
مدیرکل زندان های چهارمحال و 
بختی��اری گفت: در حال حاضر 
جرم حدود 34 درصد از زندانیان 
این استان مرتبط با جرایم گروه 
مواد مخدر است. علی نظری در 
گفتگو با فارس اظهار داشت: در 

کشور ما متأسفانه مرتکبان جرایم حوزه مواد مخدر بیشترین رقم زندانیان 
را به خود اختصاص داده اند. وی به برخی تمهیدات اندیشیده شده برای 

اصالح رفتار زندانیان اشاره کرد و افزود...

مدیر عامل سازمان فاوا شهرداری 
اصفهان با تأکید بر این که اکنون 
نزدیک به ۲۰ خدمت الکترونیکی 
از طری��ق پرت��ال ش��هرداری به 
اعالم  ارائه می شود،  شهروندان 
کرد ک��ه این خدمات ت��ا پایان 

برنامه پنج ساله اول توسعه فاوا شهرداری...

در چهارمحال و بختیاری؛
جرم 34 درصد زندانیان مواد مخدر است

بر اساس برنامه اصفهان ۹۵؛
۵۰ خدمت الکترونیکی از طریق پرتال 

شهرداری ارائه می شود
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 جامعه    صفحه 4

مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی استان:

انتقال آب از خلیج فارس به اصفهان 
ممکن نیست

صفحه3

سجاد مرادی سرگروه تیم ملی دو 
و میدان��ی و یکی از پنج المپیکی 
کش��ورمان در رشته دو و میدانی 
و پرافتخارتری��ن دونده 8۰۰ متر 
ایران و دارنده مدال نقره مسابقات 
قهرمانی آس��یا در کوبه ژاپن، این 

روزها با تمرینات س��خت و منس��جم خود را برای رویارویی با رقیبان 
داخلی و المپیکی آماده می کند. وی  برای رسیدن به مدال طالی المپیک 

به زودی و بعد از پایان رقابت های...

سجاد مرادی: 
هدفم کسب مدال المپیک است
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با بهره برداری مقدماتی از نیروگاه بوشهر؛
نخستین نیروگاه هسته ای در قلب انرژی 
جهان متولد  شد

 ورزش    صفحه7

رشد 14 درصدي 
گازرساني به روستاهاي 

چهارمحال و بختیاري
مدیرعام��ل ش��رکت گاز اس��تان چه��ار محال و 
بختیاري گفت: تعداد روس��تاهاي بهره مند از گاز 
طبیعي با 14/۰6 درصد رش��د از ۲56 روس��تا در 
پایان ش��هریور ماه س��ال 1389 هم اکنون به ۲9۲ 

روستا رسیده است.
به گزارش روابط عمومي ش��رکت ملي گاز ایران، 
اس��ماعیل هیبتیان به ش��اخص هاي عملکرد این 
شرکت در بخش هاي مختلف اشاره کرد و گفت: 
خوشبختانه ش��اخص عملکرد شرکت گاز استان 
چهار محال و بختیاري در همه بخش ها نسبت به 
سال گذشته از رشد مطلوب برخوردار بوده است، 
به گون��ه اي که طول خطوط انتقال در اس��تان با 
رش��د 3/۰3 درصد به 44۲ کیلومتر رسیده است. 
وي افزود: طول شبکه گذاري در این استان نیز با 
3/45درصد رشد نسبت به پایان شهریور ماه سال 
گذش��ته به 4 هزار و 11۰ کیلومتر رس��یده است. 
هیبتیان خاطرنشان نمود: طي این مدت شاهد 1/83 
درصد رشد در تعداد انشعابات نصب شده، 1۰/76 
درصد رشد در تعداد مشترکین پذیرش شده، 5/۲6 
درصد رشد در تعداد شهرك هاي صنعتي بهره مند 
از گاز طبیعي و 6/۰4 درصد رش��د در واحد هاي 

صنعتي بهره مند از گاز طبیعي بوده ایم. 
وي در ادامه با اش��اره به اجراي قانون هدفمندي 
یارانه ه��ا و آثار اجراي آن ب��ه فعالیت هاي اجرا 
شده، اظهار داشت: با توجه به اهمیت این موضوع، 
شرکت گاز استان چهار محال و بختیاري، با دقت 
و حساس��یت، تمام توان خود را براي هرچه بهتر 
عملي ش��دن هدفمندسازي یارانه ها به کار بست 
و با وجود ش��رایط خاص اس��تان به لحاظ آب و 
هوایي، وجود فصل سرد بسیار طوالني و سخت 
با تالش خس��تگي ناپذیر ش��بانه روزي پرس��نل 
متخصص ش��رکت گاز، مشترکین در کوتاه ترین 
زمان ممکن نسبت به چگونگي تغییر تعرفه ها و 
نحوه مدیری��ت بهتر مصرف در زمینه گاز طبیعي 

توجیه شدند.
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حیرت مردم فرانسه
 از پشت پرده های انتخاب سارکوزی

انتشار اخباری در رسانه های فرانسوی 
مبن��ی بر کمک مال��ی هنگفت قذافی به 
سارکوزی برای پیروز شدن در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری گذشته که تخطی از 
قانون اساسی این کشور به شمار می رود، 
بهت و حیرت افکار عمومی فرانسه را به 
دنبال داشته است. سیاست یک بام و دو 
هوای فرانسه در قبال وضعیت لیبی بیش 
از دیگر کشورهای منتفع مشهود است، 
ب��ه گونه ای که رس��انه ها و مطبوعات 
فرانسه نیز نتوانستند آن را نادیده بگیرند.  
بررسی ها نشان می دهد که رسانه های 
فرانس��وی همچون فیگارو، لکسپرس، 
لوپاریزین، لزکو و نیز شبکه خبری یورو 
نیوز در این ارتباط اخبار و گزارش هایی 

را منتشر کرده اند. 
روزنام��ه فی��گارو در گزارش��ی ضمن 
بررس��ی مواض��ع و نگرانی های نیکال 
سارکوزی در قبال وضعیت لیبی، نوشت: 
در حال��ی که درگیری ها در طرابلس به 
طور کامل به پایان نرس��یده، می توان به 
راحتی تصور کرد که نیکال س��ارکوزی، 
ح��ذف گزینه ای ب��ه نام جن��گ را در 

دستور کار خود قرار می دهد. 
به گزارش فیگارو، س��ارکوزی در پایان 
تابس��تانی که شاهد آش��فتگی در بازار 
ب��ورس ب��ود و در حالی که بر اس��اس 
نظرس��نجی ها تا حدودی هیچ شانسی 
برای بردن» الی��زه« ندارد، تنها می تواند 
سقوط رژیم سرهنگ را به خود تبریک 

بگوید. 
فیگارو نوش��ت: نمایندگان مجلس ملی 
فرانسه در ژوییه گذشته درباره پیامدهای 
ناگوار حضور نظامیان فرانسوی در لیبی 
که حدود ۲۰۰ میلیون یورو، بار مالی بر 
دولت فرانسه تحمیل کرده است، هشدار 
داده بودن��د. فیگارو ب��ا تأکید بر این که 
سارکوزی تا اواخر ژوییه این وضعیت را 
تحمل کرد و از اواخر این ماه تازه شروع 
به رایزن��ی با همتایان خود در این زمینه 
کرد، از آغاز درگیری ها در لیبی، اصل بر 
بازی گروهی و اجتناب از روبه رو شدن 

غرب و جهان عرب بود. 
در گزارش فیگارو آمده اس��ت: فرانسه، 
دومین نیروی ش��رکت کننده تأثیرگذار 
بع��د از آمری��کا در جنگ لیب��ی، در 35 
درصد حمالت شرکت داشته است. البته 
زوج فرانس��ه � بریتانیا هم نقش کلیدی 
در این میان بازی کردند. س��ارکوزی در 
13 اوت در بندر تولون فرانسه گفت که 
اراده فرانس��ه در لیبی تضعیف نخواهد 

شد. 
به گ��زارش فی��گارو، همه چی��ز از 17 
مارس و در نیویورك آغاز ش��د، زمانی 
که شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه را 
بر ضد لیبی تصویب کرد. فرانسه اولین 
کشوری بود که ش��ورای انتقالی لیبی را 
به رسمیت ش��ناخت. دو روز بعد یعنی 
19 مارس سارکوزی آغاز عملیات ناتو 
در لیبی را از کاخ الیزه اعالم کرد. با این 
حال نتایج نظرس��نجی مؤسس��ه ایفوپ 
فرانس��ه که ماه جاری می��الدی )۲تا 5 
اوت( در میان جامعه آماری 1۰۰1 نفری 
از ش��هروندان باالی هجده سال فرانسه 
درب��اره مداخله نظامی فرانس��ه در لیبی 
انجام شد، نش��ان داد که میزان موافقت 
شهروندان فرانسوی با این امر نسبت به 
م��اه مارس )آغ��از درگیری ها در لیبی( 
کاهش داشته به طوری که از 66 درصد 
در م��اه مارس به 49 درصد در ماه اوت 

جاری رسیده است. 
فی��گارو در گزارش ادام��ه می دهد: 1۰ 
م��ارس، پی��ش از هر مس��ئول دیگری، 
س��ارکوزی تصمیم گرفت که ش��ورای 
ملی انتقالی لیبی را به عنوان تنها نماینده 
قانونی مردم لیبی به رس��میت بشناسد. 
بعد از اما و اگرها در مصر و تونس، باید 
دید آیا لیبی برای سارکوزی یک شکست 
است؟ آیا موضع او در برابر قذافی که در 
سال ۲۰۰7 کمک های شایان توجهی را 
برای انتخابات ریاس��ت جمهوری از او 
دریافت ک��رده، یک خیان��ت مضاعف 

نیست؟ 
کم��ک مال��ی قذافی ب��ه انتخابات 

سارکوزی 
سیف االسالم، فرزند معمر قذافی چندی 
پیش مدعی ش��د که طرابلس هزینه های 
مب��ارزات انتخاباتی نیکوال س��ارکوزی، 
رئیس جمه��ور فرانس��ه را در انتخابات 
ریاس��ت جمه��وری ۲۰۰7، تأمین کرده 
و رژیم لیب��ی جزئیات انتقال منابع مالی 
کمک شده به سارکوزی در انتخابات سال 
۲۰۰7 را در اختیار دارد. روزنامه فرانسه 
زبان لکس��پرس نیز در این باره نوشت: 
پس از افش��ای حقیقت تاریخی کمک 
مالی قذافی به س��ارکوزی در انتخابات 
س��ال ۲۰۰7، از س��وی پس��ر قذاف��ی، 
روزنامه لکسپرس به بررسی این موضوع 
پرداخ��ت که چگونه یک رژیم خارجی 
می توان��د به یک کاندیدای فرانس��وی 
برای انتخابات ریاست جمهوری کمک 
کند. به گزارش لکس��پرس، رژیم قذافی 
پیش تر تهدید کرده بود چنانچه اصرار 

دولت فرانس��ه در به رس��میت شناختن 
شورای ملی انتقالی ادامه یابد، راز بزرگ 
انتخاب سارکوزی به ریاست جمهوری 
فرانس��ه را افش��ا خواهد کرد؛ رازی که 

شاید همان، موجب سقوطش شد. 
لکس��پرس در گ��زارش خود نوش��ت: 
اسناد و مدارك، حساب های بانکی و... 
که سیف االس��الم قذافی پسر دیکتاتور 
لیب��ی درب��اره کمک مالی ای��ن رژیم به 
کمپین انتخاباتی سارکوزی از آن سخن 

می گوید، هنوز منتشر نشده است. 
این روزنامه فرانس��وی، با استناد به بند 
8 ماده 5۲ قانون اساس��ی فرانسه درباره 
ش��رایط کاندیداهای ریاست جمهوری 
می نویس��د: گذشته از درست و یا غلط 
بودن اظهارات پس��ر قذافی، طبق قانون 
فرانس��ه، هی��چ کاندیدایی نم��ی تواند 
مستقیم و یا غیر مستقیم برای هزینه های 
انتخاباتی، مشارکت و یا کمک مادی یک 
دولت بیگانه و یا یک شخصیت حقوقی 
خارجی را بپذیرد. این قانون برای تمام 
اشخاص حقوقی به جز احزاب سیاسی 

الزم االجراست. 
ــارکوزی برای پیشگیری از  تالش س

افتادن در باتالق رواندایی دیگر 
در گ��زارش فی��گارو آمده اس��ت: تمام 
تالش سارکوزی این است که از افتادن 
در باتالق یک رواندا و یک سربرنیتسای 
دیگر پیشگیری کند. روشن شدن آینده 
لیبی برای موفقیت سارکوزی یک شرط 
نیست، یک ضرورت است. چندین تن 
از نزدی��کان قذافی از جمله مدیر کابینه 
وی ب��رای مذاکره به الیزه آمدند که همه 

بی نتیجه بود. 
در گ��زارش فیگارو چنی��ن می خوانیم: 
از وضع موجود چنین به نظر می رس��د 
ک��ه بلوف های قذاف��ی در این مدت و 
نی��ز عدم تجرب��ه وی در زمینه مدیریت 
ش��ورش ها، راه مذاکره همیشگی را باز 
می گذارد حتی اگر این موضوع دس��ت 

نیافتنی به نظر بیاید. 
به گزارش فیگارو، طی چند ماه درگیری 
در لیب��ی، آلن ژوپ��ه )وزیر امور خارجه 
فرانسه( سر و صدای زیادی برای ایجاد 
وحدت بین گ��روه بین المللی تماس و 
جبهه مخال��ف قذافی و تعهدش در این 
زمینه به پا کرد. طرحی که شالوده اش در 
الیزه است؛ این نیکال سارکوزی است که 
تصمیم می گیرد هلیکوپتر به لیبی اعزام 
کند. او در حالی که نقشه پایان عملیات 
نظامی را طراحی می کند، امیدوار است 
بتواند پیشرفت های زمان پس از قذافی 
در لیبی را نیز برای خود تضمین و حفظ 

کند. 
فی��گارو در گ��زارش خود با اش��اره به 
برگ��زاری زود هن��گام نشس��ت گروه 
بی��ن المللی تماس در اول س��پتامبر در 
پاریس )که قرار بود 19 س��پتامبر برگزار 
ش��ود( نوشت: هدف اصلی این نشست 
هماهن��گ ک��ردن جامعه بی��ن الملل با 
شورای ملی انتقالی لیبی و تصریح نقشه 

راه برای آینده این کشور بود.
ش��رکت کنن��دگان نشس��ت پاریس با 
متحدکردن همه کشورهای عضو گروه 
تماس، برای ملحق شدن به رژیم جدید 
لیبی، برای تحقق صلح فراگیر جنگیدند! 
لیب��ی، شانس��ی ک��ه ب��ه موقع به 

سارکوزی رو کرد 
روزنام��ه لزک��و چ��اپ پاری��س نیز در 
گزارش��ی به تش��ریح وضعی��ت کنونی 
سارکوزی در قبال بحران لیبی پرداخته و 
می نویسد: اعالم پایان کار معمر قذافی 
موفقیت��ی برای دیپلماس��ی غیرمتعارف 
س��ارکوزی به ش��مار می رود که هیچ 
تالشی برای متحد کردن جامعه جهانی 

به منظور حل بحران لیبی انجام نداد. 
به گزارش لزکو، س��قوط رژیم سرهنگ 
لیبیای��ی پس از 4۲ س��ال، ب��ه موقع به 
داد س��ارکوزی رسید، درست زمانی که 
ترس ه��ا و نگرانی های آق��ای رئیس 
جمهور از به بن بست رسیدن راهکارها 
و طرح ه��ا و کاه��ش حمای��ت افکار 
عمومی فرانس��ه در تابس��تان امسال در 
فرانس��ه خود را نش��ان داد، چرا که در 
اصل دغدغه اصلی مردم فرانسه موضوع 
سیاست خارجی نیست. حتی می توان 
گفت که مسأله افغانس��تان و 73 سرباز 
جان باخته فرانسوی در این کشور آنان 
را بیش��تر نگران کرده اس��ت.  لزکو در 
گزارش خود نوش��ت: سارکوزی ابتکار 
عمل را در لیبی به دس��ت گرفت: اولین 
دولتی که ش��ورای مل��ی انتقالی لیبی را 
به عنوان نماینده قانون��ی مردم لیبی، به 
رسمیت شناخت، فرانسه بود. امری که 
به عقیده دومینیک موییسی، از مشاوران 
 ،)IFRI(مؤسسه روابط بین الملل فرانسه
به خوبی نقاط قوت و ضعف سارکوزی 
در سیاس��ت خارجی را نشان داد. آرتور 
گلدامر اندیش��مند آمریکایی نیز بر این 
ب��اور اس��ت که به رس��میت ش��ناختن 
مخالف��ان دولتی که نیروهای شورش��ی 
در میان آنان قابل تشخیص نیستند، کار 

عجوالنه و شتابزده ای بود. 

جهان نما

رئیس دیوان محاس��بات کشور با اعالم کسری 18 
درصدی کشور در بودجه سال 89 خبر داد که دولت 
در این سال برای پرداخت یارانه نقدی بیش از 148 
هزار میلیارد ریال از بان��ک مرکزی، درآمد فروش 

نفت و بودجه عمومی کشور هزینه کرده است.
به گزارش مه��ر، عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس 
دیوان محاسبات کش��ور در نشست خبری که در 
محل دیوان برگزار شد، به سئواالت خبرنگاران در 
خصوص عملکرد دولت در بودجه 89 و بودجه سه 

ماهه سال 9۰ پاسخ داد.
افزایش وابستگی بیشتر به نفت در سال 

8۹
وی گفت: جمع منابع عمومی دولت در قانون بودجه 
89، یک میلیون و 179 میلیارد ریال دیده شده بود که 
از این میزان 971 هزار میلیارد محقق شده است یعنی 
8۲/4  درصد آنچه به عنوان درآمدهای عمومی دیده 
ش��ده بوده، محقق شده اس��ت و حدود 18 درصد 
کسری داریم. رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: 
از درآمد های محقق نشده  1۲1 هزار میلیارد ریال 
مربوط به درآمد عمومی و اغلب مربوط به مالیات 
و حقوق گمرکی است و درآمد حاصل از مالکیت 
دولت است. رحمانی فضلی گفت: ۲۰ هزار میلیارد 
ریال آن مربوط به واگذاری دارایی های سرمایه ای 

به غیر از نفت است.
وی ادام��ه داد: 67 ه��زار میلیارد ریال نیز مربوط به 
واگ��ذاری دارایی های مال��ی و طرح های تملک 
دارایی س��رمایه ای اس��ت. وی افزود: در سال 89، 
58 درصد اعتبارات هزینه ای توس��ط درآمدهای 
عمومی پوش��ش داده ش��د، این در حالی است که 
در آمد های عمومی در بودجه این سال 69 درصد 
در نظر گرفته ش��ده بود و عملکرد صورت گرفته 
حکایت از وابستگی بیشتر به نفت دارد. رئیس دیوان 
محاس��بات در خصوص کسری تراز عملیاتی طی 
سال های برنامه توسعه گفت: کسری تراز عملیاتی 
طی سال های برنامه روند بهبود داشته اما در سال 89 
از ۲۲8 هزار میلیارد ریال به ۲75 هزار میلیارد ریال 

افزایش می یابد که حدود ۲۰ درصد است.
عدم تس��ویه اس��تقراض دول��ت از بانک 

مرکزی برای تأمین پرداخت نقدی یارانه ها
وی در خصوص هدفمند کردن یارانه ها و نظارت 
دیوان محاس��بات بر اجرای این قانون نیز گفت: از 
تاریخ ۲8 آذر ماه س��ال 89 تا 31 مرداد س��ال 9۰، 
حدود ۲54 هزار و 6۰1 میلیارد ریال منابع حاصل 
از اج��رای این قانون بوده که برای اجرای آن هزینه 
شده است. رحمانی فضلی همچنین به استقراض 
5۰ هزار میلیارد ریالی دولت از بانک مرکزی برای 
هدفمند سازی یارانه ها در قالب تنخواه گردان اشاره 
کرد و گفت: این رقم ۲8 اسفند باید تسویه می شد 
که تاکنون پرداخت نشده است. تنخواه گردان دولت 
می تواند رقمی نسبت به بودجه کل باشد که البته 
نسبت این رقم برداشت شده به عنوان تنخواه بسیار 

بیشتر است.
رحمان��ی فضلی گفت: در اج��رای هدفمند کردن 
یارانه ه��ا 3۰ ه��زار میلیارد ری��ال از محل فروش 
نفت خام  و صادرات برداش��ت ش��ده و همچنین 
18 هزار میلیارد ریال نیز علی الحساب دریافتی از 
شرکت های نفت و نیرو بوده است. 5۰ هزار میلیارد 
ریال نیز از محل بودجه عمومی برداشت شده است. 

تنه��ا ۵0 درص��د پرداخت یاران��ه از محل 
افزایش قیمت حامل های انرژی است

وی ادام��ه داد: 1۰6 هزار و 6 میلیارد ریال درآمد از 
محل افزایش قیمت های حامل های انرژی و سایر 
کاال و خدمات به دست آمده و رقم پرداختی یارانه ها 
نیمی از مبلغ افزایش قیمت های حامل های انرژی 
است، در حالی که قانون تصریح کرده پرداختی ها 
باید معادل افزایش قیمت ها باشد اما چنین نبوده و 
از نظر دیوان قابل قبول نیست. کل درآمد حاصل از 
هدفمن��دی یارانه ها ۲49 هزار و 466 میلیارد ریال 
پرداخت ش��ده اس��ت که از این رقم ۲48 هزار و 
516 میلیارد ریال پرداخت یارانه نقدی به سرپرستان 
خانوار تا پایان مرداد بوده است. 95۰ میلیارد ریال هم 
بابت 5۰ درصد سهم بیمه رانندگان ناوگان حمل و 

نقل عمومی بوده است.
رحمان��ی فضلی با بی��ان این ک��ه ۲۰ درصد و 3۰ 
درصد بخش تولید و صنعت از هدفمندی یارانه ها 
پرداخت نشده است، گفت: سهم صنعت و تولید 6۲ 
هزار و 437 میلیارد ریال است که این رقم از محل 

درآمد هدفمندی یارانه ها پرداخت نشده است.

نیروگاه اتمی بوشهر به عنوان نماد و ثمره پایداری 
و اس��تقامت ملی ایرانیان در دستیابی به فناوری 
هس��ته ای و به عنوان نخستین نیروگاه در قلب 
انرژی جهان )منطقه اس��تراتژیک خلیج فارس( 
 متولد شد. به گزارش ایرنا، مراسم بهره برداری
مقدماتی از این نیروگاه س��اعت 13:3۰ دیروز 
)دوش��نبه( در تاالر ثامن الحج��ج )ع( نیروگاه 
اتمی بوش��هر با حضور مقام های ارشد ایران و 

روسیه برگزار  شد. 
عل��ی اکبرصالحی وزیر ام��ور خارجه، فریدون 
عباسی معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان 
ان��رژی اتمی ای��ران، مجید نامج��و وزیر نیرو، 
سرگئی اشماتکو وزیر انرژی روسیه و سرگئی 
کرینکو رئیس ش��رکت دولتی روس اتم روسیه 
از جمله مقامات ارش��د ش��رکت کننده در این 
مراسم هستند. این نیروگاه پس از آزمایش های 
 موفقی��ت آمی��ز مرب��وط ب��ه مراح��ل مختلف
راه اندازی، رأس س��اعت ۲3:۲9 روز شنبه 1۲ 
شهریور ماه س��ال جاری با قدرت 6۰ مگاوات 
به شبکه سراسری متصل شد. اتصال اولیه برق 

نیروگاه اتمی بوش��هر به شبکه سراسری برق با 
هماهنگ��ی مرکز دیس��پاچینگ ملی و به منظور 
فراهم آوردن ش��رایط الزم ب��رای بهره برداری 
مقدماتی از اولین نیروگاه هس��ته ای خاورمیانه 

کلید خورد. 
نی��روگاه اتم��ی بوش��هر پ��س از ط��ی مراحل 
از عملک��رد  اطمین��ان  آزمایش��ی و حص��ول 
تجهیزات به صورت مرحله ای افزایش قدرت 

خواهد داشت. 
بنابر اعالم مقام های ارش��د ایران��ی، نیروگاه با 
توان 4۰ درصد قدرت نهایی )1۰۰۰ مگاوات( 
یعنی ب��ا 4۰۰ م��گاوات مرحله به��ره برداری 
مقدماتی را پش��ت سر گذاش��ت و اواخر آبان 
م��اه ی��ا آذر ماه س��ال ج��اری در مراس��می با 
حض��ور رئی��س جمهوری اس��المی ای��ران به 
قدرت نهایی خواهد رس��ید. با پایان مراس��م، 
مقام های ارش��د ایران و روس��یه در کنفرانسی 
خبری به ترس��یم چش��م انداز فعالیت نیروگاه 
 هسته ای بوشهر و همکاری های آتی دو کشور 

پرداختند.

 ارسال پرونده حادثه 
خمینی شهر به دیوان عالی

اعدام متهمان باغ شیطانی 
در میدان شهر

رئیس کل دادگس��تری اس��تان اصفهان از پایان 
مهلت اعتراض متهمان حادثه خمینی ش��هر به 
حکم اع��دام گفت: پرونده برای تأیید حکم به 

دیوان عالی کشور ارسال شد.  
غالمرضا انصاری اظهار داش��ت: پس از پایان 
مهلت ۲۰ روزه اعتراض متهمان به حکم صادره 
پرونده برای تأیید نهایی به دیوان عالی کش��ور 

ارسال شد. 
براس��اس دس��تور رئیس قوه قضائی��ه پرونده 
بالفاصل��ه در دیوان بررس��ی و نتیجه آن اعالم 
می ش��ود. وی ب��ا اعالم آمادگی ب��رای اجرای 
حکم گفت: پس از اعالم نظر دیوان و استیذان 
از رئیس قوه قضائیه، بالفاصله حکم در یکی از 
میادین اصلی خمینی شهر اجرا می شود. چهار 
متهم اصلی حادثه خمینی شهر پس از محاکمه 
 در دادگاه کیفری اس��تان اصفهان ب��ه اعدام در

مالء عام محکوم شدند.

محمدرضا میرتاج الدینی که از سال 88 با پذیرش 
مس��ئولیت معاونت پارلمان��ی رئیس جمهور بعد 
از 6 س��ال تجربه نمایندگ��ی مجلس، کار در قوه 
مجریه را بر حضور در خانه ملت ترجیح داد، در 
آستانه ورود دولت دهم به سومین سال فعالیتش 
از س��خت ترین روز کای خ��ود در ای��ن دولت 
می گوید، روزی که بعد از یک جلس��ه غیرعلنی 
در مجلس و توضیح رئیس جمهور در مورد الیحه 
پیشنهادی دولت در ارتباط با بحث هدفمند کردن 
یارانه ها و رقم پیش��نهادی دولت در این زمینه و 
در حالی ک��ه همه تصور می کردن��د، نمایندگان 
مجلس از توضیحات رئیس جمهور قانع شده اند، 
در فاصله دو س��اعت بعد از آن جلس��ه، وکالی 
مردم در خانه ملت در جلسه علنی خود به الیحه 

دولت رأی ندادند.
رس��انه ها، سیاس��یون و تحلیلگران باید 

انتقاد کنند
معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفتگو با ایسنا، 
در پاسخ به این سئوال که به نظر وی دولت چقدر 
نقدپذیر است، گفت: من معتقدم کسی که مسئول 
شد، باید سینه فراخ برای تحمل نقدها داشته باشد 
و از این که از وی انتقاد می شود، ناراحت نباشد و 

صبوری پیشه کند.
وی ادامه داد: کسانی که کار دستشان نیست یک 
فرصت دارند و آن هم انتقاد کردن است و اگر آن 
را از دستش��ان بگیریم، چه کار دیگری می توانند 
انجام دهند. رسانه ها، سیاسیون و تحلیلگران باید 
انتقاد کنند، البته این انتقادها نباید از جاده انصاف 
خارج ش��ود که اغلب نیز این اتفاق می افتد، ولی 
این دلیل بر این نمی شود که ما تحمل انتقاد نداشته 

باشیم.
ضعف هایمان کم نیست

معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاس��خ به این 

سئوال که اگر به عنوان یک عضو دولت بخواهید 
از دولت انتقادی کنید، مهم ترین انتقادتان چیست؟ 
با بیان این که ضعف هایمان کم نیس��ت، تصریح 
کرد: تصمیماتی که دولت برای اجرا گرفته، زیاد 
اس��ت و برخی از آن ها را نتوانسته از نظر اجرایی 
و عملیاتی پیاده کند. وی ادامه داد: به عنوان مثال 
طی سفرهای استانی در حوزه های مختلف، دولت 
مصوبات زیادی داشته که در مجموع پیشرفت این 
مصوبات قابل توجه است، ولی در هر استانی دو 
سه مورد از مصوبات اصلی است که هنوز اجرا و 

پیاده نشده است.
مجریان باید از ایده های نخبگان استفاده 

کنند
میرتاج ا لدینی همچنین درباره بیانات مقام معظم 
رهبری در دیدار با اعضای دولت و این که ایشان 
یکی از نقاط ضعف دولت را نبود ارتباط تنگاتنگ 
دولت با نخبگان عنوان کردند، گفت: مقام معظم 
رهبری در این جلس��ه فرمودند م��ن دیدارهای 
متع��ددی با نخبگان دارم و آنچ��ه که نخبگان از 
ما مطالبه می کنند، این اس��ت که مکانیزمی فراهم 
ش��ود که ح��رف هایش��ان به گ��وش مجریان و 
دست اندرکاران اجرایی کش��ور برسد و ازهمین 
بابت ب��ه دولت توصی��ه کردند که جلس��اتی با 
نخبگان داشته باش��ند و حرف های آنها را گوش 
بدهند. وی افزود: ایشان تأکید کردند ممکن است 
در ای��ن نشس��ت های علمی با حض��ور نخبگان 
تعدادی از اف��راد انتقادهای تندی را مطرح کنند، 
ولی در عین حال تأکید کردند به خاطر چهار، پنج 
نفر که ممکن است انتقاد تند مطرح کنند، نباید از 
نظرات دیگران محروم شویم و تأکید داشتند که 
رویکرد جامعی در رابطه بین مجریان و نخبگان 

علمی وجود داشته باشد.
درکشمکش های دولت و مجلس، مسائل 

سیاسی نیز بی تأثیر نیستند
دولت ه��ای نهم و دهم را ش��اید بت��وان در زمره  
دولت هایی قرار داد که بیش��ترین کشمکش  را با 
مجلس داشته اند، تا آنجا که حتی مسأله سئوال از 
رئیس جمهور نیز از سوی برخی نمایندگان مطرح 
شد، معاون پارلمانی درباره علت این کشمکش ها، 
گفت: مجلس و دولت دو مجموعه فعال کش��ور 
هس��تند و تالقی این  دو نهاد در کارها و تمشیت 
امور کش��ور زیاد اس��ت و دولت در مورد برخی 
از کارهای��ی که می خواهد انجام دهد، باید الیحه 
به مجلس بفرستد و مجلس هم اگر طرحی ارائه 
می کند، بای��د نظر دولت گرفته ش��ود، در واقع 
 باید همفکری بین دولت و مجلس وجود داش��ته
باشد. میر تاج الدینی با یادآوری این که دولت برای 
تخصصی تری��ن امور از جمله هدفمندی یارانه ها 
تا مباحث عادی مانند افزایش تعطیالت عید فطر 
باید به مجلس الیحه بفرستد و با مجلس در این 
ارتباط مشورت کند، گفت: می بینیم که تالقی بین 
فعالیت ه��ای دولت و مجلس ب��رای انجام کارها 
زیاد اس��ت. از طرف دیگر مجلس نیز مجلس��ی 
پویا با گرایش های مختلف فکری است که دائمًا 
نمایندگانش در حوزه های انتخابیه در شهرها در 
ارتب��اط با نیازهای مردم و مش��کالت آنها درگیر 

هستند.
وی در ادامه با تأکید بر این که دولتی داریم که در 
میدان عمل و صحنه اس��ت و با حضور خود در 
اقصی نقاط کشور آن را به میدانی عملیاتی تبدیل 
کرده اس��ت، افزود: دولت در زمینه های مختلف 
تالش می کند، از کارهای عادی روتین باال آمده، 
دارای س��رعت عمل است و اعتبارات عمرانی را 
نس��بت به گذشته بیش از س��ه برابر افزایش داده 
است و از طرف دیگر کارهای اصلی زمین مانده 

و بزرگ نیز که درگیر آنهاست، زیاد است.

استقراض 148 هزار میلیارد ریالی دولت 
برای پرداخت یارانه نقدی

با بهره برداری مقدماتی از نیروگاه بوشهر؛
نخستین نیروگاه هسته ای در قلب انرژی جهان متولد  شد

میرتاج الدینی:
درچالش  بین دولت و مجلس، مسائل سیاسی بی تأثیر نیست

نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار
واشنگتن خواهان انقالب مصر نبود

 پاسخ قابل تأمل به یک ادعای آمریکایی
مش��اور س��ابق رئیس جمه��ور آمریکا در امور کش��ورهای اس��المی در 
اظهاراتی تأکید کرد: بس��یاری در آمریکا همچنان معتقد هستند که وجود 
مب��ارك در مصر برای تحقق مصالح آمریکا بهت��ر بود. به گزارش مهر به 
نقل از اخب��ار مصر، دالیا مجاهد که مدیرعام��ل مرکز گالوپ در ابوظبی 
اس��ت و پیش از این مش��اور رئیس جمهور آمریکا نیز ب��وده تأکید کرد: 
آمریکا خواهان انقالب مصر نبود و زمان زیادی طول کش��ید که با خارج 
شدن کنترل مصر از دس��ت مبارك و قدرت گرفتن انقالبیون، کاخ سفید 
آنه��ا را تأیید کند. وی افزود: حتی هم اکن��ون نیز افراد زیادی در آمریکا 
معتقدند وجود مبارك در مصر برای تحقق مصالح آمریکا بهتر بود. رئیس 
جمهوری که تمامی خواسته های کاخ سفید را اجابت می کرد و حتی به 
 اذعان مقامات اسرائیلی از بهترین مقاماتی بود که با تل آویو تعامل مثبت 

داشت.
دالی��ا مجاه��د تأکید کرد: هنگامی که انقالب مص��ر رخ داد آنها با نظامی 
جدید روبه رو شدند که نمی توانستند آن را کنترل کرده و یا نقشی در آن 
ایف��ا کنند. آنان هم اکنون نمی دانند رئیس جمهور آتی مصر کیس��ت، در 
حالی که در زمان حکمرانی مبارك تمامی ش��رایط تحت کنترلش��ان قرار 
داشت و حتی بسیاری از آمریکایی ها معتقد بودند که جمال جای پدرش 

را می گیرد و اوضاع تغییر نمی کند.
مشاور س��ابق اوباما افزود: آنچه رخ داد برای همگان غیر قابل پیش بینی 
و ناگهان��ی بود، باید بدانیم زمانی که مردم مصر فریاد دموکراس��ی س��ر 
می دادند آمریکا نگران ش��ده و اس��رائیل هم آن را ب��ه نفع مصالح خود 
نمی دانست. کسانی که معتقدند آمریکا پشت انقالب های عربی ایستاده 
اس��ت، این س��ئوال را از خود بپرسند که آیا مبارك کاری بر ضد اسرائیل 
انجام داد؟ اس��رائیلی ها خودشان اعتراف کردند که مبارك بهترین حامی 
منافعشان بود. حتی عمر س��لیمان نیز صددرصد با اسرائیلی ها و بر ضد 

حماس گام بر می داشت. 
وی ب��ا اب��راز امیدواری فراوان در قبال آینده انق��الب مصر افزود: تمامی 
ش��واهد حاکی از آن اس��ت ک��ه برخی خواهان تغیی��ر در مصر نبودند و 
از آنچ��ه رخ داده ب��ود ه��راس داش��تند. وی در خاتم��ه محاکمه مبارك 
را با توجه به این که توس��ط دس��تگاه قضایی و در داخل کش��ور انجام 
می ش��ود، افتخاری برای ملت مصر دانس��ت و اف��زود: محاکمه مبارك 
همچ��ون محاکم��ه ص��دام نیس��ت چرا ک��ه ع��راق در آن زم��ان تحت 
 اش��غال آمریکا ب��ود، محاکمه مب��ارك در اوج عدال��ت و مدنیت برگزار

می شود.

اردوغان:
مردم مصر به اسرائیل لعن می فرستند

نخس��ت وزیر ترکیه در واکنش به حمله به س��فارت رژیم صهیونیس��تی 
در قاه��ره گفت که مصری ها ب��ه خاطر اقدامات اس��رائیل بر این رژیم 
لع��ن و نفرین می کنند. به گ��زارش مهر به نقل از خبرگ��زاری آناتولی، 
رج��ب طیب اردوغان در این باره گفت: ح��دود 5۰۰ هزار نفر در قاهره 
 از اس��رائیل خش��مگین هس��تند و اقدامات ای��ن رژیم را لع��ن و نفرین 

می کنند. 
وی که برای نمایندگان س��ازمان های مدنی و تجاری در اس��تان قیصری 
صحبت می کرد درباره واکنش مصری ها و حمله آنها به سفارت اسرائیل 
گف��ت: در پس چنی��ن اقداماتی یک روح و بی��داری خوابیده و مردم در 
منطقه به س��وی دموکراس��ی و آزادی از سیس��تم های خودکامه در حال 
حرکت هستند. نخس��ت وزیر ترکیه در ادامه افزود: محافل مشخصی در 
منطق��ه وجود دارند که به خواس��ت و اراده مردم احترام نمی گذارند. در 
31 م��ه س��ال ۲۰1۰، 9 نفر از ش��هروندان ما در کش��تی مرمره که حامل 
کمک های انس��ان دوستانه به نوارغزه بود توس��ط کماندوهای اسرائیلی 
کش��ته شدند که یکی از آنها به نام فرقان دوغان شهروند آمریکا هم بود. 
زمان��ی که من از ب��اراك اوباما رئیس جمهوری آمریکا پرس��یدم که چرا 
وی درباره کش��ته شدن دوغان سکوت اختیار کرده هیچ پاسخی از سوی 
وی دریاف��ت نکردم. وی بار دیگر گفت که کش��ورش تمامی تالش��ش 
را ب��رای ارائه پرونده محاص��ره غزه به دادگاه بی��ن المللی الهه به عمل 
خواهد آورد و نشان خواهد داد که چه کسی حامی مردمان سرکوب شده 
اس��ت. اردوغان قرار است سفری را به شمال آفریقا و مصر داشته باشد. 
تظاهرات کنندگان در مصر در هنگام تسخیر سفارت اسرائیل پالکاردهایی 

را با مضمون قدردانی از مواضع اردوغان حمل می کردند.

»شان استون« در فستیوال فیلم تورنتو:
سخنان احمدی نژاد در غرب 

بد ترجمه می شود
شان اس��تون ۲7 س��اله که برای نمایش مس��تند جدید خود در فستیوال 
تورنتو در کانادا به س��ر می برد گفته اس��ت: انتقاد غربی ها از ایران شبیه 
این است که شما به خانه ای بروید و به زور از والدین آن خانه بخواهید 
آن گونه که ش��ما می خواهید با فرزندانش��ان رفتار کنند. پس��ر فیلمساز 
معروف آمریکایی »اولیور اس��تون« که هم اکنون در جشنواره فیلم تورنتو 
حض��ور دارد، در مصاحب��ه ای به دف��اع از حق ایران برای داش��تن توان 
هس��ته ای سخن گفته اس��ت. رویترز خبری را منتشر کرده که بر اساس 
آن، ش��ان استون ۲7 ساله که برای نمایش مستند جدید خود در فستیوال 
تورنتو در کانادا به س��ر می برد گفته اس��ت: انتقاد غربی ها از ایران شبیه 
این است که شما به خانه ای بروید و به زور از والدین آن خانه بخواهید 
آن گونه که ش��ما می خواهید با فرزندانشان رفتار کنند. وی افزوده است: 
اگر چه ممکن است در ایران گروه هایی از مردم رئیس جمهور را دوست 
نداش��ته باشند، اما این کشور بر اساس قانون اداره می شود و عدم تمایل 
بخش��ی از مردم به رئیس جمهور به معنای جواز به راه انداختن آش��وب 

و شورش نیست.
ش��ان اس��تون اضافه کرده است: بس��یاری از س��خنان احمدی نژاد برای 
مخاطب آمریکایی بد ترجمه و تفسیر می شود که نمونه های بسیاری از 
آن را خودم دیده ام. این مس��تند ساز آمریکایی که در دانشگاه پرینستون 
در رش��ته تاریخ درس خوانده، در حالی که هی��چ کس در غرب تمایلی 
ندارد که به انتقاد از در اختیار داش��تن س��الح هس��ته ای توسط اسرائیل 
س��خنی بگوید و فش��ارها بر برنامه هس��ته ای صلح آمیز ای��ران متمرکز 
ش��ده اس��ت، در رابطه با حق ایران برای داش��تن توان هسته ای نیز گفته 
اس��ت: ایران حق دارد که توان هس��ته ای داشته باشد و در واقع این حق 
هر کش��وری اس��ت که توانایی دفاع و بازدارندگی را برای کش��ور خود 
 ایج��اد کند، همانگونه که اس��رائیل این بازدارندگ��ی را برای خود ایجاد 

کرده است. 
 در حالی که در بیش��تر کش��ورهای عرب متحد آمریکا در خاورمیانه یا 
فیلم س��از و مستندسازی وجود ندارد و یا اگر دارد با سرکوب حداکثری 
روبه روس��ت، شان استون، از تمایل خود برای ساختن فیلم درباره  تاریخ 
و فرهنگ ایران خبر داده و از ایران به عنوان بزرگ ترین کشور فیلم ساز 

در خاورمیانه سخن گفته است.
 وی در پایان مصاحبه خود همچنین از وجود س��وء تفاهم هایی که بین 
ایران و غرب وجود خارجی ندارد، س��خن گفته و خاطر نش��ان کرده که 
این س��وء تفاهم ها هیچ گاه با اعمال فشار و جنگ از بین نخواهد رفت، 

بلکه گفتگو در شرایط برابر، تنها راه حل این مسأله است.
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مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان گفت: 
انتقال ۲۰۰ مترمکع��ب آب در ثانیه از خلیج فارس طنزی 

بزرگ است.
اسفندیار امینی درباره خبر منتشر شده در خبرگزاری فارس 
با عنوان »طرح بهش��ت آباد طرحی نش��دنی و غیرمنطقی 
است«، اظهار داشت: در این مصاحبه عنوان شده که به دلیل 
اقلیم خش��کی که اصفهان دارد، کشاورزی به ویژه کشت 
برخی محصوالت باغبانی در آن منطقی نیست، که باید در 
نظر داشت این اقلیم در اصفهان از هزاران سال پیش بوده و 
در همین اقلیم بوده که کشاورزان اصفهانی شکل گرفته اند.
اس��فندیار امینی  درباره این موضوع که 95 درصد آب در 
بخش کش��اورزی مصرف می شود و پنج درصد در بخش 
صنایع، مصارف ش��هری و ش��رب، اظهار داشت: از آب 
زاین��ده رود که به طور متوس��ط یک ه��زار و 6۰۰ میلیون 
متر مکعب آورد س��االنه به س��د زاینده رود دارد، در حدود 
45۰ میلیون متر مکعب در شرب و مصارف شهری اصفهان 

مصرف می شود.
مص��رف 130 میلیون متر مکع��ب آب در صنایع 

اصفهان 
امین��ی در ادام��ه اف��زود: از این می��زان آب، 65 میلیون 
متر مکع��ب در یزد، ۲۰ میلیون متر مکعب در کاش��ان و 
13۰ میلی��ون متر مکعب در صنای��ع اصفهان به مصرف 
می رس��د و در صورتی این آمارها صحیح تلقی می شود 
که برداش��ت های واقعی با میزان اس��می در اسناد یکی 
باشد، چرا که در بازدید از ایستگاه های پمپاژ آب کنترلی 

مشاهده نمی شود.
مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان اظهار 
داشت: با س��نجش برداشت های شهرك ها، دهکده ها و 
مجموعه های تفریحی و فضای س��بز از سرچشمه های 
در ط��ول رودخان��ه و همچنی��ن 18۰ چ��اه معمولی و 
حدود 14 حلقه چاه فلمن که در اختیار ش��رکت آب و 
فاضالب اصفهان است و همچنین دیگر مصارف آب در 
اس��تان، نتیجه مورد نظر در مورد نسبت مصرف آب در 
بخش کش��اورزی در مقایسه با سایر حوضه ها مشخص 

می شود.
وی افزود: ایشان از خودشان سئوال کنند، در کجای دنیا آب 
شیرینی که از آن آب معدنی تهیه می کنند و انواع تولیدات 
سالم را می توان داشت برای صنایعی که با بدترین آب شور 
پس��اب و غیره می توان چرخاند و یا حتی از سیستم های 

دیگری به جای آب استفاده کرد، به کار می برند.

راندم��ان آب کش��اورزی در حوض��ه زاینده رود 
100درصد است

مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان با بیان 
ای��ن که این آب به صورت نش��تی و نفوذ زیرزمینی یا از 
طریق زهکش ها مجدد به رودخانه برگشت می شده و مورد 
استفاده پایین دست قرار می گرفته است، گفت: شبکه های 
س��نتی که از زمان ش��یخ بهایی وجود داش��ت این ساز و 
کار را ایج��اد کرده بود و حتی ش��بکه های مدرن آبیاری و 
زهکشی که از سال 1353 در حوضه زاینده رود ایجاد شده 

و هم اکنون نیز موجود است مؤید موضوع است.
وی ب��ا اش��اره به این که تنها حوضه و ی��ا یکی از معدود 
حوضه هایی که راندمان مصرف آب و شیوه آبیاری مثبت 
و باالی 1۰۰درصد بوده حوضه زاینده رود است، ادامه داد: 
به همین دلیل در تابس��تان سال های گذشته چشمه دیمه 
که سرچشمه زاینده رود است خشک می شد، اما به واسطه 
چرخ��ش آب در طول رودخانه و تا گاوخونی آب جاری 
بوده است. امینی بیان داشت: قرار نیست باز هم بخش کشاورزی 
برای آبیاری مدرن هزینه کند و آب متعلق به بخش کشاورزی که 
مازاد جاری می شود را وزارت نیرو به فروش برساند بلکه اجرایی 

شدن این اقدام در راستای توسعه بخش کشاورزی است.
3۵درصد آب بهشت آباد به اصفهان می رسد

وی در ادامه افزود: تونل بهشت  آباد نیز قرار نیست پس از 
افتتاح ساالنه یک میلیارد مترمکعب آب آوری داشته باشد 
بلکه در مطالعات آن که قبل از انقالب هم بوده است حدود 
8۰۰ میلیون متر مکعب آب آوری دارد که کمتر از 35درصد 
از آن برای استان اصفهان لحاظ شده و بقیه برای استان های 
چهارمحال و بختیاری، یزد و کرمان تخصیص یافته است.

مدیرعامل کانون خبرگان کش��اورزی استان با بیان این که 
انتق��ال آب از دریای جنوب که 3/5 تا چهار درصد امالح 
داش��ته و هزینه آب ش��یرین کن و احداث پروژه انتقال در 
طول بیش از یک هزار کیلومتر هزینه غول آسایی را در بر 
دارد گف��ت: انتقال ۲۰۰ متر مکعب آب در هر ثانیه از دریا 
طنزی بزرگ اس��ت. امینی در ادامه تصریح کرد: در حالی 
ک��ه لوله یزد با دهانه 1/4 متر، حداکثر س��ه متر مکعب در 
ثانیه آب دهی دارد محاسبه کنید چند رشته لوله نیاز است 
تا ۲۰۰ متر مکعب در ثانیه آب انتقال دهد به عالوه این که 
۲۰۰ متر مکعب آب در سال حجمی بیش از شش میلیارد 
متر مکعب می ش��ود و این ها به هیچوجه با آنچه از سوی 

متخصصان در طرح مورد نظر قرار گرفته است، سازگاری 
ندارد.

فوالدمبارکه بدون حق آبه از زاینده رود برداشت 
می کند

وی در واکنش به مطلب قیمت تمام  شده فعلی آب از فوالد 
مبارکه به ازای هر مترمکعب یک هزار و ۲۰۰ ریال، افزود: 
فوالد مبارکه بدون داشتن حق آبه از زاینده رود تنها با وزارت 
نیرو به هر میزان از حق آبه های مردم آب برداشت می کنند 
که البته قیمت آب برای آنها باال نیست چرا که خرج که از 

کیسه میهمان بود حاتم طاعی شدن آسان بود.  
مدیرعامل کانون خبرگان کش��اورزی استان اصفهان بیان 
داشت: در این مصاحبه به تحمیل هزینه آب به مردم اشاره 
شده اس��ت و این در حالی است که در حال حاضر مردم 
به ازای یک مترمکعب آب، 35۰ ریال پرداخت می کنند اما 
برای یک بطری آب معدنی ب��ا 1۰هزار لیتر آب از طریق 
شبکه فعلی آب رسانی مطابقت دارد و جای سئوال است آیا 
از آن شیوه ای که ایشان نام برده اند یعنی انتقال آب از دریا 

هزینه پرداختی مردم کمتر از مقدار فعلی است.
توقف میلیاردها تومان سرمایه گذاری در پروژه 

بهشت آباد 
رئیس انجمن حمایت از کش��اورزان اصفه��ان نیز پروژه 
بهشت آباد را طرحی ملی دانست و گفت: نه تنها هیچ کس 
حق متوقف کردن آن را ندارد بلکه نمایندگان و مسئوالن 
 استان های ذینفع باید یک دل و یک صدا به دنبال کلنگ زنی
این طرح فرا استانی به دست رئیس جمهور باشند. حسین 
محمدرضای��ی دلیل اصلی بروز پدیده فرونشس��ت را از 
دیدگاه زمین شناس��ان کاهش شدید سطح سفره آب های 
زیر زمینی و به عبارتی خالی شدن فضا در الیه های زیرین 
زمین دانس��ت و بیان داش��ت: به تدریج فش��ارهای وارده 
سبب فرونشست الیه فوقانی زمین می شود. رئیس انجمن 
حمایت از کش��اورزان اصفهان با اشاره به این که با توجه 
به کاهش شدید س��طح آب های زیر زمینی و بروز پدیده 
فرونشست، به طور قطع سبب وارد شدن خسارات سنگین 
به آثار تاریخی و دیگر اماکن در اصفهان می شود، ادامه داد: 
باید این کمبود آب جبران شود و بهترین راه ها برای جبران 

کمبود منابع آب های زیر زمینی اجرایی شود.
وی گفت: افتتاح هرچه س��ریع تر تونل س��وم کوهرنگ، 
تونل خدنگستان و اجرایی شدن طرح بهشت آباد به شرط 
جلوگیری از برداش��ت های بی رویه و بارگذاری جدید و 

حفظ و حریم زاینده رود است.

ادامه ساخت مصال 
در انتظار رأی دادگاه است

مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: برای آغاز کار ساخت مصال منتظر رأی دادگاه هستیم.
حس��ین اژدری در خصوص روند پیشرفت مصالی اصفهان با بیان این که مشکل اصلی افرادی هستند که 
خودشان را با نام هیأت امنا متولی این مجموعه قرار داده اند، اظهار کرد: ما در دادگاه طرح دعوی کردیم و اکنون 

پرونده از مرحله بدوی وارد مرحله تجدید نظر شده و در حال حاضر در مرحله رسیدگی است.
وی ادامه داد: نس��بت به پرونده ایراد ش��کلی گرفته نشده و قاضی نیز وارد ماهیت شده بود و به همین 

خاطر پرونده وارد مرحله تجدید نظر شد و ما الیحه و دفاعیه جدیدمان را دادیم.
اژدری با بیان این که مصال متعلق به مردم اس��ت، تصریح کرد: به هر حال س��اختمان نیز یک عمر مفید 
دارد که اگر از آن استفاده نشود از بین می رود. مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه استان اصفهان افزود: 
ما منتظر رأی دادگاه هستیم و اگر این موضوع حل شود با توجه به اعالم آمادگی شهرداری قول می دهیم 
محکم پای س��اخت مصال بایس��تیم و کار س��اخت آن را آغاز کنیم. وی درباره زمان آماده شدن مصال 
ب��رای برپایی نماز گفت: ما با همین وضع هم می توانی��م مصال را آماده برگزاری نماز کنیم، اما نماینده 
ولی فقیه در اس��تان و امام جمعه اصفهان اعتقاد دارند تا پایان کار س��اخت سقف و نصب شیشه ها این 
کار انجام نش��ود که این حرف صحیحی است، چرا که مردم این همه سال انتظار نکشیدند که در پایان 

با یک مخروبه روبه رو شوند. 
همچنین اژدری از وجود سند شش دانگ مصال به نام اوقاف خبر داد.

سرمایه گذاري 4۵ هزار میلیارد ریالي 
در مسکن مهر اصفهان

 
مدیرکل مس��کن و شهرس��ازي اس��تان اصفهان گفت: حجم کل س��رمایه گذاري در پروژه هاي مسکن 
مهر اس��تان 44 هزار و96۰ میلیارد ریال اس��ت  که از این اعتبار، 4۰ ه��زار و 64۰ میلیارد ریال مربوط 
به پروژه هاي ش��هري و چهار هزار و3۲۰ میلیارد ریال مربوط  به پروژه هاي  روس��تایي  اس��ت. محمود 
محمودزاده با اشاره به سرمایه گذاري بخش دولتي و خصوصي در پروژه هاي مسکن مهر استان افزود: از 
این میزان اعتبار در شهرها ۲7 هزار و94۰ میلیارد ریال مربوط به بخش دولتي و بیش از 1۲ هزار و7۰۰ 
میلیارد ریال سرمایه گذاري بخش خصوصي است و در روستاها دو هزار و 4۰۰ میلیارد ریال مربوط به 

بخش دولتي و بیش از یک هزار و 9۲۰ میلیارد ریال سرمایه گذاري بخش خصوصي است.
وي با بیان این که در حال حاضر16۰ هزار واحد مسکن مهر در سطح استان در حال اجراست، گفت: 58 هزار 
واحد در شهرهاي باالي ۲5 هزار نفر، 19هزار واحد در شهرهاي زیر ۲5 هزار نفر، 49 هزار واحد در شهرهاي 

جدید، ۲4 هزار واحد در روستاها و 1۰ هزار واحد نیز در بافت فرسوده در دست ساخت است.
محمودزاده با اشاره به این که نزدیک به 9 درصد مسکن مهر کل کشور در استان اصفهان در حال اجراست، 
اظهار داشت: از مجموع یک میلیون و 8۰۰ هزار واحد در دست اجرا در کشور، 16۰ هزار واحد در اصفهان 
در دست ساخت است. به گفته مدیرکل مسکن و شهرسازي استان، به زودي براي دومین بار در سال جاري 
از سوي مقامات کشوري۲۰ هزار و 33 واحد مسکن مهر در سطح استان به بهره برداري مي رسد که حجم 

سرمایه گذاري این تعداد واحد مسکوني681 میلیارد و 1۲۲ میلیون ریال است.

بازار روز

اقتصاد

مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی استان:

اجرای 37 طرح کشاورزي انتقال آب از خلیج فارس به اصفهان ممکن نیست
در شهرستان کوهرنگ 

مدیر جهاد کشاورزي کوهرنگ از اجراي 37 پروژه کشاورزي با اعتبار 1۰ میلیارد 
ریال در این شهرس��تان در س��ال جاري خبر داد. مرتضي مرادي با اعالم این خبر 
اظهار داشت: تأمین آب اراضي زیر کشت، احداث کانال هاي انتقال آب، دامپروري، 
توسعه باغات و زراعت از پروژه هاي در دست اجرا در این شهرستان است. مرادي، 
گس��ترش آموزش و ترویج کشاورزي و بهبود وضعیت صنایع تبدیلي را از طرح 
هاي در دست اجراي این اداره در کوهرنگ عنوان کرد. وي گفت: توانمندي بخش 
کش��اورزي در اشتغال روستائیان و فارغ التحصیالن این بخش زیاد است و بخش 
کش��اورزي به سرمایه گذاري بیشتر نیاز دارد. شهرس��تان کوهرنگ 115 هزار نفر 

جمعیت دارد و مرکز آن در فاصله 85 کیلومتري شهرکرد است.

استخراج 2 میلیون تن سنگ از معادن استان 
سرپرست سازمان صنایع و معادن استان اصفهان گفت: امسال ۲میلیون و 5۰۰ هزار 
تن سنگ از معادن استان اصفهان استخراج شده است. پرویزی اظهار کرد:  هزار و 
5۰۰ کارخانه فرآوري سنگ در این استان فعال است که 5۰ درصد سنگ فرآوري 
شده کشور را تولید مي کند. وی با بیان این که ساالنه حدود 5 میلیون تن سنگ از 
معادن استان اصفهان استخراج مي شود، افزود: مصرف زیاد انرژي، بهره وري پایین 

و ضایعات باال از مشکالت کنوني صنعت سنگ  استان اصفهان است.
سرپرست سازمان صنایع و معادن استان اصفهان بیان کرد: تراورتن،  ماریل، گرانیت و 
 سنگ هاي سخت و نرم از سنگ هاي تولید شده دراین استان است. وی افزود: هم اکنون

بیش از 4۰ هزار نفر در صنعت سنگ استان اصفهان مشغول به کار هستند.

2۵۰ ریال ایرانی معادل یک افغانی شد
اگر بخواهید یک افغانی)واحد پول افغانستان( را از بازار آزاد ارز خریداری کنید باید 
۲5۰ ریال بپردازید. مطابق تازه ترین گزارش ها از بازار غیررسمی ارز، نرخ خرید 
هر افغانی معادل ۲۲۰ ریال و قیمت فروش هر افغانی ۲5۰ ریال بود. همچنین قیمت 
خرید و فروش هر روپیه پاکستان نیز به ترتیب 13۰ و 17۰ ریال بود. لیره سوریه هم 
۲۲۰ ریال خریداری و ۲6۰ ریال فروخته شد. در میان کشورهای منطقه، کشوری که 
نزدیک ترین ارزش پول ملی را در مقایسه با ریال ایران دارد، ارمنستان است که هر 
درام این کشور در برابر۲8 و 38 ریال ایران خرید و فروش می شود. بر این اساس 

واحد پول این کشور نیز ۲8 تا 38 برابر ریال ایران، ارزش دارد.

 طالفروشان  
قانون مالیات بر ارزش افزوده را پذیرفتند

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: تاکنون بیش از 13 هزار طالفروش برای 
اج��رای قانون مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام و11هزار طال فروش هم اظهارنامه 
مالیاتی ارائه کرده اند. عس��کری در نشس��ت خبری با بیان این که طالفروشان در 
مسیر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار دارند و آن را اجرا می کنند افزود: 
تعداد اندکی از طالفروشان ممکن است در دریافت و درج مالیات بر ارزش افزوده 
کوتاهی کنند که براساس ماده ۲۲ قانون مالیات با آنها برخورد می شود. وی با اشاره 
به این که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، جدید و نیازمند آن است که مردم با 
این قانون بیشتر آشنا شوند افزود: یکی از علت هایی که برخی از صاحبان مشاغل 
در اجرای این قانون س��هل انگاری می کنند این است که نمی خواهند درآمدهای 
آنان شفاف شود. عسکری درباره مالیات بر ارزش افزوده سکه طال هم گفت: هم 
اکنون قانون مالیات بر ارزش افزوده برای سکه هایی که نخستین بار از طریق بانک 
مرکزی به بازار عرضه می شود اعمال شده و این مالیات برای سکه هایی که مردم 
خرید و فروش می کنند اخذ نمی ش��ود. وی افزود: بانک مرکزی برای فصل بهار 
بابت سکه هایی که برای فروش عرضه کرده 3 و نیم میلیارد تومان مالیات بر ارزش 
افزوده پرداخت کرده است و در دوره جدید هم از اول تا پانزده مهر اظهارنامه فصل 

تابستان را ارائه می کند.

بهره برداری از پل دهناش 
به جای مرکب گرگر)جره( در بازفت

سال هاي زیادي است که جمعي از اهالي روستاهاي بازفت چهارمحال و بختیاري 
از طریق مرکب مخوف گرگر)جره( از عرض رودخانه پرآب بازفت عبور مي کنند، 

اما اینک مسئوالن درحال ساخت پلي براي حل این مشکل هستند.
 فرماندار کوهرنگ از در دس��ت احداث بودن پل دهناش براي حل مش��کل ایاب 
و ذهاب ش��ماري از روس��تاهاي بازفت خبرداد و گفت: یک حلقه پل به طول 4۰ 
متر بر روي این رودخانه در حال س��اخت اس��ت که تا پایان س��ال جاري به بهره 
برداري خواهد رسید. ستارخیري افزود: اهالي حدود۲۰ روستا از جمله آب دره، دره 
 وزگاه، سورنگ ودورنگ، تپاه علیا و سفلي، دره بوران، مهدي آباد پرکي، تشنوي، 
گور گون، انجیرتون، هوشوت، تبک و دهناش در منطقه بازفت از سالیان دور تاکنون 
براي انجام کارهاي روزمره و رفتن به محل کار، تحصیل، خرید و عبور از رودخانه 
عریض بازفت باید از وسیله اي به نام گرگر )جره( استفاده کنند. آویزان شدن به این 
وسیله دست ساز و رفتن تا آن طرف رودخانه با مخاطراتي نظیر احتمال افتادن در 
آب و غرق شدن و یا قطع شدن انگشتان زیر قرقره این مرکب خطرناك روبه رو 
است. سیف اله جعفري سرپرست بخشداري بازفت گفت: پل دهناش فعال ترین 
پروژه درحال ساخت این بخش است واین امرباهدف تسریع بخشي به اجراي این 
طرح و حل مشکل ارتباط مردم مورد تأکید مسئوالن اجرایي است. وي با بیان این 
که براي تسریع بخشي به کار، پیمانکار این طرح عوض شده است، گفت: حدود 
چهار هزار نفر جمعیت روستایي و عشایري در حدود ۲۰ روستا ازمزایاي احداث 
پل دهناش بر روي رودخانه بازفت بهرمند خواهند شد. بخش بازفت در حدود۲۰۰ 

کیلومتري مرکز چهارمحال و بختیاري واقع شده است.

تزریق نقدینگی به نساجی ها 
متوقف می شود

 سرپرست س��ازمان صنایع 
و مع��ادن اس��تان اصفه��ان 
گف��ت: تزری��ق نقدینگی به 
واح��د نس��اجی کاش��ان را 
متوقف کردیم تا با بازگشت 
آن  مش��کل  س��هامداران 

برطرف شود.
رس��ول پرویزی با اشاره به 
ای��ن که صنعت ریس��ندگی 
و نساجی اس��تان اصفهان با 
وج��ود برخی ش��ایعات در 
قرار  ورشکس��تگی  معرض 

ندارد، اظهار داش��ت: کارخانه نساجی سیمین که زمانی با مشکالت فراوانی 
روبه رو بود در حال حاضر مشکل خود را برطرف کرده است.

وی ادامه داد: مشکل کارخانه نساجی کاشان این است که سهامداران تصمیمی 
برای بازگشت و افزایش سرمایه خود به منظور رفع مشکالت نگرفته اند.

سرپرس��ت سازمان صنایع و معادن استان اصفهان با بیان این که کارگران این 
کارخانه حدود چهار ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده اند، گفت: به 
منظور رفع این معضل به دنبال دریافت نقدینگی هستند تا مشکل به صورت 

ریشه ای رفع شود.
وی در ادامه افزود: از سال 385 تاکنون 175 میلیارد ریال به کارخانه نساجی 

کاشان کمک کرده ایم که تاکنون به نتیجه مطلوبی در این زمینه نرسیده ایم.
پرویزی با اش��اره به این که اکنون که با تزریق نقدینگی به نتیجه ای در مورد 
رفع مشکالت کارخانه نساجی کاشان نرسیده ایم از این پس تزریق نقدینگی 
را به این واحد صنعتی متوقف می کنیم، تصریح کرد: در حال حاضر یک هزار 

و 1۰۰ نفر به عنوان کارگر در نساجی کاشان مشغول به کار هستند.
وی در مورد مشکالتی که صنعتگران در بخش سنگ اصفهان با آن روبه رو هستند، 
تصریح کرد: هم اکنون حدود یک  هزار و 5۰۰ واحد سنگبری در استان اصفهان 

فعالیت می کنند که تاکنون پروانه بهره برداری خود را دریافت نکرده اند.
سرپرس��ت سازمان صنایع و معادن استان اصفهان تصریح کرد: شایعاتی 
ک��ه در مورد تعطیلی واحدهای س��نگبری عنوان ش��ده صحت ندارد و 
ب��ه ص��ورت نمونه در نامه نگاری که ماه پیش س��ازمان صنایع و معادن 
اس��تان با یکی از ش��هرك های صنعتی مبنی بر اع��الم تعداد واحدهای 
فعال و تعطیل س��نگبری در این ش��هرك، متوجه ش��دیم از 4۰۰ واحد 

س��نگبری تنها ش��ش واحد تعطیل ش��دند.

کمبود سرمایه و گندم 
در کارخانجات آرد اصفهان

 
رئیس انجمن صنفي همگن 
کارخانج��ات  کارفرمای��ان 
اصفهان  اس��تان  آردس��ازي 
گفت: دول��ت تعهدات خود 
یارانه ها  از هدفمن��دي  پس 
کارخانج��ات  قب��ال  در  را 
آردس��ازي محق��ق کن��د تا 
مش��کالت این کارخانجات 

برطرف شود.
محمد عصارزادگان با اشاره 
قان��ون هدفمندي  این که  به 
یارانه ه��ا در بط��ن خ��ود از 
شکوفایي اقتصاد کشور در بخش گندم، آرد و نان حکایت دارد، اظهار داشت: 
اجراي یک سویه این قانون موجب شده تا تعهدات دولت در قبال کارخانجات 

آرد سازي محقق نشود.
وي ادامه داد: بنا به گزارش انجمن، تمام اعضا در تأمین س��رمایه در گردش و 

تأمین مواد اولیه گندم با مشکالت عدیده اي روبه رو هستند.
رئیس انجمن صنفي همگن کارفرمایان کارخانجات آردس��ازي استان اصفهان 
ممنوعیت واردات گندم و تعیین قیمت تضمیني خرید گندم از کش��اورزان به 
علت پایین بودن کیفیت گندم داخلي را نیز از اهم مشکالت پیش روي اعضای 
انجمن عنوان کرد و افزود: الزم اس��ت براي سال هاي آتي تمام مسائل در نظر 
گرفته و راه حل اساسي پیش بیني شود. وي از دیگر مشکالت پیش روي اعضاي 
این انجمن را تأمین مواد اولیه)گندم( و سرمایه در گردش و مشاوره هاي علمي، 
فني و بهداشت فرآورده هاي آردي دانست و تصریح کرد: کمبود قوانین حمایتي، 
روی��ه قیمت گذاري گندم، آرد و همچنین واردات گندم و صادرات آرد از اهم 
مسائل و موضوعاتي است که انجمن بر آنها تمرکز کرده و کمابیش مشکالت 
اعضا را در این حیطه ارزیابي مي کند. رئیس انجمن صنفي همگن کارفرمایان 
کارخانجات آرد سازي استان با بیان این که این انجمن از تعداد 19 عضو تشکیل 
شده است، ادامه داد: هدف از راه اندازي آن در سال 79، اجراي ماده 1۲1 قانون 
کار جمهوري اس��المي ایران به منظور حفظ حقوق، منافع مشروع و قانوني و 
بهبود وضع اقتصادي کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه هستند، بوده 
اس��ت. وی ارتباط این انجمن با مراکز دولتي و خصوص را بسیار حیاتي و در 
راستاي حفظ حقوق و منافع تمام اعضا دانست و گفت: ضرورت حفظ منافع 
جامعه و رعایت اولویت هاي تأمین گندم، آرد و نان مورد نیاز ایجاب مي کند که 

این ارتباطات به صورت عمودي و افقي برقرار شود.

تجمع مرغداران
 در برابر وزارت بازرگانی

 ب��ر اس��اس گفته های یک منب��ع آگاه؛ نمایندگان اتحادیه ه��ا و تعاونی های 
مرغداری های سراس��ر کشور س��اعت 1۰ صبح دیروز در مقابل وزارتخانه 
بازرگان��ی در تهران تجمع کردند. این منب��ع آگاه گفت: تجمع نمایندگان و 
اتحادیه  های مرغداری  های سراسر کشور در مقابل وزارتخانه بازرگانی جنبه 
سیاس��ی ندارد و تنها به دلیل خواسته های صنفی است و این  که مسئوالن به 

خواسته  های آنها به طور جدی گوش کنند.
وی با اشاره به خواسته های کلی اتحادیه ها و تعاونی های واحدهای تولیدی مرغ 
در سراسر کشور، افزود: جلوگیری از واردات بی رویه مرغ منجمد برزیلی به بازار 
داخلی، لحاظ کردن قیمت واقعی مرغ زنده داخل با توجه به افزایش حامل  های 
انرژی و رشد چشمگیر خوراك طیور )ذرت، سویا( و جمع آوری مرغ مازاد در 

مرغداری ها از جمله درخواست های تولیدکنندگان این واحدها است.
این منبع آگاه ادامه داد: انتظار داریم سازمان پشتیبانی امور دام کشور برنامه   ها 
و فعالیت های تولیدکنندگان مرغداری ها را به جهاد کشاورزی واگذار کنند و 

تنها یک سازمان به مشکالت مرغداری ها رسیدگی کند.
وی با اشاره به تولیدات مرغ مازاد بر نیاز داخل استان در ماه مبارك رمضان، 
تصریح کرد: طی دو ماه گذشته در مورد احتمال وجود مرغ مازاد به مسئوالن 
دولتی پیغام هایی داده شده بود، اما تاکنون هیچ برنامه خاصي توسط آنها براي 

تنظیم بازار تدارك دیده نشده است.
ای��ن منب��ع آگاه تأکید کرد: با وجود مرغ مازاد بر نی��از بازار داخلی؛ واردات 
بی رویه مرغ منجمد برزیلی در کش��ور افزایش داش��ته و اکنون تنها 14 روز 

دیگر به تاریخ انقضای مصرف این نوع مرغ  ها باقی مانده است.
وی ادامه داد: ما از مس��ئوالن درخواس��ت داریم که با همت واالی خود به 
کمک تولیدکنندگان داخلی مرغ بیایند و با ممنوعیت واردات مرغ برزیلی به 

داخل کشور به حمایت از مرغداران بپردازند.
بر اس��اس این گزارش، نمایندگان تش��کل  های اس��تان اصفه��ان )از هر 
تش��کلی یک نماینده( طی ۲۰ روز گذشته برای اطالع مسئوالن استانی از 
وضعیت بازار مرغ ابتدا در پش��تیبانی و سپس در ساختمان دو استانداری 
حضور یافتند که این مس��أله س��بب ناراحتی یکی از مسئوالن استانداری 

ش��ده  بود.
پس از حضور نمایندگان تش��کل  های اس��تان اصفهان، مسئوالن پشتیبانی و 
استانداری اصفهان قول حمایت و همکاری دادند اما پس از گذشت ۲۰ روز، 
وعده آنها هنوز محقق نش��ده و مرغ های مازاد استان در دست تولیدکنندگان 
مانده اس��ت. گفتنی است که مرغ زنده اکنون در مقابل درب مرغداری ها در 
استان اصفهان با قیمت 18۰۰ تومان به فروش می رسد که مرغداری ها برای 

هر کیلوگرم مرغ زنده با 85۰ تومان ضرر روبه رو می شوند.

 قیمت تمام شده
 مؤلفه اصلي تولید کاال است

مدیر حس��ابداری صنعتی ذوب آهن اصفه��ان گفت: برای ادامه تولید یک کاال یا ارائه خدمات 
و ی��ا فروش محص��ول و خدمات یک��ی از مؤلفه های اصل��ی تصمیم گیری، قیمت تمام ش��ده 
اس��ت. س��عید امید قائمی اظهار داش��ت: محاس��به قیمت تمام ش��ده در ذوب آهن قدمتی به 
طول عمر ذوب آهن دارد که از ابتدای تأس��یس توس��ط مدیریت امور اقتصادی )سابق( انجام 

می پذیرف��ت.
وی ادامه داد: این محاسبات در ابتدا به صورت دستی و طی سنوات 69-1368 به صورت کامپیوتری 
طراحی و با امکانات بس��یار محدود تاکنون انجام می گرفت که البته انتقال سیس��تم دس��تی به سیستم 
کامپیوتری با امکانات بسیار محدود آن زمان یکی از اقدامات قابل تحسین کارشناسان و مدیران وقت 

شرکت بود.
مدیر حس��ابداری صنعتی ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: با ایجاد حس��ابداری صنعتی در حوزه مالی 
و اقتصادی با همکاری خدمات کامپیوتری سیس��تم قیمت تمام ش��ده شرکت بازبینی شد ولی با ورود 

شرکت به بحث ERP، سیستم مذکور عملیاتی نشد.
 ،ERP وی با بیان کاس��تی های سیستم سنتی بهای تمام ش��ده بیان داشت: با حرکت شرکت به سمت
انتظار بر این بود که از مجموعه ماژول های هفده گانه خریداری شده برای شرکت بتوان سیستم قیمت 

تمام شده مناسبی نیز فراهم کرد.
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زاینده رود
مدیر عامل سازمان فاوا شهرداری اصفهان با تأکید 
بر این که اکنون نزدی��ک به ۲۰ خدمت الکترونیکی از 
طریق پرتال ش��هرداری به ش��هروندان ارائه می شود، 
اعالم کرد که این خدمات تا پایان برنامه پنج س��اله اول 
توس��عه فاوا شهرداری یعنی س��ال 139۲ به حدود 5۰ 

خدمت الکترونیکی خواهد رسید.
به نقل از روابط عمومی سازمان فاوا شهرداری اصفهان 
همایون یزدان پن��اه، در مصاحبه با برنامه زاویه صدای 
اصفه��ان با اعالم این مطلب اف��زود: در یک برنامه پنج 
ساله قرار است با فراهم نمودن زیرساخت های مناسب 
و ارائه خدمات مورد نیاز شهروندان به سطح قابل قبولی 
از شهرداری الکترونیکی در اصفهان برسیم که در حال 

حاضر در سال چهارم این برنامه قرار داریم. 
وی یک��ی از راهبرده��ای مهم ش��هرداری اصفهان را 
توس��عه ارائ��ه خدم��ات الکترونیکی از طری��ق پرتال 
شهرداری به نشانی www.isfahan.ir است دانست 
و افزود: عوارض نوسازی و عوارض خودرو، پرداخت 
عوارض خودرو، ثبت نام الکترونیکی در مراکز فرهنگی، 
تفریحی ش��هرداری، اط��الع از معاینه فن��ی و دریافت 
نوبت معاینه فنی خ��ودرو، اطالع از اعتبار کارت بلیط 
الکترونیکی، مشاهده تصویر زنده دوربین های ترافیکی 
از تقاطع های شهر، مش��اهده آمار پروژه های عمرانی 
ش��هرداری، خدم��ات آرامس��تان ها مانند جس��تجوی 
الکترونیک��ی قبور اموات از جمله خدمات ارائه ش��ده 

در این پرتال است. 
وی در ادام��ه ب��ا اش��اره به نزدیک ش��دن م��اه مهر و 
بازگش��ایی مدارس و ارائه خدمات بیشتر و مطلوب تر 
در حوزه حم��ل و نقل عمومی ادامه داد: ارائه خدمات 
در حوزه حمل و نقل عمومی در دو مقوله قابل بررسی 

است. 
مدیر عامل س��ازمان فاوا شهرداری اصفهان اضافه کرد: 
ابتدا توسعه امکانات سخت افزاری مانند افزایش تعداد 
 BRT اتوبوس ها، افزایش خطوط یا راه اندازی خطوط
در ن��اوگان حمل و نقل عمومی و افزایش خدمات نرم 

افزاری است. 

یزدان پناه بیش��ترین مشکل را در مباحث مدیریت این 
حوزه و خدمات نرم افزاری عنوان کرد و اظهار داشت 
خوش��بختانه برای رفع این مشکل با همکاری شرکت 
واحد اتوبوس��رانی، معاونت پژوه��ش، برنامه ریزی و 
فن��اوری اطالعات و س��ازمان فاوا ش��هرداری اصفهان 
پروژه ای با عنوان AVL در ش��هرداری اصفهان برنامه 

ریزی و فاز اول آن اجرا شد. 
وی با اش��اره به این که س��امانه AVL با مش��خصات 
مربوط برای اولین بار در کش��ور و کالنش��هر اصفهان 
راه اندازی ش��ده، تصریح کرد: س��امانه AVL بر روی 
5۰۰ دستگاه اتوبوس نصب گردیده و به یاری خدا در 
آینده ای نزدیک کلیه ناوگان شرکت واحد اتوبوسرانی 

که حدود 1۲۰۰ دس��تگاه می باشد به این سامانه مجهز 
می شوند. وی با اشاره به نحوه فعالیت و ارائه خدمات 
این سامانه توضیح داد: این سامانه اطالعات اتوبوس ها 
را به سرورهای مرکز داده شهرداری اصفهان مستقر در 
س��ازمان فاوا منتقل می کند و به وس��یله این اطالعات 
مرکز کنترل ش��رکت واح��د اتوبوس ران��ی می تواند 
موقعیت اتوبوس در هر ساعت از شبانه روز را مشاهده 
و گزارش��ات مختلف کارکردهای هر اتوبوس و راننده 
آن را دریاف��ت نموده و برای خدمات رس��انی بهتر به 

شهروندان برنامه ریزی نماید. 
ی��زدان پناه ب��ه دیگر فعالیت ها و خدم��ات این حوزه 
اش��اره کرد و گفت: همزمان با راه اندازی این س��امانه، 

دو ایس��تگاه بحران��ی در می��دان ام��ام حس��ین)ع( و 
چهارسوق به نمایشگر ایس��تگاه مجهز شده که توسط 
این نمایشگرها اطالعات نزدیکترین دو اتوبوس به این 
ایستگاه ها شامل زمان رسیدن آنها و کد خط مربوط به 
مسافرین اطالع رس��انی می گردد و در فاز بعدی قرار 

است ۲۰ ایستگاه به این سامانه مجهز شوند. 
وی با تأکید بر اس��تفاده و استقبال شهروندان از کارت 
بلیط الکترونیکی در اصفهان افزود: در س��ال گذش��ته 
با همکاری ش��رکت واحد اتوبوسرانی، معاونت برنامه 
ری��زی، پژوهش و فن��اوری اطالعات و س��ازمان فاوا 
ش��هرداری اصفه��ان با ح��ذف بلیط ه��ای کاغذی و 
جایگزین کردن کارت بلیط الکترونیکی گام مؤثری در 
راستای ارائه خدمات الکترونیکی درحوزه حمل و نقل 
عمومی برداش��ته شد که خوشبختانه مردم نیز به خوبی 
از این طرح اس��تقبال کردند. این در حالی است که این 
طرح در حال حاضر در هیچ شهری به طور کامل اجرا 
نش��د و اصفهان اولین شهری است که این پروژه ها را 

به طور کامل اجرا نموده است. 
وی در ادامه با اشاره به خشک شدن زاینده رود تصریح 
ک��رد: یکی از عوامل مهم خش��کی زاینده رود آلودگی 
محیط زیس��ت، گرم ش��دن زمین بوده که با استفاده از 
توس��عه خدمات الکترونیکی و کاه��ش آلودگی هوا و 
محیط زیس��ت می توان در این راس��تا گام برداشت و 
امیدوارم در آینده دوباره شاهد زیبایی و شادابی زاینده 

رود و اصفهان باشیم. 
مدیرعامل س��ازمان فاوا ش��هرداری اصفهان در پایان با 
قدردان��ی از هم��کاری و حمایت ش��هروندان در ارائه 
خدمات الکترونیکی بیان داش��ت: از همه ش��هروندان 
ک��ه در ارائه خدمات الکترونیکی ما را حمایت و یاری 
نمودن��د و با درخواس��ت های خ��ود از طریق صدا و 
سیما، مطبوعات و رس��انه ها و سامانه 137 شهرداری 
م��ا را در جهت ارائه و توس��عه ای��ن خدمات ترغیب 
و تش��ویق می کنند تش��کر می نمایم و امی��دوارم در 
آین��ده با اجرای پروژه های م��ورد نیاز و ارائه خدمات 
الکترونیکی بیش��تر، در راستای خدمات رسانی به مردم 

عزیز اصفهان گام های ارزنده تری برداریم.

 الدن سلطانی
فرمانده انتظامی اس��تان اصفهان در یک نشست خبری 
گف��ت: از نظر نظارت تصویری پلیس در داخل ش��هر 
در رده س��ومین اس��تان کش��ور هستیم. س��ردار کرمی 
تصریح کرد: تا پایان امس��ال سه مسیر جاده ای اصفهان 
تحت کنت��رل نظ��ارت تصوی��ری ق��رار می گیرند که 
عبارتن��د از: بزرگ��راه امیرکبیر، اصفهان- فوالدش��هر و 
 جاده قدیم اصفهان- تهران از س��مت ش��اهین شهر و 

میمه.
وی در بخش دیگر سخنان درباره برنامه های پلیس در 
خصوص بازگشایی مدارس و دانشگاه ها افزود: در این 
مقط��ع زمانی با توجه به این که م��ردم برای خریدهای 
وس��ایل دانش آموزان به بازار بیش��تر مراجعه می کنند، 

بنابرای��ن طرح های وی��ژه ای داریم که ش��امل افزایش 
گش��ت ها و کنترل ه��ای وی��ژه در داخل بازار و ش��هر 
می ش��ود. گفتنی اس��ت: این کنترل ها ت��ا 15 روز اول 

مهرماه به صورت ویژه انجام می شود. 
فرمانده انتظامی اس��تان اصفه��ان همچنین درباره طرح 
عفاف و حجاب خاطرنش��ان کرد: در سه نقطه اصفهان 
به صورت آزمایش��ی سه ایستگاه عفاف و حجاب دایر 
ش��ده اس��ت. س��ردار کرمی گفت: محل اس��تقرار این 
ایستگاه ها ش��امل مقابل هتل پل، چهارراه نظر و مقابل 
مجتمع پارك می باش��د که قرار است مشاورینی در این 

مکان ها مستقر باشند.
وی همچنین درباره آمار جرایم در اس��تان تصریح کرد: 
رشد جرایم 13 گانه در چهارماهه اول امسال ۲7 درصد 
بود که رق��م با چهار درصد کاه��ش در پنج ماهه اول 

امسال به ۲3 درصد رسیده است. فرمانده انتظامی استان 
اصفهان ضمن اش��اره به 36۰ هزار عملیات انجام شده 
پلیس 11۰ گفت: تماس های عملیاتی در پنج ماهه اول 
امس��ال از افزایش 9 درصدی برخوردار بوده به طوری 
ک��ه از 9۰۰ هزار تماس برقرار ش��ده جهت 36۰ هزار 

تماس عملیات پلیس انجام شده است.
سردار کرمی درباره آمار جرایم خشن نیز تصریح کرد: 
این جرایم در چهارماهه اول امسال هشت درصد رشد 
داش��ته که اکنون به شش درصد رس��یده است. این در 
حالی اس��ت که کل جرایم شامل مالی، نزاع، درگیری، 
مفاس��د اجتماع��ی و... در چهار ماهه اول امس��ال 14 
درصد رشد داش��ته و در پنج ماهه اول با چهار درصد 

کاهش 1۰ درصد رسیده است.
وی در ادام��ه درب��اره برنامه های هفته نی��روی انتظامی 

گفت: ما نمی خواهیم که امسال برای نشان دادن اقتدار 
و توانمندی ه��ای پلیس بر رزمایش ه��ا و رژه ها تأکید 
کنیم بلک��ه در نظر داریم این اقتدار را در عمل نش��ان 
دهیم و این که در محله ها س��رقت یا توزیع مواد مخدر 

و... صورت نگیرد و نشان از اقتدار پلیس است. 
سردار کرمی نقطه هدف برنامه های پلیس ها در حاشیه 
ش��هرها، ترمینال ها و محله ها و... عنوان و خاطرنش��ان 
ک��رد: چون این برنامه ها همزمان با بازگش��ایی مدارس 
و دانش��گاه ها در مهرماه انجام می شود اجرای مواردی 
مرتب��ط با نظ��م اجتماع��ی و انضباط از طری��ق مقاله 
نویس��ی توس��ط دانش آموزان و نیز اجرای نشست ها 
تخصص��ی در ارتباط با س��هم دس��تگاه ها در امنیت با 
 همکاری صدا و س��یما از اهداف امسال پلیس به شمار 

می رود. 

اخبار 

حوادث

جامعه

دستگیری یک مأمورنما در اصفهان 
زاینده رود

 فردی که تحت عنوان مأمور در شهر اصفهان از تعدادی واحد صنفی اخاذی و 
سوءاستفاده کرده بود، توسط مأموران پلیس امنیت عمومی استان شناسایی و دستگیر 

شد. 
سرهنگ میر عباس صوفی وند رئیس پلیس امنیت عمومی استان اصفهان با اعالم این 
مطلب اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر این که فردی با جعل عنوان و معرفی 
خود به عنوان مأمور اقدام به اخاذی و سوء استفاده از شهروندان کرده بود موضوع در 
دستور کار مأموران اداره عملیات این پلیس قرار گرفت. وی افزود: با انجام تحقیقات 
میدانی گسترده و تشکیل اکیپ های محسوس و نامحسوس مخفیگاه این فرد اخاذ مورد 
شناسایی قرار گرفت. به نقل از پایگاه اطالع رسانی پلیس این مقام مسئول تصریح کرد: 
با هماهنگی مقام قضایی مأموران به محل مورد نظر اعزام و طی یک عملیات ویژه متهم 
دستگیر و به پلیس امنیت عمومی استان انتقال داده شد. سرهنگ صوفی وند در پایان با 
بیان این که این فرد شیاد با صراحت به چندین فقره اخاذی تحت پوشش مأمور اقرار 
کرده اس��ت خاطر نشان کرد: متهم به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل 

مراجع قضایی شد.

دستگیری دو قلوی سارق در اصفهان
زاینده رود

مأموران کالنتری ۲۰ اصفهان روزگذشته دو قلویی را که اقدام به سرقت طالجات  
اطفال می کردند شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با اعالم این مطلب اظهار داشت: در پی وقوع چند 
فقره س��رقت طالجات اطفال و دادخواهی ش��هروندان اصفهانی موضوع به صورت 
ویژه در دستور کار مأموران کالنتری ۲۰ این فرماندهی قرار گرفت.سرهنگ بختیاری 
افزود: مأموران با انجام تحقیقات گس��ترده و همچنین تشکیل اکیپ های محسوس و 
نامحسوس و پوشش سطح حوزه استحفاظی نهایتاً عامالن سرقت های مذکور شناسایی 
شدند. این مقام مسئول تصریح کرد: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضایی به مخفیگاه 
متهمان اعزام و در یک عملیات غافلگیرانه هردو سارق دستگیر شدند. به نقل از مرکز 
اطالع رسانی پلیس، رئیس پلس مرکز استان در ادامه گفت: متهمان که دو قلو و سعید و 
حمید- الف نام دارند و هر دو ۲6 ساله هستند پس از انتقال به کالنتری به بزه انتسابی 
اقرار کردند. س��رهنگ بختیاری در پایان با بیان این که تاکنون تمامی مالباختگان مورد 
شناس��ایی قرار گرفته اند خاطر نشان کرد :متهمان به همراه پرونده جهت سیر مراحل 

قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

رئیس کل دادگستری اصفهان دستگیری 
دوتن از زندانیان فراری را تأیید کرد 

رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: تاکنون فقط دوتن از زندانیان فراری از زندان 
مرکزی این شهر دستگیر شده اند.  

غالمرضا انصاری تصریح کرد: عملیات پلیسی برای دستگیری چهار زندانی دیگر در 
حال انجام است. پیش از این بعضی سایت های خبری از دستگیری سه تن از زندانیان 
فراری اصفهان خبر داده بودند که رئیس کل دادگستری اصفهان فقط دستگیری دو نفر 
را تأیید کرد. به نقل ایرنا، انصاری گفت: نفر اول زندانیان فراری که طراح عملیات فرار 
بود چند روز پس از فرار در منطقه شوشتر در استان خوزستان دستگیر شد. وی افزود:  
هفته قبل نیز دومین زندانی فراری در همین استان در منطقه مسجد سلیمان دستگیر شد. 
وی گفت: زندانیان فراری پس از دستگیری تحویل زندان اصفهان شده اند. شش تن از 
زندانیان محبوس در زندان مرکزی اصفهان دهم تیرماه سالجاری با حفر یک تونل حدود 
3۰ متری از زندان مرکزی اصفهان فرار کردند. زندانیان فراری به جرایم مختلف ازجمله 

سرقت مسلحانه به زندان های طویل المدت محکوم شده اند. 

بر اساس برنامه اصفهان ۹۵؛

تعداد شهرستان های اصفهان ۵۰ خدمت الکترونیکی از طریق پرتال شهرداری ارائه می شود
به 2۵ مورد می رسد

معاون سیاس��ی امنیتی اس��تاندار اصفهان گفت: هفته آینده تعداد شهرس��تان های 
اصفهان از ۲3 به ۲5 شهرس��تان می رس��د. در جلسه شورای اداری استان اصفهان 
با بیان این که از مدت ها قبل افزایش شهرس��تان های اس��تان اصفهان را بررسی 
 می کردی��م، اظهار داش��ت: هم اکن��ون تمامی مراحل آن در دول��ت صورت گرفته

است. 
وی افزود: در حال حاضر تعداد شهرس��تان های استان اصفهان ۲3 مورد است که 
قصد داریم در هفته های آینده به تعداد آن بیافزاییم. به نقل ازمهر معاون سیاس��ی 
امنیتی استاندار اصفهان در ادامه با بیان این که تمامی تمهیدات برای برگزاری یک 
انتخابات باش��کوه برای نهمین دوره مجلس ش��ورای در استان تدارك دیده شده، 
تصریح کرد: برگزاری انتخاباتی س��الم و بدون حاشیه و همچنین مشارکت بیشتر 
و حداکثری مردم از جمله برنامه های س��تاد انتخابات اس��تان در این دوره است.
اسماعیلی یادآور شد: درصدد هس��تیم تا پایان شهریورماه تمامی مناصب سیاسی 
خالی شهرس��تان ها را انتخاب کنیم تا در ابتدای پاییز تیم سیاسی شهرستان های 
اس��تان بسته ش��ود.وی با اش��اره به این که فوریت طرح افزایش تعداد نمایندگان 
اس��تان اصفهان در مجلس شورای اسالمی به تصویب نرسید، گفت: انتظار داریم 

این طرح با رسیدن به این دوره در مورد استان اصفهان اجرایی شود. 

در چهارمحال و بختیاری؛
جرم 34 درصد زندانیان مواد مخدر است

مدیرکل زندان های چهارمحال و بختیاری گفت: در حال حاضر جرم حدود 34 درصد 
از زندانیان این استان مرتبط با جرایم گروه مواد مخدر است. علی نظری در گفتگو با 
فارس اظهار داشت: در کشور ما متأسفانه مرتکبان جرایم حوزه مواد مخدر بیشترین رقم 

زندانیان را به خود اختصاص داده اند.
وی به برخی تمهیدات اندیش��یده شده برای اصالح رفتار زندانیان اشاره کرد و افزود: 
زندان در نظام جمهوری اس��المی ایران وس��یله ای است برای تنبیه، تأدیب، اصالح و 
تربیت انسان های خطاکار، برای نیل به این هدف مهم متناسب با شخصیت و نیازهای 
زندانیان برنامه های گوناگونی در عرصه های آموزشی، فرهنگی، حرفه آموزی، اشتغال، 
وزرش��ی، هنری و رفتار درمانی در نظر گرفته ش��ده اس��ت. نظری با تأکید بر این که 
تمامی امور باید مبتنی بر تعالیم اس��المی بوده و روح فرهنگ دینی بر همه فعالیت ها 
حاکم ش��ود، گفت: در راستای اصالح شخصیت انسان که مهم تر از اصالح رفتار وی 
است، روان درمانی نقش بسزایی دارد، این روش علمی هم در مشاوره های روان درمانی 
و اجتماعی سطح جامعه اثربخش است و هم در برنامه اصالح شخصیت زندانیانی که 
در برنامه های روان درمانی شرکت دارند. مدیرکل زندان های چهارمحال و بختیاری در 
ادامه با اش��اره به آمار زندانیان زن این اس��تان گفت: در حال حاضر حدود یک تا 1/5 
درصد زندانیان این استان را زن ها تشکیل می دهند که جرایم آنها بیشتر مختص به مواد 
مخدر و در سایر موارد جرایم مالی و اخالقی است. وی در خصوص تأثیر آموزش های 
مهارتی برای مددجویان در تقویت شخصیت و منزلت اجتماعی  ایشان، گفت: یادگیری 
و حرفه آموزی بی ش��ک می تواند نتیجه مثبتی در برخورد اجتماعی زندانیان داش��ته 
باشد. نظری ادامه داد: بر همین اساس در سال  جاری با امضای تفاهمنامه ای با سازمان 
فنی و حرفه ای، 1۰۰ دوره آموزش��ی حرفه آموزی برای مددجویان با بیش از 15 رشته 
پیش بینی ش��ده اس��ت. وی عمده ترین دلیل انحراف و بزهکاری اشخاص و در نتیجه 
بروز آسیب های اجتماعی را ضعف فرهنگی این افراد و کم توجهی به مسائل دینی و 
معنوی دانست و گفت: برای برطرف کردن این نقیصه باید عالوه بر ارتقای فعالیت های 

فرهنگی و فراگیر کردن آن، این فعالیت ها بر مبانی دینی و اسالمی استوار شوند. 

سرقت به وسیله آب میوه مسموم
 مهرناز مهربان

یک سارق سابقه دار با شناسایی 
طعمه های خود آنها را با آبمیوه 
ام��وال  و  بی ه��وش  مس��موم 
و وج��وه نقدش��ان را س��رقت 

می کرد.
این متهم ک��ه نادر ن��ام دارد از 
مجرمان س��ابقه داری است که 
هفت بار به اتهام ارتکاب سرقت 
به روش بیهوش��ی دستگیر و به 
تازگ��ی از زندان آزاد ش��ده بود که دوباره پ��س از آزادی به همان روش 

اقدام به سرقت می کرد. 
وی در اظهارات��ش ب��ه پلیس گفت: پس از آزادی از زندان با پرس��ه زنی 
در پایانه های مس��افرتی قطار و اتوبوس های بین ش��هری، ابتدا افراد را 
شناسایی کرده و پس از طرح دوستی از اعتماد آنها سوءاستفاده می نمودم. 
بع��د به آنه��ا آب میوه تعارف می ک��ردم. آنها بی خب��ر از این که آبمیوه 
مس��موم است، پس از نوشیدن بیهوش می ش��دند. سپس من نقشه خود 
را عملی کرده و عالوه بر وجوه نقد دیگر اموال باارزشش��ان را س��رقت 

می کردم و از محل متواری می شدم. 
گفتن��ی اس��ت این متهم چن��د روز قبل از دس��تگیری ب��ا روش مذکور 
ام��وال تع��دادی از مس��افران قطار را س��رقت کرده بود که ای��ن افراد به 
پلی��س راه آه��ن مراجع��ه و ماج��را را توضی��ح دادند. س��پس با چهره 
ن��گاری توس��ط این مالباختگان، پلی��س چهره اولیه این مته��م را تهیه و 
تعقی��ب وی آغاز ش��د تا این که ش��ش روز بعد از این ماج��را، مأموران 
ایس��تگاه راه آه��ن در حی��ن گش��ت زنی موفق به شناس��ایی ف��ردی با 
 مش��خصات متهم تحت تعقیب ش��دند. بنابراین وی را بالفاصله دستگیر 
کردند. ش��ایان ذکر است که در بازرسی از وی تعدادی پاکت های آبمیوه 
کشف شد که با انجام تحقیقات مقدماتی از سوی مأموران، وی به مسموم 
بودن آبمیوه ها اعتراف کرد. با حضور مالباختگان در مرکز پلیس، بیش��تر 
افراد، متهم دستگیر شده را به عنوان سارق وجوه نقد و دیگر اموال همراه 
خود معرفی و مورد شناسایی قرار دادند.  پلیس اعالم کرد که با اعترافات 
صریح متهم درباره ارتکاب ده ها فقره سرقت به شیوه بیهوشی و شناسایی 
تع��دادی از مالباخت��گان که اغلب آنها در ایس��تگاه راه آهن و پایانه های 
مسافربری مورد سرقت اموال قرار گرفته اند، دستور انتشار بدون پوشش 

چهره متهم صادر شده است. 
در اطالعیه پلیس آمده است که از همه مالباختگانی که موفق به شناسایی 
متهم ش��ده اند درخواست می شود که برای طرح شکایت خود به پایگاه 
هفت��م پلیس آگاهی تهران بزرگ مراجعه کنند. همچنین از س��ایر افرادی 
که از دیگر اقدامات محرمانه متهم اطالعاتی در اختیار دارند، درخواست 
می شود هرگونه اطالعات خود را از طریق شماره تماس ۲18648۰6 در 

اختیار پلیس آگاهی قرار دهند.

 مریم پدریان
انس��ان اندیشمند از آغاز خودشناس��ی دریافت که بقای اجتماع او با آشوب 
و زورگویی امکان ندارد و ناچار باید قواعدی بر روابط اش��خاص، از جهتی 
ک��ه عضو جامعه اند، حکومت کند و ما امروز مجموع این قواعد را »حقوق« 
می نامید. همچنین برای تنظیم رواب��ط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق 
ب��رای هر کس امتیازهای��ی در برابر دیگران می شناس��د و توان خاصی به او 
می بخش��د. این امتیاز و توانایی را »حق« می نامند که جمع آن حقوق اس��ت 
و حقوق فردی نیز گفته می ش��ود. حق حیات، ح��ق مالکیت، حق آزادی و 
ش��غل و حق زوجیت به اعتبار معنی اخیر اس��ت که گاه ب��ا عنوان »حقوق 
 بشر« مورد حمایت قرار می گیرد، که ما در این مطلب به حق زوجیت اشاره 

می کنیم:
در روابط زن و ش��وهر برای هر یک از این دو حقوقی در نظر گرفته شده و 
تکالیفی نیز مقرر گشته است. این حقوق و تکالیف به حکم قانون و به سبب 
ازدواج ب��ه وجود می آید. هر چند در مواردی که طرفین با یکدیگر س��ازگار 
باش��ند هر یک می تواند )و عماًل زن و شوهرهای بامحبت چنین می کنند( از 
برخی حقوق خود صرفنظر کرده و یا انجام پاره ای تکالیف را از طرف دیگر 
نخواه��د، اما از لحاظ قانونی الزم اس��ت حدود حق��وق و وظایف هر کدام 
مشخص باشد. تا به هنگام اختالف بتوان به آسانی بین آن دو داوری نمود. با 
این وصف ناگفته پیداست که در زمینه روابط زن و شوهر آنچه واقعاً کارساز 
است عالقه و محبت و صمیمیت و صفا است و زمانی که کار طرفین به داور 
و دادرس و دادگاه برس��د به زحمت می توان خانواده را از پراکندگی و زن و 

شوهر را از جدایی رهانید.
از دی��دگاه قانون��ی و حقوقی، روابط زن و ش��وهر گاه جنبه مالی دارد و گاه 
جنبه غیرمالی. از جنبه های مالی تحت عنوان مهر، نفقه و جهیزیه، که در این 
زمینه تکلیف متوجه ش��وهر و حق از آن زن اس��ت. شوهر مکلف است که 
به همس��ر خود مهر بپردازد، زن مالک مهر می ش��ود و می تواند آن را مطالبه 
کند. اما در مقابل زن موظف به آوردن جهیزیه به خانه شوهر نیست و آنچه 
را هم به دلخواه، یا براس��اس عرف جامعه، به عنوان جهیزیه به همراه بیاورد 
متعلق به خود اوست و به حاکمیت شوهر درنمی آید. تأمین مخارج زندگی 
زن نیز برعهده شوهر است و زن هر چند توانگر باشد، قانوناً وظیفه ندارد در 
این زمینه مشارکت کرده سهمی از این مسئولیت را برعهده بگیرد. همچنین 
در روابط غیرمالی می توان گفت تقریباً مطلب به عکس اس��ت یعنی در این 
قسمت تکالیف بیشتر به عهده زن و حقوق متعلق به شوهر است. با این همه 
انصاف باید از یکس��و مرزبندی دقیق بین روابط مالی و غیرمالی به گونه ای 
که در قانون منعکس اس��ت در عمل امکان پذیر نیست، از سوی دیگر زن و 
ش��وهر اگر بخواهند همواره حق و تکلیف یکدیگر را به رخ بکشند و بدان 
اس��تناد کنند زندگی خانوادگی به جلسه دادگاه بدل شده، روابطی که باید در 
اصل برمبنای عاطفه و محبت باشد به سستی خواهد گرایید. چنین نتیجه ای 
نه تنها مطلوب نیست بلکه منظور و هدف قانون هم نبوده، با برخی تکالیف 
صریح قانونی نیز مغایر و ناسازگار است. از این رو در بیان حقوق و تکالیف 

قصد آن نداریم تا زن و ش��وهر را 
به گردنکشی قانونی واداریم، بلکه 
درست برعکس بدین امید بحث 
حق و تکلیف را به میان می کشیم 
که صاحبان حق ح��د خویش را 
بشناس��ند و از ط��رف خود، بیش 
از آنچه قانون��ی مجازند، تکلیفی 
نخواهند و به ویژه از سوءاستفاده 
از برخی تعبیرها، مانند ریاس��ت 
شوهر بر خانواده جلوگیری شود. 

به گفته قانون مدنی پس از آن که ازدواج به طور صحیح واقع شد، روابط زن 
و شوهری به وجود آمده و حقوق و تکالیف زن و شوهر در مقابل همدیگر 
برقرار می ش��ود. این حقیقت را به طور کامل قبول داریم که در روابط زن و 
شوهر محبت و صمیمیت بیش از قانون و حقوق می تواند کارساز باشد اما اگر 
صمیمیت یک طرف مورد بهره برداری نادرست طرف دیگر قرار گیرد نتیجه به 
طور حتم نامطلوب خواهد بود. چه بسا زنانی که گول چرب زبانی های مردانی 
ناپاك و هوسباز را خورده اند و به سبب ندانستن حقوق قانونی خویش دچار 

سیه روزی شده اند.
رابطه زناشویی و پیمان ازدواج بین زن و شوهر هر چند دایمی نامیده می شود 
اما چون زندگی انس��ان محدود اس��ت روزی این ارتباط هم پایان می پذیرد. 
پایان ارتباط ازدواج یا به صورت طالق است و یا با مرگ یکی از دو همسر 
صورت می گیرد در هر دو صورت به نظر می آید که پایانی است دردناك زیرا 
اولی نشانه ناسازگاری است و دومی جدایی همیشگی. همچنین در مواردی 
که ازدواج با مرگ یکی از دو همس��ر به پایان می رسد چند مسأله از دیدگاه 
حقوقی و قانونی مطرح می شود. نخست آن که زن یا شوهری که زنده است 
از همسر مرده خود ارث می برد. دوم اگر شوهر کارمند دولت بوده یا به طریق 
دیگری مشمول بیمه بازنشستگی و وظیفه باشد زن می تواند از حقوق وظیفه 
ش��وهر استفاده کند. سومین نکته این اس��ت که او هر چند از نظر عاطفی و 
احساسی بسیاری از زنان شوهر مرده و برخی از مردانی که همسر خود را از 
دس��ت داده اند، به ویژه اگر در سنین باالی زندگی باشد از اختیار همسر تازه 
خودداری می کنند و با خاطره همس��ر مرده زندگی را س��پری می کنند. اما از 
لحاظ فقهی و قانونی، شوهر پس از مرگ زن می تواند بالفاصله با زن دیگری 
ازدواج کند ولی زن باید مدتی صبر کند. این مدت را عده وفات که چهار ماه 
و ده روز است مگر در مواردی که زن آبستن باشد می نامند که پس از پایان 

آن زن می تواند شوهر اختیار کند.
از آن ج��ا که با مرگ ش��وهر تکلیف او درباره تأمین مخ��ارج زندگی پایان 
می پذی��رد. زن ش��وهر مرده هر چند بای��د عده نگهدارد ول��ی در صورت 
ع��ده تأمین زندگیش به عهده خود اوس��ت این حکم ک��ه از دیدگاه قانونی 
ب��ا اصول حقوقی س��ازگار اس��ت در عمل می تواند مش��کل آفرین باش��د. 
 خوش��بختانه در بس��یاری موارد عواطف خانوادگی خشکی قانون را جبران 

می کند.

تا پایان امسال؛
سه مسیر جاده ای اصفهان تحت کنترل نظارت تصویری قرار می گیرند

حقوق و تکالیف زن و شوهر
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فرهنگ و هنر
سینما

کوتاه از چهارمحال و بختیاری اخبار کوتاه

سرمایه گذاری روی آثار هنری، 
فارغ از هر گرایش

یک منتقد س��ینما گفت: س��رمایه گذاری بر روی آثار هنری باید فارغ از هر دید و 
گرایشی صورت بگیرد. سیاوش گلشیری در گفتگو با ایسنا با بیان این که اتفاقاتی 
که در عرصه هنرهای تجس��می در دهه های اخیر در آمریکا یا کش��ورهای دیگر 
رخ داده توس��ط هنرمندان��ی بوده که بس��یار خالقانه عمل کرده ان��د، افزود: برای 
مثال، هنرمندانی در آمریکای ش��مالی، آثاری را به شیوه هنر پاپ آرت آفریدند که 
از لح��اظ جنبه های هنری، فاقد ارزش بود، اما به علت نگاه متفاوتی که داش��ت، 
از لحاظ مالی میلیون ها دالر خرید و فروش ش��د. وی با اش��اره به این که سرمایه 
گذاری بر روی آثار هنری، باید فارغ از هر دید و گرایش��ی صورت بگیرد، اظهار 
داش��ت: در این صورت است که حرکت به س��وی هنری صورت می گیرد که از 
دل هنرمند تراویده است. گلشیری با بیان این که در راستای دید و گرایشی خاص 
عمل کردن، باعث می شود هنر رنگ و لعاب های مختلف اعتقادی و ایدئولوژیک 
ب��ه خود بگیرد، اضافه کرد: هنر و اقتصادی عمل کردن با همدیگر تضادی ندارند 
و پول س��از بودن هنر بیش��تر جنبه حمایتی به خود می گیرد. وی با اشاره به این 
 که در ش��اخه های هنر تجسمی، بعضی از نقاشان در داخل کشور کار می کنند و 
نمی توانند آثار خود را در نمایشگاه های داخلی به نمایش گذارند، بیان کرد: این 
گونه هنرمندان، آثار خود را از طریق رایزنی هایی به نمایش��گاه هایی در خارج از 
ایران می فرستند. این منتقد با بیان این که نمی توان با قطعیت گفت که اگر اثری 
خوب فروخته ش��ود، یک اثر هنری ارزشمندی است، ادامه داد: در عرصه ادبیات، 
ممکن است کتاب های یک نویسنده خوب تیراژ باالیی نداشته باشد، اما در مقابل 
آثار نویس��نده ای نه چندان خوب، تیراژ باالیی داشته باشد و مرتب تجدید چاپ 
ش��ود. وی خاطرنش��ان کرد: نمی توان گفت کتابی که خوب فروش می رود، از 

لحاظ ارزش هنری دارای اهمیت باشد.

آخرین خبرها از سریال حقیقی؛
تصویربرداری »سرگشته« اواخر شهریورماه 

به پایان می رسد
روزه��ای پایانی تصویرب��رداری مجموعه تلویزیونی »سرگش��ته« ب��ه کارگردانی 
محمدحسین حقیقی و تهیه کنندگی سید افضل میرلوحی سپری می شود و تدوین 
مجموعه در حال انجام اس��ت. تصویربرداری مجموعه تلویزیونی »سرگش��ته« در 
احمد آباد مس��توفی به پایان رسید و صحنه های خارجی مجموعه در شهرك دفاع 
مقدس ضبط خواهد شد. گروه تالش می کنند تا تصویربرداری مجموعه را تا پایان 
شهریورماه به پایان برسانند. تدوین توسط بهرام دهقانی در حال انجام است. طبق 
برنامه ریزی انجام ش��ده تصویربرداری طی چهار ماه به طول خواهد انجامید و با 
انجام مراحل فنی، مجموعه برای پخش در ایام محرم از ش��بکه قرآن آماده نمایش 
می شود. تصویربرداری مجموعه همزمان با روز والدت حضرت فاطمه )س( سوم 

خردادماه آغاز شد. 
داستان این مجموعه به بخشی از زندگی »عبیداله ابن حر جعفی« می پردازد. او پس 
از دیدار با امام حس��ین )ع( دچار تردید می ش��ود... سید جالل الدین دری فیلمنامه 
را به رش��ته تحری��ر درآورده و در ده قس��مت آماده نمایش خواهد ش��د. در این 
مجموعه گلچهره س��جادیه، زهیر یاری، عل��ی دهکردی، بهناز جعفری، عبدالرضا 
اکبری، انوش��یروان ارجمند، امیردژاکام، محرم زینال زاده، سولماز حصاری، فرداد 
صفاخو، بهار ارجمند، ش��هراد وثوقی، احمد عالمه دهر، مصطفی عبداللهی و... به 

ایفای نقش های اصلی می پردازند. 

مدیرکل بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری:
دفاع مقدس 

گواه سلطه ستیزی ملت ایران است
مدی��رکل بنی��اد حف��ظ آثار و 
نش��ر ارزش های دفاع مقدس 
چهارمح��ال و بختیاری گفت: 
دفاع مقدس نشانه ای از روحیه 
سلطه ستیزی و آمادگی و عزم 
از آرمان های  ایرانیان در دفاع 
بلند انق��الب، تقویت وحدت 
و همبس��تگی در مقابل��ه ب��ا 

تهدیدات دشمنان است. 
جمشید علی بابایی در نشست 
بررس��ی برنامه های هفته دفاع 
مق��دس در ش��هرکرد، اظهار 

داش��ت: برنامه های دف��اع مقدس، دغدغه بزرگداش��ت ای��ن دوران و ترویج و 
گس��ترش فرهنگ آن باید در راس برنامه های مسئوالن باشد. وی افزود: بسیاری 
از ارزش های نظام اسالمی ایران در این دوران شکل گرفت و ما هراس و نگرانی 
همیش��گی دش��منان از مردم و این ملت را مدیون این دوران هستیم. علی بابایی 
با بیان این که هر مس��ئولی از دفاع مقدس هشت ساله این کشور الهام بگیرد در 
اداره امور خود موفق خواهد ش��د، گفت: ما در این دوران حماس��ه خلق کردیم 
و نباید از این مس��أله غافل ش��ویم. مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نش��ر ارزش های 
دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری خواس��تار توجه بیشتر شهرداران، بخشداران 
و مس��ئوالن اس��تانی در این راس��تا ش��د و گفت: این افراد تا آنجا که می توانند 
از بودجه ه��ای خود اعتباری برای اجرای برنامه ه��ای دفاع مقدس اختصاص و 
برنامه های ارزش��ی دفاع مقدس را جایگزین برخی فعالیت های دیگر خود کنند. 
وی ب��ر لزوم داش��تن دانش همراه ب��ا بصیرت و آگاهی در بس��یجیان تأکید کرد 
و افزود: هفته دفاع مقدس فرصت بس��یار گران بهایی برای بازشناس��ایی حماسه 
عظیمی است که با ایثار، فداکاری و رشادت های رزمندگان به وجود آمده است. 
علی بابایی با بیان این که دفاع مقدس نش��انه ای از روحیه سلطه ستیزی و آمادگی 
و عزم ایرانیان در دفاع از آرمان های بلند انقالب، تقویت وحدت و همبستگی در 
مقابله با تهدیدات دش��منان نظام به شمار می رود، افزود: بزرگداشت آن حماسه 
جاوید، فرصت بسیار مناسبی برای ارتقای روحیه آمادگی در مقابله با جنگ نرم 
و س��خت دش��منان علیه میهن اسالمی اس��ت. وی دوران دفاع مقدس را دوران 
وقوع معجزات الهی دانست و گفت: در دوران هشت ساله دفاع مقدس معجزات 
الهی نمود و شهود ویژه ای داشت. علی بابایی افزود: قبل از شروع جنگ، دشمن 
با راه اندازی تبلیغات گسترده منفی و راه اندازی جنگ روانی زمینه را در راستای 
بدبی��ن ک��ردن جامعه جهانی و اف��کار بین المللی فراهم کرده ب��ود. وی در ادامه 
ضرورت احیای فرهنگ ایثار در بین جوانان را یاد آور ش��د و ادامه داد: در دفاع 
مق��دس اوج عزت، اقتدار و ایثار مردم ایران اس��المی متجلی ش��د که به  منظور 
حفظ اقتدار ایران اس��المی احیای این فرهنگ عظیم ضروری است. علی بابایی 
اقتدار و قدرت ملی ایران را مدیون فداکاری ها و رش��ادت های ایثارگران هشت 
سال دفاع مقدس دانست و خاطرنشان کرد: جوانان ایران اسالمی در دوران دفاع 
مق��دس با اتکا به س��الح ایمان به خدای متعال تم��ام تنگناها و محدودیت ها را 
س��پری کرده و با پیروزی مقتدرانه زمینه اقتدار ملی کش��ور را فراهم کردند. وی 
اهداف اساسی دفاع مقدس را دفاع از اسالم و والیت عنوان کرد و گفت: شهدای 
دوران دف��اع مقدس در راس��تای حفظ و صیانت اس��الم و والیت، جان خود را 
فدا کردند، بنابراین بر ما واجب اس��ت تا با تبعیت از فرامین و منویات رهبر راه 
ش��هدا را با قاطعیت پیموده و مانع عملی ش��ده توطئه های دش��منان در داخل و 

خارج از کشور شویم.

نشست دبیر جشنواره فیلم کودک 
با سینماگران اصفهان

نشست دبیر بیست و پنجمین جش��نواره بین المللی فیلم کودك و نوجوان با انجمن 
س��ینماگران استان اصفهان برگزار شد. در این نشست عالوه بر سید احمد میرعالیی 
دبیر جش��نواره، سید محس��ن طباطبایی دبیر انجمن س��ینماگران اصفهان و شهیدی 
 مدیر اجرایی جش��نواره حضور داش��تند. در این نشس��ت در خصوص مباحثی نظیر 
برنامه ریزی برای برگزاری هر چه بهتر و باشکوه تر جشنواره در اصفهان و همچنین زمینه 
سازی برای مشارکت سینماگران این استان در برگزاری شایسته این رویداد صحبت شد. 
همچنین دبیر جشنواره پیش نیازها و انتظارات موجود برای برگزاری جشنواره بین المللی 
فیلم های کودکان و نوجوانان را تشریح کرد و سینماگران اصفهانی نیز پیشنهادات خود 
را در این خصوص ارائه دادند. بیست و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان 

و نوجوانان از ۲3 تا ۲7 آبان ماه در استان اصفهان برگزار می شود.

استاندار اصفهان:
مساجد تاریخی، بخشی از هویت ایرانی 

و اسالمی ایرانیان است
استاندار اصفهان گفت: مساجد 
تاریخ��ی و ب��ا ارزش کش��ور 
مانند مسجد جامع در اصفهان، 
بخش��ی از هوی��ت ایران��ی و 
اسالمی ایرانیان است. علیرضا 
ذاکر اصفهانی با اشاره به این که 
این مساجد الهام بخش بسیاری 
از مساجد دنیا می باشد، افزود: 
به رسمیت ش��ناختن این قبیل 
بناها و ثب��ت جهانی آنها مورد 
توج��ه اقش��ار مختل��ف مردم 
اس��ت. وی با بیان این که مردم 
و مس��ئوالن دستگاه های اجرایی مختلف اس��تان اصفهان نیز عنایت ویژه ای به این 
موضوع دارند، اظهار امیدواری کرد که مس��جد جامع اصفهان پس از بررسی های به 
عمل آمده توسط یونسکو به ثبت جهانی برسد. ذاکر اصفهانی اظهار داشت: اصفهان 
به لحاظ برخورداری از ابنیه ها و نقاط تاریخی و ارزشمند بسیار به عنوان یک موزه 
مطرح است. نماینده عالی دولت در استان با اشاره به تاریخ هفت هزار ساله اصفهان 
گفت: این شهر در سه دوره تاریخی آل بویه، سلجوقیان و صفویه به عنوان پایتخت 
کشور ایران مطرح بوده است. استاندار اصفهان، نقطه اوج درخشش شهر اصفهان را 
مربوط به عصر صفویه ها دانست و بیان داشت:  صفویه با توسل به اندیشه های شیعی، 
پایه ه��ای وحدت ایران��ی را در آن مقطع تاریخی ایجاد کردند. ذاکر اصفهانی افزود: 
نکته جالب توجه این اس��ت که تئوری وحدت ملی و ناسیونالیسمی امروزی را در 
آن مقطع تاریخی در هیچ کجای دنیا مشاهده نمی کنیم. وی گفت: ایدئولوژی شیعی 
به عنوان پشتوانه فکری و فلسفی توانست این وحدت ملی را ایجاد کند که توسط 
افرادی مانند مالصدرا، میرفندرسکی یا میرداماد تئوریزه شد و تأثیر شگرف در فلسفه 
معاصر گذاشت. اس��تاندار اصفهان با اشاره به این که حوزه تمدنی عالوه بر فلسفه 
زمینه هایی مانند ادبیات، هنر، شعر، موسیقی، معماری و فقه را نیز در برداشت گفت: 
بناهای مادی به جای مانده از آن دوره، یادآور آن فکر و ایدئولوژی اس��ت؛ بنابراین 
برای ما اهمیت ویژه ای دارد. وی افزود: هنر امروز ما مانند صنایع دس��تی و قالیبافی 
ریش��ه در این تفکر دارد که از آن به مکتب اصفهانی یاد می کنیم. اس��تاندار اصفهان 
تأکید کرد: در زمان حاضر برای بازشناسایی این تاریخ و باز آفرینی آن در عرصه های 

مختلف می کوشیم.

 زهرا نوبخت
مدیرکل ام��ور تربیت��ی و مش��اوره وزارت 
آموزش و پ��رورش گفت: در س��ال جاری 
بانک اطالع��ات جامع دانش آموزان برگزیده 
در س��طوح و زمینه های مختل��ف راه اندازی 
می ش��ود و این قش��ر از جامعه در راس��تای 
فعالیت های خود شناسنامه دار می شوند. حسن 
فرازنده خالدی در بیست و نهمین جشنواره 
پژوهشی و ادبی دانش آموزان برگزیده کشور 
اظهار داشت: حمایت از برگزیدگان کشور با 
برنامه ریزی و تالش مسئوالن اجرایی کشور 
صورت می گیرد و راه اندازی بانک اطالعات 
جام��ع دانش آم��وزان برگزی��ده از مهم ترین 
اقدامات حمایتی از آنها محس��وب می شود. 
وی به نقش برگزاری جشنواره های پژوهشی 
و ادبی در راس��تای گرای��ش دانش آموزان به 
موضوعات شعر، داس��تان، مطالعه و تحقیق 
اش��اره کرد و اف��زود: این برنامه ه��ا باید به 
صورت مداوم و مستمر در میان دانش آموزان 
برگزیده کش��ور برگزار شود و مسئوالن باید 
با اجرای مناس��ب این جشنواره ها بستر های 
حمایت این قش��ر از جامع��ه را فراهم کنند. 
مدیرکل ام��ور تربیت��ی و مش��اوره وزارت 
آموزش و پرورش با اش��اره به علم و دانش 
امام خمینی)ره( در زمینه های مختلف تصریح 
کرد: توانایی های ایشان در راستای مدیریت 
زمان و تصمیم گیری های کشور علم، دانش 
و معرفت باالی امام خمین��ی)ره( را به تمام 
مردم نش��ان داده اس��ت. وی به بررسی های 
ص��ورت گرفته در راس��تای تصمیم گیری ها 
در حوزه رهبری جامعه اس��المی اشاره کرد 
و ادامه داد: این بررسی ها بیانگر این بوده که 
ام��روزه تصمیم ها در این حوزه و به ویژه در 
ایران به مراتب سخت تر از گذشته شده است. 
خالدی با اشاره به این که جوانان و مسئوالن 
باید در راس��تای حف��ظ این وضعیت تالش 
کنند، تأکید کرد: تمام مردم به ویژه مسئوالن و 
جوانان باید در مقابل تهاجم های فرهنگی علیه 
کشور ایستادگی کنند و حفظ موقعیت کشور 
در مقابل دشمنان به برنامه ریزی مناسب نیاز 
دارد. وی به وظیفه دانش آموزان در راس��تای 
پیشبرد اهداف جامعه اشاره کرد و بیان داشت: 
دانش آموزان امروز به عنوان دانشمندان آینده 
هستند و این اشخاص باید در مسیر اهداف 
انقالب و دست یابی ایران به پویایی و بالندگی 

حرکت کنند و با اس��تفاده از قرآن در زندگی 
خ��ود برتری خود را به تمام جهانیان نش��ان 
بدهند. مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت 
آموزش و پرورش با اشاره به نقش برگزیدگان 
کشور در راستای دست یابی به جامعه آرمانی 
اضافه کرد: دانش آموزان برگزیده کشور باید 
هویت اسالمی خود را در جامعه و در سطح 
جهانی حفظ نمایند و با تکیه بر ویژگی های 
جامعه اسالمی به منظور پیشبرد اهداف ایران 
تالش کنند. وی گفت: در سال جاری بانک 
اطالعات جام��ع دانش آم��وزان برگزیده در 
سطوح و زمینه های مختلف راه اندازی می شود 
و این قشر از جامعه در راستای فعالیت های 
خود شناسنامه دار می شوند. خالدی به اهمیت 
وجود بانک جامع اطالعات برای این قشر از 
جامعه اشاره کرد و اظهار داشت: شناسایی این 
قشر از جامعه و توانایی های آنها با راه اندازی 

این بانک تحقق می یابد. 
فرهنگ غن��ای اس��المی را در برنامه 

دانش آموزان حفظ کنیم
معاون پرورش��ی و تربیت بدن��ی آموزش و 
پرورش اس��تان اصفهان گفت: دانش آموزان 
باید به س��وی فرهنگ غنی ش��ده اس��المی 
جذب شوند و مسئوالن باید بستر های حفظ 
فرهنگ غنی اس��المی را در میان این قشر از 
جامعه فراهم کنند. قاس��م سلمانی نیز اظهار 
داشت: در حال حاضر بیست و نهمین دوره 
از این جش��نواره به میزبانی اصفهان در حال 
برگزاری اس��ت و  رشد جنبه های تربیتی و 
اخالق��ی دانش آم��وزان از مهم ترین اهداف 
برگزاری این جش��نواره ها در س��طح کشور 
محس��وب می ش��ود. وی به ضرورت توجه 
به خالقیت های دانش آم��وزان در زمینه های 
مختلف اش��اره کرد و اف��زود: دانش آموزان 
امروز به عنوان آینده سازان جامعه محسوب 
می ش��وند و فرهنگ غنای اس��المی باید به 
صورت ویژه در میان این قشر از جامعه حفظ 
شود. معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش 
و پرورش اس��تان اصفهان با اش��اره به نقش 
این جش��نواره ها در راستای رشد و بالندگی 
جوان��ان و نوجوانان ای��ن مرز و بوم تصریح 
کرد: معرفت دانش آموزان باید در زمینه های 
مختلف افزایش یابد و مس��ئوالن باید با ارائه 
برنامه ه��ای فرهنگ��ی و معرفتی بس��تر های 
معرفت افزایی این اش��خاص را فراهم کنند. 

وی به ضرورت مبارزه با تهاجم های فرهنگی 
موجود در جامعه اش��اره کرد و ادامه داد: در 
حال حاضر تهاجم های فرهنگی علیه جوانان 
این س��رزمین افزایش یافته و این تهاجم ها با 
عنوان جنگ نرم در سطح کشور در حال رشد 
و گسترش است. س��لمانی با اشاره به نقش 
فرهنگ و هنر غنی ش��ده اسالمی در راستای 
مبارزه با جنگ نرم تأکی��د کرد: جوانان باید 
با اس��تفاده از آموزه های اسالمی در راستای 
خنثی سازی تهاجم های دشمنان علیه جامعه 
تالش کنند و دین و فرهنگ اس��المی نقش 
مؤث��ری در ای��ن زمین��ه دارد. وی به رش��د 
و ب��اروری عل��م و دانش در تمام س��طوح 
مختلف جامعه اش��اره کرد و بیان داشت: در 
حال حاضر سطح علمی کشور در زمینه های 
مختلف ارتقا پیدا کرده است و دانش آموزان 
باید به سوی فرهنگ غنی شده اسالمی جذب 
شوند و مسئوالن باید بستر های حفظ فرهنگ 
غنی اس��المی را در میان این قش��ر از جامعه 
فراهم کنند. معاون پرورش��ی و تربیت بدنی 
آموزش پرورش اس��تان اصفهان اضافه کرد: 
رشد و ارتقای جنبه های تربیتی جوانان باید 
در دستور کار مسئوالن قرار گیرد و حمایت از 
دانش آموزان در راستای رشد و پیشبرد اهداف 

جامعه به میزان زیادی ضروری است. 
۵80 دانش آموز اصفهانی در جشنواره 

پژوهشی کشور شرکت کردند
لطف علی شیبانی نیز در ادامه این مراسم اظهار 
داش��ت: دانش آموزان باید با شرکت در این 
برنامه ه��ا توانایی های خود را در بخش های 
پژوهشی و ادبی افزایش بدهند. وی به میزبانی 
اصفهان برای برگزاری این جش��نواره اشاره 
کرد و افزود: اصفهان برای دومین بار میزبان 
دانش آموزان برگزیده  کش��وری در بیست و 
نهمین جشنواره پژوهشی و ادبی است و سال 
گذشته نیز این برنامه با حضور دانش آموزان از 
سراسر کشور به میزبانی اصفهان در این شهر 
برگزار شد. رئیس اداره فعالیت های اردویی، 
فرهنگی و هنری آموزش و پرورش اس��تان 
اصفهان با اشاره به اجرای این برنامه ها در دو 
بخش تصریح کرد: این برنامه کشوری در دو 
بخش دانش آموزان دختر و پس��ر به صورت 
تفکیکی و به ویژه برنامه های آموزشی برگزار 
می ش��ود. وی به موضوعات این جش��نواره 
پژوهشی و ادبی اش��اره کرد و ادامه داد: این 

جشنواره در رشته های شعر، داستان نویسی، 
مطالعه و تحقی��ق برای دانش آم��وزان دوره 
متوسطه سراس��ر کش��ور در حال برگزاری 
است و در این برنامه داوران و مربیان توانمند 

کشوری و استانی شرکت کرده اند. 
ش��یبانی با اش��اره به توانمندی های اصفهان 
در زمینه های مختلف تأکید کرد: اصفهان به 
عن��وان پایتخت فرهنگ و تمدن اس��المی و 
ش��هر گنبد های فیروزه ای دارای قابلیت های 
فرهنگی و هنری بس��یاری برخ��وردار بوده 
و آش��نایی ای��ن دانش آموزان ب��ا جاذبه های 
فرهنگ��ی و تاریخی این ش��هر از برنامه های 
ویژه این جش��نواره محس��وب می شود. وی 
با اش��اره به ارزش��یابی این جشنواره در سال 
گذشته اضافه کرد: فعالیت های این جشنواره 
به صورت کامل ارزیابی می ش��ود و بر اساس 

ارزیابی های صورت گرفته در س��ال گذشته، 
تمام ش��رکت کنندگان این جشنواره اصفهان 
را به عن��وان برترین میزبان و بهترین مجری 
ای��ن برنامه ها انتخاب کرده ان��د. رئیس اداره 
فعالیت ه��ای اردوی��ی، فرهنگ��ی و هنری 
آموزش و پرورش اس��تان اصفهان به تعداد 
دانش آموزان ش��رکت کننده در این جشنواره 
اشاره کرد و بیان داشت: در سال جاری 58۰ 
نفر در بیس��ت و نهمین جشنواره پژوهشی 
و ادب��ی دانش آموزان برگزیده کش��ور و در 
دو بخش دانش آموزان پس��ر و دختر شرکت 
کرده اند. وی با اشاره به حضور دانش آموزان 
دختر و پسر در این برنامه به صورت جداگانه 
گفت: در این برنامه ۲9۰ نفر از دانش آموزان 
دختر و ۲9۰ نفر از دانش آموزان پس��ر دوره 

متوسطه حضور دارند.

مدیرکل س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردش��گری استان اصفهان با بیان 
این که با تمام قوا برای ثبت جهانی مسجد 
جام��ع تالش می کنی��م، گف��ت: این هفته 
اصفهان میزبان ارزیاب یونسکو در مسجد 
جامع اس��ت. اس��فندیار حی��دری پور در 
گفتگو با فارس اشاره به ثبت جهانی مسجد 
جامع اصفهان اظهار داش��ت: مسجد جامع 
یکی از افتخارات جهان اس��الم به ش��مار 
می رود و پرونده ثبت جهانی این مس��جد 
در لحظات آخر تکمیل و به یونس��کو داده 
شد و هفته آینده نیز میزبان ارزیاب یونسکو 
در مسجد جامع هس��تیم. وی بیان داشت: 
15۰ نفر به صورت مس��تمر طی دو ماه بر 
روی مس��جد جامع کار می کنند. مدیرکل 
س��ازمان می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی 
و گردش��گری اس��تان اصفهان در پاسخ به 
سئوالی مبنی بر سرانجام وضعیت فاضالب 
مسجد جامع و نم حاصل از سرویس های 
بهداشتی اطراف مسجد جامع، اظهار داشت: 
ما بر روی لوله های فاضالب مسجد جامع 
کار کارشناس��ی انجام داده ای��م که در این 
گزارش برای نم دیواری های ضلع شمالی 
مس��جد دالیل مختلفی همچون سفره های 
زیر زمینی، باال آمدن س��طح معابر مسجد، 
وجود ناودان ها و ناکش ها اعالم شده است. 
وی ادام��ه داد: همچنین در هفته گذش��ته 
اتاق فرماندهی مسجد جامع به بهره برداری 

رسید.

کارگاه مرم��ت اش��یای تاریخ��ی در 
مس��جد جام��ع اصفه��ان راه اندازی 

می شود
حیدری پور در ادامه س��خنان خود با اشاره 
به این که برای ثبت جهانی مس��جد جامع 
اصفه��ان نیز از تهران به ما فرصتی دو ماهه 
داده ش��د، گف��ت: با تدابیر اتخاذ ش��ده در 
نهایت اکنون فضا و بس��تر جه��ت بازدید 
کارشناس��ان یونسکو فراهم است تا این اثر 
زیبا و ش��اخص نیز ثبت جهانی شود. وی 
همچنین در ادامه سخنان خود از راه اندازی 
کارگاه مرمت اشیای تاریخی در مسجد جامع 
اصفهان خبر داد و گفت: این کارگاه از هفته 
آینده فعالیت خود را آغاز می کند. مدیرکل 
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان 
اصفهان با بیان این که حوزه باستان شناسی 
فعالیت خود را در جمع آوری سفال ها آغاز 
کرده است، ادامه داد: بر اساس تفاهمنامه ای 
با یک ش��رکت ایتالیایی بخش��ی از مسجد 

جامع نیز به موزه تبدیل می شود. 
آلودگی های بصری در اطراف مسجد 

جامع حذف شد
وی اظهار داش��ت: در هفته گذش��ته نیز با 
کمک و یاری شهرداری اصفهان سایه بان ها 
که نمای مس��جد را بر هم زده بود، حذف 
ش��د و از طرف دیگر به دنبال متحدالشکل 
کردن این سایه بان های اطراف مسجد جامع 
هستیم البته به گونه ای که به نمای این بنای 

تاریخی صدمه وارد نکند. 

حی��دری پور در خصوص س��رویس های 
بهداشتی داخل مسجد که سبب تردد بیهوده 
کس��به می ش��ود، گف��ت: در طراحی پالن 
مسجد جامع زمینی در ضلع شمالی مسجد 
که وقف خود مسجد است، برای همین امر 
پیش بینی ش��ده است. وی تصریح کرد: تا 
سال آینده سرویس بهداشتی داخل مسجد 

جامع حذف می شود.
تمام مسجد جامع را فرش می کنیم

و  فرهنگ��ی  می��راث  مدی��رکل س��ازمان 
گردش��گری اس��تان اصفهان گفت: در نظر 
داریم تمام مس��جد جام��ع را فرش کنیم و 
با خریداری دس��تگاهی برای بس��ته بندی 
کفش ها ب��ه گونه ای عمل کنی��م که دیگر 
گردش��گران خارجی مجبور نباشند، کفش 
خود را در بیاورند و از طرفی به نحوی عمل 
ش��ود که قداست مسجد حفظ شود. وی با 
اش��اره به این که ش��ورای راهبردی مسجد 
جامع به دستور رئیس جمهور تشکیل شده 
اس��ت، افزود: اگر قصد داریم مسجد جامع 
را به شکل صحیح مدیریت کنیم، باید تمام 
دس��تگاه های اجرایی مرتبط با این موضوع 
بسیج ش��وند و روی موضوعاتی همچون 
سیستم صوتی، گنجایش افراد در مسجد و 
نوع پذیرایی در مسجد کار شود. حیدری پور 
تصریح کرد: یکی از دغدغه های اساسی ما 
زمان اتمام مصلی اس��ت که امیدوارم برای 
حراس��ت از آثار تاریخی هرچه س��ریع تر 

انجام شود.

دبی��ر کارگروه ش��هدای س��ازمان رفاهی 
تفریح��ی ش��هرداری کاش��ان از انتش��ار 
کتاب پله پله تا ش��هادت به منظور معرفی 
ش��خصیت ش��هدای این شهرس��تان خبر 
انتش��ار کتاب  داد. حمیدرض��ا دهقان��ی 
پله پله تا ش��هادت را در راس��تای نشر و 
توس��عه فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه 
و معرفی ش��هدای دوران دفاع مقدس به 
عنوان الگوهای عملی رفتار به نسل امروز 
دانس��ت. وی این کتاب را نخس��تین اثر 
منتشر شده توسط سازمان رفاهی تفریحی 
شهرداری کاشان در زمینه شهدای دوران 
دفاع مقدس ذکر و اضافه کرد: نویسنده در 
این اثر به زندگینامه ، خصوصیات اخالقی 
و مبارزات ش��هید حاج حسین صنعتکار 
فرمانده لش��کر هش��ت نجف اشرف نیز 
پرداخت��ه  اس��ت. به گفت��ه وی این اثر در 
اندازه خش��تی و در ش��مارگان یک هزار 

عدد به قلم روح اله صنعتکار برادر ش��هید 
صنعتکار به رش��ته تحریر در آمده  است. 
وی با اش��اره ب��ه ذکر س��خنان بزرگان و 
علما و خاطرات دوس��تان شهید صنعتکار 
در این کتاب یادآور ش��د: نویسنده با بیان 
این گونه مس��تندات سعی داشته تا ضمن 
اعتباربخشی به اثر بتواند الگویی محسوس 
برای نس��ل نوجوان و جوان را در شرایط 
فعلی ترس��یم کند. دبیر کارگروه شهدای 

سازمان رفاهی تفریحی شهرداری کاشان 
خاطرنشان کرد: خودداری از مبالغه گویی 
و اجتناب از شعارزدگی و نیز توجه ویژه 
ب��ه کاربرد درس��ت واژه ه��ا و عبارات از 
جمله خصوصیات برجسته کتاب پله پله 
تا شهادت اس��ت. دهقانی ایثار، دانایی و 
س��رعت در درك مطال��ب، تدبیر و تدبر، 
ارادت ب��ه اهل بی��ت)ع(، انس ب��ا قرآن و 
روحیه قوی را از جمله خصایص اخالقی 
ش��هید صنعتکار برش��مرد و افزود: سعی 
ش��ده در این کتاب تا حد ام��کان به این 
خصوصیات ب��ا بهره گی��ری از خاطرات 
دوس��تان و نزدی��کان ش��هید صنعت��کار 
پرداخته ش��ود. وی اضافه کرد: نش��ر این 
ویژگی های اخالقی در جامعه می تواند تا 
حد بس��یاری تأمین کننده امنیت اجتماعی 
و اخالقی ش��هروندان ب��وده و آنان را در 

انتخاب مسیر صحیح زندگی یاری کند.

مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش خبر داد؛

شناسنامه دار شدن دانش آموزان برگزیده کشور 

برای ارزیابی مسجد جامع اصفهان در فهرست آثار جهانی؛
اصفهان میزبان ارزیاب یونسکو در مسجد جامع است

انتشار کتاب  معرفی شخصیت شهدای کاشان
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نشانه اي از وبا در چهارمحال و 
بختیاري گزارش نشده است

معاون بهداشتي دانش��گاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني 
چهارمحال و بختیاري گفت: با وجود این که بس��یاري از روستاهاي 
این اس��تان، سیار آبرساني مي شوند اما تاکنون موردي از بیماري وبا 
در این استان گزارش نش��ده است. ناصر خسروي آب و سبزیجات 
آلوده را مهم ترین عامل انتقال ویروس وبا عنوان کرد و گفت: توصیه 
مي ش��ود افراد از خوردن سبزیجات و ساالد در رستوران ها و مراکز 
عمومي پرهیز کنند. وي افزود: در راستاي جلوگیري از انتقال و شیوع 
این بیماري در چهارمحال و بختیاري مرکز بهداشت اقدام به آموزش 
عمومي از رسانه هاي جمعي و آموزش چهره به چهره مادران مراجعه 
کننده به مراکز بهداش��تي کرده است. این مقام مسئول به مردم توصیه 

کرد سبزیجات را به شیوه مطلوب ضد عفوني کنند.

تغذیه نامناسب مقاومت دندان ها
 را کاهش مي دهد

رش��د دندانها از زمان جنینی آغاز می ش��ود و تغذیه های بد و ضعیف 
مقاومت نسوج دهان و دندان را کاهش می دهد. مجتبی وحید گلپایگانی 
رئیس انجمن دندانپزشکی کودکان ایران اظهار داشت: اگر چه ضعف 
غذایی به طور مستقیم باعث بیماری و فساد بافت نگهدارنده دندان ها 
نمی شود ولی این نوع بیماری ها در افرادی که دچار فقر غذایی هستند 
یا از مواد غذایی به مقدار الزم مصرف نمی کنند س��ریع تر و ش��دیدتر 
پیش��رفت می کنند. وی افزود: مصرف جیره های غذایی نامناس��ب یا 
ضعیف مقاومت نسوج دهانی را همانند مقاومت عمومی بدن در مقابل 
انواع بیماری ها و عفونت ها کاهش می دهد که در نهایت منجر به ضعف 
دندان ها می شود.  گلپایگانی تصریح کرد: برای تقویت دندان ها و مقاوم 
ساختن آنها در برابر پوسیدگی الزم است که در دوران کودکی به میزان 
الزم از مواد پروتئینی، ویتامین ها و مواد معدنی به ویژه کلسیم، فسفر و 
فلوراید تغذیه و استفاده شود.  وی خاطرنشان کرد: دندان های انسان در 
زمان جنینی یعنی 3 تا 6 ماه قبل از تولد شروع به رشد می کند بنابراین 
جیره های غذایی خانم های باردار نیز باید حاوی مقادیر کافی از مواد الزم 

برای تشکیل طبیعی و محکم دندان های فرزندان آنها صورت پذیرد.

جلوگیری از سفید شدن مو باطب گیاهی
سنبل الطیب به دلیل دارا بودن منگنز از سفید شدن مو جلوگیری می کند 
و شستن چشم  با جوشانده آن سرخی چشم را از بین می برد و مقوی 
معده و کبد اس��ت. گربه ها این گیاه دارویی را بی اندازه دوست دارند 
و به خاطر خوردن آن بی قرار می شوند به همین دلیل این گیاه علف 
گربه نیز نامیده می ش��ود. این گیاه در عطاری ها به فروش می رسد و 
مصرف بیش از اندازه و طوالنی مدت آن می تواند باعث ضعف چشم 
و گوش ش��ود. متخصصان طب گیاهی توصیه می کنند برای استفاده 
از خواص درمانی گل گاو زبان و سنبل الطیب بویژه ایجاد آرامش و 
نشاط حداقل هفته ای سه بار این دو گیاه را دم کرده و به جای چای 

نوش جان کنید.

زنان، بیشترین مبتالیان به وبا در کشور

تحدید حدود اختصاصی
6/41۲ ش��ماره: ۲6۲5 چون تحدید حدود اختصاصی شش��دانگ قطعه زمین مش��جر و 
گلس��تان مش��هور 15 جریب تقریبی به ش��ماره 64 فرعی واقع در مزرعه چاله بلور کامو 
پالك 3۰- اصلی بخش 1۲ کاشان که طبق پرونده ثبتی به نام آقای رضاخان ارباب فرزند 
رحمت اله خان در جریان ثبت می باشد به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده 
بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در تاریخ 139۰/7/1۲ در ساعت 9 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد و در 
صورت مصادف با روز تعطیلی عملیات تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد ش��د. 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین و مالکین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در محل حاضر ش��وند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك طبق ماده ۲۰ قانون 
ثبت از تاریخ صورت مجلس تحدیدی تا سی روز پذیرفته خواهد شد. لذا طبق تبصره ۲ 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ 
تس��لیم اعتراض به اداره بایستی با تقدیم دادخواس��ت به مرجع ذیصالح قضائی گواهی 

تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.
تاریخ انتشار: 139۰/6/۲۲                      زرگری- کفیل ثبت اسناد و امالك جوشقان

تحدید حدود اختصاصی
6/413 ش��ماره: ۲6۲6 چ��ون تحدید حدود اختصاصی شش��دانگ قطعه زمین مزروعی 
مش��هور ده جریبی جنب باغ عمارت به ش��ماره 59 فرعی واقع در مزرعه چاله بلور کامو 
پالك 3۰- اصلی بخش 1۲- کاش��ان که طبق پرونده ثبتی به نام خانم پروانه صاحبقرانی 
فرزن��د بهمن میرزا و غیره در جریان ثبت می باش��د ب��ه علت عدم حضور متقاضی ثبت 
به عمل نیامده بنا به دس��تور قس��مت اخیر ماده 15 قانون ثبت ب��ر طبق تقاضای نامبرده 
تحدی��د حدود ملک مرقوم در تاریخ 139۰/7/1۲ در س��اعت 11 صبح در محل ش��روع 
و انج��ام خواهد ش��د و در صورت مص��ادف با روز تعطیلی عملی��ات تحدید حدود به 
روز بع��د موکول خواهد ش��د. ل��ذا به موجب این آگه��ی به کلیه مجاوری��ن و مالکین 
اخطار می گردد که در روز و س��اعت مقرر در محل حاضر ش��وند. اعتراضات مجاورین 
و صاحب��ان امالك طبق م��اده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ صورت مجلس تحدیدی تا س��ی 
روز پذیرفت��ه خواهد ش��د. لذا طبق تبصره ۲ م��اده واحده قانون تعیی��ن تکلیف پرونده 
ه��ای معترضی ثب��ت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره بایس��تی 
 ب��ا تقدیم دادخواس��ت به مرجع ذیص��الح قضائی گواه��ی تقدیم دادخواس��ت را اخذ 

و به این اداره تسلیم نماید.
تاریخ انتشار: 139۰/6/۲۲                       زرگری- کفیل ثبت اسناد و امالك جوشقان

تحدید حدود اختصاصی
6/414 ش��ماره: ۲6۲7 چون تحدید حدود اختصاصی شش��دانگ یک درب باغ موستان 
و مش��جر ۲4 جریب تقریبی به ش��ماره 36 فرعی واقع در مزرعه چاله بلور کامو پالك 
3۰- اصلی بخش دوازده کاشان که طبق پرونده ثبتی به نام خانم پروانه صاحبقرانی فرزند 
بهمن میرزا و غیره در جریان ثبت می باش��د به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل 
نیامده بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در تاریخ 139۰/7/13 در ساعت 9 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد و 
در صورت مصادف با روز تعطیلی عملیات تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد شد. 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین و مالکین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در محل حاضر ش��وند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك طبق ماده ۲۰ قانون 
ثبت از تاریخ صورت مجلس تحدیدی تا سی روز پذیرفته خواهد شد لذا طبق تبصره ۲ 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ 
تس��لیم اعتراض به اداره بایستی با تقدیم دادخواس��ت به مرجع ذیصالح قضائی گواهی 

تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.
تاریخ انتشار: 139۰/6/۲۲                       زرگری- کفیل ثبت اسناد و امالك جوشقان

تحدید حدود اختصاصی
6/415 ش��ماره: ۲6۲8 چون تحدید حدود اختصاصی شش��دانگ یک درب باغ موستان 
جدیداالحداث و قطعه گلس��تان متصل به آن به ش��ماره 63 فرعی واقع در مزرعه چاله 
بلور کامو پالك 3۰- اصلی بخش دوازده کاش��ان که طب��ق پرونده ثبتی به نام آقای رضا 
ارب��اب فرزند رحمت اله در جریان ثبت می باش��د به علت ع��دم حضور متقاضی ثبت 
به عمل نیامده بنا به دس��تور قس��مت اخیر ماده 15 قانون ثبت ب��ر طبق تقاضای نامبرده 

تحدی��د ح��دود ملک مرقوم در تاریخ 139۰/7/13 در س��اعت صبح در محل ش��روع و 
انجام خواهد ش��د و در صورت مصادف با روز تعطیل��ی عملیات تحدید حدود به روز 
بع��د موکول خواهد ش��د. لذا به موجب ای��ن آگهی به کلیه مجاوری��ن و مالکین اخطار 
م��ی گ��ردد که در روز و س��اعت مق��رر در محل حاضر ش��وند. اعتراض��ات مجاورین 
و صاحب��ان امالك طبق م��اده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ صورت مجلس تحدیدی تا س��ی 
روز پذیرفته خواهد ش��د لذا طبق تبصره ۲ ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های 
معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره بایس��تی با تقدیم 
 دادخواس��ت به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواس��ت را اخذ و به این اداره 

تسلیم نماید.
تاریخ انتشار: 139۰/6/۲۲                       زرگری- کفیل ثبت اسناد و امالك جوشقان

تحدید حدود اختصاصی
6/416 شماره: ۲6۲9 چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ گلستان 18 جریبی تقریبی 
به شماره 65 فرعی واقع در مزرعه چاله بلور کامو پالك 3۰- اصلی بخش دوازده کاشان 
که طبق پرونده ثبتی به نام آقای رضاخان ارباب فرزند رحمت اله خان در جریان ثبت می 
باشد به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 
قان��ون ثبت بر طبق تقاضای نامبرده تحدید ح��دود ملک مرقوم در تاریخ 139۰/7/14 در 
ساعت 9 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطیلی 
عملیات تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد ش��د. لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مجاورین و مالکین اخطار می گردد که در روز و س��اعت مقرر در محل حاضر ش��وند. 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك طبق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ صورت مجلس 
تحدیدی تا سی روز پذیرفته خواهد شد لذا طبق تبصره ۲ ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره بایستی 
با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این 

اداره تسلیم نماید.
تاریخ انتشار: 139۰/6/۲۲                       زرگری- کفیل ثبت اسناد و امالك جوشقان

تحدید حدود اختصاصی
6/417 ش��ماره: ۲63۰ چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ یکباب بهاربند طویله به 
شماره 1۲5 فرعی واقع در کوی رودخانه کامو پالك ۲1- اصلی بخش دوازده کاشان که 
طبق پرونده ثبتی به نام آقای رضا ارباب فرزند رحمت اله و غیره در جریان ثبت می باشد 
به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 139۰/7/14 در س��اعت 
11 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطیلی عملیات 
تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد ش��د. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
و مالکین اخطار می گردد که در روز و س��اعت مقرر در محل حاضر ش��وند. اعتراضات 
مجاورین و صاحب��ان امالك طبق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ صورت مجلس تحدیدی 
تا سی روز پذیرفته خواهد شد لذا طبق تبصره ۲ ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره بایس��تی با 
تقدیم دادخواس��ت به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این 

اداره تسلیم نماید.
تاریخ انتشار: 139۰/6/۲۲                       زرگری- کفیل ثبت اسناد و امالك جوشقان

تحدید حدود اختصاصی
6/418 شماره: ۲631 چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ قطعه زمین چهار جریبی 
به ش��ماره 9۰ فرعی واقع در مزرعه الذق کامو پالك 41- اصلی بخش دوازده کاشان که 
طبق پرونده ثبتی به نام آقای جمشید عارضی فرزند حاجی محمد و غیره در جریان ثبت 
می باشد به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 139۰/7/16 در 
ساعت 9 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطیلی 
عملیات تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد ش��د. لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مجاورین و مالکین اخطار می گردد که در روز و س��اعت مقرر در محل حاضر ش��وند. 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك طبق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ صورت مجلس 
تحدیدی تا سی روز پذیرفته خواهد شد لذا طبق تبصره ۲ ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره بایستی 

با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این 
اداره تسلیم نماید.

تاریخ انتشار: 139۰/6/۲۲                       زرگری- کفیل ثبت اسناد و امالك جوشقان

تحدید حدود اختصاصی
6/419 ش��ماره: ۲63۲ چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ قطعه زمین یک جریبی 
به شماره 117 فرعی واقع در مزرعه الذق کامو پالك 41- اصلی بخش دوازده کاشان که 
طبق پرونده ثبتی به نام آقای جمشید عارضی فرزند حاجی محمد و غیره در جریان ثبت 
می باشد به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
15 قان��ون ثبت بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 139۰/7/16 
در س��اعت 11 صبح در محل ش��روع و انجام خواهد ش��د و در صورت مصادف با روز 
تعطیلی عملیات تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد ش��د. لذا به موجب این آگهی 
ب��ه کلیه مجاورین و مالکین اخطار می گردد که در روز و س��اعت مقرر در محل حاضر 
ش��وند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك طبق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ صورت 
مجلس تحدیدی تا سی روز پذیرفته خواهد شد لذا طبق تبصره ۲ ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره 
بایس��تی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ 

و به این اداره تسلیم نماید.
تاریخ انتشار: 139۰/6/۲۲                       زرگری- کفیل ثبت اسناد و امالك جوشقان

فقدان سند مالکیت
6/4۲۰ ش��ماره: ۲633 خانم خدیجه جندقیان فرزند غالمرضا باستناد یک برگ استشهاد 
محلی که هویت و امضاء ش��هود رس��ماً گواهی شده مدعی است که سند مالکیت تمامی 
نیم سهم از سه سهم از پنج سهم از ششدانگ یک درب باغ موستان پالك شماره 1/1۰77 
واقع در جوشقان بخش 1۲ کاشان که در صفحه 438 جلد ۲۰ امالك ذیل ثبت 498۲ بنام 
خدیجه خندقیان فرزند غالمرضا ثبت و صادر و تس��لیم گردیده است. نحوه گم شدن یا 
از بین رفتن به علت اس��باب کشی مفقود شده است چون درخواست صدور المثني سند 
مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحي ماده 1۲۰ آئین نامه قانون سند مراتب 
آگهي مي شود که هر کس مدعي انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهي ذکر شده( نسبت 
به آن یا وجود س��ند مالکیت مزبور نزد خود باش��د از تاریخ انتشار این آگهي تا ده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند یا ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضي نرس��د یا در صورت اعتراض اصل س��ند ارائه نشود المثني سند مالکیت مرقوم 

صادر و به متقاضي تسلیم خواهد شد.
زرگری- رئیس ثبت اسناد و امالك جوشقان

تحدید حدود اختصاصی
6/4۲1 ش��ماره: ۲634 چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ یک درب باغ موستان به 
شماره 3۰ فرعی واقع در مزرعه محمودآباد پالك ۲3- اصلی بخش دوازده کاشان که طبق 
پرونده ثبتی به نام غالمرضا زارعیان فرزند عبدالعلی و غیره در جریان ثبت می باش��د به 
علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت 
بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 139۰/7/17 در ساعت 9 صبح 
در محل شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطیلی عملیات تحدید 
حدود به روز بعد موکول خواهد شد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین و مالکین 
اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند. اعتراضات مجاورین و 
صاحبان امالك طبق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ صورت مجلس تحدیدی تا س��ی روز 
پذیرفته خواهد شد لذا طبق تبصره ۲ ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی 
ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره بایستی با تقدیم دادخواست به 

مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.
تاریخ انتشار: 139۰/6/۲۲                       زرگری- کفیل ثبت اسناد و امالك جوشقان

اخطار اجرایی
6/448 ش��ماره: 1177/89 بموجب رای ش��ماره ۲43 تاریخ 9۰/3/1۰ حوزه ۲7 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیها 1- زهرا دژم شهابی 
مجهول المکان ۲- افش��ین س��امی به نش��انی ملک ش��هر- خ انقالب اسالمی- نبش ك 

قائم- منزل سمت راست محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ ۲5/7۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل 
خواسته و سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 89/11/۲7 
لغایت اجرای حکم در حق محکوم له صندوق قرض الحسنه حضرت محمد به نشانی خ 
حکیم نظامی- جنب ك۲3- صندوق حضرت محمد و پرداخت نیم عشر اجرایی در حق 
دولت. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم 
علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحاً اعالم نماید. هرگاه 
ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجراي حکم 
و پرداخ��ت محک��وم به بوده لیکن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نکرده یا صورت 
خالف واقع از دارائي خود داده به نحوي که تمام یا قسمتي از مفاد اجرائیه متعسر گردیده 

باشد به حبس جنحه اي از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
رئیس شعبه ۲7 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
6/449 خانم هما براهیمی دارای شناس��نامه ش��ماره 73 به ش��رح دادخواس��ت به کالسه 
۲789/9۰ح/1۰ از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمدقاسم بهرامی بشناسنامه 11 در تاریخ 88/1/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 3 پسر و یک عیال به نام های 
ذیل: 1- محمد بهرامی ش ش 3۰47 پس��ر متوفی ۲- حامد بهرامی ش ش 169434-4-

1۲7 پسر متوفی 3- بنیامین بهرامی ش ش 3147 پسر متوفی 4- هما براهیمی ش ش 73 
عیال متوفی والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف/8843  
شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

 
ابالغ رای

6/45۰ کالسه پرونده: 486/9۰ش8 شماره دادنامه: 93۰- 9۰/5/۲5 مرجع رسیدگی: شعبه 
هشتم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: جمشید عظیمی به نشانی اصفهان- خ کهندژ- 
ایستگاه امامزاده- محله الدان- مقابل کفاشی محمد- منزل شخصی خوانده: سلطان مراد 
خدادادی کریموند مجهول المکان خواس��ته: ال��زام خوانده به حضور در دفترخانه جهت 
تنظیم س��ند رسمی یک دستگاه خودرو وانت پیکان به ش��ماره انتظامی 13-933ن5۲ به 
انضمام مطلق خس��ارات دادرسی گردش��کار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضای محترم شورا ضمن ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح 

آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا

درخصوص دعوی جمشید عظیمی به طرفیت سلطان مراد خدادادی کریموند به خواسته 
الزام به حضور در دفترخانه جهت تنظیم س��ند رس��می یک دستگاه خودرو وانت پیکان 
به ش��ماره انتظامی 13-933ن5۲ به انضمام جبران مطلق خس��ارات دادرس��ی با توجه به 
دادخواس��ت تقدیم��ی محتویات پرونده و اظهارات خواهان در جلس��ه دادرس��ی مورخ 
9۰/5/4 و همچنین با عنایت به قولنامه مورخ 88/5/13 فیمابین اصحاب دعوی و پاس��خ 
اس��تعالم اخذ ش��ده از راهنمایی و رانندگی به شماره ثبت 815 مورخ 9۰/5/5 ثبت لوایح 
گردیده اس��ت و خوانده س��لطان مراد خدادادی کریموند به عن��وان مالک اصلی خودرو 
معرفی گردیده اس��ت و با التفات، اینکه خودرو به انضمام مدارك آن در ید خواهان می 
باش��د و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی از طریق نش��ر آگهی در روزنامه زاینده رود 
به ش��ماره 543 مورخ 9۰/3/۲3 در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و الیحه ای نیز ارسال 
ننموده است. لذا دعوی خواهان وارد تشخیص و مستنداً به مواد 1۰ و ۲۲۰ و 36۲ و ۲37 
قانون مدنی و ماده 519 قانون آئین دادرس��ی مدنی رأی بر محکومیت خوانده به حضور 
در دفترخانه اسناد رسمی جهت انتقال سند خودروی وانت پیکان به شماره انتظامی 13-
933ن5۲ م��دل 1388 به نام خواهان به انضمام پرداخت مبلغ 18۲/۰۰۰ ریال بابت هزینه 
دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت ۲۰روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و ۲۰ روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در 

محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. 
شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

در ح��ال حاضر زنان بیش��ترین مبتالیان به وبا در 
کش��ور هس��تند که بیش��تر آنها از طریق مصرف 
س��بزیجات آلوده بیمار ش��ده اند.  محمد مهدی 
گوی��ا، رئی��س اداره بیماری ه��ای واگیر وزارت 
بهداش��ت در گفتگو با باشگاه خبرنگاران افزود:با 
ش��یوع وبا در کش��ور وزارت بهداش��ت اقدامات 
زیادی را انجام داده اس��ت. یکی از این اقدامات 
کنت��رل دقی��ق آب آش��امیدنی مناطق ش��هری و 
روس��تایی اس��ت. وی با بی��ان این ک��ه کنترل بر 
آب آش��امیدنی چه تحت پوش��ش شرکت آب و 
فاضالب باش��د یا نباش��د کنترل دقیق می ش��ود 
گف��ت: کنترل دقیق بر امکان تهیه و توزیع غذا به 
خصوص اغذیه فروشی ها و رستورانها، آموزش 
به مردم درباره پیش��گیری از این بیماری از طریق 
رسانه های عمومی، روزنامه ها و کارمندان مراکز 
بهداشت و درمانی در شهرها و خانه بهداشت در 
روس��تاها است. گویا اظهارداش��ت: نظام پیگیری 
و مراقب��ت از بیم��اران از اقدام��ات دیگ��ر ای��ن 
وزارتخانه است که بعد از شناسایی بیمار مبتال به 

وبا،گروهی به محل س��کونت فرد بیمار فرس��تاده 
می ش��ود تا افراد خانواده، فرد و آب آش��امیدنی 
آنه��ا را بررس��ی کنن��د.  وی با تاکید ب��ر این که 
بیمارس��تان های کل کش��ور در ح��ال آماده باش 
ب��رای پذیرش بیماران مبتال به وبا هس��تند عنوان 
کرد: این بیمارس��تان ها موظف به پذیرش بیماران 
مبتال به اس��هال و اس��تفراغ هس��تند تا اگر بعد از 
تس��ت مبتال بودن آنها به وبا مش��خص شد سریع 

اقدام به درمان بیمار ش��ود.  
رئی��س اداره بیم��اری واگیر وزارت بهداش��ت با 
اش��اره به این که بیشترین مبتالیان به وبا از طریق 
مصرف س��بزیجات آل��وده مبتال به وبا ش��ده اند 
ادامه داد: با اس��تانداری مذاکرات جدی را انجام 
دادیم تا به مزارعی که با فاضالب اقدام به آبیاری 
محصوالت کشاورزی به خصوص سبزیجات می 
کنند بر خورد قانونی ش��ود چرا که آبیاری با این 

نوع فاضالب خالف قانون اس��ت.
 وی از پاس��خ به تعداد مبتالیان ب��ه وبا خودداری 
ک��رد و گف��ت: فقط بیش��ترین افراد مبت��ال به وبا 

زنان بوده اند چرا که زنان بیش��تر با س��بزیجات در 
تماس بوده اند بنابراین باید س��بزیجات را در چهار 
مرحل��ه مورد شستش��و قرار دهن��د.  وی در مورد 
نحوه شستش��و س��بزیجات تصریح کرد:در مرحله 
اول شستشو س��بزیجات باید با آب خالی شستشو 
ش��وند تا کل گل و الی آن برطرف ش��ود. مرحله 
دوم باید س��بزیجات را در آب ب��ا چند قطره مایع 
ظرفشویی به مدت پنج دقیقه شستشو شود. مرحله 
س��وم باید س��بزیجات در نصف قاشق چایخوری 
پرکارین به مدت پنج دقیقه خیس��انده شوند و بعد 
شستش��و داده ش��ود. مرحله چهارم در واقع مرحله 
آخر، س��بزیجات باید با آب تنها مورد شستشو قرار 
گیرند. گفتنی است  وبا یک بیماری میکروبی است 
که از طریق آب های آل��وده در تماس با فضوالت 
انسانی به انسان سرایت می کند و در فصول گرما از 
کش��ورهای همجوار مثل پاکستان و افغانستان وارد 
کشور می شود. وبا یک بیماری وارداتی است که از 
سال 134۲ وارد کشور شد و تا به امروز دو اپیدمی 

بزرگ در کشور  اتفاق افتاده است.

کودکان والدین سیگاري بیشتر به عفونت 
گوش مبتال مي شوند

نتای��ج ی��ک بازبیني جدید تایید کرد کودکان والدین س��یگاري بیش��تر 
ب��ه عفونت هاي گوش مبتال مي ش��وند و در نتیجه مش��کالت ش��نوایي 
بیش��تري نس��بت به س��ایر همس��االن خود دارند. به گزارش سرویس 
بهداش��ت و درمان ایسنا، کارشناسان مي گویند کودکاني که مادران آنها 
س��یگاري هس��تند به دلیل عود کردن عفونت گوش بیشتر نیاز جراحي 
پی��دا مي کنند. ای��ن یافته حاصل بازبیني روي 61 مطالعه اس��ت که در 
گذشته انجام شده  اس��ت. میشل ویتزمن با بررسي تأثیر سیگاري بودن 
والدین روي فرزندان در مرکز پزش��کي دانش��گاه نیویورك تأکید کرد: 
این که کودکان به دلیل س��یگار کشیدن والدین خود چنین درد شدیدي 

را تحمل مي کنند، تأس��ف آور و غم انگیز اس��ت.
به گزارش رویترز، در این مطالب بار دیگر تاکید شده است که سیگاري بودن 
مادر تاثیرات جبران ناپذیري روي سالمت کودك دارد. این مطالعه تایید کرد 
اگر کودك در خانواده اي با افراد س��یگاري زندگي کند 37 درصد بیش��تر در 
معرض خطر ابتال به عفونت و سایر مشکالت گوش میاني قرار دارد و اگر این 
فرد سیگاري مادر وي باشد خطر فوق تا 6۲ درصد افزایش مي یابد. همچنین 
اگر مادر سیگاري باشد احتمال نیاز به جراحي گوش میاني بر اثر عود کردن 

بیماري در کودك تا 86 درصد بیشتر مي شود.
والدین س��یگاري همچنین خطر بروز آس��م و آلرژي را در کودکان خود 
تش��دید مي کنند و در مادران باردار س��یگاري خطر م��رگ ناگهاني جنین 
بیش��تر مي ش��ود. عفونت گوش در کودکان شایع است اما مي تواند در هر 
گروه سني دیگر نیز بروز کند. عالمت اصلي این بیماري شامل درد گوش 
و احساس ناخوش��ایند در این عضو مهم است. درمان اصلي این عفونت 
استفاده از داروهاي مسکن است. به طور معمول مصرف آنتي بیوتیک نیاز 
نیست اما در برخي موارد باید طبق تشخیص پزشک تجویز شود. عفونت 
ظ��رف چند روز از بین مي رود. به گفته متخصصان اطفال، عفونت گوش 

میاني هنگامي  اتفاق مي افتد که باکتري ها به گوش میاني حمله کنند.

ایجاد لخته هاي خوني در مغز با روند 
پیري مرتبط است

متخصصان مرکز پزش��کي دانشگاه راش در شیکاگو مي گویند برخي از 
نش��انه هاي افزایش سن و سالخوردگي مثل تحرك محدود و خمیدگي 
مي تواند ناش��ي از آس��یب هاي مخف��ي به عروق خوني در مغز باش��د. 
ای��ن متخصص��ان روي مغزهاي گروهي از کش��یش ها و راهبرها کالبد 
ش��کافي کردند. مغز این افراد از نظر نش��انه هاي آسیب دیدگي که در 
اس��کن هاي عادي مغز قابل رویت نیس��تند، زیر میکروسکوپ به دقت 
بررسي ش��د. این بررسي ها تایید کرد: در مغز ۲9 درصد از بیماران که 
پیش تر عالئم س��کته مغزي را نداش��تند، عروق خوني تنگ ش��ده و یا 
حاوي لخته خون وجود دارد. این متخصصان نتیجه کالبد ش��کافي هاي 
اخیر را با ش��دت آسیب دیدگي مغز در مبتالیان به پارکینسون و عالئم 
ای��ن بیماري مقایس��ه کرده و متوجه ش��دند که بین ای��ن دو وضعیت 
ارتب��اط وجود دارد. متخصص��ان چنین نتیجه گیري کردند آس��یب هاي 
مغزي که با تکنیک هاي فعلي اس��کن و عکس��برداري قابل تش��خیص 
نیس��تند مي توانند عامل بروز عالئمي باشند که در حال حاضر به عنوان 
مش��کالت حرکتي ناش��ي از سالخوردگي ش��ناخته شده هس��تند و به 

عالئم پارکینس��ون ش��باهت دارند. 
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ورزش

برابری »بنزما «
با مسی 
در سال 2011

 گل زدن در رئال مادرید تنها به کریس رونالدو ختم نمی شود. 
بنزما با دو گلی که در برابر ختافه زد عدد گل های زده خود 

را به 31 رساند. 
با دو گلی که او در هفته س��وم اللیگا وارد دروازه ختافه کرد، 
تعداد گل های زده او  و مسی در سال ۲۰11 در لیگ اسپانیا 
در عدد 16 با هم برابر شد. قبل از آنها نگردو با 18 و کریس 
رونال��دو با ۲7 گل ق��رار دارند. جای کری��م در بین بهترین 

مهاجمان اروپاست. 
س��تاره فرانسوی با درخش��ش در دیدار تیمش مقابل ختافه، 
توانس��ت بار دیگر نام خود را بر س��ر زبان ها نش��انده و به 
مورینیو نش��ان ده��د که می تواند روی او حس��اب ویژه ای 
باز کند. س��تاره فرانس��وی با گلزنی در این دی��دار عالوه بر 
برابری تعداد گل هایش با مسی در سال ۲۰11، رکورد گلزنی  
ریموند را پش��ت سرگذاش��ت و اکنون برای به دست آوردن 
رک��ورد هموطنش، )زیدان( با 37 گل��ی که برای رئال به ثمر 
رسانده، تالش خواهد کرد. او در جمع بهترین گلزنان سفیدها 

و باالتر از میاتویچ و روبینیو قرار گرفته است.

مهاجم عراقی سپاهان گفت: نمی دانم امسال در سپاهان چه اتفاقی 
افتاد و دلیل نتایج هفته های گذش��ته را نمی دانم اما مطمئن باشید 
سپاهان چهارشنبه با حمایت هواداران نتیجه می گیرد. عماد محمد 
رضا در مورد غیبتش در ایران و بازگشت به تمرینات سپاهان اظهار 
داش��ت: شرایط خوبی دارم و تالش کردم که آمادگی خودم را در 
اردوی تیم ملی حفظ کنم و احساس می کنم برای بازی چهارشنبه 
هم آماده هستم اما در هر صورت تشخیص سرمربی است که در 
آن بازی به میدان بروم یا نه. وی با اش��اره به بازی روز چهارشنبه 
س��پاهان مقابل الس��د قطر ادامه داد: نمی دانم امسال در لیگ برای 
س��پاهان چه اتفاقی افتاد و از باخت هفته گذشته تیم هم ناراحت 
هستم و هنوز که هنوز است از نتیجه نگرفتن تیم ناراحتم اما مطمئن 
باش��ید در بازی روز چهارشنبه همه نتایج قبل را جبران می کنیم. 
مهاجم عراقی سپاهان تصریح کرد: باید قبول کرد که بوناچیچ هنوز 
ترکیب اصلی خود را پیدا نکرده و در هر بازی با توجه به شرایط 
خاص بازی ها، تیم خاصی به میدان می فرستد. اکنون شرایطمان از 
هفته های نخس��ت لیگ برتر بهتر است اما به هر حال باید هرچه 

سریع تر به یک ترکیب ایده آل دست پیدا کنیم. 

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن گفت: کار مسئوالن باشگاه سامسونگ 
غیرحرفه ای بود و هیچ نماینده ای از این باشگاه برای استقبال ما به 

فرودگاه نیامد. 
منصور ابراهیم زاده که سابقه نایب قهرمانی در آسیا و لیگ برتر ایران 
را دارد تیمش را برای دیدار فردا با سامسونگ در مرحله یک چهارم 
نهایی لیگ قهرمانان آماده می کند. وی درخصوص تغییراتی که در 
باش��گاه اتفاق افتاده است گفت: من اینگونه نظرم را می گویم که 
نقش آدم ها در یک مجموعه غیر قابل انکار است. دلیلی و سموعی 
دو سال در باشگاه ذوب آهن حضور و در موفقیت این تیم نقش 
 داش��تند، به ویژه خانم سموعی  وی درخصوص انگشت نگاری
کره ای ها اظهار داشت: اگر انگشت نگاری در کره قانون بود بحثی 
نب��ود ضمن این که می خواهم بگویم اقدام تیم سامس��ونگ کره 
جنوبی غیر حرفه ای بود که نماینده ای از این باشگاه برای استقبال 
از تیم به فرودگاه نیامد در حالی که ما همواره در ایران به استقبال 
تیم میهمان می رویم و حتی به س��الن ترانزیت می رویم و گاهی 
از بخش وی ای پی آنها را وارد ایران می کنیم اما متأسفانه باشگاه 

کره ای این کار را انجام نداد.

خبر

تاکید وزیر ورزش بر تأسیس آزمایشگاه 
دوپینگ در ایران

 
ستاد ملی مبارزه با دوپینگ که از یک سال پیش به طور جدی پیگیر تأسیس 
آزمایش��گاه آکردیته بوده و حتی در این زمینه مذاکراتی با وادا انجام داده، به 
تازگ��ی با تأکی��د وزیر ورزش و جوانان برای تأس��یس و راه اندازی هر چه 
س��ریع تر این آزمایشگاه روبه رو شده است. به گزارش مهر، آژانس جهانی 
مبارزه با دوپینگ )وادا( س��ال گذشته تأسیس آزمایشگاه آکردیته در ایران را 
تأیید و اعالم کرد که در این زمینه از ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران حمایت 
هم خواهد کرد. در همین راستا ساختمان چهار طبقه مجموعه ورزشی انقالب 
که تا پیش از این به طور مشترك در اختیار فدراسیون های گلف، همگانی و 

نادو ایران بود برای ساخت آزمایشگاه در نظر گرفته شد.
البته تعیین محل و س��اختمان تنها کار عمده ای بود که طی یک سال گذشته 
برای  تأس��یس آزمایشگاه آکریته انجام ش��د تا این که از سه چهار ماه پیش 
مذاکرات س��تاد ملی مبارزه با دوپینگ با آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ از 
سر گرفته شد تا طرح تأسیس آزمایشگاه مستقل برای آنالیز نمونه گیری های 
دوپینگ در ایران به طور جدی تر عملیاتی ش��ود اما باز هم موضوع تأسیس 
این آزمایشگاه تا حدودی به صورت مسکوت ماند تا این که وزیر ورزش و 
جوانان با مهم خواندن وجود چنین آزمایشی در ایران، نسبت به پیگیری هر 
چه سریع تر این موضوع دستور داد.  تأکید محمد عباسی بر ساخت هر چه 
سریع تر آزمایشگاه دوپینگ ایران در نشست روز شنبه وی با اعضای شورای 
مرکزی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ مطرح شد تا با تکمیل این آزمایشگاه و 

بروز رسانی امکانات، شرایط استفاده از آن ایجاد شود.
لطفعلی پورکاظمی، رئیس فدراس��یون پزش��کی ورزشی و دبیر کل نادو که 
در این نشس��ت حضور داشت در گفتگو با مهر با بیان این که برای تأسیس 
آزمایشگاه اختصاصی باید در تعامل مداوم با وادا باشیم، گفت: این شرط اول 
و بزرگ ترین گام بود که برداشته شده است. اما برای ادامه کار باید به شرط 
دوم وادا توجه داش��ته باش��یم و این که باید از نظر تکنیکال و فنی مجهز به 

ساختمان مستقل و امکانات مدرن شویم.
 دبیرکل نادو ایران با بیان این که از نظر ساختمانی و محل استقرار، مشکلی 
برای تأسیس آزمایشگاه آکردیته وجود ندارد و ساختمان چهار طبقه انقالب 
برای این کار درنظر گرفته شده است، یادآور شد: در مراحل بعدی باید تمام 
دستگاه های نانوتکنولوژی مدرن و به روز برای آنالیز نمونه گیری ها را تهیه 
کنیم. آزمایشگاه باید به قدری مجهز باشد که پزشکان و متخصصان آن بتوانند 
جدیدترین ش��یوه های دوپینگ  و حتی عالئم اس��تفاده از بسیاری داروهای 

ناشناخته را هم تشخیص دهند.
 وی با بیان این که وزیر وزارت ورزش و جوانان روی تأسیس هرچه زودتر 
آزمایشگاه دوپینگ ایران تأکید دارد، خاطرنشان کرد: طی شدن تمام مراحل 
الزم برای تأس��یس آزمایشگاه آکردیته 4 سال زمان نیاز دارد که یک سال آن 
برای ایران سپری شده است. بنابراین حداقل سه سال دیگر زمان نیاز داریم تا 
صاحب چنین آزمایشگاهی شویم اما با توجه به تأکید وزیر ورزش و جوانان 

سعی می کنیم این زمان به حداقل ممکن کاهش یابد.
 پورکاظمی در مورد هزینه های الزم در این زمینه گفت: دستگاه هایی که در 
حال حاضر در آزمایش��گاه ایران وجود دارد استاندارد است اما کافی نیست. 
برای تهیه این دس��تگاه ها حدود یک تا 1/5 میلیارد تومان هزینه شده بود اما 
حدود 1/5 تا ۲ میلیارد دیگر برای خرید دستگاه های دیگر و تکمیل آزمایشگاه 

نیاز است.

هفته اول رقابت های لیگ برتر وزنه برداری
سهراب مرادی، شاخص ترین و 

اصفهان، جوان ترین
س��ازمان لیگ برت��ر وزنه برداری با معرفی بهترین ه��ای لیگ، پرونده هفته 
نخست این رقابت ها را بست. در پایان هفته نخست که به میزبانی تیم عقاب 
در همدان برگزار ش��د تیم ملی حفاری اه��واز به عنوان بهترین تیم و بهداد 
سلیمی به عنوان بهترین وزنه بردار معرفی شدند. در این بین اصفهانی ها هم 
صاحب دو عنوان ش��دند. ترکیب جوان و بومی تیم پیک صبای اصفهان که 
برای اولین بار است در لیگ برتر وزنه برداری شرکت می کند موجب شد تا 
عنوان جوان ترین تیم به اصفهانی های لیگ برسد. سهراب مرادی وزنه بردار 
اصفهانی تیم ملی حفاری نیز شاخص ترین ورزشکار شد. سازمان لیگ برتر 

وزنه برداری بهترین های هفته نخست را بدین شرح معرفی کرد: 
بهترین تیم: ملی حفاری اهواز  

بهترین وزنه بردار: بهداد سلیمی از سیمان سپهر فارس 
بهترین مربی: فراز رامهرمزی از ملی حفاری اهواز 

با اخالق ترین: عقاب )نیروی هوایی ارتش( 
با انگیزه ترین تیم: هیأت وزنه برداری ایالم 

جوان ترین تیم: پیک صبای اصفهان 
ش��اخص ترین وزنه برداران هفته اول: بهداد سلیمی از سیمان سپهر فارس، 
سجاد انوشیروانی از ملی حفاری اهواز، سهراب مرادی از ملی حفاری اهواز، 
سعید محمدپور از ملی حفاری اهواز، سجاد بهروزی از نیروی زمینی ارتش، 
محمدرض��ا ب��راری از ملی حفاری اهواز و حامد مجی��دی از نیروی زمینی 

ارتش.

عمادرضا: 
نمی دانم امسال 
در سپاهان
 چه اتفاقی افتاد

ابراهیم زاده: 
کار مسئوالن 
سامسونگ 
غیرحرفه ای بود

زاینده رود
س��جاد مرادی س��رگروه تیم مل��ی دو و میدانی و 
یک��ی از پنج المپیکی کش��ورمان در رش��ته دو و میدانی 
و پرافتخارتری��ن دون��ده 8۰۰ متر ای��ران و دارنده مدال 
نقره مس��ابقات قهرمانی آس��یا در کوبه ژاپن، این روزها 
با تمرینات سخت و منس��جم خود را برای رویارویی با 
رقیبان داخلی و المپیکی آماده می کند. وی  برای رسیدن 
به مدال طالی المپیک به زودی و بعد از پایان رقابت های 
باش��گاه های کشور به کمپ تمرینی »جامع« بزرگ ترین 
مربی حال حاضر دنیا در دوهای نیمه اس��تقامت خواهد 
رفت و در کنار ابوبکر کاکی یکی از قهرمانان پرآوازه این 

رشته تمرین خواهد کرد. 
سجاد مرادی در خصوص عملکرد سرپرست فدراسیون 
دو و میدانی اظهار داشت: فدراسیون دو و میدانی همواره 
ب��ا بی مهری های��ی در خصوص اختص��اص منابع مالی 
مورد نیاز روبه رو بوده است اما با این حال رؤسای پیشین 
فدراس��یون نیز این رشته ورزش��ی پایه و مادر را به یک 
مقصدی رس��انده اند و امروز نیز کاظمی آش��تیانی عهده 
دار این مسئولیت بوده و در حال پیش بردن دو و میدانی 

است. 
وی در خصوص وضعیت خود گفت: در حال استراحت 
هستم البته تمرینات خود را زیر نظر برادرم انجام می دهم 
تا این که خود را برای مس��ابقات قهرمانی باش��گاه های 

کشور آماده کنم.
مرادی با اشاره به  برخی انتقادهایی که از عملکرد وی در 
مسابقات قهرمانی آسیا و دانشجویان و ناکامی در گرفتن 
سهمیه المپیک تا آن زمان از او می شد تصریح کرد: بارها 
گفته ام که برای سجاد مرادی کسب سهمیه المپیک لندن 
کار دش��واری نیس��ت اما به دلیل فش��ار برخی رسانه ها 
تصمیم گرفتم در مسابقات قهرمانی جهان، سهمیه المپیک 
را به دست آورم که خوشبختانه توانستم در کره جنوبی به 

این سهمیه دست پیدا کنم. 
پرافتخارترین دونده 8۰۰ متر ایران و دارنده مدال نقره مسابقات 
 قهرمانی آس��یا در کوبه ژاپن، در خصوص برنامه هایش
برای المپیک ۲۰1۲ لندن نیز گفت: من برای کسب مدال 
که یک کار نشدنی در دو و میدانی ایران محسوب می شود 

قصد دارم به بازی های المپیک ۲۰1۲ لندن بروم. 
وی اف��زود: اگر تنها قصد حضور در المپیک ۲۰1۲ لندن 
را داش��تم در ایران تمرینات خ��ود را ادامه می دادم اما با 
سرپرس��ت فدراس��یون دو و میدانی در خصوص هدف 
خودم یعنی کسب مدال در المپیک مذاکره کرده ام و وی 
نیز تمام توان خود را به کار گرفته است تا شرایطی را به 
وجود آورد که نزد یکی از بزرگ ترین مربیان حال حاضر 

دوهای نیمه استقامت دنیا تمرین کنم. 
مرادی اظهار داش��ت: پ��س از پایان مس��ابقات قهرمانی 
باشگاه های کشور که تا مهرماه سال جاری ادامه خواهد 
داش��ت، می خواهم به کمپ تمرین��ی جامع بزرگ ترین 
مرب��ی حال حاضر دنیا در دوهای نیمه اس��تقامت بروم و 
در کنار ابوبکر کاکی یک��ی از قهرمانان پرآوازه جهان که 

شاگرد این مربی است، تمرین کنم. 
وی گفت: به دلیل مشکلی که پیشتر برایم به وجود آمده 
بود با آمادگی کامل در مس��ابقات قهرمانی جهان شرکت 
نکردم اما در این مس��ابقات تالش کردم تا حداقل بتوانم 
سهمیه المپیک ۲۰1۲ لندن را از آن خود و کشورم کنم. 

مرادی افزود: اگر بر اس��اس برنام��ه ریزی های صورت 
گرفته توسط فدراسیون دوومیدانی، بتوانم زیر نظر جامع 
و در کم��پ تمرینی وی مراحل آمادگی را پش��ت س��ر 
بگ��ذارم؛ تمام تالش خود را خواهم ک��رد تا در المپیک 

نتیجه ای در خور استعدادم بگیرم. 
وی اظهار داش��ت: من فقط برای کس��ب م��دال به لندن 
خواه��م رفت اما برای انجام این کار باید در کنار بزرگان 
دنیا تمرین کنم. سرگروه تیم ملی با بیان اینکه در گذشته 

نیز مربیان اهل روسیه و آفریقا هدایت وی را برعهده 
داشته اند، اظهار داشت: معتقدم هیچ کدام از آنها 
در حد و اندازه های من نبودند اما جامع به طور 
حت��م می تواند به من در رس��یدن به این هدف 
کمک کند و خوش��بختانه سرپرست فدراسیون 
دوومیدانی نی��ز در این خصوص همکاری الزم 

را با من داشته است.
وی در خصوص عملکرد فدراسیون دو و میدانی 
در هفت ماه گذشته نیز گفت: همه کسانی که در 

دو و میدانی فعالی��ت می کنند عضو خانواده این 
ورزش هستند و از آنها انتظار دارم که اختالفات 

را کنار بگذارند و دست در دست هم به فکر 
موانع  و  مشکالت رف��ع 

ی������ن  ا

ش  ز ر و
باشند نه این که 

کارشکنی کنند و 
س��نگ جلوی پای 

فدراسیون  سرپرست 
بگذارند. 

م��رادی در خص��وص مدت 
زمان حضور خ��ود در دوومیدانی به عنوان 
یک ورزش��کار ملی نیز گفت: ت��ا زمانی که 

احس��اس کنم می توانم ب��ه دو و میدانی ایران 
کمک کنم و افتخار آفرین باشم، بدون شک در 

خدمت تیم ملی خواهم بود. 
کاپیت��ان تیم ملی افزود: اگر روزی احس��اس 
کنم که جانشینان خوبی از برادرم امیر گرفته 

تا س��ایر ورزش��کاران نیمه استقامت 
در تی��م ملی وج��ود دارند، میدان 
را در اختی��ار آنان ق��رار خواهم 
داد و در ج��ای دیگری به این 
ورزش خدم��ت خواه��م کرد 
چرا ک��ه معتقدم اس��تعدادهای 
وج��ود  کش��ورمان  در  زی��ادی 
دارد ک��ه در ص��ورت شناس��ایی 
می توانن��د ن��ام ایران را ن��ه تنها در 
 آس��یا بلکه در جهان جاودانه 

کنند.

سجاد مرادی: 

هدفم کسب مدال المپیک است
 زیر نظر بزرگ ترین مربی حال حاضر دنیا تمرین می کنم

فوالد ماهان، قهرمان والیبال نشسته 
خواهرخوانده ها

در پایان مسابقات بین المللی جام خواهر خوانده ها تیم فوالد ماهان به عنوان 
قهرمانی دست یافت. در پایان اولین دوره مسابقات ورزشی بین المللی جام 
خواهر خوانده های اصفهان، تیم والیبال نشسته بانوان فوالد ماهان در سومین 
دیدار خود به مصاف تیم بنیاد جانبازان رفت که در پایان با نتیجه 3 بر صفر 

این تیم را شکست داد و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. 

صدر نشینی بایرن
در بوندس لیگا

در هفت��ه پنج��م از 
بوندس لیگای یک، 
در  مونی��خ  بای��رن 
آلیانس آرنا با نتیجه 
خیره کننده 7 بر صفر 
از س��د فرایب��ورگ 

گذشت.
4 گل گوم��ز ای��ن 
بازیکن را با 8 گل در صدر جدول گلزنان قرار داد و 
دو گل از ریبری و یک گل از پترس��ن مهاجم جوان 
این تیم که از انرگی کوتبوس به این تیم پیوسته باعث 
شادی وصف ناپذیر طرفداران اف سی هالیوود شد.  
لورکوزن در خانه تیم تازه وارد آگس��بورگ با 4 گل 
سیدنی سم)6 و 7۲(، کیسلینگ)۲3( و دردیوك)79( 
با نتیجه 4-1 به پیروزی دست یافت. هرتابرلین در 
سیگنال ایدونا پارك)وس��ت فالن( با نتیجه ۲-1 از 
تیم هرتا برلین که دوباره به بوندسلیگای یک برگشته 
شکست خورد و هوفنهایم در خانه ماینتس با 4 گل 
به برتری دس��ت یافت. مونشن گالدباخ در خانه با 
یک گل کایزرس��الترن را شکست داد. اشتوتگارت 
با 3 گل اوکازاکی، کوژمانوویچ و س��ردار تاس��چی 
در خان��ه از س��د هانوفر گذش��ت. وردربرمن با دو 
گل کلودیو پیزارو در خانه برابر هامبورگ به برتری 
دس��ت یافت. نورنبرگ در زمین کلن موفق شد این 
تیم را ۲-1 شکست دهد. وولفسبورگ با مربیگری 
فیلیکس ماگات در فولکس واگن آرنا با نتیجه 1-۲ 
از سد شالکه گذشت، هر دو گل میزبان را ماندزوکیچ 
مهاجم کروات این تیم به ثمر رساند و تک گل شالکه 
را هم رائول گونسالس مهاجم کهنه کار این تیم وارد 

دروازه تیم حریف کرد.
بدین ترتیب در پایان هفته پنجم بوندس لیگا بایرن 
مونی��خ و وردربرم��ن با 1۲ امتی��از در صدر جدول 
و مونش��ن گالدباخ و لورکوزن ه��م با 1۰ امتیاز در 

رده های سوم و چهارم جای دارند.

باخت رم و اینتر، 
تساوی میالن

هفته اول رقابت های 
این فصل س��ری آ 
اعتراض  دلی��ل  به 
بازیکن��ان در هفته 
تعطیل��ی  ب��ا  اول 
بود  ش��ده  روبه رو 
بازی ه��ای  و 
از  جدی��د  فص��ل 
روز جمع��ه و با برگ��زاری بازی های هفته دوم 
رقابت ها اس��تارت خود که در آن میالن در سن 
س��یرو مقابل التزیو با تساوی ۲-۲ متوقف شد. 
ابتدا برای التزی��و دو بازیکن جدید این تیم در 
ای��ن فصل یعن��ی کلوزه و سیس��ه در دقایق 1۲ 
و ۲1 گلزنی کردند و س��پس زالتان و کاس��انو 
ب��ا گل های خود در دقای��ق ۲9 و 33 کار را به 
تساوی کشاندند. یووه در ورزشگاه جدید خود 
با 4 گل لیشش��نر، س��یمونه پپه، آرتور ویدال و 
مارکیزی��و در دقای��ق 17، 58، 73 و 83 در برابر 
پارم��ا به پی��روزی 4-1 دس��ت یاف��ت. رم در 
ورزش��گاه الیمپیکوی رم و ب��ا مربیگری لوئیس 
انریک��ه با نتیجه ۲-1 مغلوب کالیاری ش��د تک 
گل رم  را دانیل��ه دروس��ی در دقیقه 9۰ به ثمر 
رساند، رم از دقیقه 69 با اخراج انجل، کار را 1۰ 

نفره ادامه می داد. 
در س��ایر دیدارها ناپولی در خانه چزنا با نتیجه 
3-1 به پیروزی دس��ت یافت. کاتانیا و س��یه نا 
ب��ا نتیجه مس��اوی بدون گل ب��ه کار خود پایان 
دادند. کیه وو در خان��ه با تیم تازه وارد نوارا به 
تس��اوی ۲-۲ رضایت داد. فیورنتینا با گل های 
جیالردین��و و چرچ��ی در خانه از س��د بولونیا 
گذش��ت. جنوا با آتاالنتا به تساوی ۲-۲ رسیدند 
و لچه در زمین خود با دو گل باستا و دی ناتاله 
از اودینزه شکست خورد. اینتر هم با نتیجه 4-3 

مغلوب پالرمو شد.

سبقت رئال از بارسا
در س��ومین هفته از بازی های اللیگای اسپانیا که به 
دلیل اعتص��اب در هفته اول این رقابت ها به نوعی 
هفته دوم به حس��اب می آمد؛ بارس��ا در خانه رئال 
سوسیداد بعد از این که با دو گل ژاوی و فابرگاس در 
دقایق 1۰ و 1۲ از حریف پیش افتاد در دقایق 59 و 
61 با دو گل میزبان غافلگیر شد و تا پایان بازی هرچه 
زد به در بس��ته خورد.  اما رئال که از تس��اوی بارسا 
خبر داشت با انگیزه ای دو چندان پا به زمین برنابئو 
گذاشت. آنها ابتدا با گل بنزما در دقیقه 14 از حریف 
پیش افتادند اما در دقیقه 39 بر روی غافلگیری خط 
دفاعی دروازه خود را باز شده دیدند و نیمه اول را با 
تساوی به رختکن رفتند. در نیمه دوم کونترائو ضربه 
برگردان رونالدو را که به تیر خورده بود نتوانس��ت 
ب��ه گل تبدبل کند تا این که در دقیق��ه 6۰، رونالدو 
از روی نقطه پنالتی گل دوم رئال را به ثمر رس��اند. 
در ادامه بر روی پاس زیبای کریس و اش��تباه دروازه 
بان ختافه بنزما گل دوم خود و گل س��وم رئال را به 
ثمر رساند. در دقیقه 74 میکو خود و ختافه را دوگله 
ک��رد اما در دقیق��ه 89 با پاس دقیق و تکنیکی کاکا، 
ایگواین توانست با استفاده از قدرت بدنی گل چهارم 
رئال و اولین گل خود در این فصل را به ثمر رساند. 
در سایر دیدارها ویارئال در خانه با سویا به تساوی 
۲-۲ رضایت داد، گل های ویارئال را روسی از روی 
نقطه پنالتی و روبن در دقایق 35 و 7۲ و برای سویا 
نگردو و الکسیس در دقایق ۲4 و 86 به ثمر رساندند. 
در ای��ن بازی لوپز دروازه بان ویارئال در دقیقه ۲۲ از 
بازی اخراج شد. والنسیا در مستایا با تک گل سولدادو 
از سد اتلتیکو مادرید گذشت. بتیس در خانه با یک 
گل مایورکا را برد و سانتاندر و لواتنه هم به تساوی 
رضایت دادند. اوساس��ونا که نکون��ام را در اختیار 
نداشت در ورزشگاه خانگی توانست با نتیجه ۲-1 از 
سد خیخون بگذرد. بازی های رایو وایه کانو تیم تازه 
صعود کرده با ساراگوسا و سانتاندر با لوانته با تساوی 
 بدون گل به پایان رس��ید. در ادام��ه این رقابت ها،
اسپانیول با بیلبائو و ماالگا با تیم تازه وارد گرانادا دیدار 

خواهند کرد.

پیروزی منچستر،
 اولین برد آرسنال

در بازی ه��ای هفته 
چه��ارم لی��گ برتر 
انگلستان، من یونایتد 
در خانه بولتون این 
تیم را گلب��اران کرد 
و با 3 گل رونی )در 
دقایق ۲5،۲۰ و 68( و 
دو گل چیچاریتو )در 
دقایق5 و 58( توانست با تفاضل گل بهتر نسبت به تیم 
 همشهری در صدر جدول قرار گیرد، منچستر سیتی
ه��م در خانه در برابر ویگان ب��ا هت ریک آگوئرو 
توانس��ت چهارمین برد متوالی خود را کسب کند. 
در ای��ن دیدار تبس در دقیق��ه 19 یک پنالتی را نیز 
از دس��ت داد. در این هفته آرسنال به اولین برد خود 
دست یافت. این تیم توانست در ورزشگاه امیریتس، 
پس از 3 هفته ناکامی، تیم تازه صعودکرده سوآنسی 
را با تک گل آندری آرش��اوین در دقیقه 4۰ از پیش 
رو بردارد و اندکی از فش��ارها بکاهد. چلسی هم در 
حالی که در خانه ساندرلند ۲ بر صفر از حریف پیش 
بود، بازی را با نتیجه ۲-1 به سود خود به پایان برد. 
گل های چلسی را در این دیدار جان تری و استوریج 
به ثمر رساندند. لیورپول نیز اولین باخت خود را در 
خانه استوك س��یتی با نتیجه 1 بر صفر تجربه کرد 
و اورتون در خانه با اس��تون ویال به تساوی رسید، 
گل ه��ای اورتون را عثمان در دقیقه 19 و بینس در 
دقیقه 69 از روی نقطه پنالتی به ثمر رساندند و برای 
استون ویال هم پتروف در دقیقه 63 و آگبونالهور در 
دقیقه 83 گلزن��ی کردند. تاتنهام با دو گل آدبایور و 
دفوئ��ه در دقایق 67 و 8۰ در خانه وولوز به پیروزی 
دست یافت. نوریچ در خانه از وست بروم با یک گل 
شکست خورد. فوالم در خانه با بلکبرن به تساوی 
1-1 دس��ت یافت. در پایان هفته چهارم، منچس��تر 
یونایتد، منچستر سیتی و چلسی به ترتیب اول تا سوم 

جدول لیگ جزیره هستند.

لیگ جزیرهاللیگاکالچوبوندس لیگا

ذوب آهن؛ ۹ بازی خارج از خانه و تنها 2 شکست
 تیم فوتبال ذوب آهن در 9 بازی اخیر خارج از خانه خود در لیگ قهرمانان آسیا، فقط ۲ شکست داشته است. تیم فوتبال ذوب آهن
 اصفهان در دو فصل اخیر لیگ قهرمانان آسیا، 9 بازی خارج از خانه داشته است که از این 9 بازی، 4 برد، 3 تساوی و ۲ شکست 
به دست آورده است. بر اساس این گزارش، ۲ شکست خارج از خانه تیم فوتبال ذوب آهن، در فصل قبل رقم خورد که شکست 
3-1 در مقابل سئونگنام ایلهوا چونگنام کره جنوبی در فینال رقابت های فصل قبل، تلخ ترین آنها بوده است. دیگر شکست این 
تیم هم در مقابل الوحده امارات رقم خورد. ذوب آهن در این بازی ها 4 برد نیز به دست آوررده که به ترتیب مقابل تیم های 
بنیادکار ازبکستان، الهالل عربستان، الریان قطر و االمارات امارات بوده است. همچنین 3 تساوی ذوب آهن هم در مقابل تیم های 

االتحاد عربستان، پوهانگ استیلرز کره جنوبی و الشباب عربستان به دست آمده است.

سپاهان؛ ۸ بازی خانگی آسیایی بدون باخت
تیم فوتبال سپاهان اصفهان در 8 بازی خانگی اخیر خود در آسیا شکستی نداشته است و باید دید در بازی با السد این رکورد 
تمدید خواهد شد یا خیر؟ آخرین شکست سپاهان در ورزشگاه فوالدشهر و در بازی های آسیایی مربوط به بازی با بنیادکار در 
فصل 1۰-۲۰۰9 می باشد که آن بازی با تک گل کاپاتزه، به سود بنیادکار به پایان رسید و پس از آن سپاهان در 8 بازی خانگی، 
شکستی را متحمل نشده است. از این 8 بازی، سپاهان 6 برد در مقابل تیم های االتفاق، پاختاکور، الشباب، الجزیره، الغرافه و 
بنیادکار به دست آورده است و امیدواریم هفتمین برد خانگی این تیم در مقابل السد رقم بخورد. ۲ تساوی هم در کارنامه سپاهان 
به ثبت رسیده است که مقابل تیم های العین و الهالل به دست آمده است. گفتنی است که دیدار تیم های سپاهان ایران و السد 

قطر روز چهارشنبه در ورزشگاه فوالدشهر برگزار خواهد شد.



که  حیوانات  مناسب  مصنوعی  اندام های  افزایش 
کارافتاده  از  یا  شده  قطع   کارای  اندام  جایگزین 
می شوند و همچنین ارتزها که اعضای آسیب دیده را 
می بندد، در سال های اخیر انقالبی در علم دامپزشکی 
دنیای  به  ابزارها  این  ورود  با  آورده اند.  وجود  به 
پزشکی حیوانات، زندگی هزاران حیوان از عقاب ها 

گرفته تا فیل ها بهبود یافته است.
گربه: »اسکار« 

این گربه که دو پنجه عقب خود را در زیر کمباین 
عمل  یک  تحت   ۲۰۰9 سال  در  بود،  داده  دست  از 
نصب  برای  انگلیسی  پزشکان  گرفت.  قرار  جراحی 
زانوی  استخوان  در  اسکار  برای  مصنوعی  پنجه های 
تیتانیوم  پنجه های  و  کرده  ایجاد  سوراخ هایی  آن 

موسوم به ITAP را نصب کردند. 
اسب مینیاتوری: »نیمه شب«

عقب  پاهای  از  یکی  فاقد  تولد  زمان  در  شب  نیمه 
خود بود. مقامات قانونی این کره اسب را که توسط 
صاحبانش مورد آزار قرار داشت، نجات داده و آن را 
به فردی در تگزاس بخشیدند که وی با کمک شرکت 
محلی ساخت اندام مصنوعی برای نیمه شب یک پای 

مصنوعی ترتیب داد.
عقاب: »زیبایی«

چهار سال پیش، زیبایی، عقاب آمریکایی در حالی در 
آالسکا شناسایی شد که از 
مرگ  حال  در  گرسنگی 
نوك  شکارچی  یک  بود. 
از  را  پرنده  این  باالیی 
بین برده بود و از این رو 
زیبایی نمی توانست غذای 
جامد بخورد. نیت کالوین 
کینتیک  مهندسی  گروه  از 
اسکن  نمونه  روی  از 
حیوان،  این  فک  رایانه ای 
یک  ساخت  به  دست 
موقت  پالستیکی  منقار 
مصنوعی  اندام  این  زد. 
پایه  یک  به  زردرنگ 

متصل  این حیوان  به سر  و  تیتانیومی چسبانده شده 
منقار  یک  ساخت  مهندسان،  این  بعدی  برنامه  شد. 

مصنوعی کامل است.
»Quad-Pod« :الما

صاحبان این الما معتقدند که پای چپ پشتی آن در اثر 
پرتاب شدن به درون گودالی شکسته است. بنابراین 
الما تحت مراقبت و عمل جراحی قرار گرفت و پای 

مصنوعی برایش ساختند. 
سگ: »هوپا«

یک سگ پنج ساله از نژادهای مختلط در زمان تولد 

فاقد پاهای جلو بود. صاحب این سگ برای تسهیل 
چرخدار  دستگاه  یک  حیوان،  این  رفتن  راه  مشکل 
خالقانه  ایده  این  طراحان  داد.  ترتیب  آن  برای 
حیوانات  زندگی  بتواند  دستگاه  این  که  امیدوارند 

دیگر با مشکل مشابه را بهبود ببخشد.
فیل: »موشا«

در  است  مصنوعی  پای  با  دنیا  فیل  اولین  که  موشا 
حیوان  این  گذاشت.  پا  مین  روی  بر  ماهگی  هفت 
به بیمارستان فیل ها در تایلند منتقل شد، در حالی که 

بیم  رشد  حال  در  فیل  این  آینده  از  پزشکان 
داشتند، چرا که اگر موشا نمی توانست راه برود، 
مدیر  جیواکاته،  تردچای  نمی ماند.  زنده  احتماالً 
که  گرفت  تصمیم  عضو  قطع  انسان های  بنیاد 
یک پای مصنوعی برای این فیل بسازد. پزشکان 
پای  یک  موفقیت  با  توانستند   ۲۰۰7 سال  در 
مصنوعی برای موشا از پالستیک، خاك اره و فلز 
فیل  برای تحمل وزن یک  استحکام الزم  از  که 

برخوردار بود، ایجاد کنند. 
الک پشت: »آلیسون«

الك   یک  که  آلیسون 
سبز  پشت 

اقیانوس 
اطلس است، 

در پ���ی  ورود      
زندگی  محل  از  توریست ها 
باله  سه  و  شده  آواره  خود 
این  داد.  دست  از  را  خود 
آمده  وجود  به  شکارچی  یک  توسط  آسیب ها 
الك  شرکت  به  شناسایی  از  پس  آلیسون  بود. 
آنجا  در  که  شد  سپرده  تگزاس  در  دریایی   پشت 
خالف  دایره های  در  خود  باله  تنها  با  می توانست 
انترن های  از  یکی  ویلسون  تام  کند.  شنا  ساعتگرد 
یک  آن  مطابق  که  کرد  ارائه  ایده  یک  شرکت  این 
باله سکان مانند در امتداد بدن حیوان اضافه شده و 
بدنش را ثابت نگه دارد. این باله رزین پشم  شیشه 
اجازه  دارد،  نیم  و  سال  یک  اکنون  که  آلیسون  به 

داده تا مستقیم شنا کند.

سگ: »ناکی او«
ناکی او اولین توله سگ جهان با چهار پنجه مصنوعی 

است. این سگ گله استرالیایی 
زمانی به همراه خواهران و 
برادران خود در خانه ای که 
صاحب آن از ترس سرما 
بود،  کرده  ترك  را  آن 
در  بودند.  شده  زندانی 
این رویداد مادر ناکی او 

یخ زده  سرداب  در  گذاشتن  قدم  با  او  و  مرد 
از  سرمازدگی  اثر  در  را  خود  پنجه  چهار  هر  خانه 
پیدا شده  پنج هفته  از  این حیوانات پس  دست داد. 
شدند.  منتقل  حیوانات  نجات  عملیات  مرکز  به  و 
ناکی او تحت سرپرستی کریستی تاملینسون، تکنسین 
دامپزشک درآمد که سپس این پنجه های مصنوعی را 

برای وی مهیا کرد.
زرافه: »امید«

 در ژوئیه ۲۰1۰ در باغ  وحش توپکا با یک ناهنجاری 
او  پای  پایین  مفاصل  که  آمد  دنیا  به  خطرناك سم 
را تا 9۰ درجه خم و جابجا کرده بود. این حیوان 
که قادر به ایستادن نبود در دو ساعت اول پس از 
تولدش از کفش های خاص اصالحی استفاده کرد. 
تاندون های خارجی  از سیستم  ارتز  این کفش های 
مناسب  تراز  در  امید  سم های  داشتن  نگه  برای 
ساخته شده بودند. کفش ها، نقص تولد امید را جبران 

ه  کرد
به  کوچک  زرافه  این  و 
واکنش  درمان  به  خوب  قدری 
به  احتیاجی  دیگر  که  داد  نشان 
استفاده از این کفش ها پیدا نکرد.

دلفین: »فوجی«
اوکیناوا  آکواریوم  در  که  فوجی 
طی  دارد،  قرار  ژاپن  چوراومی 
از دست  را  بیشتر دم خود  حادثه ای 
داده بود. مسئوالن این آکواریوم 
با شرکت الستیک   با همکاری 
سازی بریجستون توانستند یک 
سیلیکونی ضدآب  الستیک  دم 
فوجی  بدن  به  اتصال  برای 
بسازند تا این دلفین بتواند بعد 

از مدت ها به راحتی شنا کند.
الک پشت: »گامرا«

ایالتی  دانشگاه  دامپ��زشکان 
توانستند  موفقیت  با  واشنگتن 
یک پروتز پای مصنوعی را به 
یک  جلویی  چپ  پای  جای 
الك پشت آفریق�ایی 1۲ ساله 
تصاویر  همچنین  کنند.  متصل 
گامرا  که  کیلوگرمی(   1۰/43( پشت  الك  این 
مصنوعی  پای  با  بود  قادر  که  حالی  در  دارد  نام 
برود  راه  چمن  و  سنگفرش  روی  بر  خود  جدید 
می  علف  گامرا  تص��اویر،  این  در  شد.  منتشر 
راه  آهستگی  به  بیمارستان  مح���وطه  در  و   خورد 

می رود. 
بیمارستان دانشگاه وانشگتن، این الك پشت ساکن 
خریداری  آن  مالک  از  آوریل  ماه  در  را  خشکی 
آسیب  شدت  به  گامرا  جلویی  چپ  پای  کردند. 
دیده و قطع شده بود. سپس این دامپزشکان تصمیم 
گرفتند یک چرخ شبیه به چرخ صندلی های اداری 
را به این حیوان نصب کنند و به آن شانس دوباره 

ای را برای زندگی بدهند. 
اکنون گام���را که نام خ���ود را از یک هی���والی 
راه  خ���وبی  به  است  گ���رفته  ژاپنی   فیلم ه���ای 

می رود.

آب و هوای امروز )شهرکرد(آب و هوای امروز )اصفهان( 30 °32 ° 13 °10 ° حداکثرحداکثر حداقلحداقل
صفحه آخر
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چند نوع حیوان با اندام هاي مصنوعی
مرتبه  میلیون   1۰ از  بیش  ساالنه  انسان   

پلک می زند!
 یک گالن روغن سوخته، می تواند تقریبًا 

یک میلیون گالن آب تمیز را آلوده کند.
چهار  تقریبًا  دست،  انگشتان  ناخن های   

برابر ناخن های پا رشد می کنند.
 دلفین ها هم مانند گرگ ها هنگام خواب 

یک چشمشان را باز می گذارند!
 8 دقیقه و 17 ثانیه طول می کشد تا نور 

خورشید به زمین برسد!
 جویدن آدامس هنگام خوردن پیاز، مانع 

از اشک ریزی شما می شود!
درست  گندمی  بشقاب های  تایوان  در   
غذا،  خوردن  از  بعد  افراد  و  می شود 

بشقابشان را هم می خورند!
 آیا می دانید که یک  چهارم استخوان های 

بدن افراد، در پایشان قرار دارد؟
 اثر لب و زبان هر کس، مانند اثر انگشت 

او منحصربه فرد است!
مکعب  متر   3۰۰ تقریبًا  که  می دانید  آیا   
انسان را از روی  گاز هلیوم می تواند یک 

زمین بلند کند.
 آیا می دانید که کرم های ابریشم در پنجاه 
برابر  هزار  شش  و  هشتاد   ، روز  شش  و 

خود غذا می خورند!
تیز پروازترین حیوانات  آیا می دانید که   
»پرستوك«  که  هستند  پرندگانی  جهان 
نامیده می شوند. پرستوك دم خاردار که در 
آسیا زندگی می کند، قادر است با سرعتی 
بیش از صد و شصت کیلومتر در ساعت 
پرواز کند و با باالترین میزان سرعت یک 

قطار سریع السیر رقابت کند.
سرعت  با  مریخ  کره  که  می دانید  آیا   
دور خورشید  به  ساعت  در  کیلومتر   ۲4۰

می چرخد؟
زمین  مرکز  از  هرچه  که  می دانید  آیا   
فاصله بگیریم نیروی جاذبه کمتر می شود، 
در نتیجه وزن کاهش می یابد، وزن فردی 
همین  وزن  از  ایستاده  استوا  خط  در  که 
کمتر  جنوب  و  شمال  قطب  در  شخص 
است زیرا در خط استوا زمین بر آمده تر 
و در قطب هموارتر است این تفاوت وزن 

حدود پنج درصد است.

 آیا می دانید که ظروف پالستیکی تقریبًا 
فساد  و  تجزیه  برابر  در  سال  هزار  پنجاه 

مقاومند!
 آیا می دانید که یک چهارم خاك روسیه 

در سال پوشیده از برف است؟
با نگاه کردن به گوش   آیا می دانید که 
تخمگذار  به  پی  می توانیم  جانوران 
بدین  ببریم،  آنها  بودن  بچه زا  یا  و  بودن 
ناپیدا  گوششان  تخمگذاران  که  صورت 
تنها  است.  نمایان  گوششان  بچه زایان  و 
در این مورد یک استثنا وجود دارد و آن 
نوعی افعی بچه زا است که گوشش دقیق 

نیست؟ پیدا 
 در هنگام عطسه، قلب شما به اندازه یک 

میلیونیم ثانیه می ایستد!
 مقاوم ترین ماهیچه بدن انسان زبان است!

فندك قبل از کبریت اختراع شد.
 آیا می دانید که رشد کودك در بهار بیشتر 

است؟
 آیا می دانید حس بویاییه مورچه با حس 

بویاییه سگ برابری می کند!
قرینه  ندارد  خون  که  بدن  قسمت  تنها   

چشم است!
آب  لیتر   95 دقیقه   3 در  مرغ  شتر   

می خورد!
 81km طول  به  نخی  طال  گرم   3۰ با   

می توان درست کرد!
جذبیت  می تواند  آمونیاك  می دانید  آیا   
موجود  مخدر  آلکالوئید  یک  که  نیکوتین 
در سیگار است را توسط سلولهای مغز تا 

1۰۰ برابر افزایش دهد
 آیا می دانید که مغز انسان فقط دو درصد 
از وزن بدن را تشکیل می دهد ولی بیست 
و پنج درصد از اکسیژن دریافتی بدن را به 

تنهایی مصرف می کند.
از  بغیر  رازی  زکریای  که  می دانید  آیا   

الکل کاشف گوگرد هم هست؟
بسیار  حرارت  درجه  در  نیز  ابرمایعات   
پایین ، یعنی تنها کمی باالتر از صفر مطلق، 
اصطکاکی  نوع  هیچ  و  می کنند  فعالیت 
نشان نمی دهند به طوری که اگر به گردش 

درآیند متوقف نخواهند شد 
 حلزون ها می توانند سه سال بخوابند!

آیا می دانید؟

را  هوش  مغز  کوچکی  و  بزرگ���ی 
تعیین  نمی کند چرا که زنبورها با مغزهای 
را  کامپیوتر  شدند  موفق  مینیاتوریشان 
می دهد  نشان  تحقیقات  بدهند.  شکست 
پیچیده  مسائل  می توانند  عسل  زنبورهای 
ریاضی را به سرعت حل کنند در حالی که 
این مسائل چند روز  برای حل  کامپیوترها 
رویال  مؤسسه  محققان  دارند.  نیاز  زمان 
این  گویند،  می  لندن  دانشگاه  هالووی 
مسیر  کوتاه ترین  گیرند  می  یاد  حشرات 
این  به  کنند.  پیدا  بین گل ها  پرواز  برای  را 
ترتیب زنبورها در کمترین زمان ممکن به 
گل هایی که قرار است از شهد آنها استفاده 
کنند، می رسند. در عوض کامپیوترها برای 
چنین محاسبه ای باید طول همه مسیرهای 
احتمالی را اندازه گیری و سپس یکی را به 
عنوان کوتاه ترین راه انتخاب کنند. زنبورها 
برای رسیدن به همان راه حل از مغزی که 
به کوچکی تخم علف است استفاده می کنند. 
نایجل راین از مدرسه علوم زیست شناختی 
موسسه رویال هالووی می گوید: »زنبورهای 
جستجوگر هر روز مشکل جستجوی خود 
را به سرعت حل می کنند. آنها از گل ها در 
محل های مختلف بازدید می کنند و از آنجا 
که پرواز انرژی زیادی می طلبد، آنها راهی 
را می یابند که به کمترین پرواز نیاز داشته 

باشد.« دانشمندان برای بررسی رفتار زنبورها 
زنبورها  آیا  این موضوع که  به  بردن  پی  و 
هر روز ساده ترین راه را انتخاب می کنند یا 
خیر، از گل های مصنوعی کنترل شده توسط 
شناسایی  از  بعد  کردند.  استفاده  کامپیوتر 
محل گل ها، زنبور خیلی سریع بهترین مسیر 
برای ذخیره وقت و انرژی را پیدا می کند و 
جالب تر این که هر روز همین اتفاق تکرار 
می شود. این محققان مصمم هستند از این 
زندگی  به  برای کمک  زنبورها  شیوه عمل 
انسان معاصر که به شبکه هایی نظیر جریان 
های  زنجیره  و  اینترنت  اطالعات  ترافیک، 
در  است،  متکی  بازرگانی  خدمات  تامین 

یافتن اهداف مورد نظر خود کمک کنند.

مغز زنبورها کامپیوتر را شکست داد

نعنایی  های  آدامس  نعنایی:  آدامس 
این  خوردن  با  شما  است  کننده  خنک 
آدامس احساس می کنید سرشار از انرژی 
مدت  در  را  خود  کار  توانید  می  و  شده 
باالترین هدفتان  انجام دهید  زمان کمتری 
در زندگی جلو راندن خانواده با انجام به 
آنها در  به  موقع کارها و روحیه بخشیدن 
مواقع ضروری است شما احساس برتری 

و اعتماد به نفس عجیبی دارید.
افرادی  شخصیت  موزی:  های  آدامس 
که آدامس های موزی را ترجیح می دهند 
خالقیت  و  نوآوری  با   معمول  طور  به 
همراه است بنابراین همواره سرشار از ایده 
های خالق و مثبت و سازنده اند. آنها به 
ارائه  برای  جدید  مجوزهای  شکار  دنبال 
برنامه های جدید در حوزه های مختلف 

کاری و زندگی خود هستند.
که  افرادی  دارچینی:  آدامس های 
حتی  یا  و  دارچینی  های  آدامس  عاشق 
هستند  دارچین  طعم  با  خمیردندان های 
و  بوده  رمانتیک  و  احساساتی  افرادی 
افراد  با  بیشتری  نزدیکی  احساس  همیشه 
و  شادی  آنها  دارند  همسرشان  ویژه  به 
نشاط و دوست داشتن را به دیگران منتقل 

کرده اند.
دندان:  کننده  سفید  های  آدامس 
در  که  تند  طعم  با  هایی  آدامس  جویدن 
واقع خاصیت سفید کنندگی دندان ها را نیز 
دارد به انسان آرامش عجیبی می بخشند و 
هستند  قوی  آرامبخش  نوعی  حقیقت  در 
هستید  طعم هایی  چنین  عاشق  شما  اگر 
مدت  کوتاه  استراحت  یک  عاشق  مطمئنًا 
خود  جوش  و  جنب  سراسر  زندگی  در 
را  روز شما  در طول  تنفس  اعالم  هستید 

شاد و سرحال می سازد. 
افرادی  فرنگی:  توت  های  آدامس 
سختکوش هستند که همیشه آماده کشف 
چیزهای  کردن  امتحان  جدیدند  چیزهای 
کند  را شادتر  جدید می تواند روحیه شما 
و انرژی بیشتری برای ادامه کارتان به شما 

بدهد. 
آدامس های پرتقالی: افرادی به شدت 
اجتماعی و عاشق طبیعت هستند شخصیت 
شاد و اجتماعی آنها باعث می شود مردم 
فکر کنند سالهاست آنها را می شناسند، در 
خانه شما همیشه به روی دیگران باز است 
و دوستان روی سخنان و کمک های فکری 

شما حساب می کنند.

ارتباط آدامس و شخصیت

مواقع  در  توان  می  که  دارد  وجود  اقداماتی 
شما  موبایل  داد.  انجام  ضروری  و   فوری 
می تواند یک نجات دهنده زندگی یا یک ابزار 

فوری برای نجات باشد.
وضعیت فوق العاده

شماره تلفن وضعیت فوق العاده در کشورهای 
اگر شما حتی  نیز  ایران  جهان 11۲ است. در 
در یک مکان خارج از محدوده شبکه موبایل 
خود قرار داشته باشید، شماره 11۲ را بگیرید، 
موبایل در هر شبکه موجود جستجو می کند 
شما  برای  العاده  فوق  وضعیت  تماس  یک  تا 
نشانی  آتش  اورژانس،  )پلیس،  کند.  برقرار 
زمانی  حتی  شماره  این  این که  جالب  و  یا...( 
کند.  می  کار  نیز  است  قفل  کلید  صفحه  که 
امتحان کنید. حتی با گوشی بدون سیم کارت 

نیز می توانید به شماره 11۲ زنگ بزنید.
آیا تا به حال کلیدهای خود را در ماشین 

جاگذاشته اید؟
از راه دور  آیا ماشین شما یک دستگاه کنترل 
تواند روزی  این وسیله می  دارد؟  کلید  بدون 
برای داشتن یک  دلیل خوب  باشد. یک  مفید 
ماشین  در  را  کلیدهای خود  اگر شما  موبایل: 
جاگذاشته باشید، و یا دستگاه کنترل در منزل 
طریق  از  منزل  در  نفر  یک  موبایل  به  باشد 
موبایل خودتان تماس بگیرید.  تلفن خود را 
در حدود فاصله یک متر از ماشین قرار دهید و 
از فرد مقابل در منزل بخواهید که کلید کنترل 
در بازکن ماشین را فشار دهد، و آنرا نزدیک 

موبایل خود قرار دهد. 
قفل ماشین شما باز خواهد شد. با این کار نیاز 
فاصله  بیاورد.  شخصًا  را  کلیدها  کسی  نیست 
کیلومترها  توانید  می  شما  ندارد.  تاثیری  هیچ 
کسی  با  بتوانید  شما  اگر  باشید،  داشته  فاصله 
ارتباط  دارد  را  ماشین شما  کنترل  ریموت  که 
ماشین خود  قفل  توانید  کنید، شما می  برقرار 
را باز کنید. باور ندارید امتحان کنید و متعجب 

شوید.
را  شده  دزدیده  موبایل  یک  چگونه 

غیرفعال کنیم؟
موبایل خود،  سریال  شماره  کردن  برای چک 
دهید:  فشار  ترتیب  به  را  زیر  های  کلید 

#۰6#*
 یک کد دیجیتالی  روی صفحه نمایش ظاهر 
شما  دستگاه  مختص  شماره  این  شود.  می 
است. این شماره را یادداشت کنید و در جایی 
امن نگه دارید. هنگامی که موبایل شما دزدیده 
می شود، شما می توانید به پشتیبان شبکه خود 
تماس بگیرید و این کد را به آنها بدهید. سپس 
را مسدود  بود دستگاه شما  قادر خواهند  آنها 
SIM کارت را عوض  اگر دزدها  کنند، حتی 

غیرقابل  کامل  به طور  تلفن شما  باشند.  کرده 
استفاده خواهد شد. 

شما ممکن است نتوانید موبایل خود را بازپس 
را  آن  که  کسی  دانید  می  حداقل  اما  گیرید، 
استفاده  آن  از  تواند  نمی  دیگر  است  دزدیده 
کار  این  کسی  هر  اگر  بفروشد.  آنرا  یا  کند 
ای  فایده  هیچ  موبایل  دزدیدن  دیگر  بکند،  را 

نخواهد داشت.
قدرت باطری مخفی شده

در نظر بگیرید باطری موبایل شما خیلی کم 
 *337۰# فعال کردن کلیدهای   برای  است. 
اندوخته  این  با  شما  موبایل  دهید.  فشار  را 
موبایل  و  شد  خواهد  مجدد  اندازی  راه 
افزایش 5۰ درصد در باطری را نشان می دهد. 
اندوخته هنگامی که موبایل خود  این فضای 
را شارژ می کنید، خودبه خود شارژ خواهد 

شد.

مواردي که شما هرگز در مورد موبایل نشنیده اید
به طور معمول انسان ها برای به دست آوردن شناخت بیشتر 
از دوستان و اطرافیان خود و یا شناخت سطحی از کسانی که 
برای اولین بار با آنها رو به رو می شوند به گزینه های مختلفی 
پناه می برند که حدس زدن شخصیت طرف مقابل از روی 
لباس پوشیدن ،امضا و یا شیوه دست دادن او از جمله این 

امور است.
شناخت شخصیت افراد از روی رنگ چشم گزینه جدیدی است 
که در روابط انسانی بی تاثیر نبوده و چنانچه درست به کار رود 
 مشکالت زیادی را حل خواهد کرد . مطلب زیر که توسط یکی
از انجمن های اینترنتی عربی منتشر شده است به بررسی انواع 

رنگ چشم و شخصیت دارندگان آن می پردازد. 
رنگ چشم سبز

آن  صاحبان  که  است  آن  دهنده  نشان  سبز  چشم  رنگ 
شخصیتی قوی و اراده ای باال دارند. در تصمیم گیری ها، 
خیلی محکم عمل کرده و تا حدی خود رای و مغرور هستند.

رنگ چشم آبی
دارندگان چشم های آبی دارای نگاهی عمیق بوده و شخصیتی 
حساس و شفاف دارند. این افراد به راحتی فکر و نظر خود را 
به دیگران تحمیل می کنند و به همین نسبت جرات و شجاعت 

ویژه ای هم به خرج می زنند. 

رنگ چشم مشکی
صاحبان چشمان مشکی انسان هایی رویایی هستند که در 
فضای شاعرانه ای زندگی می کنند و همچنین بسیار دست و 
دل باز هستند. بسیار سعی می کنند با هر چه دارند به دیگران 
کمک کنند .این افراد همچنین دارای خلق و خوی اجتماعی و 

احساسات ظریف هستند.
رنگ چشم قهوه ای

چه  هر  و  است  محبت  و  مهربانی  سنبل  ای  قهوه   چشم 
بیشتر است. چشم  باشد مهر و محبت صاحبش  تر   تیره 
قهوه ای ها بسیار خون سردند و هر چه را که می خواهند به 

راحتی تصاحب می کنند. 
رنگ چشم خاکستری

صاحبان چشم های خاکستری دو دسته هستند ، یا از شخصیتی 
آرام و با اعتماد به نفس برخوردارند و یا شخصیتی عصبی و 
انقالبی دارند و همیشه به دنبال آرامش می گردند ولی در 

مجموع انسان هایی سرسخت و سنگین دل هستند.
رنگ چشم عسلی

با وجود این که چشم عسلی ها انسان هایی خوش قلب 
هستند ولی با دیگران صریح نیستند. این افراد همیشه به دنبال 

دوست می گردند. 

روانشناسی رنگ چشم ها

 به احتمال زیاد تاکنون نام مؤسسه گالوپ را شنیده اید، 
مؤسسه ای که به خاطر آمارهای مختلف و نظرسنجی هایش 
معروف است و یکی از معروف ترین کارهایش هم ارائه 
لیست ساالنه ملت های شاد دنیاست. به گزارش ایمنا، امسال 
هم این موسسه لیست خود را برای 1۲4 کشور دنیا منتشر 
کرد و باز هم مردم دانمارك توانستند برای چندمین بار عنوان 
شادترین مردم دنیا را به دست بیاورند. اما میزان شادی و 
خوشحالی مردم یک جامعه چطور قابل اندازه گیری است 
و واحد چنین اندازه گیری چه می تواند باشد؟ می دانیم 
که احساس خوشبختی یک حس درونی است که هرچند 
ممکن است تحت تاثیر  بعضی واقعیت های بیرونی قرار 
بگیرد، اما الزاما وابسته به این متغیرها نیست و ماهیت به 
طور کامل مستقل و درونی دارد. به عبارتی دیگر تنها خود 
فرد می تواند حس کند که چقدر خوشحال است؛ هرچند 
این خوشحالی به نظر دیگران غیر منطقی باشد! بنابراین 
مؤسسه گالوپ روشی ساده و در عین حال کارآمد را برای 
سنجش میزان خوشحالی مردم پیشنهاد کرده است؛ به این 
صورت که به فرد مورد مصاحبه گفته می شود: »یک نردبان 
را در نظر بگیرید که پله های از پایین به باال با شماره های ۰ 
تا 1۰ مشخص شده اند. پایین ترین پله، بدترین وضع ممکن 
زندگی برای شما را نشان می  دهد و باالترین پله هم بهترین 
االن  را، در چنین شرایطی فکر می کنید  وضعیت ممکن 
روی کدام پله ایستاده اید )پله کنونی( و فکر می کنید پنج 
سال بعد روی کدام پله ایستاده باشید )پله آینده(«  براساس 
پاسخ هایی که به این دو سئوال داده می شود، پاسخ دهندگان 

به سه دسته تقسیم می شوند:

موفق  خوشبخت
این ها  است.  رشد  به  رو  و  پایدار  شادی  نشان دهنده 
افرادی هستند که در مورد زندگی فعلی خود نظر مثبتی 
دارند )پله 7 و باالتر( و فکر می کنند آینده خوبی هم در 
انتظار آن هاست )پله 8 و باالتر(. بر اساس تحقیقات انجام 
قرار می گیرند مشکالت  این دسته  افرادی که در  شده، 
سالمت کمتری دارند، استرس، اندوه و نگرانی کمتری 
تجربه می کنند و حتی روزهای کمتری را در طول سال 

در بستر بیماری می گذرانند. 
در حال تالش

این دسته نمایانگر افرادی است که از زندگی متوسط یا 
ناپایدار برخوردارند. این افراد در حال حاضر احساس 
خوشبختی متوسطی دارند، یا نسبت به آینده خود چندان 

خوش بین نیستند.
رنجور بدبخت

تنها در حال حاضر احساس رضایت  نه  این دسته  افراد 
خوبی از زندگی ندارند بلکه نسبت به آینده هم خوش بین 
نیستند. آن ها ممکن است حتی از امکانات اولیه زندگی هم 
محروم باشند یا درگیر بیماری شدید یا مشکالت روحی 
باشند. غم، نگرانی، خشم و اضطراب مشخصه زندگی این 
افراد است. این دسته بندی نه تنها دید خود فرد نسبت به 
زندگیش را نشان می دهد بلکه بر اساس تحقیقات متعدد به 
عمل آمده، همبستگی باالیی با فاکتورهای مختلف زندگی 
بسامان دارد که طیف وسیعی از احساس و حال فعلی افراد 
تا قضاوت آن ها در باره کلیت زندگی و میزان امیدواریشان 

به تغییرات مثبت در آینده را در بر می گیرد. 

میزان شادی جوامع چگونه سنجیده می شود؟


