 
-94/11/6 به عهده بانک ملت شعبه نورباران به انضمام مطلق خسارت قانونی 
 با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور 
گواهی های عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه 
خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خواندگان علی 
رغم ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه 
و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان 
از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر می 
رسد که مســتنداً به مواد 212 و 214 قانون تجارت و 198و515و519و522 
قانون آ.د.م  حکم بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 
130/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 4/175/000 ریال بابت هزینه 
دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ سررسید چک موصوف )94/11/6(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره  غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم 
محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:32162 شعبه 6 مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف اصفهان )311 کلمه،3 کادر(  

مدیر دفتر سرمایه گذاری شهرداری کاشان از تصویب 110 میلیارد 
ریال پروژه ســرمایه گذاری و تملک فرصت ســاز در پانزدهمین 

کمیسیون سرمایه گذاری خبر داد.
حمیدرضا دهقانی افزود: پروژه های سرمایه گذاری پس از ارزیابی و 
کارشناسی اولیه و بررسی امکان سنجی اجرایی، جهت بررسی ابعاد 
حقوقی قرارداد و تعیین قدرالسهم شهرداری در پروژه به کمیسیون 

کارشناسی سرمایه گذاری ارجاع داده می شود.
مدیر دفتر سرمایه گذاری شهرداری کاشان با تاکید بر اینکه بر اساس 
شیوه نامه مصوب ســرمایه گذاری، اعضای کمیسیون از معاونین 
و مدیران ارشد شهرداری هستند، تصریح کرد: اعضای کمیسیون 
دارای طیف وســیعی از دانــش و تخصص بوده و ابعــاد پروژه های 
سرمایه گذاری را با شاخص های متفاوتی از قبیل شهرسازی، امور 
 حقوقی و قراردادی، فنی و عمرانی، مالی و اقتصادی بررسی کرده و 

بر اساس رای اکثریت، پروژه را به تصویب می رسانند. 

فرماندار اردســتان اظهار کرد: یکی از ادارات شهرستان باید زمینه 
ایجاد تشکل مردم نهاد در زمینه مبارزه با مواد مخدر را فعال کند.

علیرضا غیور در جلسه شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در 
فرمانداری اردستان گفت: با ایجاد تشــکل مردم نهاد در خصوص 
مبارزه با  معتادان پرخطر می توان از افراد بهبود یافته در این زمینه 

نیز استفاده کرد.
وی افزود: نگاه ها در زمینه مبارزه با مواد مخدر باید  عمیق تر باشد و 
در این زمینه مبارزه ایذایی جواب نمی دهد؛ بنابراین باید برخوردها 

اجتماعی و تمام برخوردها  مردم پسند باشند.
غیور با بیان اینکه بخشی از جامعه بیشتر در این زمینه مورد توجه 
اســت تصریح کرد: احســاس نگرانی در بعضی از اقشار همچون 

دانش آموزان  و دانشجویان  از دغدغه های مسئوالن است.
فرماندار اردستان با بیان اینکه دامنه مواد مخدر بسیار وسیع شده 
تصریح کرد: دیگر نمی توان گفت خانواده  و جامعه کنونی نسبت به 

آلوده شدن این مواد مصون هستند.
رییس جلسه شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان با 
بیان اینکه  کلیه موارد در زمینه مبارزه با مواد مخدر در حال پیگیری 
است تصریح کرد: وضعیت کلی توسط دســتگاه های عضو از این 

آسیب حتما  بیان شود تا در آینده بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.
غیور تصریح کرد: جمعیت شهرســتان رو به کهنسالی است و این 
نگران کننده اســت. باید روی جوانان موجود سرمایه گذاری انجام 

شود تا به سمت مواد مخدر نروند.
وی با بیان اینکه دولت در دو سال گذشته برای مبارزه با مواد مخدر 
بودجه ای تخصیص نداده اســت تصریح کرد:  ولی این مسئله ای  

نیست که به عنوان بازدارنده بتواند در عملکردمان موثر باشد.
شهرستان اردستان دارای یک کمپ ترک اعتیاد، یک مرکز متادون 
درمانی و یک مرکز مشاوره ترک اعتیاد است که در حال حاضر مرکز 

ترک اعتیاد آن تعطیل شده است.

مدیر دفتر سرمایه گذاری شهرداری کاشان:

 110 میلیارد ریال پروژه 
سرمایه گذاری به تصویب رسید

 ایجاد تشکل مردم نهاد برای مبارزه 
با مواد مخدر ضروری است

با مسئوالن

فرماندار آران و بیدگل به بیان نقش مهم و موثر مسئوالن 
روابط عمومی در پیشبرد اهداف سازمان پرداخت و اظهار 
داشت: روابط عمومی ها مهم ترین وظیفه را در کمیته دهه 
فجر ایفا می کنند؛ چرا که بایستی با فراهم سازی زمینه 
نقش آفرینی هر چه بیشتر سازمان ها و حضور شایسته 
مردم در برگزاری مراسم های دهه فجر به تبیین اهداف 
انقاب اســامی بپردازند. ابوالفضل معینی نژاد با تاکید 
بر تزریق روحیه نشــاط و امید در مردم با نشــان دادن 
خدمات دولت توســط روابط عمومی هــا افزود:با ایجاد 
ابتکار و خاقیت در برگــزاری برنامه های با کیفیت دهه 
فجر شهرســتان، تاش شــود. فرماندار آران و بیدگل 
حضور فعال روابط عمومی ها را در کاهش آسیب ها موثر 
دانست و گفت: روابط عمومی ها باید با یادآوری مشکات 
سازمان، اقدامات مفید وموثر دستگاه خود را برای مردم 
بیان کنند.  وی با اشاره به برگزاری انتخابات دوازدهمین 
دوره ریاســت جمهــوری و پنجمین دوره شــوراهای 
شهر و روستا در ســال آینده تاکید کرد: روابط عمومی 
دستگاه های اجرایی باید با برنامه ریزی و اطاع رسانی، 
زمینه حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای 
را فراهم کنند تا این شهرستان همچون انتخابات قبلی با 

مشارکت حداکثری مردم افتخارآفرین باشد.

مدیر روابط عمومی فوریت های پزشکی اصفهان اظهار 
کرد: در ســه ماهه سوم امســال 82 درصد از ماموریت  
فوریت های پزشکی در شهرستان خوانسار غیرتصادفی 
بوده اســت. عباس عابدی با بیان اینکه در ســه ماهه 
سوم امسال 310 ماموریت توسط فوریت های پزشکی 
خوانسار انجام شده اســت، افزود: این تعداد 253 مورد 
غیرتصادفــی و 57 مــورد تصادفی بوده اســت. مدیر 
روابط عمومی فوریت های پزشــکی اصفهان ادامه داد: 
از مجمــوع 310 ماموریت  فوریت های پزشــکی 206 
ماموریت  در مناطق شــهری و 104 ماموریت در نقاط 
جاده ای شهرســتان خوانسار انجام شــده است. وی با 
اشاره به ماموریت های غیر تصادفی فوریت های پزشکی 
خوانســار، عنوان کــرد: 65 نفر پــس از اقدامات اولیه 
درمانی از سوی تکنســین های اورژانس به بیمارستان 
خوانسار منتقل شدند؛ همچنین 188 نفر هم به صورت 

سرپایی در محل حادثه درمان شدند.

وی گفت: بعد از گذشــت 37 ســال از عمر انقاب و طی 8 
سال جنگ تحمیلی برخاف همه فشــارهای بین المللی 
و محدودیت هــا و تحریم ها، روز به روز ملت رشــید ایران 
اسامی عزیزتر، عزتمندتر و سرافرازتر شد. رییس سازمان 
انرژی اتمی کشــور افزود: عزت و سربلندی انقاب اسامی 
ایران حاصل خون های پاک جوانان با دل های پاک بود که  

این نهال انقاب ریشه گرفت.
هیچگاه نباید با  دشمن، از در سپاس درآییم

وی با گرامیداشــت یاد و خاطره شــهیدان علی محمدی، 
شهریاری و احمدی روشــن، رضایی نژاد و قشقایی، گفت: 
مجتمع غنی سازی شهید احمدی روشن نطنز نماد اقتدار، 
عزت و استقامت اســت و نطنز نامی جهانی است همراه با 
غرور و سربلندی و عزت و پایداری و بانی این عزت و اقتدار، 

جوانان انقابی و اسامی همچون شهید مصطفی احمدی 
روشن اســت. صالحی در ادامه سخنان خود به بعد سیاسی 
و مسائل هسته ای کشور اشــاره کرد و گفت: هیچگاه نباید 
با  دشمن، از در ســپاس درآییم زیرا دشمن خاطر این ملت 
را با شهادت دانشمندان هســته ای جریحه دار کرده است. 
وی تصریح کرد: دشــمن تاکنون بی تعهدی خود را نشان 
داده و دروغ گویی اســتکبار را حس می کنیم. صالحی به 
مسئله برجام نیز اشاره کرد و بیان داشت: 26 دی ماه عما 
یک سال از عملی شــدن برجام می گذرد و هر چند طرف 
مقابل بی عهدی های فراوانی کرده اســت؛ اما از باب اینکه 
اگر نصف خالی لیوان را می بینیم بایســتی نیمه پر لیوان را 
نیز نگاه کنیم، ما دستاوردهای خوبی در زمینه برجام  کسب 
کرده ایم. رییس سازمان انرزی اتمی کشور خاطرنشان کرد: 

در بعد فنی، ما قبا توانستیم  220 تن کیک زرد وارد کنیم 
که در آینــده نزدیک نیز مقدار 130 تــن دیگر به محموله 
کیک زرد ما افزوده خواهد شــد و به لطف خدا توانسته ایم  
حدود 350 تــن به ذخایــر اورانیوم اضافه کنیــم که این 

دستاورد بزرگی برای کشور است.
نخســتین بیمارستان هسته ای کشــور در تهران 

احداث می شود
وی به تفاهم نامه احداث نخســتین بیمارســتان هسته ای 
کشور با همکاری شهردار تهران و وزارت بهداشت و صنعت 
و معدن و تجارت اشاره کرد که  این بیمارستان 15درصد از 
مساحت 300 هکتاری بوستان والیت را به خود اختصاص 
خواهد داد و در این زمینه حدود یک هــزار میلیارد تومان 
سرمایه گذاری الزم است که بخشی از این رقم تامین اعتبار 
شده است. صالحی بیان داشت: در این بیمارستان استفاده 
از تجهیزات هسته ای، ارائه خدمات هســته ای، ارائه رادیو 
داروها و ارتقای استاندارد پرتودهی به بیمارستان های دیگر 
در دستور کار قرار خواهد گرفت. وی عنوان کرد: بیمارستان 
تخصصی هسته ای اولین بیمارســتان درمانی تشخیصی و 
تحقیقاتی اســت که با پرتو در ارتباط است. رییس سازمان 
انرژی اتمی با بیان اینکه ساخت این بیمارستان نشانه اثبات 
هدف ایران برای حرکت در تمامی ابعاد هســته ای نه فقط 
غنی سازی و آب  سنگین است، افزود: ما در رادیو دارو بسیار 
پیشرفت کرده ایم، االن داروی حدود یک میلیون بیمار در 
کشور تولید می شود و بحث سوخت 20 درصد از همین جا 
آغاز شد که آنها سوخت راکتور تهران برای مصارف پزشکی 
را به ما ندادند و ما خودمان ایــن کار را از صفر تا یکصد آن 
انجــام دادیم. وی گفت: اگــر ملتی اراده خــود را روزی به 
کرسی بنشاند دست تقدیر راهی جز همراهی آن ملت ندارد. 
صالحی در ادامــه مطالب خود به  عقد قــرارداد دو نیروگاه  
هسته ای در بوشهر اشــاره کرد و گفت: نخستین قسط آن 
پرداخته شده است و حجم ســرمایه گذاری این دو نیروگاه 
حدود 10 میلیارد دالر اســت که بزرگ ترین پروژه صنعتی 
کشور خواهد بود و  با ســاخت این نیروگاه ها سالیانه شاهد 
صرفه جویی22میلیون بشــکه نفت در کشور خواهیم بود. 
وی همچنین از مشارکت همتایان روسی در ساخت این دو 
نیروگاه ها خبر داد و گفت: در قرارداد همکاری با طرف های 
روس به اســتفاده از توان فنی صنایع داخلی در اجرای این 
طرح توجه شده است. صالحی با اشــاره به توانمندی های 
کشور در حوزه انرژی هســته ای، افزود: با توجه به نیازهای 
کشــور و در راســتای تامین منافع عمومی درحوزه های 
مرتبط با انرژی، صنعت، کشــاورزی و پزشکی در10 سال 
آینده اعتبارات ویــژه ای به صنایع هســته ای اختصاص 

می یابد.

فرماندار آران و بیدگل:

روابط عمومی ها مهم ترین وظیفه 
را در کمیته دهه فجردارند

310 ماموریت  فوریت های 
پزشکی در خوانسار 

اخبار
رییس سازمان انرژی اتمی کشور:

سایت هسته ای نطنز نماد اقتدار و عزت است

پیشنهاد سردبیر: 
سایت هسته ای نطنز نماد اقتدار و عزت است

 هیچگاه نباید 
با  دشمن، از در 
سپاس درآییم 

زیرا دشمن 
خاطر این ملت 

را با شهادت 
دانشمندان 

هسته ای 
جریحه دار 
کرده است

علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی کشور در مراسم بزرگداشت شهدای هسته ای و پنجمین سالگرد 
شهید مصطفی احمدی روشن در مجتمع غنی سازی نطنز با تســلیت شهادت دانشمندان هسته ای کشور 
اظهار داشت: مگر ما چه گناهی مرتکب شده ایم که بایستی بهترین عزیزانمان را از دست بدهیم، گناه ما این 
است که به ندای الهی لبیک گفته ایم و انقالب خود  را  در عرصه های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی فرهنگی 

به کل دنیا فهماندیم.
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برقراری ارتباط و تبادل پیام

افزایش 10درصدی پرداخت تسهیالت 
به مددجویان

 دستگیری سوداگر مرگ
با 300کیلوگرم مواد افیونی

انســان هــا از روزگار قدیم ســعی در  سعید نریمانی
برقراری ارتبــاط با هم نوعــان خود را 
داشــته اند. بررســی های تاریخی نشــان می دهد که راه های 
برقراری ارتباط بین انســان ها گوناگون بوده است. روزگاری از 
دود آتش یا صدای مختلف برای برقــراری ارتباط و تبادل پیام 
سود می جســته اند. ارتباط تصویری یا رســم شکل هم یکی از 

روش های برقراری ارتباط بوده است.
 با پیشرفت بشر کم کم خط و نوشــتار به زندگی انسان، وارد و 
همراه با زبان و گفتــار، یکی از مهم تریــن روش های برقراری 
ارتباط شد. انسان با فراگرفتن نوشــتار توانست ذهن گسترده 
خود را بــه روی کاغــذ آورد و در هر موضوعی که می پســندد 
دست به قلم شــود. پس از این، نوشتن مطالب یکی از مهم ترین 
ابزارهای کســب دانش بشری شــد. انســان ها همواره میل به 
پیشــرفت در علم داشــته و به دنبال راهی بوده انــد تا بتوانند 
مطالب ذهنی خود را به رشــته تحریر در آورند. خط و نوشــتار 
نسبت به زبان گفتار سابقه کمتری  دارد ولی با وجود این سابقه 
نه چندان زیاد، خط یکی از راه های پیشــرفت بشــر شــناخته 
می شود. خط و نوشتار پس از روشن شدن جایگاهشان به عنوان 
یکی از انواع هنر شناخته شــدند. در سده های اخیر، بسیاری از 
بزرگان کشور به تعلیم و تدریس خوشنویسی پرداخته اند و خط 
خوش در نگارش متون قدیمی، کتاب های شــعر  و آیات قرآن 

جایگاه ویژ ه ای یافته است. 
در مکتب خانه های قدیم، دانش آموزان تمرین یا مشــق خط 
می کردند و یادگیری خوشنویسی، الزمه اشخاص باسواد کشور 
بود. در چند دهه اخیر کالس های آموزش خط رونق بیشــتری 
گرفت و بسیاری از خانواده ها  به امید خوش خط شدن فرزندان 
خود،  روی به این مراکز آورده اند. با وجود اهمیت خوش خطی،  
هنوز هم در برخی مــدارس دانش آموزانی حضــور دارند که از 
ساده ترین حالت نوشــتار ناآگاهند؛ دانش آموزانی که با وجود 
حضور در مقطع تحصیلی باال، همچون کــودک تازه کار قلم به 

دست می گیرند. 
مشــخص اســت که آموزگاران دوران ابتدایی مهم ترین نقش 
را در یادگیری رســم الخط دانش آموز برعهــده دارند. کوتاهی 
در امر آموزش و بی توجهــی به نحوه یادگیری حــروف الفبا و  
شــیوه نوشــتن حروف، باعث شــده تا دانش آمــوزان ما برای 
نوشــتن یک کلمه یا جمله، بارها قلم را از روی کاغذ برداشته و 
جمله ای بدشــکل بر آن بنگارند. بررسی ها نشان می دهد اغلب 
دانش آموزانی که در یادگیری مطلب دچار مشــکل هســتند، 
دســت خطی نه چندان مناســب دارند. گاهی یک دانش آموز 
مطلبی را می نویســد که خود، از خواندن آن درمانده می شود. 
الزم اســت همه دبیران برای خوش خطی  در درس خود ارزش 
قائل شــوند. دبیران درس هایی چــون ادبیات و هنــر، وظیفه 
مهم تری برای خوش خطی دانش آموز برعهده دارند. قرار نیست 
همه دانش آموزان به خوشنویســان قهاری تبدیل  شوند؛ ولی 
می توان انتظار داشت که اصول ساده خوش خطی را فراگیرند. 
دانش آموزانی  که با دقت بیشتری به نوشتن می پردازند  معموال 
خوش خط تر هستند. خوش خطی یک دانش آموز در تصحیح 
یک برگه امتحانی هم مهم است و  اکثر دبیران برگه خوش خط 
را با میل و حوصله بیشتری نسبت به همتای بدخط آن بررسی 
می کنند. امروزه خط خوش یکی از نشــانه های شخصیت افراد 
است. ممکن است در مجلســی حضور داشته باشید و از نوشتن 
متنی در حضور همه به سبب بدخطی سرباز زنید؛ در این حالت 
است که پی به اهمیت خوش خطی می برید. برای فرزندانتان  با 
خط زیبا نامه بنویسید،  نوشته هایی با خط زیبا به او نشان دهید 
و از وی بخواهید تا خط خوش را تمرین کند. به خاطر داشــته 
باشید که یک دانش آموز خوش خط، شانس موفقیت بیشتری 

نسبت به دانش آموزان بدخط دارد.

معــاون حمایت و ســالمت خانواده کمیتــه امــداد اصفهان، از 
پیشــرفت پرداخت تســهیالت قرض الحســنه امداد در استان 

اصفهان خبر داد.
کریــم زارع معاون حمایــت و ســالمت خانواده کمیتــه امداد 
اســتان اصفهان گفت: از ابتدای امســال تاکنون، 142میلیارد و 
463میلیون ریال تســهیالت قرض الحســنه )کارگشــایی(به 
مددجویان تحت پوشش امداد پرداخت شده که این میزان نسبت 

به مدت مشابه سال قبل، 10درصد رشد داشته است.
وی افزود: این میزان تسهیالت قرض الحسنه در قالب 612 فقره 
کمک هزینــه  جهیزیه، هــزار و 48 فقره کمــک هزینه درمان، 
300 فقره هزینه هــای تحصیل، 6 هزار و 875 فقره تســهیالت 
کارگشایی و 359 فقره هم در سایر بخش های حمایتی پرداخت 
شــده اســت. معاون حمایت و ســالمت خانواده کمیتــه امداد 
اصفهان گفت: در این مدت یــک میلیــارد و 200 میلیون ریال 
هم با مشــارکت خیران، اعتبارات دولتی و  ســتاد دیه به منظور 
کمک هزینه آزادی 8 محکــوم جرائم مالی، وام قرض الحســنه 
پرداخت شده اســت. وی با بیان اینکه ســرانه دریافت تسهیالت 
قرض الحسنه برای هر فرد 50میلیون ریال است،افزود: هم اکنون 
چهار هزار مددجوی دیگر، متقاضی دریافــت وام از کمیته امداد 

هستند.

ماموران یگان امداد شهرســتان نایین، در بازرســي از یک دستگاه 
ســواري پژو 405 مقدار 326 کیلو گرم تریاک کشف و یک سوداگر 

مرگ را دستگیر کردند.
ســرهنگ صادق کاظم زاد فرمانده انتظامي شهرستان نایین گفت: 
ماموران یگان امداد شهرســتان نایین، حین گشت زني و نظارت بر 
خودروهاي عبوري از محور »نایین-اصفهان« به یک دستگاه سواري 

پژو 405 مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.
وي ادامه داد: در بازرســي از این خودرو مقدار 326 کیلو و 101 گرم 

تریاک که داخل خودرو و صندوق عقب آن بود، کشف شد.
این مقام انتظامي بیان داشــت: در این عملیات یک سوداگر مرگ، 
دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانوني به مراجع 

قضائي تحویل داده شد.
ســرهنگ کاظم زاد در پایان خاطر نشــان کرد: نیروي انتظامي با 
ســوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر برخــورد قاطع و قانوني 

خواهد کرد و اجازه جوالن و سرکشي به آنها نخواهد داد.

اخبار

یادداشت

پیشنهاد  سردبیر:
کلش آف کلنز؛ آزادی، فیلترینگ، محدودیت

با مسئوالن

اخبار کوتاه 

 مدیــرکل بهزیســتی اســتان اصفهــان  گفــت: یکی 
از دغدغه هــا در اداره بهزیســتی، کاهــش اعتبــارات 
اشــتغال زایی این اداره برای مددجویان بوده که در سال 

جاری به یک سوم کاهش پیدا کرده است. 
 ســعید صادقی اظهار کرد: نبود قوانین محکم حمایتی 
از معلوالن یا قانــون جامع حمایت از معلــوالن، یکی از 
چالش های اداره بهزیســتی اســتان اصفهان محســوب 
می شــود که در حال حاضر این الیحه در مجلس است و 
امیدواریم با رفع نقص ها و ایرادات شورای نگهبان، زودتر 

تصویب شود.
مدیرکل بهزیســتی اســتان اصفهان تصریح کرد: قانون 
جامع حمایت از معلوالن، یک قانــون مترقی و مبتنی بر 
پیمان نامه جهانی حقوق کودک و شــهروندی است؛ چرا 
که حتی آســیب دیدگان اجتماعی از حقوق شــهروندی 

برخوردار هستند.
وی با بیان اینکه ایــن قانون می تواند در بهبود شــرایط 
زندگی به معلوالن اســتان اصفهان کمــک کند، تاکید 
 کرد: یکی دیگر از مشــکالت بهزیستی اســتان اصفهان 
پایین بودن میزان مســتمری مددجویان است که مبالغ 
ناچیــز در این اداره بــرای کمک به نیازمنــدان، کفایت 

نمی کند. 
صادقی با بیان اینکه معلوالنی در بهزیســتی هستند که 
درمان آنها هزینه بر اســت، ادامه داد: حمایت بیمه ای از 
درمان مددجویان بهزیستی مخصوصا در حوزه معلوالن، 
بســیار در بهزیســتی الزم اســت چرا که در حال حاضر 
آســیب دیدگان نخاعی در بهزیستی هســتند که هزینه 

آنها فوق العاده باالست.
وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد: کمبود اعتبــارات در 
حوزه های پیشــگیری از آســیب های اجتماعی، از دیگر 
مشــکالت بهزیســتی اســت که این هزینه هــا با عمق 
مشکالت اجتماعی همخوانی ندارند؛ چرا که بهزیستی در 
ســرعت برنامه های خود نیاز به حمایت مالی و اعتباری 
دارد؛ هرچــه برنامه ها و نفوذ آنها کمتر شــود، شــدت 

آسیب های اجتماعی بیشتر می شود.
مدیرکل بهزیستی اســتان اصفهان در پایان بیان کرد: با 
سیاست گذاری ســازمان بهزیستی کشور، مخصوصا طی 
 دو سال گذشته و سال 95، چشــم اندازهای خوبی را در 
حوزه های مختلف سازمان بهزیستی به ویژه ارائه خدمات 
به همه جمعیت عمومی به غیــر از مددجویان خود این 

نهاد، شاهد هستیم.

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: زنان، کودکان، 
ســالمندان و حتی مردان نیز می توانند خشونت های خانگی 
را به تلفن صدای مشــاور با شــماره 1480 اطــالع دهند و از 
کارشناسان این مرکز کمک بگیرند. حبیب ا... مسعودی فرید 
افزود:عالوه بر این ســامانه تلفنی، مراکز مشــاوره حضوری 
تحت پوشش بهزیســتی در سراسر کشــور فعالیت دارند که 
مردم برای رهایی از خشــونت های خانگی به کمک مشاوره و 
تجارب کارشناسان متخصص، می توانند به آنها مراجعه کنند. 
وی خاطرنشان کرد: خط صدای مشاوره 1480 برای مشاوره 

و راهنمایی افرادی اســت که قربانی خشــونت های خانگی 
شــده اند یا در معرض آن قرار دارند. وی یادآور شد: هم اکنون 
زنان به علت احســاس مسئولیت بیشتر، بیشــترین تماس 
گیرندگان با مراکز خدمات جامع مشــاور را تشکیل می دهند. 
معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور تاکید کرد: موضوع 
خشــونت به هر حال موضوع مهمی است و سازمان بهزیستی 
در پیشگیری از خشونت و همچنین مداخله بهنگام در آن، به 
ویژه خشــونت های خانگی، ورود پیدا کرده و کارهای زیادی 
انجام داده است.  مسعودی فرید افزود: به طورمثال اکنون برای 
خانواده در بحث پیشگیری هم آموزش مهارت های زندگی را 
داریم که تا حد زیادی می تواند از خشونت ها پیشگیری کند.  
گفتنی اســت آمار دقیقی از خشــونت های خانگی در کشور 
وجود ندارد؛ اما مطالعه ای در این زمینه در سال 88 انجام شده 
که آمار آن منتشر نشد و مسعودی فرید پیش از این در گفت وگو 
با خبرنگار ایرنا، بر ضرورت ایجاد یک سیستم جامع برای ثبت 
خشونت های خانگی در کشور تاکید کرده بود. وی همچنین 
یادآور می شود: مشــاوره ها و راهنمایی تلفنی یکی از الزامات 
اورژانس اجتماعی است؛ چراکه بســیاری از مردم در شرایط 
 بحرانی یا بخاطر تــرس از اطرافیان یا انگ مشــاوره، ترجیح 

می دهند مشکالت خود را از طریق تلفن مطرح کنند.

مدیرکل بهزیستی اصفهان:

نبود قوانین محکم برای حمایت از معلوالن، از چالش های بهزیستی است
معاون سازمان بهزیستی کشور:

خشونت های خانگی را به 1480 اطالع دهید

ناجا

»کلش آف کلنز« یکی از جنجالی ترین بازی ها و محصوالت 
دیجیتالی اســت که صنعتی جدیــد را در عرصه بازی های 
رایانه ای شــکل داد و در حال حاضر این بازی اعتیادآور یکی 
از پرطرفدار تریــن بازی هــای رایانه ای در میــان جوانان و 

خانواده های ایرانی محسوب می شود.
آمار های اعالم شده در سال 94 نشان می دهد که این بازی به 

تنهایی در ایران پنج و نیم میلیون نفر بازیکن فعال دارد!
تاریخچه ساخت»کلش آف کلنز«:

کلش آف کلنز )به فارسی برخورد قبایل، جنگ قبایل( یک 
بازی موبایلی اســت که توسط شــرکت Supercell برای 

اولین بار در آگوست 2012 ساخته شد.
نام گذاری »کلش  آف کلنز«:

 Clan Wars در ابتدا قــرار بود Clash of Clans نام بازی
باشد اما نام گذاری این بازی به یکی از مباحث داغ سازندگان 

بدل شد.
در واقع مراحل پایانی ســاخت بازی در دســت کار بود که 
مدیریت پروژه  از سرپرست های برنامه نویسان و نویسندگان 
بازی خواست تا نامی برای این بازی انتخاب کنند. از آنجایی 
که از همان ابتدا »جنگ قبایل« سر لوحه ساخت این بازی 
قرار گرفته بود، بدون مقدمه چند نفر از دست اندرکاران نام 
Clan Wars را پیشــنهاد دادند. این نام تقریبا ثبت و تایید 

شــد تا اینکه فرصتی برای فکرکردن دوباره به مســئولین 
داده شد. به گفته وب ســایت Supercell بعد از چند روز 
استراحت و  نوشــیدن چند لیتر کافئین، جلسه دوم برای 
نام گذاری آغاز شــد. گروه بازی ســازی کلش آف کلنز به 
 War و استفاده از Clan Wars این نتیجه رســیدند که نام
در عنوان یک بازی، دیگر زیاد از حد کلیشــه ای شده است. 
بنابراین ایده های جدید مطرح شد. جالب  است بدانید یکی 
از اولین پیشــنهادها همین نام کلش آف کلنز بود اما ابتدا 
این نام گذاری به نظر گروه جالب نیامد؛ چرا که کلمه کلش 
در چنین بازی هایی شــاید بر عکس کلمه wars و به گفته 

خودشان  جدید باشد.
این گروه با این تصور که استفاده از یک نام نسبتا جدید، در 
صورتی که ویژگی های منحصر به فردی داشته باشد، تا چه 
اندازه تاثیرگذار خواهد بود، این نام را برای این بازی انتخاب 
کردند. آقای Jonas مهندس ارشــد بخش ســرور بازی، 
در این رابطه می گوید: ما می توانســتیم یک پروژه ساده تر را 
ماه ها قبل خیلی سریع و راحت به اتمام برسانیم؛ اما دوست 
نداشتیم وقتی بازیکنان این بازی را تجربه می کنند با خود 
بگویند بسیار خب، این بازی هم که خسته کننده است. دیگر 
دنبال کدام بازی برویم؟ بنابراین، ما پیش بینی های مختلف 

را در اولویت کار قرار دادیم.

 رد فیلترینگ کلش آف کلنز از سوی بنیاد ملی 
بازی های رایانه ای

طی سال های اخیر صحبت های بسیاری در رابطه با مشکالت 
اجتماعی ایجاد شده توســط »کلش آف کلنز«  مطرح شده 
بود. اولین جرقه های محدود شدن این بازی در ماه های اخیر 
و زمانی زده شد که روز هشتم آذر دسترسی کاربران ایرانی به 
این بازی قطع شد و البته در آن زمان تنها »کلش آف کلنز« 
نبود که با محدودیت مواجه شد، بلکه دسترسی دیگر بازی 
کمپانی سوپرســل یعنی کلش رویال نیز با اختالل روبه رو 
شد؛ به طوری که کاربران ایرانی بدون استفاده از فیلترشکن 
و نرم افزارهای تغییر آی پی، قادر به ورود به سرورهای بازی 
نبودند. در همین زمان شــایعاتی مبنی بر فیلتر شدن این 
بازی ها در ایران مطرح شــده بود؛ با این وجود مســئوالن 
بنیاد ملی بازی های رایانه ای، این عدم دسترســی را مربوط 
به اختالالت اینترنتی دانســتند و موضوع فیلترینگ آن را 
رد کردند.تا جایی که کریمی قدوســی اظهار کرد: بر اساس 
پیگیری های انجام شــده از کمیته تعیین مصادیق محتوای 
مجرمانه و کافه بازار، مشــکل پیش آمده به دلیل اختالل در 

اینترنت سراسری کشور است.
تایید محدودیت از ســوی دبیرکارگروه تعیین 

مصادیق محتوای مجرمانه
هنوز مدت زیادی از رد فیلترینگ کلش آف کلنز از ســوی 
بنیاد ملی بازی های رایانه ای نگذشته بود که در تاریخ 7 دی 
ماه خبری مبنی بر اعمال محدودیت بازی کلش آف کلنز از 
ســوی خرم آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای 
مجرمانه منتشر شــد. در آن زمان براســاس اعالم برخی از 
منابع مشخص شــد که این موضوع به درخواست سازمان 
تبلیغات اسالمی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در کارگروه 
تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بررسی شده و با رای قریب 

به اتفاق اعضا مورد پذیرش قرار گرفته است.
صحبت آقای وزیر با رییس جمهور

چندی پیش محمود واعظــی، در اینســتاگرام خطاب به 
کاربران خود نوشت: »اگرچه موضوع بازی کلش در کمیته 
تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تصمیم گیری شــده بود، 
ولی با توجه به قولی که داده بودم این موضوع و مطالب مطرح 
شده را در جلسه ای که با رییس جمهور داشتم، مطرح کردم 

و امیدوارم به زودی مشکل حل شود.«
اما واعظــی پیش از این نیــز وعده داده بود کــه اعتراض ها 
درباره فیلتر شدن این بازی را به اطالع اعضای کمیته تعیین 
مصادیق محتوای مجرمانه رسانده است و این در حالی است 
که طبق اظهارات پیشــین، دبیر کارگروه تعیین مصادیق 
محتوای مجرمانه، پیش از این اعالم کرده بود که »اکثریت 
قریب به اتفاق« اعضای این کارگروه با فیلتر شدن بازی کلش 

آف کلنز موافقت کرده اند.
اما جهت پیگیری نــزاع بین فیلترینــگ و عدم فیلترینگ 
کلش آف کلنــز، تالش هایی جهت برقــراری ارتباط با دبیر 
کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه صورت گرفت که 

متاسفانه وی پاسخگو نبود.

دفتر ســخنگوی ناجا در پی انتشــار کلیپی در فضای 
مجازی در خصوص رفتار نفرت انگیز یکی از ماموران، طی 
اطالعیه ای از برخورد قاطع پلیس با هر نوع لغزش رفتاری 

درون سازمانی خبر داد.
نیروی انتظامــی، مراقبــت  از نحوه و شــیوه برخورد 
کارکنان خویش را در شــمار یکــی از تکالیف و وظایف 
اساســی خود جای داده اســت؛ چراکه این نیرو متولی 
انجام ماموریت هایی اســت که همگان آنها را در شــمار 
ماموریت های حمایتی قرار می دهنــد. برای این منظور 
پلیس همواره از ساز و کارهای نظارتی و مراقبتی ویژه ای 
بهره می گیرد تا از وقوع هر نــوع لغزش رفتاری و خطای 
انضباطی و سازمانی جلوگیری کرده یا در صورت وقوع، 
بالفاصله به مداخله موثر در آن بپردازد. در بخش دیگری 
از ایــن اطالعیه آمده اســت: نیروی انتظامــی همواره 
نظارت های مردمی را پراهمیت دانسته و برای این منظور 
ســامانه 197 را ایجاد کرده اســت تا یکایک شهروندان 
مســئول، از آن طریق پلیس را در جریان نظرات خویش 
قرار دهند. اما برخالف تمام نظارت ها و مراقبت های درون 
و برون سازمانی، هراز چند گاهی لغزشی از سوی شمار 
بسیار قلیل و انگشت شماری از کارکنان چهره می نماید؛ 
که نه تنها ممکن است شماری از شهروندان را برنجاند، 
بلکه انبوه کارکنان خدوم، متعهد و وظیفه شناس ناجا را 
نیز آزرده خاطر می سازد. پلیس همواره بر شدت نظارت ها 
و مراقبت های خود می افزاید تامانع از وقوع لغزش هایی 
شود که چهره پاک و اخالقی سازمان و کارکنان را لکه دار  
می کند. متاسفانه اخیرا کلیپی در فضای مجازی منتشر 
شده که بیانگر رفتار نفرت انگیز یکی از ماموران در یکی 
از استان های کشور است. در این خصوص ضروری است 
به اطالع شــهروندان محترم برســاند که سازمان های 
نظارتی و مراقبتی پلیس حتی پیش از انتشار این کلیپ، 
فرد مذکور را شناسایی کرده و پس از انجام تحقیقات، به 
مراجع قضائی تحویل دادند و همزمان پرونده فرد خاطی 
در کمیسیون های داخلی ناجا مورد بررسی قرار گرفت. 
بنابراین ما همچون همیشه یادآوری می کنیم که اگرچه 
نرخ وقوع لغزش های رفتاری در ســازمان پلیس بسیار 
قلیل است، اساســا ما این وقوع اندک را هم بر نمی تابیم 
و با خاطیانی که با رفتار خالف خود شهروندان محترم را 
می رنجانند قاطعانه برخورد می  کنیم. به شهروندان نیز 
یادآوری می  کنیم که سامانه 197پلیس همچون گذشته 
آماده دریافت شــکایات، نظرات و دیدگاه های حمایتی، 

تاییدی و انتقادی شماست.

دفتر سخنگوی ناجا اعالم کرد:

برخورد قاطع پلیس با هر نوع 
لغزش رفتاری درون سازمانی

انجام ثبت نام 
از والدین بی سواد دانش آموزان

بیمه شدن خدمات مشاوره ازدواج 
نیازمند تعامل سایر دستگاه هاست

۲ هفته مرخصی به مردان شاغلی 
که پدر می شوند

رییس سازمان نهضت سوادآموزی کشور با بیان اینکه پاداش باســوادی برای افراد بی سواد 
139هزار و 600 تومان اســت، گفت: ثبت نام از والدین بی ســواد دانش آموزان تا پایان سال 

تحصیلی انجام می شود.
علی باقرزاده رییس سازمان نهضت سوادآموزی کشور، درخصوص پوشش و آموزش سواد به 
والدین دانش آموزانی که سواد ندارند، اظهار داشت: ثبت نام از والدین بی سواد دانش آموزان، تا 

پایان سال تحصیلی انجام می شود.
وی افزود: اگر این دسته از اولیای بی ســواد دانش آموزان، در آزمون پایانی سوادآموزی نمره 
قبولی کسب کنند، عالوه بر تسهیالتی که مدرسه برای دانش آموز آنها در نظر خواهد گرفت، 

پاداشی برابر 139هزار و 600 تومان از سوی دولت دریافت خواهند کرد.
باقرزاده درخصوص شیوه مراجعه و جذب افراد بی سواد در طرح های سوادآموزی خاطرنشان 
کرد: افراد بی ســواد می توانند به ادارات آموزش و پرورش و واحد ســوادآموزی منطقه خود، 
مراجعه و در طرح های سوادآموزی ثبت نام کنند؛ همچنین شایان ذکر است که پیش از این 

موضوع، آموزش دهندگان سوادآموزی به درب منزل آنها مراجعه کرده اند.
وی به مشکالتی که در زمینه سوادآموزی برای این افراد وجود دارد اشاره کرد و گفت: مقاومت 
این افراد برای حضــور در کالس های درس، عدم ادامه حضــور در کالس های درس و دیگر 

مسائل، باعث بروز مشکالتی درخصوص آموزش شده است.
رییس سازمان نهضت ســوادآموزی تصریح کرد: برای سوادآموزی، مشوق های مالی مطابق 
مصوبه سال 1393 دولت، تســهیالتی که در مدارس فراهم شــده و خدماتی که از طریق 

هسته های مشاوره ارائه می شود، از جمله موارد تشویقی برای جذب سواد آموزان است.

مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانــواده وزارت ورزش و جوانان، 
با اشاره به لزوم بیمه شدن خدمات مشــاوره ازدواج گفت: برای 
اینکه خدمات مشــاوره ازدواج تحت پوشــش بیمه قرار گیرد 
 باید ســایر دســتگاه ها و وزارت بهداشــت نیز به موضوع ورود 

پیدا کنند.
ناصر صبحی با اشاره به لزوم بیمه شدن خدمات مشاوره ازدواج، 
گفت: برای بیمه شــدن خدمات مشــاوره ازدواج، ورود وزارت 
بهداشت و دســتگاه هایی که متولی محسوب می شوند ضروری 
اســت. وی ادامه داد: دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش 
و جوانان، بر حســب وظایفی کــه بر عهــده دارد در این زمینه 
اقداماتی را انجام داده و در زمینه تحت پوشــش بیمه قرار دادن 
مشــاوره های پیــش از ازدواج، تفاهم نامه هایی بــا بیمه ایران 
و تعاون منعقد کرده اســت تا حداقل جوانانی که برای مشاوره 
می روند تحت پوشــش قرار گیرند. مدیرکل دفتر ازدواج وزارت 
ورزش اظهار داشت: همزمان با ما، ســازمان نظام روان شناسی 
و وزارت بهداشت و چند دستگاه دیگر نیز در این زمینه مشغول 
هستند؛ اما گویا مشکالتی بر ســر راه وجود دارد که امیدواریم با 
همکاری دستگاه های مرتبط حل شود و بتوانیم به زودی شاهد 

عملیاتی شدن این موضوع باشیم.

با تصویب مجلس، کلیه مردان شــاغل که صاحب فرزند می شوند، از دو هفته مرخصی 
اجباری تشویقی برخوردار خواهند شد.

نمایندگان مجلس شــورای اسالمی در جلســه علنی شــنبه و در ادامه بررسی مواد 
اصالحی الیحه برنامه ششم توسعه کشور، با بررسی ماده 118، بندهای »الف«، »ج« 
و »هـ« آن را حذف و ســه بند دیگر آن را تصویب کردند و به این ترتیب تســهیالتی را 
برای مردانی که صاحب فرزند می شــوند و نیز زنان متاهل خانه دار دارای فرزند در نظر 

گرفته اند.
بر اســاس بند »ب« این ماده، »از تاریخ تصویــب این قانون، کلیه مردان شــاغل در 
بخش های دولتی و عمومی غیردولتی که صاحب فرزند می شوند، از دو هفته مرخصی 

اجباری )تشویقی( برخوردار می شوند.«
همچنین بر اساس بند »د« این ماده، »وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در 
راستای سیاست های تحکیم خانواده، ظرف شش ماه برای ایجاد بیمه تامین اجتماعی 
زنان متاهل خانه دار حداقل دارای ســه فرزند در قالب نظام چند الیه تامین اجتماعی، 

بررسی های الزم را انجام داده و جهت تصمیم گیری قانونی، به مجلس ارائه دهد.«
نمایندگان همچنین در بند »و«، دولت را مکلف کردند تا بخشــی از اعتبارات عمرانی 
خود را به تامین خوابگاه های مناسب برای دانشجویان متاهل اختصاص دهد؛ اولویت 

استفاده از این خوابگاه ها برای دانشجویان  متاهل دارای فرزند است.
این ماده با 136 رای موافق، 36 رای مخالف و 2 رای ممتنــع از مجموع 206 نماینده 

حاضر در صحن، به تصویب رسید.

طی سال های اخیر 
صحبت های بسیاری 
در رابطه با مشکالت 
اجتماعی ایجاد شده 

توسط »کلش آف کلنز«  
مطرح شده بود. اولین 

جرقه های محدود شدن 
این بازی در ماه های 

اخیر و زمانی زده شد 
که روز هشتم آذر 

دسترسی کاربران ایرانی 
به این بازی قطع شد

بازی های آنالین را بی گمان می توان یکی از معضالت جدی نســل جوان امروز دانست؛ بازی هایی که آثار 
اجتماعی یا توسعه  اعتیاد جوانان به آنها، در دراز مدت مضرات بیشتری را متوجه جوانان می کند.

جنجالی ترین بازی نسل جوان امروزی؛

کلش آف کلنز؛ آزادی، فیلترینگ، محدودیت
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پیشنهاد سردبیر: 
صدجهان من دیده ام در اصفهان

چرا گردشگران جذب نصف جهان می شوند؟

صدجهان من دیده ام در اصفهان
در میانه  فالت ایران شــهری قرار دارد که با دیدنی ها و زیبایی هایش 
بسیاری را از اقصی نقاط جهان به ســوی خود می کشاند. گردشگران 
زیادی  راهی این دیار می شوند تا به گوشه گوشه اش سر بزنند و غرق 
در تماشای سازه های چشــم نوازش شوند. شاید به راستی لقب نصف 
جهان شایسته  این خطه  کهن سرزمینمان است که تاریخ را این چنین 

با شکوه روایت می کند.  بناهایی که شــاید تاریخ را همچون رازی سر 
به مهر تا ابد در ســینه  خود حفظ کند و یا با نشانه هایی ما را به کشف 
واقعیت راهنمایی کنند. این یادگاری هــای تاریخی در هر نقطه ای از 
شهر قد برافراشته و با تمام بی مهری های روزگار استوار مانده اند تا با 

شکوه و عظمت خودشان حیرت رهگذران را بر انگیزند.

کاخ چهلستون
 

یکی از تماشــایی تریــن بناهای تاریخــی اصفهان کاخ 
چهلستون می باشد که مساحتی بالغ بر ۶۷۰۰۰ متر مربع را به 

خود اختصاص داده است. 
این بنا در میان باغی چشم نواز قرار دارد و هسته اولیه آن کوشکی است 

که شاه عباس اول، آن را بنا نهاد و در ســلطنت شاه عباس دوم، با اعمال 
تغییراتی کلی در بنا، تاالر آینه، تاالر ۲۰ ســتون، دو اتاق بزرگ شمالی و 
جنوبی تاالر آینه، ایوان های طرفین ســالن پادشاهی و حوض بزرگ 
مقابل تاالر با تمام تزیینات نقاشی و آینه کاری و کاشیکاری دیوارها 

و سقف ها به آن افزوده شد. این شاهکار معماری ایرانی در تاریخ 
۱۵ دی سال ۱۳۱۰ با شــماره ۱۰۸ در فهرست آثار ملی 

ایران قرار گرفت.

کاخ هشت بهشت

کاخ هشت  بهشت یک کاخ تاریخی در شهر اصفهان است 
که در دوران حکومت شاه سلیمان صفوی و به سبک معماری 

اصفهانی در دو طبقه و در میان باغی بزرگ ســاخته شد. از حیث 
تزیینات یکی از نمونه های کم نظیر معماری ایرانی در عصر صفویه است 
و به گفته برخی از کارشناسان تاریخ، این عمارت برای هشت سوگلی حرم 
پادشاه در نظر گرفته شده بود و ۴ نفر در طبقه  همکف و ۴ نفر در طبقه اول 
زندگی می کردند.یکی از ویژگی های قابل توجه بنا وجود یکپارچگی در 
میان فضاهای آن است و در عین تنوع و گوناگونی فضاها وحدت در 

میان آنها به چشم می خورد. سقف پوشیده از مقرنس های گچی 
و آینه کاری های روی دیوار از دیدنی ترین قسمت های این 

بنا به شمار می روند. نام این عمارت از تاریخ ۲۲ آذر 
۱۳۱۳ با شــماره ۲۲۷ در فهرست آثار 

ملی ایران قرار دارد.

سر در قیصریه
 

در ورودی اصلی بازار اصفهان یکی از سازه های دوران صفویه 
قرار دارد که با نام سردر قیصریه شناخته می شود. در گذشته این بنا ۳ 

طبقه داشت که در اثر تخریب، امروزه تنها دو طبقه از آن باقی مانده است. 
در طبقه  تخریب شده نقاره خانه قرار داشت و به وسیله  نواختن موسیقی 
در آن، اوقات روز به مردم اعالم می شد. طبقه  دوم به  امور دفتری و بازرگانی 
اختصاص داشت و در پایین ترین طبقه حجره هایی برای خرید و فروش در 
نظر گرفته شده بود . سردر قیصریه شامل چهار درب فرعی، یک دروازه اصلی 

و یک حوض می باشد و بر باالی آن نقاشی هایی به قلم رضا عباسی، 
ناقوس دیر هرمز و ساعت قلعه پرتغالی ها به چشم می خورد. نام 

این اثر در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۱۰ با شماره  ثبت ۱۰۳ به عنوان 
یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

توحیدخانه

توحیدخانه نام بنایی مربوط به دوران صفویه اســت 
که در پشت کاخ عالی قاپو بوده و در روزگاران قدیم به عنوان 

مطبخ و زندان کاخ مورد استفاده قرار می گرفته است. در منابعی 
آمده که این بنا در دوران شــاه عباس اول به عنوان محلی برای تجمع 

صوفیان شناخته می شد و محل گرد هم آمدن آنها در شب های جمعه 
بود. آنها در این مراسم به جان شاه دعا می کردند و خود شاه نیز گاهی در 
این محل حضور می یافت. همین امر سبب شد تا توحیدخانه به عنوان 
یک مکان مقدس، معرفی و  هیچ کس حق نداشت با سالح به آن وارد 

شود.در سال های حکومت قاجار، این بنا از رونق و تقدس افتاد 
و در دوران پهلوی نیز عالوه بر تبدیل گنبد بنا به زندان، 

در بخشی از زمین  های توحیدخانه ساختمان  
هایی برای شهربانی ساخته شد.

سارویه

سارویه یا کهن دژ یا تپه اشرف اثری با قدمت 
۷۰۰۰ سال اســت که در واقع بقایای یک کتابخانه 

بزرگ می باشد. در این کتابخانه، کتاب های فراوانی قرار 
داشــته و در حمله اعراب به ایران ویران شده است. امروزه 
از آن شــکوه تنها تپه ای باقی مانده که نامش از تاریخ ۲۶ 
آبان سال ۱۳۷۵ با شماره  ۱۷۷۰ در فهرست آثار ملی 

ایران قرار دارد.  آدرس: کنار پل شهرستان- کناره 
شمالی زاینده رود 

آتشگاه

آتشــگاه نام تپه ای تاریخی از جنس ســنگ های 
رسوبی است که قدمتی تاریخی دارد و بنای آتشکده ای را از 

دوران ساسانیان بر فراز خود جای داده است. نام اصیل و کهن بنا 
مهربین یا دژ مهربین یا آتشکده مهربین بوده  و امروزه با نام آتشگاه 
یا کوه آتشگاه از آن یاد می شود.پایه های بزرگ و خشتی، بقایایی از 
راه پله های کنده شده در قلب سنگ و سازه ای گرد و یک اتاق هشت 
گوشه همه آن چیزی است که از این ساختمان باقی مانده است. 

نقل است که موبدان زرتشــتی، در این اتاق از آتش مقدس 
نگهداری می کردند.این ســازه کهن در تاریخ ۱۱ آذر 

سال ۱۳۳۰ با شــماره۳۸۰ در فهرست آثار 
ملی ایران ثبت شده است.

در تمام دنیا و کتاب های باســتانی، تاریخچــه موزاییک را متعلق 
به هنر بیزانــس و یونانیان می داننــد؛ اما اخیرا یکی از اســاتید 
باستان شناســی ایران در مصاحبه با ایسنا ســخنان و شواهدی را 
بیان کــرده که تاریخ را دگرگــون می کند. به تازگــی موزه ایران 
 باســتان یا موزه ملی ایران، به مناســبت ثبت جهانی کویر لوت،

 یکی از گنجینه های ارزشــمند ایــران باســتان را از مخزن مادر 
 خود بیرون آورده و به مــدت یک ماه در معرض دیــد عموم قرار 

داده است. 
این گنجینه چیزی نیســت جز: »کهــن تریــن موزاییک دنیا« 
میرعابدین کابلی که یکی از پیشکسوتان باستان شناس ایرانی است 
با همکاری علی حاکمی در کاوش های خود در کویر لوت، این قطعه 
موزاییکی و باستانی را کشــف کرده اند. این باستان شناس قدمت 
موزاییک کرمانی را بیش از چهار هزار سال می داند و معتقد است به 

هزاره سوم پیش از میالد بر می گردد. 
میرعابدین کابلی در ادامه مــی گوید: در برخــی از نقاط ایران و 
منطقه میان رودان ظروفی کشف شده که روی آنها چنین طرح های 
موزاییکی به چشم می خورد؛ اما در دوره ای دیگر استفاده از چنین 
صنعتی به ناگاه متوقف شد و دیگر کسی به سراغ آن نرفت تا آنکه 
رومی ها و یونانی ها این صنعت را به کار گرفتند.  خوب است بدانید 
که در تمام جهان قدمت موزاییک را به ۲۰۰ سال قبل از میالد و هنر 
یونانی ها می دانند در حالی که این قطعه موزاییکی قدمتی بسیار 
بیشتر دارد. همان طور که گفته شد کهن ترین موزاییک دنیا امروزه 
در موزه ملی ایران به مدت یک ماه از تاریخ ۱۴ دی تا ۲۳ بهمن در 

معرض دید عموم قرار گرفته است.
 گفتنی  اســت که ســاعات بازدید موزه ملــی ایــران از ۹ تا ۱۸ 

می باشد.

جمعیت در حال تماشای یکی از نقاشی های معروف نقاش هلندی، 
رمبرنت ) Rembrandt (، به نام رؤســای صنف پارچه فروشــان 
 ) Rijksmuseum ( می باشند که در موزه امپراتوری آمســتردام

قرار دارد و چشمان مردم را به خود خیره می کند.
تمرکز این موزه روی آثار هلندی می باشد و آثاری از قرون وسطی 

به بعد را در خود جای داده است.
 عکاس این تصویر،  درباره  آن می گوید: گویی مردمانی از گذشته و 

آینده به یکدیگر خیره شده اند.

سنتورینی گوشه ای از تخیالت و رویا پردازی انسان هاست. نمایش از رویایی 
که در سر داریم و آرزویی که مرورش می کنیم. نمایش از صخره هایی که در 
دریای اژه غرق شدند و بناهایی که به رنگ سفید می درخشند چون الماسی 
در صدف و سقف هایی که آبی هستند وبه رنگ آسمان. جزیره سنتورینی 
هدیه ای است از فوران آتشفشــان، بزرگ ترین فوران تاریخ که نتیجه اش 
شد رویای ما. شد ترکیبی از صخره های سربه فلک کشیده و آب های نیلی 
و روستاهایی به رنگ سفید. هنگام غروب بازتاب نور با ساختمان های سفید 

و صخره ها تصویری می سازند جذاب و فراموش نشدنی. 

دیدنی هاعکس روزگنجینه تاریخ

کهن ترین 
موزاییک دنیا 

عکس روز نشنال جئوگرافیک
رقابتی بر سر خیره شدن

 زیباترین و خیره کننده ترین 
جزیره یونانی

 از بین تمام ساختمان هایی که قدمت باســتانی دارند و امروزه به 
ویرانه هایی تبدیل شــده اند ، در فرانســه هیچ چیز به اندازه این 
 صومعه تاریخی هنوز با گذشت مدت زمان طوالنی باشکوه و جذاب 
نیست. صومعه  Jumiege  که در روستایی به همین نام در  منطقه 
نورمندی در شمال فرانسه قرار دارد در سال ۶۵۴ توسط یک راهب 

ساخته شد. 
 به دلیــل قــرار گرفتــن ایــن صومعــه در  موقعیتی مناســب 
 و همچنیــن زیبایی و شــکوه آن ، نظر بســیاری بــه این مکان 
جلب شده بود و همه می خواستند به نوعی صاحب این  ساختمان 

شوند.  
 در قرن نهم با حمله وایکینگ ها ، این صومعه آتش گرفت و سوخت 
اما پس از آن در سال ۹۴۲ توسط دوک نورمندی دوباره  بازسازی 
شد و در سال ۱۰۶۷ به ویلیام فاتح ) پادشــاه آن زمان انگلستان ( 
اختصاص یافت. با محافظت های وی این صومعه بزرگ  و بزرگ تر و 

در نهایت وقف خیریه شد.
 سرنوشت این ساختمان قدیمی تا قرن پانزدهم تغییر نکرد؛ اما پس 
از آن نیز طی جنگ  های مختلفی که در منطقه رخ داد بارها آسیب 
دید و دوباره بازســازی شــد.  زمانی که انقالب فرانسه رخ داد ، این 
ساختمان به نوعی به پایان خود رسید. سالیان سال از سنگ های 
آن برای داد و ستد استفاده  می کردند و به مرور زمان این ساختمان 

تبدیل به خانه اشباح شد و ویرانه گردید. 
در سال ۱۸۵۲ دوباره نظرها به آن جلب شــد و  با توجه به قدمت 
تاریخی که داشت تالش هایی برای محافظت از آن صورت گرفت تا 
در سال ۱۹۴۶ به عنوان یک مکان تاریخی و  دارای معماری باستانی 
به طور کامل از آن حفاظت صورت گرفــت و تبدیل به یک مکان 

گردشگری برای بازدید عموم شد.   

در دل تاریخ

 ویرانه های تاریخی 
      Jumiege  و به یاد ماندنی صومعه

یک هفتم از درآمد گردشــگری کشــور به حوزه درمان و ســامت 
اختصاص دارد، اما سهم طب سنتی ایران با پیشــینه ای بالغ بر هفت 
هزار ســال، از این درآمد میلیاردی همچنان نامعلوم است.به گزارش 
ایسنا، طبق گزارش دبیر شــورای راهبری گردشگری سامت، درآمد 
گردشگری سامت ایران در ســال ۹۲، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر 
بوده، هرچند با توجه به خاء حســاب اقماری در گردشــگری دقیقا 
مشخص نیست این آمار چگونه به دســت آمده، اما به فرض صحت آن، 
 یک هفتم از درآمد ۷ میلیارد دالری صنعت گردشگری به حوزه سامت 

تعلق دارد.
صرف نظر از درآمد قابل توجهی که محمد پناهی معتقد است درصورت 
توجه، سهم بیشتری از درآمد گردشــگری را به خود اختصاص خواهد 
داد، مسئله اصلی آن اســت که هنوز گردشگری سامت ایران، نه تنها 
در منطقه و عرصه بین الملل، بلکه در داخل کشور نیز به درستی معرفی 
نشده، چه برسد به شــاخه طب ســنتی. با آنکه دبیر شورای راهبری 

گردشگری ســامت، باور دارد طب سنتی پیشینه ای طوالنی به قدمت 
هفت هزار سال دارد، اما واقعیت آن است که طب سنتی ایران در مقابل 
کشورهای پیشــروتری مانند ژاپن، چین، تایلند، کره جنوبی، آمریکا، 
تایوان، آلمان، سنگاپور، ســوئیس، مالزی و هند ناشناخته مانده است.
چینی ها همچنان در حال تسخیر بازار داروهای گیاهی در سراسر دنیا 
هســتند.  بازار جهانی پیش بینی کرده درآمد حاصل از طب گیاهی و 
سنتی در سال ۲۰۲۰ به 11۵ میلیارد دالر برسد.در ایران اما اوضاع کمی 
متفاوت است، طب سنتی ریشه در باور ســنتی مردم دارد و سال های 
زیادی از پزشکی نوین تفکیک شد، چون محافل علمی آن را چنان که 
باید باور نداشتند. پناهی در این باره به ایســنا می گوید: متاسفانه در 
تمام این سال ها دچار چالشــی بودیم که طب سنتی را از نوین تفکیک 
کرد و آن را به حساب نیاورد. هرچند اخیرا جامعه به سمتی رفته که به 
خاستگاه اصلی خود برگشته و مردم از طب سنتی، اقبال و حاکمیت از 

آن دفاع کرده است.

چشم پوشی از یک درآمد میلیاردی
نگاه روز
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پیشنهاد  سردبیر:
فرونشست زمین، اصفهان را تهدید می کند روباه منجمد در رودخانه دانوب

دبیر انجمن دوستداران میراث  طبیعی ورزنه:

اندک حیوانات باقیمانده تاالب گاوخونی 
اسیر دست شکارچیان می شوند

تلفات آنفلوانزای پرندگان 
در تاالب میقان به 2422 الشه رسید

 روباه بخت برگشــته که گرفتار رودخانه یخ زده دانوب شده بود، 
بر اثر شــکننده بودن یخ های این رودخانه به داخل آب سقوط 

کرد و منجمد شد.
 ســرمای شــدید هوا در اروپا موجــب منجمد شــدن روباهی 
شده است که تصاویر آن در شــبکه های اجتماعی بازخوردهای 
فراوانی داشــته اســت. این روباه که در رودخانه یخ زده دانوب 
در آلمان گرفتار شــده است بر اثر شــکننده بودن یخ های این 

رودخانه به داخل آب سقوط کرده و منجمد شده است. 
جسد این روباه 4 روز پس از انجماد پیدا شد. 

 دبیر انجمــن دوســتداران میراث  طبیعــی ورزنه گفــت: با توجه 
به خشکســالی های اخیر گاوخونی اندک حیوانات آن اســیر دست 

شکارچیان می شوند و صدای ما نیز به جایی نمی رسد.
 رضا خلیلی ورزنه، با اشــاره به اینکه خســارت ناشــی از بی توجهی 
به نقش طبیعــی تاالب ها در اعتــدال هوای محیط زیســت و عدم 
اهمیت به احیای تاالب هایی مانند گاوخونــی با هیچ هزینه ای قابل 
 جبران نخواهد بود، اظهار داشت: زاینده رود مادر تمدن های بشری 
 بوده است و زندگی انســان ها در مســیر جریان رودخانه زاینده رود 

از پایاب یعنی منطقه ورزنه به سمت سراب آغاز شده است.
وی با بیان اینکه در این منطقه آثــار تاریخی از آغاز زندگی اجتماعی 
 بشر از پنج هزار ســال پیش پیدا شده اســت، اضافه کرد: انسان ها 
به دلیل آب شیرین دایمی گاوخونی و مراتع سرسبز اطراف آن، در این 
منطقه به دور یکدیگر جمع شده و به کشاورزی پرداختند، اما امروز 
محیط مهربانی که انسان ها را به دور یکدیگر گرد آورد با سیاسی بازی 

و بی توجهی مفرط در حال نابودی است.
دبیر انجمن دوســتداران میراث  طبیعی ورزنه با اشــاره به اینکه با 
توجه به خشکســالی های اخیر گاوخونی از حیوانات حاشیه تاالب 
 تنها شــغال، گرگ، خرگوش، روباه و گونه های پستاندار مانند موش 
باقی مانده است که خســارتی برای حیات وحش این محیط است، 
گفت: متاسفانه شــکار نیز در این منطقه آزاد است و اندک حیوانات 
آن اسیر دست شکارچیان می شوند و صدای ما نیز به جایی نمی رسد 
چراکه مسئوالن به محض صحبت در این ارتباط می گویند ابتدا باید 

مشکل آب رفع شود. 
وی با بیان اینکه دولت نیروی کافی برای پایش و مقابله با شکارچیان 
ندارد، گفت: پرندگان یا به دلیل تغییر شرایط، دیگر  در زمان مهاجرت 
این منطقــه را انتخاب نمی کننــد یا در صورت اقامــت در محدوده 
گاوخونی به دلیل تغییر شرایط  مناسب محیطی قادر به تخم گذاری 

نیستند.
خشکسالی اصفهان بیش از طبیعت، ناشی از بی مدیریتی 

است
خلیلی ورزنه با بیان اینکه برخالف نظرهای برخی مسئوالن وضعیت 
 بارندگی اصفهان نســبت به ســال های گذشــته تغییرات زیادی 
نداشــته اســت، تاکید کرد: در هر نوع خشکســالی اصفهان بیش 
از طبیعت، بی مدیریتی دخیل بوده اســت چراکه ســال هاســت 
کارگروه های احیای گاوخونی و نجات زاینده رود و گاوخونی به نتیجه 

نرسیده است.
وی اضافه کرد: در واقع ما راه حل های احیای تاالب و برنامه های الزم 
در این زمینه را بازگو کرده ایم، اما البی سیاســت با غلبه بر مدیریت 

صحیح موجب عدم به نتیجه رسیدن این راهکارها می شود.
دبیر انجمن دوستداران میراث  طبیعی ورزنه تاکید کرد: مسئوالن باید 
به دور از فرافکنی احیای تمامی تاالب های مهم کشور را مورد توجه 
قرار دهند چرا که نتیجه عدم توجه به احیای تاالب های مهمی مانند 

گاوخونی برای تمام کشور خسارت به دنبال خواهد داشت.

معاون نظارت و پایش محیط زیست اداره کل حفاظت محیط زیست 
 اســتان مرکزی گفت: تلفات ناشــی از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان 

در تاالب میقان اراک به 2 هزار و 422 الشه رسید.
رضا میرزایی افــزود:90 درصد از پرندگان تلف شــده از نوع غازهای 

خاکستری و بقیه مربوط به سایر گونه های پرندگان مهاجر است. 
وی بیان کرد: کشف الشه های جدید در این تاالب به نسبت روزهای 
قبل کاهش پیدا کرده و الشــه هایی که در روزهای اخیر جمع آوری 

شده مربوط به گذشته است. 
معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی 
ادامه داد: الشه های جمع آوری شده به صورت بهداشتی دفن شده و 
عملیات جمع آوری سایر الشه ها تا پاکسازی کامل منطقه ادامه دارد. 

میرزایی عنوان کرد: بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در اســتان 
 مرکزی برای پرندگان وحشــی و مهاجر تنها در تاالب میقان اســت 
 و هنوز در ســایر مناطق حیات وحش این اســتان موردی مشاهده 
نشده است.  وی گفت: محیط زیست این استان تمام زیستگاه های 

آبی، بندها و سدهای استان را به صورت مستمر پایش می کند. 
معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی، 
از مردم خواســت تا مهار کامل این بیماری از تردد در منطقه تاالب 

میقان بپرهیزند.  
 میرزایی گفت: مردم در صورت مشاهده الشه پرندگان در هر نقطه، 
 از دســت زدن به آن خودداری کننــد و مراتب را از طریق شــماره 
تلفن هــای 33130703 - 33138747 و 33121571 به اداره کل 

حفاظت محیط زیست اطالع دهند.  
 بیمــاری آنفلوانزای فوق حاد پرنــدگان از نیمه دوم آذرماه امســال 

در تاالب میقان اراک شیوع پیدا کرده است.

ویژه

دانستنی ها

دانشمندان برای نخســتین بار توانســتند از اژدهای دریایی 
یاقوتی در طبیعت فیلم بگیرند.

فیلمبرداری در غرب اســترالیا انجام شــده و این همچنین 
نخستین باری اســت که نمونه ای 25 سانتیمتری از این گونه 
نایاب، زنده دیده شده است. از قرن نوزدهم ) حدود150 سال 
پیش ( دانشــمندان علوم دریایی تصــور می کردند که تنها 
دوگونه اژدهای دریایی وجود دارد تا این که در ســال 2015 
اژدهای دریایی یاقوتــی به عنوان گونه ای جدید شناســایی 
شــد. از آوریل گذشــته، گرگ رز، بیولوژیســت از موسسه 
اقیانوس شناســی ســن  دیگو به همراه همکارش برنامه  ای را 
 برای پیدا کردن اژدهای دریایی یاقوتی آغاز کرد تا این که پس 
از روزهای متوالی توانســت در عمق 53 متری آب های غرب 
استرالیا این نمونه نادر را پیدا کند. رز پیداکردن اژدهای دریایی 
 یاقوتــی را » مانند پیدا کردن یک ســوزن در انبار کاه « نامید 
 و گفت: تا همین اواخر کســی فکر نمی کرد که گونه ســومی 
از اژدهای دریایی وجود دارد. این کشف قدردانی از لطف بزرگی 

بود که مجموعه موجــود در موزه در حق ما کرد. او در ســال 
2015 به همراه همکارانش توانست بر پایه تحقیقات ژنتیکی 
و تشــریح بقایایی که در موزه  غرب اســترالیا بود، این گونه را 
شناسایی کند، نه از طریق مطالعه در محیط زندگی طبیعی  آن.

 کارشناســان محیــط زیســت اعــالم کردنــد: نزدیک 
 به ســه چهارم از بزرگ ترین صخره مرجانــی ژاپن از بین 
رفته است. کارشناســان معتقدند افزایش دمای آب دریا 
 ناشــی از گرمای جهانی موجب از بین رفتن ســه چهارم 

از بزرگ ترین صخره مرجانی ژاپن شده است.
 طبق اعالم وزارت محیط زیســت ژاپــن70 درصد تاالب 
» سکی سی « در اوکیناوا بر اثر پدیده سفیدشدگی از بین 
رفته است. پدیده سفیدشــدگی زمانی اتفاق می افتد که 
آب شدیدا گرم موجب می شود که مرجان ها، جلبک های 
موجود در بافت های شــان را بیــرون بیاندازند، در نتیجه 

مرجان ها کامال سفید می شوند.
 به گفتــه کارشناســان در صورتی که دمای آب ســریع 
 به حال طبیعی خود باز نگردد مرجان ها در نهایت به دلیل 
ســو تغذیه از بین می رونــد. در ســال های اخیر وضعیت 
صخره های واقع در جنوبی تریــن منطقه ژاپن به حادترین 
 شرایط رسیده است. ســال گذشــته نیز در ماه سپتامبر 

و اکتبر مطالعه ای انجــام گرفت و نشــان داد بیش از 5۶ 
درصد مرجان ها از بین رفته و حاکی از آن است که پدیده 
سفیدشــدگی در ماه های اخیر به ســرعت رو به افزایش 

است.

نابودی ۷۵ درصد 
از بزرگ ترین صخره مرجانی ژاپن

مشاهده اژدهای دریایی یاقوتی 
برای اولین بار 

حسین مختاری با اشــاره به اینکه آموزش و پژوهش دو هدف 
اصلی دانشگاه ها اســت، اظهار کرد: اهداف پژوهش رفع نیاز 
صنعت، دولت و جامعه و همچنین اختراعات بنیادی در جهت 
تحقیق و توسعه است، بنابراین رسالت دانشگاه نیز ریشه یابی 
معضالت و ارایه راهکار مناسب است که باید به عنوان یک نهاد 

آموزشی - پژوهشی، پژوهشگر تربیت کند.
وی ادامه داد: مدل هرمی ســه ضلعی ارتباط دانشگاه و جامعه 
باید به این شکل باشد که یک راس دانشــگاه و دو راس دیگر 
صنعــت – جامعه و دولت باشــد، دولــت و جامعه – صنعت 
 مشکالت را به دانشــگاه ارایه کنند و دانشگاه ها برای رفع آنها 

راه حل های علمی ارایه دهند.
اســتادیار جغرافیاي سیاسي دانشــگاه اصفهان با بیان اینکه 
پژوهشکده ها  برای کمک به پیشبرد هدف پژوهشی دانشگاه ها 
ایجاد می شود، افزود: امروز تمام امور به شکل تخصصی انجام 
می شــود. به عنوان نمونه پژوهشــکده محیط زیست به ارایه 
راهکار جهت رفع مشکالت زیست محیطی جامعه می پردازد، 
 بنابراین پژوهشــکده ها باید از ظرفیت ها و راهکارهای اساتید 
در جهت حل مشــکالت اســتفاده کنند. همچنین استفاده 

هدفمنــد از پایان نامه هــا و رســاله ها برای تحلیــل و ارایه 
 راهکارها برای رفع مشــکالت دولت، جامعــه و صنعت باید 
از طریق پژوهشکده ها انجام شــود. مختاری با اشاره به اینکه 
پژوهشــکده ها باید به گفت و گو و تعامل با نهادهای مختلف 
مرتبط با حــوزه مطالعاتی خود بپردازند، خاطر نشــان کرد: 
پژوهشکده ها باید با بخش صنعت و نهادها برای رفع مشکالت 
ارتباط داشته باشــند. به عنوان نمونه پژوهشکده جغرافیا با 
استفاده از توانمندی خود می تواند در زمینه طرح های آمایش 
سرزمین با سازمان برنامه ریزی استان اصفهان مشارکت کند.

وی ادامه داد: علم باید از طریق تجاری سازی وارد ارکان جامعه 
شود. بنابراین نبود تجاری سازی به معنای محصور ماندن علم 
در کتابخانه ها و قفسه هاست که با نبود علم فرق زیادی ندارد. 

پژوهشکده ها باید اندیشه را با عمل همراه کنند.
 رییس پژوهشــکده جغرافیا و برنامه ریزی دانشــگاه اصفهان 
با بیان اینکه دانشــگاه ها امــروز در متن کارها قــرار ندارند، 
تصریح کرد: وجود مشــکالت مضاعف در یک جامعه یا نشانه 
عدم کارایی دانشــگاه اســت یا عدم ارتباط آن بــا جامعه. به 
عنوان نمونه دانشــگاه اصفهان باید در ارتبــاط با طرح های 

توسعه واحدهای صنعتی و تبعات آنها و بحران آب زاینده رود 
به مسئوالن واحدهای اداری و صنعتی استان اصفهان هشدار 
دهد. مختاری با بیان اینکه امروز بیشــتر مشکالت با مسائل 
محیطی و جغرافیایی ارتباط دارد، اظهار کرد: تجمع صنایع در 
یک منطقه، آلودگی هوا، بی عدالتی جغرافیایی و... با مطالعات 
 علم جغرافیا ارتباط دارد. همچنین امکانات نیز به شکل عادالنه 
در کشور پراکنده نیست که حاصل آن بی عدالتی جغرافیایی 
است. به عنوان نمونه مسئله گرد و غبار با سدسازی و خشکی 
 تاالب ها مرتبط اســت زیرا با ســد ســازی، تاالب ها خشک 

و در نتیجه گردو غبارآنها وارد کشور می شود.
 وی با اشــاره به اینکه آمایش ســرزمین به معنی اســتفاده 
از پتانســیل های واقعــی همه فضــای جغرافیایی کشــور 
 اســت، تصریح کرد: آمایش ســرزمین یک نگاه عدالت محور 

به پتانسیل های کشور است. 
 به عنوان نمونه شــهر اصفهان که دارای آثار ارزشمند تاریخی 
و فرهنگی است، باید بیشتر بر گردشگری تمرکز کند، اما هنوز 
رویکردها به گونه  ای است که با وجود بحران آب در این منطقه، 

بر روی صنایع سنگین و آب  سرمایه گذاری می شود.
مختاری با بیان اینکــه مهاجرت از دیگــر بحث های مهمی 
است که بخشــی از آن مرتبط با علم جغرافیاست، اظهارکرد: 
محدودیت ظرفیت های طبیعت ســبب دخالت مثبت انسان 
در جهــت ســرمایه گذاری بــرای افزایش ایــن ظرفیت ها و 
جمعیت پذیری می شــود کــه می تواند به مانــدگاری مردم 
 در ســکونتگاه های خود منجر شــود ولی در غیر این صورت 
و به خصوص اگر این مداخالت عدالت محورانه نباشد موجب 

مهاجرت و تشدید عدم تعادل در کشور می شود. 
وی با بیان اینکه بحران آب یکی از مسائل مهم کشور است که 
برخی فکر می کنند با انتقال آن از یک حوضه به حوضه دیگر 
می توان با آن مقابله کرد، ولی در اثر انتقال نادرست این منبع 
بحران گسترده تر می شــود، تصریح کرد: آلودگی آب وخاک، 
انتقال نادرست آب و... از مباحث مهم علم جغرافیاست و با توجه 
به این علم می توان بخشــی اعظمی از این بحران ها را با توجه 
به مقوله آمایش ســرزمین و  عدالت جغرافیایی به طور پایدار 

حل کرد.
رییس پژوهشــکده علوم جغرافیایي و برنامه ریزي دانشــگاه 
اصفهان با بیان اینکه این پژوهشکده چهار گروه پژوهشی دارد، 
خاطرنشان کرد: برای فعال تر شدن پژوهشکده ها باید نیروهای 
متخصص تمام وقت وجود داشــته باشــد تا نه تنها پژوهش 
های محوله را پیگیری و انجام دهند، بلکه خودشــان اقدام به 
شناسایی معضالت مرتبط و پیشنهاد مطالعه آنها را به دستگاه 
 های مرتبط ارایه دهند ولی متاســفانه غلبه نگاه مهندســی 
 به همه مســایل کشــور از یک طــرف و پول سرشــار نفت 
در سال های گذشــته از طرف دیگر یک نوع عدم نیاز به مراکز 
پژوهشــی تخصصی را در پی داشــته اســت و عمدتا کارها 
بدون مطالعه و با آزمایش و خطایی کــه هزینه های آن با پول 
 نفت جبران می شده پیش رفته اســت. ولی در شرایط کنونی 
و در راستای اقتصاد مقاومتی و سیاست های کالن نظام الزم 

است دوباره به بخش پژوهش کشور توجه جدی بشود.

رییس پژوهشکده جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه اصفهان با بیان اینکه بحران آب یکی از مسائل مهم کشور 
اســت که برخی فکر می کنند با انتقال آن از یک حوضه به حوضه دیگر می توان بــا این بحران مقابله کرد، 
گفت: بهره برداری نادرست از منابع آب استان اصفهان و عدم توجه به مسائل آمایش سرزمین، سبب ایجاد 

محدودیت این منبع شده است.

با مسئوالن

 رییس ســازمان جنگل هــا، مراتع و آبخیزداری کشــور 
 از تصویب 1/2 میلیون هکتار عملیات مبارزه با ریزگردها 
و10 میلیون هکتار آبخیزداری در برنامه ششم توسعه خبر 

داد.
خداکرم جاللی اظهارداشــت: هر هکتار عملیات اجرایی 
مقابله با ریزگردها حداقل به دو میلیون تومان اعتبار نیاز 
دارد. بر این اســاس برای 1/22 میلیــون هکتار عملیات 
مبارزه با ریزگردها حداقل دوهــزار و400 میلیارد تومان 

اعتبار نیاز است.
 وی در پاســخ به پرسشی درباره ســهم استان خوزستان 
 از ســطح تصویب شــده در برنامه ششم توســعه، افزود: 
 پیش بینی می شــود 7 تــا10 درصد عملیــات مبارزه 

با ریزگردها در استان خوزستان به اجرا در آید.
 جاللی دربــاره اینکــه در طرح های مقابله بــا ریزگردها 
چه اقداماتی انجام می گیرد، گفت: به تناســب منشایابی 
 کانون های ریزگردهــا و عوامل ایجاد این شــرایط؛ اقدام 
به نهال کاری، بذرکاری و در برخی از مناطق مالچ پاشــی 

خواهد شد.
وی افــزود: در برخی از تاالب های خوزســتان که اکنون 
خشــک شــده از طریق تامین آب باید اقدام کرد و برای 

اراضی کشاورزی رها شده باید نسخه جداگانه پیچید.
معــاون وزیر جهاد کشــاورزی بــا بیان اینکــه از ناحیه 
تاالب های خشک شــده کشــور نزدیک به یک میلیون 
هکتار بیابان تولید کننده گرد و غبار ایجاد شــده است، 
تصریح کرد: خشــک شــدن تاالب های کشــور به علت 
 خشکســالی و قطع حقابه های آن، هشــدار بزرگی است 

و باید به حقابه های زیست محیطی توجه کرد.
وی مدیریت منابع آب کشــور را برای مقابله با ریزگردها 
مهم دانست و اظهار داشت: اگر تاالب ها تامین آب نشوند 

به کانون های گرد و غبار تبدیل خواهند شد.
 جاللــی در ادامه بر مدیریــت چــرای دام در عرصه های 
 منابع طبیعی تاکیــد و تصریح کرد: چرای بــی رویه دام 
در برخی از عرصه های ملــی، کانون های گرد و غبار ایجاد 
می کند و بــا مدیریت چرا می توان با هزینه کم پوشــش 

گیاهی به منظورجلوگیری از تشکیل ریزگردها ایجاد کرد.
 وی در پاســخ به پرســش دیگری در مورد منشأ داخلی 
و خارجــی ریزگردها، اظهار داشــت:10 تــا 15 درصد 
ریزگردها در کشور منشــأ داخلی و 85 تا90 درصد آنها 
منشأ خارجی دارد که بیشــتر از ناحیه عراق و عربستان 

سعودی است.

معاون وزیر خبر داد؛

مبارزه با ریزگردها 2هزار و 4۰۰ 
میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

 یک کارشــناس حــوزه آب گفت: هر شــهر و آبــادی که 
به مرحله فرونشست برسد جز تخلیه و متروکه اعالم شدن 

راهکار دیگری پیش رویش نیست.
لطف ا... ضیایی اظهار کرد: فرونشســت دشــت ها در طی 
تخلیه آب خوان ها معضلی اســت که در سراسر کشور یک 
خطر جدی محسوب شــده و در استان های فارس، همدان، 
اصفهان، کرمان، خراسان و سمنان این خطر به شکل حادی 
خود را نشــان داده اســت. وی افزود: وقتی سفره  های  آب  
زیرزمینی تخلیه می شــود فضاهای خالی ایجاد شــده در 
میان بافت های زیرین خاک با فشار الیه های باالیی نشست 
 می کنند. در هر منطقــه ای که فرونشســت رخ دهد هیچ 
 راه حل سازه ای برای مقابله با آن وجود ندارد چون نشست 
 به یک بــاره انجــام نمی شــود و تدریجــی و نــا متقارن 

رخ می دهد.
فرونشست در چند صدمتری تخت جمشید

ایــن کارشــناس حوزه آب بــا اشــاره به اینکه خســارت 
فرونشســت  مناطق مســکونی، بناهای تاریخــی، راه های 
ارتباطی ریلــی و جــاده ای، فرودگاه ها و تمام تاسیســات 
را تهدید می کنــد، تاکید کرد: هم اکنون در اســتان فارس 
فرونشســت به چندصد متری تخت جمشید رسیده است.

ضیایی با بیان اینکه فرونشست به شــکل های مختلف رخ 
می دهد، ادامه داد: فرونشســت به صورت فروچاله، نشست 
 منطقه ای وســیع، نشست سراسری یا شــکاف های عظیم 

 در طــول خاک ایجــاد می شــود و علت آن به طــور کلی 
به دلیل برداشت های بی رویه و مازاد بر ظرفیت اکولوژیک 
از آب های زیرزمینی و آبخوان های ســطح کشــور اســت.

 وی با بیــان اینکــه در حوضه زاینــده رود میــزان تخلیه 
آب خوان ها ســاالنه بــه400 میلیون مترمکعب در ســال 
رسیده اســت، اضافه کرد: یکی از دالیل تخلیه آب خوان ها 
خشک شــدن رودخانه زاینده رود است، این رودخانه نقش 
تعادل بخشی داشته و در سال های اخیر با خشک شدن آن 

نقش تغذیه کنندگی از آب خوان حذف شده است. 
این موضوع خطرات جدی را برای حوضه زاینده رود و شهر 

تاریخی اصفهان به دنبال دارد.
ادامــه تخلیــه ســفره های آب  زیرزمینــی 

در اصفهان 
این کارشــناس حوزه آب تصریــح کرد: آثار و نشــانه های 

فرونشست اصفهان در دشت مهیار واضح است. 
همچنین در شهر دامنه نیز شاهد فرونشست زمین هستیم 
تا جایی که ستاد بحران استانداری وارد شده اند؛320 منزل 
مسکونی در این منطقه در معرض تخریب هستند و دستور 

تخلیه برخی منازل صادر شده است.
ضیایی ادامه داد: هر شــهر و آبادی که به مرحله فرونشست 
برسد جز تخلیه و متروکه اعالم شدن راهکار دیگری پیش 
رویش نیســت. تنها راهکار پیشگیرانه از فرونشست کاهش 
 تخلیــه ســفره ها و تعادل بخشــی آب خوان ها اســت که 
در حوضه زاینده رود عمده تریــن نقش را رودخانه می تواند 
ایفا کند، اما با خشــکی آن این نقش حذف شــده و مشکل 

همچنان ادامه دارد. 

 وی تاکید کرد: در مورد شــهر اصفهان شواهدی هست که 
به فرونشست نســبت داده می شــود مثل ترک های روی 
 پل ها، اما قضاوت نهایی را ســازمان نقشــه برداری کشور 
و وزارت کشــور با رصد مداوم می توانند اظهار کنند و باید 
این رصد مــداوم ادامه پیدا کــرده و ترازیابی صورت گیرد.

این کارشــناس حوزه آب ادامه داد: کســر مخزن یا تخلیه 
ســفره های آب زیرزمینــی در اصفهــان به شــدت ادامه 
دارد و در برخی مناطق بــه کلی تخلیه چاه هــا و آب های 
 زیرزمینی ادامــه دارد و با این روند بقیــه چاه ها هم تخلیه 

و نابود می شود.
فرونشست زمین، زلزله خاموش 

ضیایی با اشــاره به اینکه با تخلیه آب خوان ها فرونشســت 
یک خطر بالقــوه  به شــمار می آیــد، خاطرنشــان کرد: 

فرونشست مانند یک زلزله خاموش است. 
 خطر بزرگ تر از خشــکی زاینده رود، زیــر زمین در حال 
 رخ دادن اســت. اگر بــرای اصفهان فرونشســت رخ دهد، 
 هیچ راه مقابله ای جز تخلیه شــهر وجود ندارد. وی با اشاره 
به این موضــوع که پلمــب چاه هــای غیر مجــاز و نصب 
کنتورهایی بر روی چاه ها برای کنترل برداشــت انجام شده 
ولی این اقدامــات به تنهایی کافی نیســت، گفت: چاه های 
مجاز بیش از ظرفیت اکولوژیک آب ها اســت عالوه بر این 
نصب کنتور هزینه بر است و سال های طوالنی مجهز شدن 
چاه ها به آن طول خواهد کشــید. بنابراین الزم است برای 
جریان دائمــی رودخانه زاینده رود کــه نقش تعادل بخش 
مهمی در حفظ تعــادل آب خوان ها دارد تدابیری اندیشــه 

شود.

فرونشست زمین، اصفهان را تهدید می کند

تازه ها

اخبار

اصفهان قطب گردشگری است، اما با وجود بحران آب، 
رویکردهاعوض نمی شود؛

سرمایه گذاری  روی آب!
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پیشنهاد   سرد  بیر: 
عیادت مرد ناشنوا از همسایه

 افراد بسیاری باور دارند که خوشبختی در زندگی به عوامل 
خارجی مثل پول، کار، شــهرت، ســامتی و از این قبیل 
 وابسته اســت ولی در واقعیت، این طرزفکر بسیار نابالغانه 

و خیال پردازانه است.
 اگر شــما نتوانید در وضعیت کنونی تان شاد باشید، حتی 
اگر به تمام اهداف و آرزوهای تان هم که برســید باز شاد 
نخواهید بود. دلیل آن، این اســت که وقتی به اهداف تان 
می رسید، دیگر به همیشــه ناراحت و ناراضی بودن عادت 
کرده اید. به جای به تعویق انداختن خوشــبختی، سعی 
 کنید از هر لحظه همان موقع لذت ببرید. سعی کنید این را 
ه سبک زندگی تان تبدیل کنید. خوشبختی شما ارتباطی 
 به ثروت و ســامتی تان نــدارد. همین طور بــه عنوان 
و شهرت تان. هیچ دســتاوردی در جهان نمی تواند برای 
شما شادی و خوشــبختی جاودانه به ارمغان بیاورد و تنها 
فردی که در جهان می تواند شما را از خوشبختی که الیق 
آن هستید محروم کند، کسی نیست جز خودتان. درواقع 
همه چیز به خودتان بستگی دارد. اگر واقعا می خواهید شاد 

باشید، پس دست از به تعویق انداختن آن بردارید. 
از هر لحظه با همه چیزهایی که دارید لذت ببرید. 

باالخره همه چیزهایی در زندگی شان دارند که بخواهند به 
خاطر آن خوشحال باشند. 

سعی کنید به جای شمردن خارهای زندگی، گل های آن 
را بشمارید.

فقط یادتان باشد، خوشــبختی از درون شما سرچشمه 
می گیرد و به هیچ عامل بیرونی بســتگی نــدارد و همه 

انسان ها شایسته  این هستند که زندگی شاد داشته باشند.

- شک حالت خوشایندی نیست، اما ادعای یقین خنده دار است. 
- قدرت جاذبه مرد است و جاذبه، قدرت زن!

 - کسی به ســنگ ها گفت: انســان شوید، ســنگ ها گفتند؟ 
ما هنوز به اندازه کافی سخت نیستیم. 

 - زندگی خیلی کوتاه اســت، کاری را انجام بده که خوشحالت  
می کند. 

- دریای آرام، هیچ گاه ملوانی ماهر تربیت نکرده است. 
- زندگی به آرمان و آرزو نیاز ندارد، بلکه به استانداردهایی برای 

حرکت نیاز دارد. 
- تنها یک شر وجود دارد که نام آن نادانی است. 

 - آینده متعلق به کســانی اســت که امــروز بــرای آن آماده 
می شوند. 

لذت زندگی

دانستنی ها

- دلیل این که غذایی که شرکت های هواپیمایی در هواپیما سرو می 
کنند کمی بی مزه است، این است که حس چشایی ما حین پرواز20 

الی50 درصد ضعیف می شود. 
- در بسیاری از ســالن های ســینمای اروپا، اتاق هایی به نام اتاق 
 گریه وجــود دارد که اگر شــما همراه بــا کودکان خردســال تان 
به تماشای فیلم بروید و آن ها سرو صدا کنند، می توانند ادامه فیلم 
را در آن اتاق ها ببینید. تا نه شــما از دیدن فیلم اذیت شوید نه بقیه 

تماشاگران را اذیت کنید. 
- میوه فروشی ها در فرانســه حق ندارند میوه ها و سبزیجات تاریخ 
 گذشــته را دور بیندازند بلکه باید به کارخانه های تولید کننده کود 

و غذای حیوانات تحویل دهند. 
- یک مرد چینی به تازگی فهمیده اســت وســیله ای که او به مدت 
25 سال برای شکستن گردو استفاده می کرده، یک نارنجک دستی 

متعلق به جنگ جهانی بوده است!

موفقیت

پیامد کارها را در نظر داشته باشید
 اگر عمــل یا فعالیتــی بالقوه پیامدهــای مثبت فراوانــی دارد آن را 

در اولویت باال قرار دهید و بافاصله شروع به انجام آن کنید. 
همچنین اگر کاری بالقوه پیامدهــای منفی زیادی دارد، انجام ندادن 
آن نیز باید در اولویت باال قرار بگیرد. قورباغه شما هر چه که باشد باید 

عزم تان را جزم کنید و قبل از هر کاری آن را قورت بدهید. 
انگیزه باید علتی داشــته باشــد. وقتی فعالیت یا رفتاری را به وضوح 
برای خود تعریف کردید، هر چقدر تاثیرات مثبتی که آن کار می تواند 
روی زندگی شما بگذارد به طور بالقوه بیشــتر باشد، شما هم انگیزه 

بیشتری برای غلبه بر تنبلی و انجام سریع آن کار خواهید داشت. 
اگر به طور مداوم کارهایی را که می توانــد تغییر عمده ای در زندگی 
 شــما یا در جایی که در آن کار مــی کنید ایجاد کند شــروع کنید 
و به اتمام برسانید، تمرکز خود را حفظ کرده و پیشرفت خواهید کرد. 
زمان به هر حال خواهد گذشت. تنها پرسشی که وجود دارد این است 
 که شما از وقت تان استفاده می کنید و قرار اســت در پایان هفته ها 
و ماه هایی که می گذارند به کجا برســید و اینکه به کجا می رســید 
عمدتا بســتگی به میزان توجهی دارد که به عواقــب احتمالی اعمال 

خود در کوتاه مدت می کنید. 
 فکر کــردن مدام بــه پیامدهای بالقــوه انتخاب هــا، تصمیم گیری 
 و رفتارهای تان یکــی از بهترین راه هایی اســت که به وســیله آن 
می توانید اولویت های حقیقی خــود را در کار و زندگی تعیین کنید. 
به طور منظم لیست کارها، فعالیت ها و پروژه های خود را مرور کنید. 
 مرتبا از خودتان بپرســید: کدام پروژه یا فعالیت اســت که اگر آن را 
بــه بهترین نحو و با یــک روش زمان بندی شــده به انجام برســانم 

بیشترین تاثیر مثبت را بر زندگی من خواهد گذاشت؟
 آنچه که می تواند بیشترین کمک را به شــما بکند، هر چه که باشد، 
 به عنــوان هدف خــود در نظــر بگیرید، برای دســت یابــی به آن 
 برنامه ریزی کنیــد و بافاصله روی برنامه خود شــروع به کار کنید. 

این کلمات فوق العاده گوته را به خاطر بسپارید. 
 اگر کار را شروع کنید ذهن شما گرم می شــود و اگر ادامه دهید کار 

به انجام می رسد.

قورباغه ات را قورت بده!

داستان های کوتاه
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ناشنوایی خواست به احوالپرسی بیماری برود. 
با خودش حســاب و کتاب کرد که نباید به دیگران 
درباره ناشــنوایی اش چیــزی بگویــد و برای آن 
 که بیمار هــم نفهمد او صدایی را نمی شــنود باید 
 از پیش پرســش هــای خــود را طراحــی کند 

و جواب های بیمار را حدس بزند.
پس در ذهنش گفت و گویی بین خودش و بیمار را 
طراحی کرد. با خودش گفت: » من از او می پرسم 
حالت چه طور اســت و او هم خدا را شکر می کند 
 و می گوید بهتر است. من هم شــکر خدا می کنم 

و می پرسم برای بهتر شدن چه خورده ای.

او البد غذا یــا دارویی را نام می بــرد. آن وقت من 
می گویم نوش جانت باشد پزشکت کیست و او هم 
باز نام حکیمی را مــی آورد و من می گویم قدمش 
مبارک است و همه بیماران را شفا می دهد و ما هم 

او را به عنوان طبیبی حاذق می شناسیم.
مرد ناشــنوا با همین حســاب و کتاب ها ســراغ 
همسایه اش رفت و همین که رسید، پرسید: حالت 
چه طور است؟ اما همسایه بر خاف تصور او گفت 
دارم از درد می میرم. ناشــنوا خدا را شــکر کرد. 
 ناشــنوا پرســید چه می خوری؟ بیمار پاسخ داد: 

زهر! زهر کشنده!

ناشــنوا گفت نوش جانت باشد. راســتی طبیبت 
کیست؟ بیمار گفت عزرائیل! ناشنوا گفت طبیبی 
 بســیار حاذق اســت و قدمش مبارک و سرانجام 
 از عیادت دل کند و برخاســت که بــرود، اما بیمار 
بد حال شــده بــود و فریاد مــی زد کــه این مرد 
 دشمن من اســت که البته طبیعتا همسایه نشنید 

و از ذوقش برای آن عیادت بی نظیر، کم نشد.
هدف موالنا از روایت این داستان:

 موالنا در این حکایت می گوید بســیاری از مردم 
در ارتباط با خداوند و یکدیگر، به شــیوه ای رفتار 
می کنند که گرچه به خیال خودشــان پسندیده 
اســت و باعث تحکم رابطه می شود، اما تاثیر کاما 

برعکس دارد.

مهندسی بود که در تعمیر دستگاه های مکانیکی 
استعداد و تبحر داشت. او پس از۳0 سال خدمت 
صادقانه باز نشســته شد. دو ســال بعد از طرف 
 شــرکت درباره رفع اشــکال به ظاهــر الینحل 
 یکی از دســتگاه های چندین میلیــون دالری 
با اوتماس گرفتنــد. آنها هر کاری که از دســت 
شــان بر می آمد، انجام داده بودند و هیچ کسی 
نتوانسته بود اشکال را رفع کند، بنابراین نومیدانه 
به او متوسل شده بودند که در رفع بسیاری از این 

مشکات موفق بوده است. 
مهندس، این امر را به رغبت می پذیرد.

 او یک روز تمام به وارســی دســتگاه می پردازد 
و در پایــان کار با یــک تکه گچ عامــت ضربدر 
 روی یک قطعه مخصوص دســتگاه می کشــد 

و با سربلندی می گوید:
 اشــکال اینجاســت آن قطعه تعویض می شود 
و دســتگاه بار دیگر بــه کار می افتــد. مهندس 
دســتمزد خود را50/000  دالر معرفی می کند. 
حســابداری تقاضای ارایه گزارش و صورتحساب 
مواد مصرفی مــی کند و او به طــور مختصر این 

گزارش را می دهد: 
بابت یک قطعه گچ ۱ دالر.

و بابت دانستن اینکه ضربدر را کجا بزنم 49/999 
دالر.

سود وکو

چطور از لحظه لحظه  زندگی 
لذت ببریم

قیمت تجربهعیادت مرد ناشنوا از همسایه

مثبت اندیشی

هایالیت 

شش گانه های شادمانی زنده تر از خاطره باش! ) 2 (
همه ما دوست داریم خیلی کارها را انجام دهیم، خیلی جاها را از نزدیک 
ببینیم و خیلی از لوازم زندگی جدید را داشته باشیم که البته همه این ها 
عالی هستند و داشتن شان فوق العاده اســت، اما به صورت بالقوه این 
پتانسیل را هم دارند که فشار زیادی را بر ما و زندگی مان تحمیل کنند و 
اگر معیارهای ما فقط از این جنس باشد و در عین حال امکان رسیدن به 

آن ها را نداشته باشیم، حس ناکامی و سرخورگی به سراغ مان می آید. 
اگر بخواهیم از دلیل دیگر این مســئله بگوییم، باید از مقایسه کردن 
زندگی خود با دیگران حرف بزنیم؛ البته درســت است که این موضوع 
قدمتی به انــدازه تاریخ بشــریت دارد، اما در عصر گســترش فضای 
 مجازی ابزارهای بیشتری در اختیار قرار گرفته اند که موجب می شوند 

ما ناخودآگاه بیش از گذشته زندگی خود را با دیگران مقایسه کنیم. 
 جان مکســول، نویســنده مطــرح انگیزشــی، در یکــی از آخرین 
سخنرانی های خود گفت: بیش از چهل سال اســت  که درباره اصول 
موفقیت مطالعه، تحقیق و سخنرانی می کنم ودر ضمن هزاران کتاب 
خوانده وده ها جلد کتاب نوشته ام و اینک اگر بخواهم چکیده تجربیاتم 
را در یک جمله بیان کنم، می گویم: هرگز باطن زندگی خود را با ظاهر 

زندگی دیگران مقایسه نکنید. 
 البته منور از ســاده زندگی کردن رها کردن فعالیت ها، پایین آوردن 
 ســطح اهداف و دورشــدن از برنامه ریــزی و تاش برای رســیدن 
به آرزوهای مان نیست، بلکه مقصود این است که بدانیم چه چیزهایی 
در زندگی ما مهم و بنیادین بوده و چه چیزهایی کم اهمیت تر هستند 
و مسلما زمانی که این موارد را به درستی از هم تشخیص بدهیم، دیگر 
انرژی روانی، ذهنی و احساسی خود را صرف امور کم اهمیت نمی کنیم. 
 یادمان باشد که بهای آرامش و قیمت ســامت روح و روان ما گران تر 
 از بســیاری دســتاوردهای مادی اســت. بنابراین ضرورت دارد که 
ما مناسبات پر تب و تاب دنیای امروز را تنها تا اندازه ای جدی بگیریم 
تا به این گوهر ارزشــمندی که در وجود ماست آسیبی نرسد و بدانیم 
 که راز آرامش و شــادی نیــاکان ما نیز درک همین نکته بوده اســت

 پس بیاییم مانند گذشــتگان مان ارزش ســادگی را ســاده نگیریم 
 و این ترانه زیبای رضا صادقی را گاهــی با خود زیر لب زمزمه کنیم که 

می گوید: ساده نگیر اگه هنوز می تونی/ پای همه سادگیات بمونی.

شادمانی 

موضوع شادمانی آن قدر ارزشمند و مهم است که هر قدر 
برای آن قدم برداریم، باز هم جای دانســتن بیشتر برای 

رسیدن به آن وجود دارد. 
 افــرادی کــه فلســفه زندگــی شــان ســختگیری 
 و رنج بــردن نیســت، در برابــر مصائب و مشــکات 
و ســختی ها قدرتمندتر عمل می کنند. این افراد اکثر 
اوقات دارای انرژی خاص و زیبایی هســتند که هم برای 
خودشــان و هم برای دیگرانی که پیرامون شان زندگی 
 می کنند، حال خوب تولیــد می کند. گویــا این افراد 
حرف شان، عشق شــان و حال شــان از جنس دیگری 

اســت. من معتقدم افرادی که شــادمانی درونی دارند، 
معنوی تر از دیگرانند و ردپای خدا را می توان در حاالت 

و رفتار و گفتار و کردارشان مشاهده کرد. 
کسانی که به سمت حال خوب و شادمانی پیش رفته اند 
از ظرفیت روانی باالتری برخوردارنــد و می توانند برای 

خود و دیگران نقش مفیدتری را ایفا کنند. 
 این ها بخشــی از ویژگی های آدم های شــادمان است 

پس تصور نکنید، فاصله زیادی با آن ها دارید. 
1- بخشش و کمک به دیگران 

این راهکار به دو شکل انجام می شود بخشیدن به معنای 
رها کردن و رها شدن از کســانی که به نوعی در حق ما 
بدی کرده اند. در مفاهیم دینــی، عرفانی، معنوی و علم 

روان شناسی همه می دانیم که به بخشش اشاره ای ویژه 
شده است. در واقع بخشــش به معنای آشتی و برقراری 
رابط مجدد با کسی که به شما بدی کرده است، نیست. 

بلکه رهایی ذهن و احساس از آن فرد است. 
ما برای آرامش و شــادمانی نیاز داریم از کینه و عداوت 

تهی شویم و ببخشیم برای آنکه شایسته آرامشیم. 
 دومین شــکل بخشــش، کمک به دیگران اســت که 
 می تواند حال ما را خــوب کند و به قول مــک انا یکی 

از اصول هفت گانه شادمانی محسوب می شود. 
 یکی از نیازهای ثانویه انســان، کمک به دیگران اســت 
و بخشش به شکل مالی یا شکل های دیگر به حال خوب 

ما کمک شایانی می کند.

کاریکاتور

یکی از مورادی که همواره برای انســان امروز ایجاد دغدغه 
می کند، تردید در نحوه و راهی است که برای زندگی پیش 

گرفته است. 
خیلی از انســان ها بارها در خلوت خود به این موضوع فکر 
کرده اند که اگر مثــا دنبال فان کار رفتــه بودند اکنون 
 زندگی بهتری داشــتند یا حتی اگر دیرتر یا زودتر ازدواج 
می کردند امروز موفق تر بودند. این یک واقعیت اســت که 
در برهه های مختلف راه های زیادی پیش روی انسان قرار 
می گیرد که او ناچار به انتخاب اســت. بله! باید بپذیریم که 
تولد و مرگ مواردی هستند که ما در آن نقشی نداریم، اما 

بقیه موارد همگی به نحوه و مدیریت ما باز می گردد. 
من منکر شانس جایگاه خانوادگی، شرایط مالی پدر و مادر 
و غیره نیستم. اما بر این باورم که این موارد نه خیلی اندک، 
 اما در نگاه حداکثری نهایتا ســی درصد ماجرا محســوب 
 مــی شــوند و بقیه به تــاش و هوشــمندی خــود فرد 

بر می گردد اما... 
در این وسط  یک اما وجود دارد و آن این است که اگر گامی 
را بر می داریم و احیانا دچار تردید شدیم چگونه با آن کنار 
بیاییم و آن را مدیریت کنیم. شــاید باور نکنید، اما بیش از 
چهل درصد از مراجعه کنندگان به من در طول این ســال 
ها افرادی بوده اند که در زندگی خــود دچار این تردیدها 
 شــده بودند. اساســا آدمیزاد همیشــه و همواره در میان 
 دو راهی ها و حتی چند راهی هایی قــرار دارد که انتخاب 
هر مســیری در آینده ممکن اســت او را دچار تردید کند. 
اجازه بدهید یک مثال خیلی ســاده بزنم... آیا دقت کرده 
 اید که بســیاری از آدم ها از شــغل خود راضی نیســتند؟

در صورتی که همین آدم ها در ابتدا این شــغل را با میل و 
خواسته خود و حتی با عشق انتخاب کرده اند... اما در ادامه 
 مسیر و زمانی که زیبایی های شغل تبدیل به امری عادی 
 می شــود و مصائــب آن گل درشــت تر می شــود، افراد 
از انتخاب آن پشیمان می شوند. بارها افراد مختلف زیادی 
را دیده ام که از شــغل خود راضی نیســتند... در این میان 
 هنرمند و کارمند و دکتر و مهندس هــم فرقی نمی کند، 

فکر می کنید علت چیست؟
بگذارید مثال همه گیرتر دیگری بزنم... موضوع ازدواج هم 
از آن دست مواردی است که به قول بزرگی مانند تور بزرگ 
ماهیگیری می ماند که ماهی هایی که داخل تور هســتند 
می خواهند از داخــل آن بیرون بیاینــد و ماهی هایی که 

بیرون تور هستند تاش می کنند که داخل بشوند. 
بله تقریبا به جرات می توان گفت که هیچ انســان متاهلی 
نیست که در طول زندگی زناشــویی خود حداقل یک بار 
این جمله از ذهنش عبور نکرده باشــد کــه عجب غلطی 
کردم که ازدواج کردم و همین طور هیچ انسان مجردی هم 
نیست که با خود نگوید اشــتباه کردم که تنها ماندم و باید 
ازدواج می کــردم. بله تمام این موارد و تردیدها ریشــه در 
 یک چیز دارد که ما به هزار و یک دلیل در طول زندگی مان 

نتوانسته ایم اراده خود را محکم و تقویت کنیم. 
این یک واقعیت است که اراده و تصمیم گیری نیاز به یک 

پختگی و قدرت دارد و خیلی از ما فاقد این اراده هســتیم. 
اگر بپذیریم و یاد بگیریم که انتخاب آن لحظه ما در آن زمان 
و مکان و لحظه بهترین انتخاب بود و خودمان باعث و بانی 
آن بوده ایم دیگر دچار تردید نمی شویم هر چند که اشتباه 
و حتی ســرزنش متعلق به انسان اســت و بی شک انسان 
بدون اشکال و ایراد نیســت. اما آیا ما جرات و توان پذیرش 

این اشتباه را داریم؟
چطور زمای که مثا به دلیل تاهل نمی توانیم با دوســتان 
مجردمان به جایی برویم به این فکر می کنیم که اشــتباه 

کرده ایم؟
 اما زمانــی که دچــار گرفتاری یــا بد بیاری می شــویم 
و همســرمان از ما نگهداری و مراقبت می کند نمی گوییم 

که خدا را شکر که مونس و همدمی در کنارمان است؟
چرا زمانی که در شــغل مان اتفاق های خوب رخ می دهد 
فراموش می کنیم که خیلی ها حســرت ایــن لحظه ما را 
 دارند... اما زمانی که دچار مشــکل کاری می شویم فوری 

از شغل و حرفه خود بیزار می شویم. 
 دوســتان عزیــز در دنیــای امروز هــر انتخابــی، در هر 
زمینه ای یک ســری موارد مثبت و یک سری موارد منفی 
دارد که بایــد یاد بگیریم جمیع این اتفاقــات خوب و بد را 

مدیریت و فرماندهی کنیم. 
یکی از این موارد نادر بود. پســری گرافیســت و هنرمند 
که زندگی بسیار معمولی داشــت و در سن بیست و هفت 

سالگی با دختری از همکاران خود ازدواج کرده بود. 
در واقع در این مورد خــاص، ما از همســرش مینا به وی 
رسیدیم. بدین شــکل که در یکی از روزهای پاییز که هوا 
رو به ســردی رفته بود و باران پاییزی ورود فصل ســرما را 
نوید می داد، مینا به نزد من آمد. دختری تکیده و خســته 
که مشخص بود در زندگی مشــکل بزرگی دارد و روحش 

آزرده است. 
 مشکل مینا سردی زندگی زناشــویی اش با همسرش بود. 

او سر گذشت خود را این گونه تعریف کرد که: 
ســال 85 بود که با نادر آشنا شــدم. او در شرکتی که من 
به عنوان حسابدار در آنجا مشــغول به کار بودم طرح های 
گرافیکی می زد و خیلی زود ارتباط ما عمیق و جدی شــد. 
نــادر روحیه ای کاما هنرمند مســلک داشــت و زندگی 
 را به شــکل متفاوتی می دید. آدم بشاشــی نبود و معموال 
در الک خود بود، همیشــه گله مند بــود و تصور می کرد 
 که جایگاهش خیلی باالتر از آن چیزی هســت که اکنون 
 در آن قــرار دارد. من نیــز به دلیل تفکــرات خاص خودم 
 به نــگاه او عاقه مند شــدم و بعد از گذشــت یک ســال 

از آشنایی ما تصمیم به ازدواج گرفتیم. 
 ازدواج مــا به ایــن راحتی ها نبــود، هــر دوی ما صاحب 
خانواده هایی به شــدت معمولی بودیم. پــدر نادر کارمند 
بازنشسته اداره برق بود و خانواده من نیز هر دو معلم بودند.  
در چنین شــرایطی هیچ یک از دو خانواده قادر به حمایت 
زیادی نبودند و ما نیز آنقدر توان مالی نداشتیم که به آسانی 

یک زندگی مشترک را شروع کنیم. 
اما نادر تصمیم خود را گرفته بود و می خواســت تا زندگی 
 مشــترکی را دســت و پا کند. مــن نیز این تصمیــم او را 
به حســاب قوی بودن و مرد بودنش می گذاشتم و تا جایی 

که امکان داشت او را حمایت می کردم. 
بدین شکل من و نادر در شــرایطی که تا گلو زیر بار فشار 
و قرض رفته بودیم، زندگی مان را شــروع کردیم. خانه ای 
 چهل متری در یکی از مناطق جنوبی شــهر اجاره کردیم 

و هر دو تا جایی که توان داشتیم کار می کردیم. 
در ابتدا با این که هر دوی ما گاهــی روزی هفده – هجده 
ساعت کار می کردیم، اما در کنار هم احساس خوشبختی 
داشتیم، این وضعیت ادامه داشت تا این که من باردار شدم 

و تارا دخترمان به دنیا آمد. 
 با آمدن تارا، زندگی ما رنگ و بویی شــاد بــه خود گرفت. 
با این که خرج و مخارج زندگی به شــکل چشمگیری باال 
رفته بود، اما شیرینی نگاه این موجود بی گناه سرپوشی بود 
 بر همه کمبودها.  اما حیف! حیف کــه این روزهای خوش 
کم کم رنگ باختند و نادر در عرض کمتر از دو سال تبدیل 

به موجودی دیگر شد. 
مردی که گویی در این زندگی به اسارت آورده شده و لذتی 

برایش وجود ندارد.

تردید 
 ) قسمت اول (
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پیشنهاد سردبیر: 
قوی ترین مرد جهان به ذوب آهن پیوست

فضای مجازیک

مدافع قدیم ســپاهان تولد خود را جشــن گرفت.  هادی عقیلی 
 که متولد بیســت و پنجم دی ماه 1359 اســت شــنبه 36 ساله

 شد. 
به همین بهانه، بســیاری از همبازیان ســابق عقیلی از بازیکنان 
جوان تر گرفته تا باتجربه های ســپاهان با انتشــار پست هایی در 

صفحات اینستاگرام به او تبریک گفتند. 
جالب آنکــه اکثر قریب به اتفــاق آنها برای تبریــک تولد مدافع 

پیشین سپاهان او را با لفظ »کاپیتان« خطاب قرار دادند.

بهداد ســلیمی قوی ترین مرد جهان به تیــم ذوب آهن اصفهان 
پیوســت. مهلت نقل و انتقاالت لیگ برتر وزنــه برداری در حالی 
به پایان رسید که مسئوالن باشــگاه ذوب آهن اصفهان توانستند 
 با بهداد ســلیمی دارنده مدال طالی المپیک ۲۰1۲ لندن برای 

نیم فصل دوم به توافق نهایی برسند. 
همچنین باشگاه های شرکت ملی حفاری اهواز، مناطق نفت خیز 
جنوب خوزســتان، نیروی زمینی ارتش، عقــاب نیروی هوایی 
همدان و رعد پدافند نیز در فصل نقل و انتقــاالت، وزنه برداران 
مورد نظر خود را برای ادامــه لیگ برترانتخــاب کردند. تا پایان 
رقابت های لیگ برتر وزنه برداری امسال دو هفته دیگر باقی است 
و این پیکارهــا با برگزاری هفته های چهــارم و پنجم در ماه های 

بهمن و اسفند به پایان خواهد رسید.

محبوب سپاهانی های قدیم و جدید 

فوتبال جهان

مدیرعامل باشــگاه بارســلونا پس از پیروزی تیمش 
برابر الس پالمــاس به خبرنگاران گفــت: هواداران 
هرگز نگران قرارداد مسی نباشــند، همه چیز تحت 

کنترل است.
بارتومئو، مدیرعامل باشــگاه بارســلونا تصریح کرد: 
مســی قراردادش را به زودی تمدیــد خواهد کرد، 
جای هیچ نگرانی نیســت، او حق دارد همه جوانب 
را بررســی کند اما بــه همه اطمینــان می دهم که 
 نام دیگــری جز بارســلونا در ذهن مســی و پدرش 

نیست.
وی ادامــه داد: هواداران هرگز نگران قرارداد مســی 
نباشند، همه چیز تحت کنترل است. مسی از دست 
ما دلخور نیست، ما هم مشــکلی با او نداریم.سخنان 
بارتومئو در حالی منتشــر می شــود که بسیاری از 
هواداران بارسلونا از اینکه باشگاهشان در دادگاه های 
مسی هرگز از او حمایت و پشتیبانی نکرد، ناراحت و 

عصبانی هستند.

 »دیه گو کاســتا« بازیکــن تیم فوتبال چلســی از 
زندگی کــردن در انگلیس متنفر اســت و اصرار به 
ترک این باشــگاه برای انتقال به جایــی غیر از لیگ 

برتر دارد.
این بازیکن ۲۸ ســاله در پیروزی سه بر صفر تیمش 
مقابل لسترسیتی از ترکیب »آبی ها« کنار گذاشته 
شده بود، اما »آنتونیو کونته« سرمربی چلسی تاکید 
کرد که این امر به دلیل شایعاتی مبنی بر انتقال این 
بازیکن به ســوپر لیگ چین اتفاق نیفتاد بلکه کاستا  

به خاطر مصدومیت در این بازی حضور نداشت.
بر پایه گــزارش های »ســان«، باشــگاه تیانجین 
کوانجیان عالقه مند اســت با قراردادی به ارزش ۸۰ 
میلیون پوند ایــن ملی پوش اســپانیایی را به چین 
بیاورد ولی برخالف میل کاســتا به ترک چلسی، این 
باشــگاه تا پایان فصل تمایلی بــرای فروش بهترین 

گلزن خود ندارد.
کاســتا که این فصل در 19 بازی از لیــگ برتر برای 
چلسی به میدان رفته اســت، با به ثمر رساندن 1۴ 
گل به همراه »الکسیس سانچز« از آرسنال در صدر 

جدول گلزنان انگلیس قرار دارد.

بارتومئو، خیال هواداران 
بارسلونا را راحت کرد

دیه گو کاستا، از زندگی 
در انگلیس متنفر است

اتفاق روز

سکوت سوریان در برابر خبر خداحافظی
حمید ســوریان با 7 طالی جهان و المپیــک پرافتخارترین 
کشتی گیر ایران به حســاب می آید که خبر خداحافظی اش 
از دنیای قهرمانی پس از ناکامی در المپیک ریو منتشــر شد. 
هر چند وی تا این لحظه به صورت رســمی از دنیای کشتی 
خداحافظی نکرده؛ اما بعید به نظر می رسد قصدی برای ادامه 

فعالیت در دنیای حرفه ای داشته باشد.
 امید نوروزی در فکر المپیک 2020!

دیگر فرنگی کار ایران در المپیک ریو امید نوروزی در وزن 66 
کیلوگرم است که این روزها به واسطه گرد و خاک در جریان 
مجمع هیئت کشــتی فارس و پیگیری برای استعفای عرب 
پس از 3۰ سال ریاست بر این هیئت، بار دیگر خبرساز شده 
است. هر چند ادبیات او در بیان انتقادات زیبنده یک قهرمان 

المپیک نبوده است.
 نوروزی که مدال طالی المپیک ۲۰1۲ لندن و همچنین طال 
و نقره جهان را در کارنامه خود دارد از دیگر فرنگی کاران ایران 

بود که در المپیک ریو عملکرد بسیار بدی داشت و خیلی زود 
از دور رقابت ها کنار رفت. نوروزی نیز پس از بازگشت به ایران 
و استعفای محمد بنا از ســرمربیگری ایران در مصاحبه های 
خود از تصمیمش برای ادامه تحصیل در مقطع دکترا پس از 
قبولی در آزمون خبر داد؛ اما تاکید کرد کماکان به فکر حضور 
در تیم ملی اســت و قصد دارد تا المپیک بعدی نیز کشــتی 

بگیرد.
درخواست عبدولی برای حضور در اردوی تیم ملی

سعید عبدولی یکی از ۲ برنزی کشتی فرنگی ایران در المپیک 
ریو بود که باالخره توانست تاحدودی مزد زحماتش را بگیرد و 
مدال المپیک را نیز به ویترین افتخاراتش اضافه کند. به گفته 
مهرزاد اسفندیاری فر مربی خوزســتانی  تیم ملی، عبدولی 
برای حضــور در تمرینات تیــم ملی اعالم آمادگــی کرده و 

خواستار حضور در اردوی تیم ملی شده است. 
 موضع دوپهلوی قاسم رضایی

قاسم رضایی حقیقتا یکی از بهترین فرنگی کاران ایران طی 

سال های اخیر بوده که بی توجه به برخی حواشی سعی کرده 
روی تمرینات خود تمرکز کند. 

رضایی دیگــر مدال آور ایــران در ریو بود که توانســت پس 
از طالی المپیک لندن این بار با کســب مدال برنز بر سکوی 
ســوم این رقابت ها قرار گیرد تا به لطف این مدال ارزشمند، 
پرافتخارترین فرنگی کار ایــران در رقابت های المپیک لقب  

بگیرد. 
رضایی نیز چندی پیــش در گفت وگو با ایســنا از تصمیم 
خود برای استراحت یک ساله پس از حضور در المپیک خبر 
داد و این موضوع را با توجه به حضور چند ســاله در تمرینات 
تیم ملی و مســابقات مختلف امری طبیعی و به حق دانست 
اما در تازه ترین مصاحبه خود گفت: فعال قصد دارم امســال 
را اســتراحت کنم، اما اگر نیاز باشد روی تشــک باز خواهم 
گشت. ۸ - 9 سال در 9۸ کیلوگرم کشتی گرفتم و با توجه به 
سختی های وزن کم کردن و اینکه وزنم باال رفته است تصمیم 

دارم در صورت نیاز در سنگین وزن به میدان بروم. 
 فرصت ارزشمند اشکانی به المپیکی ها

۴ فرنگی کار المپیکی ایران در حالی از سوی علی اشکانی به 
اردوی تیم ملی فراخوانده شدند که با توجه به صحبت هایشان 
در رســانه ها و بی میلی به حضور در اردوی تیم ملی، دعوت 
آنها با بحث ها و حواشــی مختلفی روبه رو شــد؛ اما اشکانی 
با دعوت از این نفرات این فرصت را در اختیــار آنها قرار داده 
تا در کنار دیگــر فرنگی کاران برای اثبات توانایی هایشــان و 
کســب دوبنده تیم ملی برای حضور در جــام جهانی تالش 
کنند. از این نکته نیز نباید غافل شد که دعوت به اردوی تیم 
ملی افتخاری بزرگ برای هر ورزشکار در هر رشته ای است و 
نفرات المپیکی نیز اگر می خواهند به حضور در دنیای قهرمانی 
کماکان ادامه بدهند باید از این فرصت به بهترین شکل ممکن 
 اســتفاده کنند و افتخار حضور در اردوی تیم ملی را از خود

 دریغ نکنند. 
کشتی فرنگی ایران دوران پوست اندازی خود را زیر نظر یک 
مربی جوان آغاز کرده و قطعا نفرات با تجربه با ادامه غیبت در 
اردوهای تیم ملی بیش از پیــش از قافله عقب خواهند ماند. 
قطعا اشکانی تنها به فکر موفقیت تیم ملی است و بدون توجه 
به هرگونه حاشیه ای به دنبال استفاده از تمام پتانسیل کشتی 

فرنگی ایران در رقابت های پیش رو است. 
هر چند نیامدن برخی از نفرات المپیکی می تواند به تیم ملی 
در کوتاه مدت آســیب بزند؛ اما بیش از آنکه تیم ملی آسیب 
 ببیند کشــتی گیرانی ضرر می کنند که به دعوت اشــکانی 

روی خوش نشان ندهند.
باید منتظر ماند و دید آیا این نفرات امروز همزمان با دور جدید 
تمرینات تیم ملی خود را به علی اشکانی معرفی می کنند یا 
خیر و اینکه شورای فنی کشتی فرنگی چه تصمیمی درباره 

غایبان احتمالی در اردوی تیم ملی خواهد گرفت.

قوی ترین مرد جهان 
به ذوب آهن پیوست

کشتی فرنگی 
ایران دوران 

پوست اندازی 
خود را زیر نظر 

یک مربی جوان 
آغاز کرده و قطعا 

نفرات با تجربه 
با ادامه غیبت 

در اردوهای تیم 
ملی بیش از پیش 

از قافله عقب 
خواهند ماند

المپیکیهایکشتیفرنگیوتصمیمیسرنوشتساز

علی اشکانی سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی که تیمش را مهیای حضور در رقابت های جام تختی و پس از آن 
جام جهانی می کند، در اردوی جدید تیم ملی از حمید ســوریان، امید نوروزی، سعید عبدولی و قاسم رضایی 

نمایندگان ایران در المپیک 2016 دعوت به عمل آورده است.

سرمربی تیم ملی بار دیگر به سرمربی پرســپولیس حمله کرد تا بتواند برخی از 
اعضای فدراسیون فوتبال را حذف کند.

 کارلوس کی روش در یک بیانیــه تازه با حمله ای دوباره بــه برانکو ایوانکوویچ، 
مخالفت های او را سیستماتیک دانست)!( همین حمله کافی بود تا اهالی فوتبال 
با تعجب بپرســند مگر قرار نبود هر دو طرف به آتش بس وفادار باشند؟ آن طور 
که رادنیوز نوشــته؛ هدف کی روش از دعوا با برانکو حذف سرمربی پرسپولیس 
نیست و او می خواهد علیرضا اســدی را از دبیرکلی فدراسیون و امیر عابدینی را 
هم از تشکیالت فدراسیون فوتبال حذف کند. به همین دلیل او این بار می گوید 
مخالفت های برانکو سیستماتیک است، یعنی عده ای برانکو را جلو انداخته اند و 

پشت سر، از او حمایت می کنند!
 اسدی در حال حاضر و در پی کنار گذاشته شدن محمود گودرزی حامی شماره 
یک خود را از دست داده و قدرت سابق را ندارد. کی روش که طبق امضای توافق 
نامه با مهدی تاج حق مصاحبه علیه ارکان فدراســیون فوتبال را ندارد و در ازای 
هر مصاحبه انتقادی دســت کم ۲۰ هزار دالر جریمه خواهد شــد، غیرمستقیم 

حواس اهالی فوتبال را متوجه علیرضا اسدی می کند.
 پلن او هم مشخص شــده؛ او با حمله به برانکو گفته که به او وعده تیم ملی داده 
شده. حاال چه کســی این وعده را داده؟ همان کسانی که قرار است کی روش در 

جلسه با وزیر، اسامی آنها را مطرح کند.
 او می خواهــد این دعوا را تا جایــی ادامه بدهد کــه وزارت ورزش را به این باور 
برساند که دبیرکل فعلی مخالف تیم ملی اســت و زمینه حذف او را فراهم آورد. 

این در حالی است که برخی اعضای عالی رتبه فدراسیون فوتبال هم مخالفتی با 
حذف دبیرکل فعلی ندارند. باید دید آیا طی روزهای آینــده وزیر ورزش به این 
ماجرا ورود خواهد کرد؟ کی روش در اولین نشســت خود با وزیر دالیلش برای 

حذف اسدی را با جانشین گودرزی در میان می گذارد.

ســرور جباروف بــا کولــه باری 
از تجربــه بــه تهــران خواهد 
آمــد تا بــرای نخســتین بار 
بــرای ایرانی ها تــوپ بزند و 
ارسال های بی نقصش را برای 
مهاجمان استقالل مهیا سازد.

ســرور جبــاروف را باید خرید 
بزرگ اســتقالل در فصــل نقل و 

انتقاالت زمســتانی نامید. هافبکی 
پر افتخار که موفق شده در سال های 

۲۰۰۸ و ۲۰11 عنــوان مــرد ســال 
فوتبال قــاره کهن را به نام خود ســند 
بزند. آبی ها امیدوارنــد در هفته پیش 

رو قراردادشــان با این هافبک 3۴ ســاله 
کهنه کار را نهایی کنند.

 جباروف همــان بازیکنی اســت که روزی 
با ارســال بی نقص توپ خــود روی دروازه تیم 
ملــی ایران و ســید مهــدی رحمتی اســباب 
 دوری همیشــگی این دروازه بان از تیم ملی را 

فراهم کرد.
در واقع این ســرور بود که در دقیقه 71 دیدار 
چهارشنبه ۲۴ آبان ماه ســال 1391 روی یک 
ارسال ایستگاهی دقیق این شانس را به اوگبک 

باکایف جوان داد تا دهمین گل ملی خود را درون دروازه مهدی رحمتی بنشاند. 
۴ سال و ۲ ماه قبل ارسال سرور آنقدر بی نقص و فریبنده بود که برای اوگ چاره 
ای جز گلزنی با پای چپ باقی نگذاشــت. دقیقا در بعد همان بازی بود که مهدی 

رحمتی اعالم کرد از شرایط موجود 
خسته شده اســت و البته که 

ســرمربی پرتغالی تیم ملی 
به این دروازه بان مرخصی 
همیشگی داد.  حاال سرور 
و ســید مهــدی رحمتی 

در اســتقالل هم تیمی 
خواهند بود.

اسدی و عابدینی هدف اصلی سرمربی تیم ملی؛

برانکو بهانه است

مرد سال آسیا آبی پوش می شود؟

درحاشیه

سوال روز

آگهیمناقصهعمومییکمرحلهای950/1005

روابطعمومیشرکتبرقمنطقهایاصفهان

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه ای اصفهان
موضوع مناقصه: احداث خط کابلی 63 کیلو ولت  دو مداره پســت جنوب- هزار جریب 

)در دو قطعه(
شــرایط ورود به مناقصه: دارا بودن گواهی نامه صالحیت پیمانکاری معتبر با حداقل 

رتبه 5 نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
مبلغ ونوع تضمین شــرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی یا فیش واریز وجه نقد به 
حســاب ســیبا ۲175۰9۰۲۰۴۰۰۸ به مبالغ 5۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )برای قطعه اول( و 

5۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) برای قطعه دوم(، در وجه شرکت برق منطقه ای اصفهان
مهلت ونحوه دریافت اسناد مناقصه: از روز سه شــنبه مــورخ 1395/1۰/۲1 لغایت 
روز پنج شــنبه مــورخ 1395/1۰/3۰- دریافت فایل الکترونیکی اســناد بــا مراجعه به 
 سیستم معامالت و تأمین کنندگان وب سایت شــرکت برق منطقه ای اصفهان به نشانی

www.erec.co.ir امکان پذیر خواهــد بود. )تماس در صورت نیاز در ســاعات 
اداری روزهای کاری با شماره تلفن ۰31-36۲776۸7( 

مهلت و محل تحویل پاکات مناقصه: حداکثر تا ســاعت 9 صبح روز دوشــنبه مورخ 
1395/11/11 به آدرس: اصفهان، خیابان چهار باغ باال، دبیرخانه شــرکت برق منطقه ای 

اصفهان
زمان و محل بازگشــایی پاکات مناقصه: ســاعت 1۰ صبــح روز دوشــنبه مورخ 
1395/11/11- سالن کمیسیون معامالت ســاختمان معاونت مالی و پشتیبانی شرکت 

برق منطقه ای اصفهان
شرایط مناقصه:

- به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء مشــروط و مخدوش بوده و یا پس از انقضای 
مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
ضمنًا می توانید این آگهی را در سایت های اینترنتی مشاهده کنید.

www.erec.co.ir          www.tavanir.org.ir          http://iets.mporg.ir
»صرفه جویی در مصرف برق یعنی مشارکت در تعاون ملی«

م الف: 15284
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پیشنهاد سردبیر: 
طرح زوج و فرد، تنها راه کاهش آلودگی هوا نیست

با مسئوالن

استاندار اصفهان گفت: وقتی در دیدارها برای آیت ا... رفسنجانی 
از زاینده رود می گفتم، ایشان به طور مرتب سوال می پرسیدند و 

نکته ای نبود که راحت از کنارش عبور کنند.
رسول زرگرپور عصر روز شــنبه در پایان جلسه شــورای اداری 
اســتان اصفهان که با حضور حجت االســام و المسلمین مجید 
انصــاری، معاون حقوقــی رییس جمهــور برگزار شــد، به ذکر 
خاطره ای از آیت ا... هاشمی رفســنجانی پرداخت و اظهار کرد: ما 
هر سال عادت داشتیم که در اوایل زمستان به دیدن ایشان برویم. 
ســال پیش بود که خدمت ایشان رســیدیم و گزارش عملکردی 
از وضعیت استان دادیم. آیت ا... هاشــمی رفسنجانی به صراحت 
به ما گفتند کــه از زاینده رود هم بگویید. وقتی من گزارشــی در 
این خصوص ارائه دادم ایشــان که ظاهرا به طور کامل قانع نشده 
بودند به من گفتند که هفته بعد بیایید تفصیلی تر در این خصوص 
صحبت کنیم. وی افــزود:  هفته بعد که وقــت گرفتیم و خدمت 
ایشان رسیدیم توضیحات زیادی درخصوص زاینده رود و مسائل 
اصفهان به ایشــان ارائه دادم و در طول این یک ســاعت آیت ا... 
هاشمی رفسنجانی به طور مرتب ســوال می پرسیدند و نکته ای 

نبود که راحت از کنارش عبور کنند.
اســتاندار اصفهان گفت: در آخر جلســه آیت ا... رفسجانی به ما 
گفتند: »چه کمکی از دست من ســاخته است تا برای شما انجام 
دهم؟« همه اینها نشــان می دهد که با وجود اینکه ایشــان چند 
سال بود سمت خاص اجرایی در کشور نداشتند، اما باز هم با همه 

مسائل آشنایی زیاد و به آنها اشراف کامل داشتند.

استاندار اصفهان:

آیت ا... هاشمی رفسنجانی به راحتی 
ازکنارزاینده رود نمی گذشتند

مدیر روابط عمومی و ســخنگوی سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنــی شــهرداری اصفهان گفــت: این 
حادثه ســاعت هفــت و 36 دقیقه صبح دیــروز در 
خیابان فرســان اصفهان رخ داد که پــس از اعام به 
ســامانه 125، تیم های عملیاتی ایســتگاه های 4 و 
 7 به همراه رییس این ایســتگاه ها راهی محل حادثه

 شدند.
محمد شــریعتی افزود: پــس از رســیدن تیم های 
اعزامی، با توجه به گرفتار شدن جوان 24 ساله در میان 
شعله های آتش، نیروهای آتش نشانی به دو گروه مجزا 
تقسیم شدند که تیم اول با استفاده از لباس نسوز، فرد 
حبس شده را از میان شــعله های آتش، خارج و تیم 

دوم حریق را مهار کردند.
وی ادامه داد: جــوان محبوس شــده در میان آتش، 
شــب ها در مغازه می خوابید و به این ترتیب در زمان 
وقوع حریق، در مغازه محبوس شد و با حضور به موقع 

نیروهای آتش نشان، از مرگ نجات پیدا کرد.
وی اضافه کرد: این جوان تنها از ناحیه دست و صورت 
دچار سوختگی جزئی و توسط اورژانس به بیمارستان 
سوانح سوختگی منتقل شد که هم اکنون حال عمومی 

وی مطلوب است.

مدیر عامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری 
شــهرداری اصفهان اظهار کرد: بــازار تخصصی گیاهان 
دارویی به عنــوان تخصصی ترین بــازار گیاهان دارویی 
کشور در سال 1388، با هدف گردآوری شرکت های فعال 
تولیدی در زمینه گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی 
و همچنین ایجاد تمرکز در زمینه عمده و خرده فروشی 
تاسیس شد. اصغر کشــاورز راد افزود: 30 شرکت شامل 
کارخانه ها، نمایندگی های فروش استانی و شرکت های 
تولیدی از سراسر کشــور، محصوالت مواد غذایی سالم، 
طبیعی و ارگانیک، معجون ها و فــرآورده های خود را به 
صورت مستقیم و با تخفیف های 10 الی30 درصدی به 

شهروندان عرضه می کنند.
وی با اشــاره به اینکه محصــوالت این بــازار نیازهای 
شهروندان را رفع می کند، اعام کرد: محصوالت این بازار 
شامل گیاهان دارویی خشک، ادویه جات، دمنوش های 
گیاهی، عرقیات، بذریجات، روغن های گیاهی، انواع عسل 
و فرآورده های آن، مواد غذایی سالم، طبیعی و ارگانیک، 
معجون ها و فرآورده های گیاهی است. کشاورز راد بیان 
کرد: کلیه شــرکت های فعال بازار گیاهــان دارویی در 
ایام تعطیل بــرای رفاه مراجعان، آمــاده ارائه خدمات به 

شهروندان است.

جوان اصفهانی از میان 
شعله های آتش نجات یافت

تخفیف محصوالت بازار گیاهان 
دارویی برای شهروندان

مشاغل شهری دیدگاهآتش نشانی

درگاه الکترونیکی شهرداری؛ 
ویترین مجازی شهر 

 پرداخت به موقع عوارض
ضامن توسعه و رشد شهر است

مدیر امور درآمد شــهرداری اصفهان اظهارکرد: صدور 
قبوض عوارض از طریق شهرداری مناطق انجام می شد 
اما قرار است به منظور افزایش دقت کار بر اساس پاک 
ثبتی طبق قراردادی با اداره پســت انجام شود و مناطق 

شهرداری بر توزیع قبوض نظارت داشته باشند.
نادر آخوندی با اشاره به اینکه امسال طی دو مرحله توزیع 
قبوض انجام می شــود، یادآور شــد: مرحله اول توزیع 
قبوض عوارض، شهریورماه امسال انجام شد و مرحله دوم 
آن از 15 دی تا 15 بهمن ســال جاری است. وی با بیان 
اینکه پرداخت عوارض، کمک جمعی شــهروندان برای 
مشارکت در ساخت شهر است، گفت: پرداخت عوارض 
نوسازی شامل حال همه شهروندان است که بابت عمران 

شهری دریافت می شود.
آخوندی اظهار کرد: شــهروندان اگــر خواهان خدمت 
هســتند باید بهــای آن را بپردازند و بهــای خدمات 
شهرداری، پرداخت به موقع عوارض است که در نهایت 

در همین شهر و برای خود شهروندان هزینه می شود.
مدیر امور درآمد شــهرداری اصفهان افزود: شهروندان 
محور اصلي توسعه شهر هســتند و مدیریت شهري به 
همکاري و مشارکت آنها نیازمند است چرا که پرداخت 

به موقع عوارض، ضامن توسعه و رشد شهر است.

مدیر پورتال الکترونیکی سازمان فاوای شهرداری اصفهان، 
از درگاه الکترونیکی شــهرداری به عنوان ویترین مجازی 
شــهر یاد کرد و گفــت: درگاه الکترونیکی شــهرداری از 
8 ســال پیش تاکنــون خدماتی را به صــورت تحت وب 
به شــهروندان ارائه می کنــد. طاهره کمالــی اظهارکرد: 
در حــال حاضــر درگاه الکترونیکی شــهرداری اصفهان 
بیش از 85 خدمــت الکترونیکی فعال را به شــهروندان 
 ارائه می کند و شــهروندان با مراجعه به آدرس اینترنتی

 www.esfahan.ir می توانند از این خدمات بهره مند 
شوند.

وی با اشــاره به اینکه مهم ترین این خدمــات مربوط به 
سامانه های شهرسازی است، ادامه داد: شهروندان می توانند 
اطاعات مربوط به اماک خود را از طریق این ســامانه به 
دست آورند.کمالی درآمد و نوسازی، پرداخت الکترونیکی 
قبوض عوارض خودرو، نوسازی و کسب و پیشه، اطاعات 
مربوط به مســیریابی اتوبوس های درون شهری اصفهان، 
نقشه اصفهان با جانمایی اماکن مهم شهر، سامانه مشورتی 
ضوابط شهرسازی، کلیه بخشنامه ها و مصوبات شهرداری، 
سامانه مصوبات شورای شهر، سامانه نوبت دهی مهندسان، 
ثبت و پیگیری درخواست های 137 و... را از دیگر خدمات 

این پورتال خواند.

فاوا 

شهرداری

مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان:

 اصفهان میزبان 1۴5 نجاتگر
 از سطح کشور شد

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان مطرح کرد:

نظارت صددرصدی بر وضعیت 
پروژه های عمرانی شهر

مدیر منطقه 8 شهرداری اصفهان خبرداد:

پیشرفت 80 درصدی احداث 
بوستان محلی بهرام آباد

 مدیر عامل جمعیت هال احمر اســتان اصفهان اظهار داشت: 
نجاتگران 10 استان کشــور به منظور حضور در پنجمین دوره 
آزمون اعطا و ارتقای درجه امدادگــران و نجاتگران در اصفهان 
گرد هم آمدند. محسن مومنی بیان داشت: این آزمون به منظور 
سنجش سطح آمادگی جســمانی و فنی امدادگران و نجاتگران 
و نیز با هدف ارتقــای توانمندی های عملــی و مهارتی آنها در 
پاسخگویی به حوادث و زندگی درشرایط سخت و اعطای  درجه 

جدید به آنها، از شنبه در اصفهان آغاز شد.
مدیر عامل جمعیت هال احمر اســتان اصفهــان تصریح کرد: 
آزمون در دو قسمت آمادگی جســمانی و مهارت فنی، با حضور 
145 نفر از نجاتگران اســتان های خراســان رضوی، خراسان 
جنوبی، کهگیلویه و بویراحمد، کرمان، سیســتان و بلوچستان، 
فارس، گیان، هرمــزگان، همدان، یزد، اصفهــان و کیش، در 
حال برگزاری اســت. وی تصریــح کرد: این دوره آموزشــی از 
تاریخ 25لغایت2۹ دی ماه ســال جاری، در مرکــز بین المللی 

آموزش های تخصصی امداد و نجات اصفهان برگزار می شود.
مدیر عامل جمعیت  هال احمر اســتان اصفهان ادامه داد: در 
آزمون اعطا و ارتقای درجــه امدادگران و نجاتگران، مهارت های 
عملی- چابکی- انعطاف پذیری و قدرت بدنی نجاتگران مطابق 
اســتانداردها ســنجیده می شــود و افرادی که بتوانند در این 
 رقابت رتبه الزم را کســب کنند، به دریافت درجه ISAR نائل

خواهند شــد. وی بیــان داشــت: داوطلبان جوان مشــتاق به 
ارائه خدمات به آســیب دیدگان ناشــی از حوادث، با موفقیت 
در دوره هــای تخصصــی امدادونجــات هفت مرحلــه را طی 
 می کنند تــا به درجه ایثــار نائل آینــد. ایــن دوره که مخفف

 IRANIN SEARCH AND RESCUE  اســت باالتریــن 
درجه نجاتگران بــوده و افراد دارای این درجــه توانمندی های 
ویژه ای برای پاســخگویی به حوادث و زندگی در شرایط سخت 

خواهندداشت.

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان گفت: به همه شهروندان 
اصفهانی این اطمینــان را می دهم که نظــارت صددرصدی بر 
تمامی عملیات های عمرانی ســطح شــهر بخصوص در اجرای 
پروژه های پیاده رو سازی و آسفالت معابر، توسط ناظران مقیم در 

معاونت های عمرانی مناطق 15گانه انجام می شود.
ایرج مظفر اظهارکــرد: پروژه ها از نظر کمــی و کیفی و حجمی 
کنترل می شود، البته اجرای پروژه های پیاده رو سازی و آسفالت 
کارگاهی به وسعت یک شهر است و گاهی پیمانکاران ناخواسته 
کوتاهی می کنند که به محض اطاع ناظران هنگام تحویل پروژه، 

ایرادهای طرح برطرف می شود.
وی افزود: بر این باوریم که کلیه پروژه های عمرانی باید با کیفیت 
هر چه تمام انجام شود. معاون عمران شهری شهرداری اصفهان 
گفت: سیستمی برای دریافت شکایات مردمی راه اندازی خواهیم 
کرد تا غیر از سامانه 137 شــهرداری اصفهان، شهروندان بتوانند 

به راحتی دغدغه های خود را با معاونت عمران در میان بگذارند.

مدیر منطقه 8 شــهرداری اصفهان اظهار کرد: بــه دنبال ارتقای 
سرانه فضای سبز، احداث بوستان های محلی در منطقه در دستور 
کار قرار گرفت. عباســعلی نصوحــی افزود: از همین رو بوســتان 
محلی بهرام آباد به مســاحت 7000 مترمربع در دست اجراست. 
مدیر منطقه 8 شــهرداری اصفهان با بیان اینکه این پروژه تاکنون 
80درصد پیشرفت داشته است، عنوان کرد: احداث بوستان محلی 

بهرام آباد تا بهمن ماه سال جاری تکمیل می شود. 
نصوحی با اشــاره به دیگر پروژه هــای منطقه ادامــه داد: فاز اول 
خیابان سردار شهید صادقی از خیابان امام خمینی)ره( تا باغ تاالر 

سفید به طول 800 و عرض متوسط 20 متر در دست اجراست. 
وی با اشــاره به اینکه عملیات اجرایی خیابان سردار شهید صادقی 
تاکنون 70 درصد پیشــرفت داشته اســت، خاطرنشان کرد: برای 
اجرای این پروژه، یک میلیارد و 600 میلیون تومان در نظر گرفته 

شده است.

مدیرکل دامپزشــکی اســتان اصفهان، با اشــاره به 
اینکه مراقبــت از آنفلوآنزای فوق حــاد پرندگان به 
مدت ها قبل باز می گردد و مســئله جدیدی نیست، 
گفت: زمانی که در کشــور این بیمــاری مورد تایید 
قرار گرفت، هشــدارهای زیادی در حوزه روستایی و 
صنعتی داده شد و در برخی مواقع با مشاهده تلفات 

هشدارها شدیدتر می شود.
دکتر شهرام موحدی اظهار کرد: با مشاهده هرگونه 
تلفات نامتعــارف در طیــور، نمونه ها به ســازمان 
دامپزشکی کشــور و مرکز ملی تشــخیص، ارسال 
می شــود و پس از تایید مرکز، قطعا اطاع رســانی 

توسط دامپزشکی استان اصفهان انجام می گیرد.
وی با اشــاره بــه اینکه طــرح ملی رصــد و پایش 
آنفلوآنزای فوق حــاد پرندگان، مهر و آبان امســال 
همزمان با سراسر کشــور در اصفهان نیز برگزار شد، 
افزود: هر گونه اطاع رسانی موثق درخصوص شیوع 
آنفلوآنــزای فوق حاد، بر اســاس اطاعــات کمیته 
مقابله با این بیماری اســت و قطعا چیزی از مردم در 

این رابطه پنهان نمی شود.
مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان با تاکید بر اینکه 
مقابله با این بیماری جنگ تمام عیاری را می طلبد، 
تصریح کرد: بحــث مقابله با این بیمــاری فوق حاد 
پرندگان در دنیا و کشــور بســیار جدی است و یک 
جنگ تمام عیار را در مقابله با این بیماری می طلبد 
و اطاع رســانی پیامکی و مکاتبات در این زمینه با 
دســتگاه های مختلف و پرورش دهنــدگان طیور، 

دهیاران و فرمانداران استان نیز انجام شده است.
وی تاکید کــرد: حساســیت و آالرم در مقابله با این 
بیماری در همه حوزه ها بســیار باالســت و استان 
اصفهان با بیش از دو هزار واحد پرورش مرغ صنعتی، 
از بیشــترین تعداد واحدهای پــرورش مرغ و طیور 
در کشور برخوردار اســت که به دلیل فراوانی واحد 

پرورش طیور، از این مقوله مستثنی نیست.
موحدی با درخواســت از شــهروندان کــه از خرید 
هرگونــه پرنــده از افــراد دوره گرد به طــور جدی 
خودداری و انواع مرغ هــا و پرندگان خود را در قفس 
نگهــداری کنند، گفــت: مردم با مشــاهده هرگونه 
تلفات نامتعارف طیور، به ســرعت موارد مشــکوک 
را به دامپزشکی شهرستان و اســتان اطاع دهند و 
هیچ گونه نگرانی از مصرف مرغ و فرآورده های آن از 

مراکز مجاز نداشته باشند.

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان خبر داد:

جنگ تمام عیار در مقابله با 
آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان

خبر

 در این زمینه ایمنا گفت و گویی با غامرضا شــیران، رییس 
کمیسیون حمل و نقل شورای اسامی شهر اصفهان، انجام داده 

که  در ادامه می خوانید:
اولین اقدام کمیســیون حمل و نقــل درزمینه رفع 

مشکالت این حوزه، چه بوده است؟
در زمینه حمل و نقل اولین کار انجام شده این بود که نگرش 
کاني را براي مجموعه مدیریت شهري طراحي کرده ایم که 
کمک مي کند به سمت مدیریت یکپارچه حمل و نقل حرکت 
کنیم؛ یعني حمل و نقلي که انواع و اقســام گونه هاي حمل و 
نقلي نظیر ریل، اتوبوس، تاکســي و غیرموتوري را شامل مي 

شود.
یعني باید تمام این گونه ها تکمیل شود تا حمل و نقل 

شهري بهبود یابد؟
انواع گونه هاي حملي و نقلي نظیر اتوبوس هاي سریع السیر، 
ویژه و عادي و انواع تاکسي هاي گردشي، محلي و فرودگاه باید 
وجود داشته باشد، زیرا با تکمیل تمام این ساختار، اوضاع حمل 

و نقل بهبود مي یابد.
حمل و نقل غیــر موتوري هم مي تواند راهگشــاي 

مشکالت ترافیکي فعلي باشد؟
بله موثر است، اما متاسفانه به این موضوع کمتر توجه مي شود؛ 

بارزترین نمونه حمل و نقل غیر موتوري، دوچرخه ســواري و 
پیاده روي اســت که این نوع زمانی محقق می شود که هر نوع 

حمل و نقلي در خدمت نوع دیگري از آن باشد.
چطور گونه هاي مختلف حمل و نقلي مي توانند در گرو 

هم باشند؟ بیشتر توضیح دهید.
این یعني اینکه اتوبوس باید در خدمت وســایل ریلي باشد و 
ریل هم باید اسکلت شهر را پوشش دهد. حمل و نقل ریلي از 
شرق به غرب شهر را پوشش مي دهد و بي آر تي نیز زماني که 
ریل وجود ندارد، باید مانند یک متروی کوچک سایر مسیر ها 
را پوشــش دهد. در حقیقت ارتقای حمــل و نقل همگاني و 
یکپارچه سازي آن به نحوي که گونه هاي حمل و نقلي مکمل 
هم باشند و مردم به استفاده از آنها تشویق شوند، جزو برنامه 

هاي این کمیسیون بوده است.
از اجراي طرح زوج و فرد چند سالي گذشته است؛ آیا 

تداوم این طرح مشکالت این حوزه را رفع مي کند؟
این طرح ها مربوط به مدیریت ترافیک است. مدیریت ترافیک 
هم یک مسئله پیچیده است و نیاز به کار دقیق دارد. به نظر من 

این طرح، یک کار عجوالنه و نسنجیده است.
چرا؟ 

دلیل این صحبت این است که  طرح هاي زوج و فرد و تعیین 

محدوده ترافیک موضوعاتي است که باید با مدیریت پارکینگ 
و حمل و نقل همگاني دست در دســت هم داشته باشد تا به 

ثمربنشیند؛ در صورتي که چنین نبوده است.
یعني تا کنون طرح محدوده ترافیك با بافت مرکز شهر 

مغایرتي داشته است؟
بله همین طور است؛ سیاســت هاي اخیري که براي کاهش 
ترافیک مرکز شهر در نظر گرفته شده است، امکان عملي شدن 
ندارد؛ چرا که باالترین میزان پارکینگ و ساخت و سازها در این 
محدوده انجام شــده و این موضوع باعث مي شود که مردم به 

استفاده از خودروي شخصي بیشتر ترغیب شوند.
حال این مهم چگونه عملي خواهد شد؟

باید مدیریت پارکینگ با سایر طرح ها هماهنگ باشد؛ یعني 
اگر قرار است حمل و نقل هماهنگي و پیوستگي داشته باشد 
مردم باید خودروي شخصي خود را در پارک سوارها بگذارند 
و بقیه مســیر را با وســایل نقیله عمومي طي کنند. پس باید 
سیاست هاي اجرایي و عمراني شهرداري هم با این موضوعات 
هماهنگ شود؛ البته خوشبختانه در این دیدگاه ها با معاونت 

حمل و نقل شهرداري اتفاق نظر داشته ایم.
یعنی این همه هزینه تاکنون بي نتیجه بوده است؟

طرح زوج و فرد با نصب بسیاري از دوربین ها همراه بوده است 
اما این کار مشکل ما را حل نمي کند؛ زیرا متولي اصلي این امر 

نمي داند هدف از این کارش چیست.
در جلسه اي متولي امر بیان داشت که این طرح براي کاهش 
آلودگي هواســت؛ در صورتي که موجب کاهــش آالینده ها 

نخواهد شد.
دلیل آن را  توضیح دهید.

موضوع آلودگي هوا بسیار حساس است؛ زیرا آلودگي و راه هاي 
ورود آالینده ها انواع مختلف دارد که فقط به خودرو ها منتهي 

نمي شود.
 با کم شــدن خودرو ها در شهر، ســرعت آنها باال مي رود زیرا 
تردد خودروها روان تر مي شود؛ این تردد با سرعت کم، باعث 
متصاعد شدن دو گاز »CO« و »هیدروکربن« و حتي سرب 
مي شود؛ افزایش سرعت نیز باعث کاهش »CO« و افزایش 

»ناکس« می شود.
پس ســرعت باال عالوه بر خطراتش، آالینده ها را هم 

افزایش مي دهد!
دقیقا، ســومین موضــوع مهمي کــه باید در حــوزه حمل 
و نقلي بــه آن توجه کــرد، مدیریت ســرعت اســت که در 
صورت توجــه نکردن به آن، ســه ضرر متوجه ما مي شــود.

در شــهرهاي دنیا بــراي هر مســیري یک میزان ســرعت 
 معرفي شــده و تحت هیچ شــرایطي کســي از ایــن قانون

سرپیچي نمي کند.

طرح زوج و فرد با 
نصب بسیاري از 
دوربین ها همراه 
بوده است اما این 

کار مشکل ما را 
حل نمي کند؛ 

زیرا متولي اصلي 
این امر نمي داند 

هدف از این کارش 
چیست

رییس کمیسیون حمل و نقل شوراي اسالمي شهر اصفهان:

طرح زوج و فرد، تنها راه کاهش آلودگی هوا نیست

سال هاست که از آلودگي هوا و ترافیك رنج مي بریم. به دفعات هم شاهد جلسات، نشست ها و سمینارهایي در 
این باره بوده ایم که اگر موارد خوبي هم گفته شده باشد، کمتر به آن عمل شده است. یکي از مشکالت اساسي این 

حوزه، فقدان نظرات کارشناسي دقیق در این حوزه است.

مدیرکل میراث فرهنگی اســتان اصفهان اظهار داشــت: بــا توجه به 
پیش بینی حجم گسترده سفرهای نوروزی در سال 13۹6 فعالیت های 
ویژه ســتاد نوروزی میراث فرهنگی آغاز شــد. فریدون الهیاری تصریح 
کرد: فعالیت های نوروزی این ستاد از ابتدای آذرماه و فعالیت های ستاد 

نوروزی اداره کل، از دی ماه سال جاری آغاز شده است.
در این نشست کمیته هایی برای ســاماندهی فعالیت های این اداره کل 
جهت نوروز آینده تشــکیل شد که شــامل کمیته برنامه ریزی و اجرای 
رویداد فرهنگی نوروزگاه، کمیته تبلیغات، کمیته منابع انسانی، کمیته 
آموزش، کمیته ســاماندهی وضعیــت بناهای تاریخــی و جاذبه های 

گردشگری استان و کمیته برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی است.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان، با اشاره به وضعیت کنترل 
عرضه قلیان در پارک ها و حاشــیه رودخانه زاینــده رود اظهارکرد: مردم در 
صورت مشــاهده عرضه مخفیانه قلیان در پارک ها، فورا با پلیس 110 تماس 
حاصل کرده و مکان این عرضه را اعام کنند. جهانگیر کریمی افزود: فرماندهی 
انتظامی شهرســتان اصفهان پس از اطاع از مختصات مکانی عرضه مخفیانه 
قلیان در پارک ها بخصوص در حاشــیه زاینده رود، فروشــندگان را شناسایی 
کرده و با متخلفان برخــورد جدی خواهد کرد. معــاون اجتماعی فرماندهی 
انتظامی اســتان اصفهان گفت: عده ای به صورت شــخصی قلیــان به همراه 
خود دارند و در پارک به اســتعمال قلیان مشغول می شوند که نمی توان با آنها 

برخوردی داشت.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان:

فعالیت های ستاد نوروزی میراث فرهنگی آغاز شد
معاون اجتماعی نیروی انتظامی اصفهان هشدار داد:

برخورد جدی پلیس با عرضه  مخفیانه قلیان در حاشیه زاینده رود 
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی
»به عبارت دیگــر« کتابی با موضوع نقد ادبــی از »جومپا الهیری« 
نویسنده آمریکایی هندی تبار با ترجمه » امیرمهدی حقیقت طلب« 

است که نشر »ماهی« آن را چاپ کرده است.
الهیری با نخســتین اثــرش، مجموعه داســتان مترجــم دردها 
)۱۹۹۹(، برنــده جایــزه ادبــی پولیتــزر در ســال ۲۰۰۰ شــد. 
همچنین نخســتین رمــان او به نــام همنام )۲۰۰۳( در ســاخت 
فیلمی بــه همین نام در ســال ۲۰۰۷ مــورد اقتبــاس قرارگرفت. 
همــه کتاب های الهیــری شــامل »مترجــم دردها«،»همنام« و 
»خاک غریب« در ایران به زبان فارســی ترجمه و منتشــر شده اند. 
ترجمه همه این آثــار را امیرمهدی حقیقت انجــام داده و برخی از 
این آثــار را مترجمــان دیگری نیــز از جمله مژده دقیقــی، فریده 
 اشــرفی، زهــره خلیلــی و گیتــا گرکانی هــم ترجمــه کرده اند. 

در بخشی از مقدمه کتاب »به عبارت دیگر« می خوانیم:

»به عبارت دیگر« را می توان شرح عشق ورزی جومپا الهیری با زبان 
دانســت و قصه  تقالی او برای آموختن زبانی دیگر؛ ایتالیایی. وصف 
گام بــه گام جاده  دل انگیــز و در عین حال پرفراز ونشــیبی که برای 
آموختن هر زبان باید پشــت سر گذاشــت و نیز توصیف تحفه های 

دلچسبی که در راه به چنگ زبان آموز می آید.
 در پشت جلد این کتاب چنین نوشته شده است:

 »وقتی عاشــقی دلت می خواهد تا ابد زندگی کنی،دلت می خواهد 
احســاس و شــوری را که در زندگی داری همیشــه بماند و برقرار 
 باشد، خواندن به ایتالیایی آرزوی مشــابهی را در من بر می انگیزد. 
نمی خواهم بمیرم چون مرگ من به معنی پایان اکتشــافاتم در این 
زبان اســت. چون هر روز کلمه ای تازه برای آموختن هســت، پس 
عشق واقعی ممکن اســت نشانه جاودانگی باشــد.«   نشر ماهی اثر 

حاضر را در ۱۳۲ صفحه چاپ و روانه بازار کتاب کرده است.

ساندویچتُناملت

لبخندک

گوناگون

وقتاضافه

موادالزم 
تن ماهی روغــن گرفته 400 گرم، 
سس مایونز 4 قاشــق غذاخوری، 
 کرفــــس خــــردشده 4 قاشق

 غذا خوری، پیاز خرد شده 2 قاشق 
غذا خوری، جعفری خرد شــده1 
سفید1  غذاخوری،ســرکه  قاشق 
قاشــق غذاخوری،نان ساندویچ4 
تکه، گوجــه فرنگی برش خورده 2 
عدد،پنیر پیتزا، نمک و فلفل سیاه 

به میزان الزم، پاپریکا، چیپس و خیار شوربرای تزئین
طرزتهیه

فر را روشن نمایید و نان ها را داخل فر قرار دهید تا کمی برشته شوند سپس از فر خارج 
کنید.  در ظرفی تن ماهی را ابتدا با پشــت قاشق نرم نموده ســپس با مایونز، کرفس، 
جعفری، سرکه و نمک و فلفل خوب مخلوط کنید، آن گاه  روی نان های تست شده را با 

مخلوط ماهی و مایونز بپوشانید. 
روی مواد پنیر پیتزا ریخته، دو برش گوجه فرنگــی و مجددا مقداری پنیر پیتزا و کمی 
پاپریکا روی آن بریزید. اکنون ســاندویچ ها را به مدت 3 تا 5 دقیقه در فر قرار دهید تا 
پنیر پیتزا ذوب شود. ســاندویچ تناملت آماده اســت می توانید با مقداری خیارشور و 

چیپس آن را سرو نمایید.

باارزشتریندستنوشتههای
تاریخیجهان)2(

چیزی که شــب های امتحان و گاهی ســر 
جلسه کم میاد وقت است؛ زمان برای خوندن 
و زمان برای پاسخ دادن. اینکه چطور از زمان استفاده کنین بسته 
به اســتراتژی تون برای گرفتن نمره فرق مــی کنه. درس خوندن 
کســانی که می خوان فقط پاس کنن با اونایی کــه می خوان بین 
14 تا 17 بگیرند و کسانی که 20 می خوان متفاوته. دسته اول باید 
شب های امتحان چیزهایی رو بخونند که حس می کنند احتمال 
سوال دادن ازشــون زیادتره، باید وقتشــون رو برای خوندن اصل 
مطلب بذارن. حاال این اصل مطلب کجاست؟ توی بیشتر کتاب ها 
)و نه همه اونا( فصل هــای اول کتاب مقدمه های تاریخی و تعریف 
مفاهیم و فصل های آخر کتاب موضوعات حاشیه ای مرتبط با بحث 
اصلی است. پس باید بچســبن به خوندن فصل های میانی و موقع 
جواب دادن، خیلی سریع از ســوال هایی که بلد نیستن، بگذرن و 
برای سوال هایی که جوابشــونو بلدن وقت بذارن. دسته دوم یعنی 
کسانی که نمره متوسط و خوب می خوان،  بهتره خیلی وارد جزئیات 
نشن. جوری بخونن که هیچ سوالی رو ســفید نذارن و سعی کنن 
موقع جواب دادن به ســوال ها از منطق خودشون و دید کلی که از 
خوندن کتاب به دست آوردن اســتفاده کنن. در مورد درس های 
محاسباتی، مســئله رو تا جایی که بلدن حل کنن. درس خوندن 
دسته سوم متفاوته. اونا با مباحث آشنا هســتن و حاال وقتشه که 
جزئیات رو دقیق تر بخونن، دوره کنن و نمونه سوال حل کنن. اما 
خطری که این دسته رو تهدید می کنه اینه که سر امتحان شروع 
می کنن به توضیح دادن بیش از حد برای یک سوال. این وسواس در 
جواب دادن، وقت اونا رو چنان می گیره که گاهی نوبت به سوال های 
پایانی نمی رســه و با وجود اینکه همه چیز را بلدن اما نمی تونن به 
همه سوال ها جواب بدن. نکته آخر اینکه همیشه برنامه امتحانی رو 
با دقت مطالعه کنین. گاهی دو روز فرصت برای یک امتحان، عمال 
به خاطر خستگی امتحان قبلی یا اتفاق های غیرمنتظره به یک روز 
یا حتی کمتر تبدیل میشه. از فرجه امتحانا خوب استفاده کنین و 
اگر سر جلسه با یک امتحان سخت و غیرطبیعی مواجه شدین اصال 
هول نکنین چون این وضع برای همه بچه های کالس پیش اومده 
برای همین یا وقت امتحانو زیاد می کنن و یا برای تصحیح برگه ها 
خیلی سخت گیری نمی کنن. اگر در مدیریت زمان مشکل دارین، از 
تابستون برای  خوندن کتاب و حل این مشکل استفاده کنین تا ترم 

بعد دوباره گرفتار درد سر نشین.

بهعبارتدیگر

بهترینزمانغذاخوردنبرایالغرشدن
شاید شــما هم فکر می کنید برای کنترل وزن باید مراقب نوع غذایی که می خورید 
باشید، اما همیشــه چیزی که می خورید مهم نیســت بلکه زمان صرف آن نیز عامل 

مهمی در کنترل وزن شماست. 
افرادی که تمام وعده های غذایی خــود را در ابتدای عصر تمام می کنند نوســانات 
کمتری را در گرسنگی تجربه کرده و چربی بیشــتری را در مقایسه با کسانی که تمام 

طول روز در حال خوردن هستند می سوزانند.
این یافته مهم که نتیجه تحقیقی در دانشــگاه آالبامای بیرمنگام است نشان می دهد 
که زمان بندی کالری های مصرفی واقعا اهمیت دارد، حتی اگر زمان بندی وعده های 
غذایی خود را تغییر نمی دهید دست کم ســعی کنید تا روشنایی روز آخرین وعده را 
میل کنید. شاید همه نتوانند همیشــه رژیم غذایی خود را عوض کنند اما بیشتر افراد 
تا حدی بر زمان صرف غذا یا میزان غذایی که در هر وعده میل می کنند کنترل دارند.

اما دلیل اهمیت زمان بندی برای وعده های غذایی به خاطر وجود ســاعت زیستی در 
بدن است که چرخه ای 24 ساعته را پیش می گیرد و کارهای معینی را در زمان های 
متفاوتی از روز به نحــو بهتری انجام می دهد. مثال می دانیم کــه بهترین کنترل قند 
خون صبح ها اتفاق می افتد و انرژی که برای هضم غذا صرف می شــود در این زمان 

کمی بیشتر است.
 همچنین یافته های آزمایش ها نشان می دهد که اگر افراد، غذایی  را که باید در یک 
روز بخورند زودتر تمام کنند 6 درصد بیشتر چربی می سوزانند و شاید یکی از دالیل 
این اتفاق این باشد که وقتی بدن شــما متوجه شود که تمام کالری های مورد نیاز روز 

را به دست آورده است دیگر نیاز به گرسنه شدن ندارد.

نداشاهنوری

اسناد علمی و دست نوشته هایی که از دانشمندان به 
جا مانده اســت همواره ارزش زیادی دارد و موزه ها و 
کلکسیونرها ترجیح می دهند برای آن هزینه زیادی 
پرداخت کنند. بازار این اســناد خطی در سال 2016 
بســیار داغ شــد و تعداد زیادی از آنها بین موزه ها و 
افراد مختلف خرید و فروش شد. در اینجـــا لیــست 
با ارزش تریـــن اســـناد و دست نوشــته هایی آورده 
شده است که در یک سال گذشته به فروش رسیده اند.

کتابزندگینامهحیواناتاثرآریستوتِل

این کتاب که در قرن پانزدهم میالدی نوشته شد در 
تاریخ 8 ژوئن 2016 به قیمت 941 هزار دالر به فروش 

رسید.
کتابانقالبلبرساثرِرتیکوس

این کتاب که در سال 1540 میالدی نوشته شده است 
در تاریخ 13 ژوئیه 2016 به قیمت 2 میلیون و 402 

هزار و 292 دالر فروخته شد.
کتابمعرفیگلهایجهــانبهنامهورتوس
ایسِتتنسیساثربازیلیوسبِسلر: این کتاب یکی 
از کامل ترین نسخه های باقیمانده در جهان محسوب 
می شود که حدود 400 سال قدمت دارد و در تاریخ 13 
ژوئیه 2016 به قیمت 2 میلیــون و 550 هزار و 247 

دالر فروخته شده است.
کتاباصولریاضیفلسفهطبیعیاثراسحاق

نیوتون

گران ترین اثر علمی فروخته شــده که در تاریخ 14 
دسامبر 2016 به قیمت 3 میلیون و 719 هزار و 500 

دالر به فروش رسید.
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امام علی)علیه السالم(:
آنكه با شهروندان خويش با ستم رفتار كند، خداوند، دولتش را 

نابود می كند و نابودى و هالكت او را سريع سازد.
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