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سرلشکر فیروزآبادی:
تهدید سعودی ها مبنی بر لشکرکشی 

به سوریه نشانه سرگردانی آنهاست
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 نیم فصل دوم لیگ برتر فوتبال باشــگاه های ایران 
با عملکرد ضعیف مدعیان قهرمانی همراه شده است.

لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران...
رییس ســتاد کل نیروهای مســلح گفت: تهدید ســعودی ها مبنی بر 
لشکرکشی به سوریه نشانه سرگردانی آنها بوده و شکست کامل آنها در 
این میدان را تصدیق می کند. سردار سرلشکر سید حسن فیروزآبادی 
رییس ســتاد کل نیروهای مســلح با نگاه به تحوالت جاری منطقه و 

تهدیدات اخیر سعودی ها مبنی بر لشکر کشی به سوریه اظهار کرد...

وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطالعات گفــت: مردم 
مطمئن باشــند که دکل های BTS و امواج موبایل 

برای سالمتی آنها هیچ ضرری ندارد...

رییس کل دادگستري اســتان اصفهان، راه اندازی 
مجتمع قضایي ویژه جرایــم اقتصادي در اصفهان را 

در دستور کار قرار داد و اعالم کرد...

سپاهـان یک برد 
از ۱۴ بازی!

اصفهان شهر پایلوت 
هوشمند سازی در کشور می شود

راه اندازی مجتمع قضایی ویژه 
جرایم اقتصادي در اصفهان

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با فرماندهان نیروی هوایی ارتش:

حضور مردم در راهپیمایی 
 22بهمن دشمن شکن 

ومایوس کننده بدخواهان است

2

هیئت دولت درجلسه خود به ریاســت حسن روحانی 
رییس جمهــور، پــاداش پایان ســال ۱۳۹۴)عیدی( 
کارکنان دولت را مبلغ ثابت ۶ میلیون و ۸۸۰ هزار ریال 
تعیین کرد. دراین جلسه ،دستگاه های اجرایی موضوع 
قانــون خدمات کشــوری و قانون محاســبات عمومی 
کشور، نیروهای مســلح، نیروی انتظامی و قوه قضائیه 
و سایردســتگاه هــای اجرایی مشــمول قوانین خاص 
مجازهســتند به کارمندان خود)رسمی، ثابت، پیمانی، 
 خرید خدمت، قراردادی و موقت(، اعضای هیئت علمی 

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی...
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمی استان اصفهان 
گفت: امســال همدلی و همزبانــی در حوزه آمدن 
فیلم های جشنواره فجر در اصفهان اتفاق افتاد و تمام 

۳۳ فیلمی که در تهران اکران می شود ...

فرماندهان نظامی ایران اسالمی برای به هم ریختن 
توازن نظامی در منطقه و نشــان دادن توان نظامی 
ایران در برابر حمالت محدود عــراق و باز گرداندن 

امنیت در شهرهای آبادان و خرمشهر...

 با همدلی در استان، جشنواره 
فیلم فجر اصفهانی شد

 عیدی ۶۸۸ هزار تومانی 
برای کارمندان  و  بازنشستگان

 عملیـات والفجـر ۸ ؛ 
تجلی ایثار ومقاومت
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حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به اینکه احتمال جنگ سخت 
بر ضد ایران، در شرایط کنونی بعید است ولی محال نیست، تأکید 
 کردند: امروز اصلی تریللن برنامه برای مقابله با نظام اسللامی، 
جنگ نرم اسللت تا نظام و مللردم ایران را از مؤلفلله های قدرت 

تهی کنند.
 حضرت آیللت اهلل خامنه ای رهبللر معظم انقاب اسللامی در 
دیللدار فرماندهان و جمعی از پرسللنل نیروی هوایللی و پدافند 
هوایی ارتش جمهوری اسامی، 22 بهمن و انتخابات را دو عید 
پرمضمون ملت ایللران خواندند و با تأکید بر حضور چشللمگیر 
و دشمن شللکن مردم در راهپیمایی 22 بهمن امسال افزودند: 
حضور همگانی مردم در انتخابات 7 اسفند، به عنوان خونی تازه، 
عزت و اقتدار ایران و نظام را بیمه می کند و اهداف دشمن حیله 

گر غدار را خنثی می گرداند.
ایشللان با تجلیل از حضور مردمی درراهپیمایی های هر سللال 
 خاطرنشللان کردند: حضور مردم در راهپیمایللی 22 بهمن در 
سی و هفت سال گذشته، حضور جسللمی همراه با اراده و عزم و 
محبت و پشتیبانی بوده اسللت و امسال نیز به فضل الهی حضور 
مردم در خیابان ها، چشمگیر و دشللمن شکن و مأیوس کننده 

بدخواهان خواهد بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای برگزاری راهپیمایی 22 بهمن را تکرار 
شادمانه عید انقاب دانسللتند و با تأکید بر اینکه چنین مراسم 
مردمی مسللتمری در جهان بی نظیر اسللت، افزودند: از ابتدای 
پیروزی انقاب اسللامی تاکنون، مردم در هر شللرایطی اعم از 
شرایط سخت جوی و در دل مشللکات، همواره در مراسم عید 

انقاب در 22 بهمن حاضر بوده اند.
ایشان افزودند: بخش قابل توجهی از کسللانی که در سال های 
اخیر در راهپیمایی شرکت کرده اند به اقتضای سن خود روزهای 
انقاب و 22 بهمن 57 را ندیده اند و این سلسللله تمام نشللدنی 

نشان دهنده قدرت بازآفرینی انقاب است.
رهبر انقاب اسامی با تأکید بر اینکه نباید گذاشت خاطره این 
حادثه عظیم به فراموشی سللپرده شللود، گفتند: باید حقیقت 
انقاب همواره در ذهن مردم زنده بماند؛ زیرا انقاب اسامی در 
نیمه راه خود است و برای اسللتحکام پایه ها و رسیدن به اهداف 

واالی خود، نیازمند زنده نگه داشتن اهداف اصلی است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تشللکیل جامعه اسامی برخوردار از 
علم، عدل، اخاق، عزت و پیشرفت را اهداف اصلی نظام اسامی 
برشللمردند و تأکیللد کردند: هدف اساسللی جبهه دشللمن، به 
فراموشی سپرده شدن این اهداف واال، و در نهایت تغییر رفتار و 

»تغییر درونی نظام جمهوری اسامی« است.
ایشللان با تأکید بر اینکه هدف اصلی دشللمن »تغییر ماهیت و 
هویت انقابی نظام جمهوری اسامی« است، افزودند: تمام تاش 
جبهه گسللترده بدخواهان نظام اسللامی، بازداشتن جمهوری 
اسامی از ادامه حرکت به سمت هدف های عزت آفرین و قدرت 

آفرین و بازگرداندن سلطه بیگانگان بر کشور است.
رهبر معظم انقاب تهی شدن یک ملت از مؤلفه های قدرت را به 
معنای تسلیم پذیر شدن دانستند و گفتند: اگر ملت ضعیف شد، 

برای مقابله با او دیگر احتیاجی به جنگ سخت نیست.
رهبر انقاب اسللامی تأکید کردند: تنها راه جلوگیری از چنین 
وضع دهشتناکی، حفظ و حراسللت از تفکر انقابی در »عمل و 

رفتار و جهت گیری ها و ضوابط و قوانین« است.
رهبر انقاب در ادامه سخنانشان انتخابات را تزریق روح و خون 
تازه و نفسللی نو برای ملت و کشللور خواندند و افزودند: ملت با 
 اسللتفاده از حق طبیعی خللود، در موعد های مقللرر، به صحنه 
می آید تا تصمیم گیری کند چه کسللانی از مسئوالنی که قبا 

انتخاب کرده، بمانند یا بروند.
ایشللان انتخابات را »تجدید قوای ملت و بیعتی تللازه با اهداف 
انقاب« برشللمردند و افزودنللد: اصرار بنده بر حضللور همه در 
انتخابات به این دلیل است که مشارکت همگانی، کشور و نظام 
را عزت می بخشد و بیمه می کند. بنابراین شرکت در این حادثه 

عظیم، فریضه ای برای همه مردم است.
حضرت آیت اهلل خامنلله ای ایجاد شللکاف و دو قطبی کاذب و 
خطرناک میان ملت و نظام را از اهداف همیشگی جبهه دشمن 
و در رأس آن آمریللکا خواندند و تأکید کردنللد: حضور ملت در 
انتخابات و تجلی دوباره ارتباط مستحکم مردم و نظام، به معنای 
نصرت جمهوری اسامی و ناکام ماندن این اهداف دشمن است 
و این حضور براساس وعده صدق الهی، نصرت و یاری پروردگار 

را به همراه می آورد.
ایشللان با یادآوری سلسللله تحرکات و توطئه های دشمنان از 
اول پیروزی انقاب از جمله طرح تجزیه ایران، کودتا، 8 سللال 
جنگ تحمیلی و تحریم های روز افزون خاطرنشان کردند: ملت 

در مقابله با همه توطئه ها به یاری نظام اسامی آمد و پروردگار 
نیز با نصرتی متقابل، جمهوری اسامی و ملت ایران را به قدرتی 
منطقه ای و در برخی مسللایل به یک قدرت مؤثر و نافذ جهانی 

تبدیل کرده است.
ایشللان در جمع بندی این بخش از سخنانشان خطاب به ملت 
تأکید کردند: عزت و افتخللار و اقتدار میهن و ملت، در گرو عمل 
به وظایف انقابی است که شرکت در انتخابات از مهم ترین این 

وظایف به شمار می رود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه سخنان خود درباره انتخابات 
با اشللاره به برخی حرف های غلط و نامناسب که این روزها مایه 
تشویش و تردید مردم می شود افزودند: این حرف ها فقط با نگاه 
سیاسی و به علت دوری از انگیزه های خدایی بیان می شود، اما 

اکنون قصد ندارم به آنها بپردازم.
رهبر انقاب در بحث انتخابات، خطاب به مسئوالن نیز چند نکته 
مهم بیان کردند که اصلی ترین آنها، مشغول نشللدن به مسایل 

تبلیغاتی و روزنامه ای بود.
ایشان افزودند: مسئوالن به یاری پروردگار مشغول کار و تاشند 
اما مراقب باشند که جنجال های روزمره انتخاباتی آنها را سرگرم 

نکند و از پرداختن به مسایل مهم به ویژه اقتصاد غافل نمانند.
حضرت آیللت اهلل خامنلله ای، انتخابات را موضوعللی در نهایت 
اهمیت خواندند، امللا خاطرنشللان کردند: این مسللئله با همه 

اهمیتش مقطعی اسللت و آنچه بعد از چند هفته باقی می ماند 
مسایل اساسی کشور از جمله مقاوم سازی اقتصاد است.

رهبر انقاب با اشللاره مجدد به ظرفیت عظیم نیروی انسللانی 
تحصیلکرده و پرانگیللزه، ویژگی های اقلیمللی و منابع و ذخایر 
طبیعی ایران به مسللئوالن تأکید کردند: با تکیه بر سرمایه های 
 بی نظیر، اقتصاد کشللور را به گونه ای مقاوم کنید که دشمن از 
فکر فشللارهای اقتصادی برای تحمیل خواسته هایش منصرف 

شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند: مسئوالن با هدایت 
سرمایه ها به سمت تولید صنعتی و کشاورزی، رونق تولید و حل 
مشکل رکود، به پیشرفت کشور شتاب دهند تا دشمن باالجبار 

بفهمد که تحریم بی فایده است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با یادآوری سخنان 10، 12 ساله اخیر 
خود، به مسللئوالن درباره ضرورت مقاوم سللازی درونی اقتصاد 
افزودند: اگر این هدف تحقق یابد برای اشتغال جوانان، بیکاری، 
و دیگر مشکات اقتصادی نیز راه حل های مناسبی پیدا می شود.

رهبر انقاب در نکته مهم دیگری، توجه کامل و همیشللگی به 
نقشلله ها و اهداف جبهه وسیع دشللمنان را ضروری خواندند و 
خاطرنشان کردند: کسانی که از دشللمنان خود غافل می شوند 
و دلشللان به آنها خوش اسللت، هیچ گاه مورد تمجید مردم قرار 

نمی گیرند.

ایشان افزودند: دشمن لبخند می زند، شما هم لبخند می زنید، 
اما باید مراقب بود که پشت لبخند دشللمن چه حیله ای نهفته 

است.
حضرت آیللت اهلل خامنلله ای تأکید کردنللد: باید نقشلله های 
 دشللمن را در مسللئله امنیللت، معیشللت، فرهنللگ، جوانان،

آسیب های اجتماعی و دیگر مسایل درک نمود و با هدف مقابله 
با آن، سیاست گذاری و قانون گذاری کرد.

رهبر انقاب با اشاره به سخنی از شللاعر شیرین سخن، سعدی 
شللیرازی خاطرنشللان کردند: دشللمن وقتی سلسللله دوستی 
بجنباند، درلباس دوسللت کاری می کند که هیچ دشمنی نمی 

تواند.
ایشللان با یادآوری وقاحت و نابکاری دشللمن، مسللئوالن را به 
مراقبت مضاعف فراخواندند و افزودند: آمریکایی ها به ساده ترین 
سواالت افکار عمومی جهان درباره علت حمایت از عوامل جنایات 
وحشیانه در یمن پاسخ نمی دهند و وقیحانه به حمایت از کسانی 
ادامه می دهند که بی رحمانه ترین شللکل تروریسم دولتی را در 

کشتار مردم بی گناه یمن انجام می دهند.
حضرت آیللت اهلل خامنه ای ادعای دفللاع آمریکایی ها از حقوق 
بشر و دموکراسی را به سخره گرفتند و خاطرنشان کردند: آنها از 
 رژیم کودک کش صهیونیستی و هم پیمانان منطقه ای خود که
  کوچک ترین آشللنایی با انتخابللات ندارند و اصللا انتخابات را

 نمی فهمند، حمایت می کنند!
رهبر انقاب افزودند: هیئت حاکمه آمریکا به قدری وقیح است 
 که وحشللیانه ترین کارها را انجام می دهد و بعد به شللما لبخند 
می زند، آیا نباید در مقابل چنین دشمنی، با حواس جمع رفتار 

کرد؟
حضرت آیت اهلل خامنه ای در جمع بندی این بخش از سخنانشان 
تأکید کردند: حواس ملت در مقابل دشللمن به یاری پروردگار 
جمع بوده و هسللت و حرکت عظیم ملت، تاکنللون توطئه های 
این دشمن غدار و حلیه گر را ناکام گذاشته و بعد از این هم او را 

خوار خواهد کرد.
رهبر انقاب اسامی در ابتدای سخنان خود بیعت نیروی هوایی 
با امام خمینی در نوزدهم بهمن سال 1357 را پدیده ای مهم و 
تأثیرگذار و ستاره ای راهنما در تاریخ انقاب خواندند و گفتند: 
نیروی هوایی ارتش در روز نوزدهم بهمن با پیوسللتن به مردم، 
معادالت کشور را تغییر داد و این حرکت بافاصله از طرف مردم 
نیز پاسخ داده شد و این نشان می دهد با »مردم بودن«، حمایت 

مردم را به دنبال می آورد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای عملکرد نیروی هوایی ارتش جمهوری 
اسللامی را در طول 37 سللال گذشللته، واقعا خوب خواندند و 
افزودند: امروز نیروی هوایی ارتش مجموعه ای مستحکم، مقتدر، 
مبتکر و در کنار مردم اسللت و باید روز به روز بر این استحکام و 

قدرت و توانایی و ارتباط با مردم افزوده شود.
در ابتدای این دیدار امیر سرتیپ خلبان شاه صفی فرمانده نیروی 
هوایی ارتش ضمن گرامیداشت 19 بهمن، روز نیروی هوایی، به 
اقدامات این نیرو در حوزه های دفاعی، علمی و فرهنگی اشاره و 
تاکید کرد: نیروی هوایی ارتش با درک آرایش جدید منطقه و در 
چارچوب راهبرد دفاعی جمهوری اسامی ایران اهداف اباغی را 

با قدرت و انگیزه ای مضاعف دنبال می کند.

رییس سللتاد کل نیروهای مسلللح گفت: تهدید سللعودی ها مبنی بر 
لشکرکشی به سوریه نشانه سرگردانی آنها بوده و شکست کامل آنها در 

این میدان را تصدیق می کند.
سردار سرلشکر سید حسن فیروزآبادی رییس ستاد کل نیروهای مسلح 
با نگاه به تحوالت جاری منطقه و تهدیدات اخیر سللعودی ها مبنی بر 
لشکر کشی به سوریه اظهار کرد: امروز سیاست آمریکا در منطقه غرب 
آسیا براسب وحشللی، لنگ و بیمار سعودی ها  سللوار است. عربستان 
سعودی با شکسللت های پی در پی در عرصه های سیاسی، اقتصادی 
وتروریسللتی با رنجوری و ناتوانی، با عصبیت به هر سللو می تازد و در 
چنین وضعیتی آمریکا فقط چشم به دریاچه نفت ارزان، همراه سیاست 

سعودی ها شده است.
وی افزود: رژیم اشغالگر قدس که در ناکامی مطلق به سرمی برد امروز 
افسار این اسب را به دست گرفته است و هر سه دائما به زمین می خورند 

وبا یک عصبیت وسازش جدید دوباره از جا برمی خیزند.
سرلشللکر فیروزآبادی با بیان اینکه هیچ یک از کشورهای مسلمان در 
غرب آسیا و شمال آفریقا از توطئه مثلث شوم آمریکا، رژیم صهیونیستی 
و آل سعود درامان نمانده است، خاطر نشان کرد: هر روز خبر یک انفجار 
تروریسللتی یا یک جنایت داعشللی و یا تهدید به لشکرکشللی به یکی 
از کشورهای مسلللمان به گوش می رسد که البته ریشلله همه آنها در 
وهابیت سعودی است.رییس ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد: وقت 
آن رسیده است که کشورهای مسلمان به هوش آیند و به فکر امنیت، 
اسللتقال، اقتصاد و فرهنگ مردم خود باشللند وآمریکایی ها را از این 

اسب پیاده کنند.
سرلشللکر فیروز آبادی در ادامه به آشللکار شللدن اختافللات و جدال 
 قدرت در آل سعود گفت: اختافات میان خاندان سعودی از یکطرف و

سلللطه طلبی بر کشللورهای عرب و مسلللمان از سللوی دیگر در کنار  
 کشللتار مردم بی گنللاه یمن و حجللاز، دل های حاکمان بللی تجربه و

 بی خرد سعودی را سللیاه کرده اسللت وتردیدی نیسللت فواره چون 
بلند شللود سرنگون می شللود.وی همچنین تهدید سللعودی ها مبنی 
بر لشکرکشی به سللوریه را ازنکات قابل تامل در عرصه تحوالت امروز 
منطقه توصیف وافزود: مردم سللوریه پس از تحمل چند سللال جنگ 
وتروریسم تحمیلی سللعودی ها، تازه وحدت پیدا کرده اند و با سرکوب 
تروریست و دست یابی به پیروزی های راهبردی  دارند به ساحل آرامش 
می رسند که شاهد بلند شدن صدای سللعودی ها مبنی بر اعزام نیروی 
زمینی به سوریه هستیم و متاسللفانه  کارتر وزیر دفاع آمریکا که خود 
تحریک کننده آل سللعود به جنگ است از آن حمایت می کند، اما این 
نشانه سرگردانی آنها بوده و شکست کامل آنها در این میدان را تصدیق 
می کند.سرلشکر فیروزآبادی در پایان تصریح کرد: آل سعود و آمریکا 
راهی ندارند جز آنکه از ظلم و خون ریزی و تهدید وارعاب تو خالی علیه 
کشورهای منطقه دست برداشته و در سیاسللت های شکست خورده 
تجدید نظر کنند، تا منطقه دوباره آرامش را به خود ببیند و ملت ها هم 

به حل مسایل خود بپردازند.

سرلشکر فیروزآبادی:

تهدید سعودی ها مبنی بر لشکرکشی به 
سوریه نشانه سرگردانی آنهاست سللخنگوی وزارت امور خارجلله با بیللان اینکه دولت 

عربسللتان تاکنون مسللئولیت حقوقی فاجعلله منا را 
نپذیرفته اسللت، گفت: جمهوری اسللامی ایران این 

موضوع را همچنان در دستور پیگیری خواهد داشت.
حسین جابری انصاری، در پاسخ به سوال خبرنگار مهر 
درباره آخرین نتیجه پیگیری های حقوقی صورت گرفته 
در موضوع فاجعه منا اظهار داشللت: فاجعه منا هرگز از 
وجدان عمومی ملت و دولت ایران پاک نخواهد شللد و 

خاتمه نخواهد یافت.
وی گفت: منا یک فاجعه انسانی بزرگ بود که به دلیل 
سوءمدیریت عربستان سللعودی اتفاق افتاد و از لحظه 
 وقوع آن نیز جمهوری اسللامی ایران، هللم از مجاری 

دو جانبه و هم در قالب گفت وگو با کشللورهای منطقه 
و مراجع بین المللی، ضرورت پذیرش مسللئولیت های 
قانونی این مسئله توسط عربستان را دنبال کرده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: موفقیت این 
تاش ها منوط به این اسللت که در سیاست های یک 
جانبه عربستان تغییر ایجاد شود و ما نیز این موضوع را 

همچنان در دستور کار داریم.
جابری انصللاری با بیان اینکه مسللایلی کلله در حوزه 
کشللورهای دیگر اتفاق می افتد پیچیدگی های خاص 
خودش را دارد، اظهار داشت: به دلیل اینکه این فاجعه 
در سللرزمین عربسللتان اتفاق افتاد، دولت عربسللتان 
باید از این سیاسللت ها دسللت بردارد و زمینه رفع این 
مشکل انسانی را فراهم کند؛ متاسفانه دولت عربستان 
همانگونه که در مسایل منطقه ای سیاست های خاص 
خودش را دنبال می کنللد، در رابطه بللا فاجعه منا نیز 

تاکنون مسئولیت قانونی خود را نپذیرفته است.
 وی تصریللح کللرد: جمهوری اسللامی ایللران با همه 
ظرفیت هللای دیپلماتیللک خود و تا زمانللی که دولت 
میزبان، مسللئولیت حقوقی خود را در قبال این فاجعه 

بپذیرد، این مسئله را دنبال خواهد کرد.

رییس جمهور به وزیر امور خارجه، رییس سللازمان انرژی 
اتمی و دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نشان 

درجه یک لیاقت اعطا کرد.
 حجت االسللام حسللن روحانللی در مراسللم تجلیللل 
از خانواده شللهدای هسللته ای و افتخار آفرینللان برجام، 
بلله 28 نفللر از اعضللای تیللم مذاکللره کننده هسللته ای 
کشللورمان و نیللز خانللواده معظللم شللهدای هسللته ای 
 نشللان های لیاقللت، خدمللت و لللوح یادمان زریللن اهدا 

کرد.
رییس  جمهور در این مراسم به محمدجواد ظریف وزیر امور 
خارجه کشورمان نشان درجه یک لیاقت و مدیریت به علی 
اکبر صالحی رییس سللازمان انرژی اتمی نشان درجه یک 
شجاعت، به سردار دهقان وزیر دفاع و امور پشتیبانی نشان 
درجه یک شجاعت و به سللایر اعضای تیم مذاکره کننده 
هسته ای در بخش های دیپلماتیک، حقوقی و فنی از جمله 
سید عباس عراقچی و مجید تخت روانچی نشان های درجه 

دو لیاقت، درجه سه خدمت و لوح زرین سپاس اهدا کرد.
روحانللی همچنیللن بلله همسللران شللهدای هسللته ای 
کشللورمان مسللعود علی محمللدی، مجیللد شللهریاری، 
 داریللوش رضایللی نللژاد،  مصطفللی احمللدی روشللن و 

رضا قشقایی لوح یادمان زرین اهدا و از فداکاری و ایثارگری 
این شهیدان تجلیل کرد.

ظریف بعللد از دریافت نشللان درجلله یک لیاقللت گفت: 
خوشحالم برای مردمی که سزاوار این روز بودند.

همچینن سللردار حسللین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلللح پس از دریافت نشللان درجه یک لیاقت 
از رییس جمهللور در سللخنانی کوتللاه گفللت: دولللت و 
رییس جمهور ذره ای از تقویت تللوان دفاعی غفلت نکرده 

و نخواهد کرد.
وی افزود: قدرت موشکی ایران همواره خار چشم دشمنان 

انقاب خواهد بود.

فرمانده قللرارگاه پدافند هوایللی خاتم االنبیا بللا بیان اینکه 
برد راداری ما از 100 تا 3 هزار کیلومتر اسللت، گفت: با رادار 
رزونانس می توانیم از ریز پرنده ها تا دیگر پرنده ها را شناسایی 

کنیم.
امیر اسللماعیلی، گفت: حضور نیروهللای فرامنطقه ای را در 

کشورهای همسایه حس می کنیم.
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا با بیان اینکه پدافند 
هوایی به ایمنی هواپیما دقت می کند، ادامه داد: پدافند هوایی 
هواپیماهایی را که قصد تقرب داشته باشند را مورد شناسایی 
قرار می دهد. هر پرنده ای که 10 متر از زمین بلند شود را تحت 
کنترل داریم و تقاضا می کنیم هللر اقدامی را حتما با پدافند 

هماهنگ کنند.
وی با بیان اینکه رصد در پدافند هوایی 2۴ ساعته است ادامه 

داد: در سال 1۴0۴ باید به 5 هزار نقطه پدافندی برسیم.
فرمانده قللرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیللا افزود: اخطارها 
 به پروازهللای فرامنطقلله ای بین ۴0 تللا 70 مللورد در روز

 می رسد.
وی با اشاره به دستگیری تفنگداران آمریکایی گفت: از همان 
لحظه ای که نیروی دریایی سللپاه دو فرونللد قایق آمریکایی 
را در آب هللای ایللران و در حوالللی جزیللره فارسللی توقیف 
کرد، این موضوع به اطاع شللبکه یکپارچلله پدافند هوایی 
 رسید و ما بافاصله سللامانه های موشللکی و راداری خود را 

عملیاتی کردیم.

امیر اسللماعیلی گفت: بافاصله پس  از این ماجرا، سه فروند 
هواپیمای اف18، یک فرونللد هواپیمای کنترل کننده و یک 
فروند هواپیمای گشت دریایی آمریکا به پرواز درآمدند و وقتی 
به نزدیکی مرزهای ما رسیدند به آنها اخطار داده شد که حق 

نزدیک شدن ندارند.
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی ادامه داد: آنها ابتدا با قلدری به 

این اخطار پاسخ ندادند، ولی وقتی دیدند سیستم های موشکی 
ما روشن و روی آنها قفل کرد، بافاصله پاسخ دادند که البته 
آنها 30 ثانیه فرصت نداشتند و بعد از این زمان قطعا موشک ها 

شلیک می شد.
امیر اسللماعیلی گفت: لیدر این هواپیماهللا بافاصله با رادار 
ما تماس گرفت و اعام کرد که ما برای نجات دو فروند قایق 

خودمان آمده ایم که البتلله این یک حرف غیرقابل قبول بود، 
چون اصوال هواپیمای اف 18 نمی توانللد دو فروند قایق را در 
 دریا نجللات دهد و معلوم بللود که آنها برای پوشللش منطقه

 آمده اند.
وی اضافه کرد: هم از ایستگاه بندرعباس و هم بوشهر به آنها 
اخطار داده شد و سللامانه های موشکی سللپاه نیز وارد عمل 
شدند که در این زمان ما 12 موشللک آماده شلیک داشتیم 
و به جزیره فارسللی هم اعللام »آتللش آزاد« دادیم و گفتیم 
 اگر شی ناشللناس در فضای این جزیره دیده شد، آن را هدف

 قرار دهید.
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی افزود: هواپیماهای مسافربری 
را هم به مسللیر دیگری هدایت کردیم تا مشکلی متوجه آنها 

نشود.
امیر اسماعیلی اضافه کرد: پس  از این اتفاقات لیدر هواپیماهای 
آمریکایی تماس گرفت و گفت: ما برای شما خطری نداریم، 
فقط از شللما خواهش می کنیم که بگویید آیا نیروهای ما در 
سامت هستند که به آنها پاسخ داده شد، شما از مرزهای ما دور 
شوید، حق نزدیکی ندارید و با نیروهای شما نیز طبق قوانین 

بین المللی برخورد خواهد شد.
وی افزود: ما از سللاعت ۶ عصر تا 2 صبح درگیر این عملیات 
بودیم تا اینکه آنها حدود ۶0 مایل از مرزهای ما دور شللدند، 
ولی همچنان به گشت زنی خود ادامه می دادند و سامانه های 

موشکی ما نیز تا صبح روشن بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه :

 سعودی ها تاکنون مسئولیت حقوقی 
فاجعه منا را نپذیرفته اند

توسط رییس جمهور:

نشان درجه یک لیاقت و شجاعت 
به ظریف،صالحی و دهقان اعطا شد

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با فرماندهان نیروی هوایی ارتش:

حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن دشمن شکن و مایوس کننده بدخواهان است

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا 

خبر 



خبر 
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رییس اتحادیه میادیــن میوه و تره باراصفهان با اشــاره به اقدام دو 
هفته پیش که با کنتــرل جزی صادرات این محصــول، تاحدودی 
قیمت آن کاهش یافته بود گفت : متاســفانه دوباره با از ســرگیری 
 صادرات پیاز، این محصول با قیمت 3400 تومــان به مردم عرضه 

می شود.
وی درمورد افزایش قیمت میوه دربازاراصفهان، گفت: به دنبال خرید 
پرتقال شب عید توســط دولت، قیمت این میوه نسبت به سه هفته 

پیش حدود 20 درصد گران ترشده است.
ناصراطرج با اشاره به اینکه قیمت میوه نســبت به 10 روز گذشته 
دراصفهان حدود 20 درصد کاهش داشــته اســت، اظهار کرد: نرخ 
 ســیب درختی نســبت به یک ماه پیش حــدود 20 درصد ارزان

 شده است. 
وی افزود: در حال حاضر ســیب ســمیرم با نرخ 2 هــزار تا 2500 
تومان و ســیب آذربایجان و کردســتان با قیمت 1200 تا 2 هزار 
 تومان عرضه می شود و برای شــب عید کمبودی بابت این محصول

 نخواهیم داشت.
رییس اتحادیه میادین میوه و تــره باراصفهان درخصوص وضعیت 
بازارپرتقال نیز، بیان کرد: به دنبال خرید پرتقال از سوی دولت برای 
شب عید قیمت این میوه نســبت به 20 روز پیش حدود 20 درصد 

گران ترشده است.
به گفته وی، هم اکنون قیمت پرتقال تامســون شمال 3 هزارتومان 

است درحالی که 20روز پیش نرخ آن 2500 تومان بود.
اطرج تاکید کرد: برای تامین پرتقال شب عید نیازی به واردات نیست 

و محصوالت داخل جوابگوی این ایام است.
وی در ادامه به افزایش نرخ نارنگی با توجه به تمام شدن فصل نارنگی 
شمال، گفت: در این شــرایط نارنگی جنوب کشور کفاف نیاز شب 

عید را نمی دهد.
رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهــان به قاچاق نارنگی به 
کشور و عرضه آن در مغازه های سطح شهر اشاره کرد و گفت: با ورود 
نارنگی پاکستانی به طورقاچاق به کشور، درحال حاضر این محصول 
با نرخ 4 هزار تومان فروخته می شود در حالی که اگر دولت با تنظیم 
بازار درســت مجوز واردات این میوه را صادر می کرد اکنون نارنگی 

پاکستانی با قیمت 2500 تومان به مردم فروخته می شد.
وی همچنین به کاهش قیمت صیفی جات نسبت به 10 روز گذشته 
اشاره کرد و افزود: در حال حاضر قیمت گوجه با کاهش 100 درصدی 
نسبت به یک ماه گذشته، درمیدان میوه و تره بار اصفهان بین 800 
تا 1000 تومان فروخته می شود.اطرج افزود: درحال حاضرخیار با 
کاهش 20 درصدی قیمت نســبت به دو هفته گذشته بین 800 تا 

2400تومان فروخته می شود.

االکلنگ نرخ صیفی جات دربازارشب عید اصفهان؛

خیار و گوجه پایین آمدند، 
پیاز باال رفت

khajehzadeh.zayanderoud@gmail.com
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درحالی لیست مشــتریان نفت ایران درحال تکمیل شدن 
است که شرکت ملی نفت براساس طرح پیشنهادی خود به 
مجلس قصد دارد دست کم یک میلیون و 300 هزار بشکه 

قرارداد جدید فروش نفت امضا کند. 
به گزارش مهر، شرکت ملی نفت ایران درالیحه پیشنهادی 
بودجه سال 13۹5 به مجلس شورای اسالمی با ارایه طرحی 
خواستار کسب مجوزهای الزم به منظور صادرات روزانه دو 
میلیون و 300 هزار بشــکه نفت شده و همزمان با ارایه این 
پیشــنهاد مذاکرات به منظور امضــای قراردادهای جدید 

فروش نفت به مشتریان آسیایی و اروپایی آغاز شده است. 
توتال اولین مشتری نفت ایران 

براین اساس درطول حدود 10 روز گذشته تاکنون مذاکراتی 
برای امضای قرارداد فــروش روزانه بیــش از یک میلیون 
بشکه نفت خام با شرکت ها و پاالیشــگران نفتی اروپایی و 
بعضا آسیایی انجام شــده که تاکنون قرارداد فروش روزانه 
حدود 1۶0 هزار بشــکه نفت به توتال فرانسه نهایی شده 
است. افزایش 3برابری صادرات نفت به ترکیه درکنارتوتال 
فرانسه، مذاکرات نهایی با پاالیشگاه های نفت ترکیه به ویژه 
»توپراش« به منظورافزایش سه برابری فروش طالی سیاه 
انجام شده است که درصورت توافق نهایی، حجم صادرات 
نفت ایران به ترکیه از حدود 100 هزاربشکه فعلی به 300 

هزاربشکه در روز افزایش می یابد. 
نفتکش های روسی و اسپانیایی در راه خارگ 

»لوک اویل« روسیه را هم باید از دیگر مشتریان نفت ایران 
در اروپا نام بــرد و قرارداد فروش نفت خام به این شــرکت 
روسی نهایی شده و پیش بینی می شود، تا پایان بهمن ماه 
اولین کشتی نفتکش غول پیکر شرکت »لیتاسکو« وابسته 
به لوک اویل درپایانه نفتی خــارگ پهلوگیری کند تا نفت 
ایران در یکی از پایانه های حــوزه دریای مدیترانه )احتماال 
رومانی( تخلیه کند. کپسای اسپانیا هم از مشتریان جدید 
نفت ایران در دوران پســاتحریم بوده و همچون لوک اویل 
کشتی نفتکش تحت اجاره این شرکت اســپانیایی در راه 
پایانه های نفتی ایران است. این درحالی است که دورجدید 
 مذاکرات با »رپســول« اســپانیا هم برای فــروش نفت و 
ســرمایه گذاری درصنعت نفت ایران آغازشده است. عالوه 
براین »روس نفت« هم از دیگر مشتریان جدید نفتی ایران 
در اروپا به شــمار می رود و درحاشیه سفر علی اکبر والیتی 
رییس مرکز مطالعات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت 
نظام ایران، این شرکت روسی خواستار واردات نفت از ایران 

شده است. 
سالم پاالیشگاه های ایتالیا به نفت ایران 

شــرکت ها و پاالیشــگران ایتالیایی ازدیگران مشــتریان 
نوظهورنفت ایران دردوران پساتحریم هستند و پیش بینی 
می شــود تا چند روز آینده با ســفریک هیئت ایتالیایی به 
تهران قرارداد فروش روزانه 100 هزار بشکه نفت به شرکت 
»انی« و حدود ۷0 هزار بشکه نفت با پاالیشگاه »ساراس« 
ایتالیا امضا شــود. عالوه براین، احتمال توافق بین شرکت 
ملی نفت ایران و انی ایتالیا برای توســعه فاز ســوم میدان 

نفتی دارخوین درغرب کارون محتمل به نظر می رســد و 
براساس اعالم رکن الدین جوادی مدیرعامل شرکت نفت، 
این شــرکت ایتالیایی برای توســعه دارخوین اظهارعالقه 
کرده است. درکنارشــرکت های چند ملیتی، قطعا شرکت 
»هلنیک پترولیوم« یونان، شــل انگلیس، جمهوری چک، 
آلمان و چند شرکت نفتی اروپایی مذاکراتی را برای امضای 
قراردادهای فروش نفت آغاز کرده اند که پیش بینی می شود 
فقط با شرکت های نفتی برای صادرات روزانه 50 تا ۶0 هزار 

بشکه نفت به سرزمین ژرمن ها قرارداد جدید امضا شود. 
رونمایی از مشتریان نفتی در چین و تایوان 

هر چند این روزها تمامی نگاه به شــرکت ها و کشــورهای 
اروپایی برای امضای نخســتین قراردادهای خرید و فروش 
نفت با ایران اســت، اما پاالیشگاه های آســیایی هم برای 
خرید نفت از ایران به نوعی در صف ایستاده اند. دو شرکت 
»سی. پی. ســی« و »فورموســا پتروکمیکال« تایوان که 
هم اکنون حدود ســه هزار و ۶00 هزار بشکه نفت خام از 
ایران خریداری می کننــد، با امضــای قراردادهای جدید 
حجم واردات طالی ســیاه از ایران را به بیــش از ۶0 هزار 
بشــکه در روز افزایش می دهند. همســو با تالش تایوان 
برای افزایش 20 برابری واردات نفت از ایران، قراردادهای 
فروش نفت خام و میعانات گازی با پاالیشگران چینی هم 
تمدید شده است. به طوری که شــرکت های نفتی »پترو 
چاینــا« و »CNOOC«، »ســینوپک« و »ژوهای« را 
باید از بزرگترین مشــتریان نفتی ایــران درچین نام برد. 
درهمین حال، امیرحســین زمانی نیا معاون اموربین الملل 
وزیرنفت، اخیرا ازچین به عنوان بزرگ ترین بازارنفت ایران 
درپســاتحریم نام برده و همزمان گزارش امور اپک وزارت 
 نفت ایران نشــان می دهد دســامبر2015 میالدی روزانه 

533 هزار بشکه نفت راهی این کشورشده است.
 ۴ مشتری نفتی ایران در جنوب آسیا 

اگر از هند به عنوان یک مشتری سنتی نفت ایران در جنوب 
آسیا بگذریم، مالزی، سریالنکا، پاکستان و سنگاپور از دیگر 
مشتریان سنتی نفت ایران در این منطقه هستند و به نظر 
می رسد پس از هندی ها، پتروناس مالزی دومین مشتری 
جدید نفتی ایران به شمار می رود. ایران تا پیش از تحریم ها 
روزانه حدود 50 هزار بشــکه نفت به مالزی صادر می کرد 
و »ایخال عبدالرحمان« نماینده شــرکت پتروناس مالزی 
اخیرا از آمادگی به منظور ازســرگیری واردات روزانه 50 تا 
۶0 هزار بشکه نفت از ایران خبر داده است. عالوه بر این، تا 
پیش از اعمال محدودیت ها، شرکت ملی نفت ایران به طور 
متوسط روزانه حدود 45 تا 50 هزار بشکه نفت به سریالنکا 
)پاالیشگاه سیالن( صادر می کرد که براساس اعالم جوادی 
معاون وزیر نفت از آغاز مذاکرات برای امضای قرارداد فروش 
نفت به این کشور آسیایی خبر داده است. تسخیر 10 درصد 
بازار نفت ژاپن توسط ایران براساس آمارهای وزارت اقتصاد 
و صنایع ژاپن، در شــرایط فعلی ســرزمین آفتاب تابان به 
طور متوســط روزانه بیش از 1۶8 هزار بشکه نفت از ایران 
 وارد می کند. با این وجود، یکی از مهــم ترین چالش های 
پیــش روی به منظــور افزایش صــادرات نفت ایــران به 
پاالیشگاه های ژاپنی، کاهش ظرفیت پاالیش نفت در این 
کشور است. ظرفیت پاالیش نفت ژاپن از حدود پنج میلیون 
و 500 هزار بشکه در روز در چند سال اخیر به روزانه حدود 
سه میلیون و 500 هزار بشکه کاهش یافته که محدود شدن 
ظرفیت پاالیش نفــت، رقابت در بین کشــورها به منظور 
گرفتن سهم بیشــتر در این بازار اســتراتژیک نفتی را دو 
چندان کرده است. درهمین حال، محسن قمصری مدیرامور 

بین الملل شــرکت ملی نفت از هدف گذاری کسب سهمی 
10 درصدی در بازار نفتی ژاپــن خبر داده و تاکید می کند: 
پس از لغو تحریم ها حجم صــادرات نفت ایران به ژاپن باید 
به 350 هزار بشــکه در روز افزایش یابد. از این رو تاکنون 
قرارداد فروش 53 هزار بشــکه نفت به »شرکت جی ایکس 
اویل اند انرژی« ژاپن به عنوان یکی از بزرگ ترین خریداران 
نفت برای سال 201۶ میالدی تمدید شده و باید از پاالیشگاه 
نفت »کازمو«، »ایده میتســو« و »شواشل« به عنوان دیگر 
پاالیشگاه های خریدار ســنتی نفت ایران یاد کرد. قمصری 
با استقبال از طرح ادغام شــرکت های نفتی »ایده میتسو« 
و »شواشــل«، تاکید می کند: شرکت ملی نفت ایران رابطه 
خوبی با شواشل دارد و ایده میتسو هم با توجه به سابقه ۶0 

ساله ای که با ایران دارد می تواند این روابط را تکمیل کند. 
کره ای ها به دنبال تخفیف نفتی ایران 

هم اکنون ایران حدود 200 تا 210 هزار بشکه نفت به کره 
جنوبی صادر می کند و این کشــور یکی از مشتریان سنتی 
نفت کشور حتی در دوران پســاتحریم به شمار می رود. با 
این وجود، »ای کی اینوویشــن« و »هیوندای اویل بانک« 
اخیرا خواهان افزایش واردات نفت از ایــران با قیمت 2 یا 
3 دالر تخفیف به ازای هر بشکه هســتند. مجموع واردات 
نفت این دو شرکت کره جنوبی در سال 2014 میالدی به 
44/۹2 میلیون بشکه به ارزش 4/5 میلیارد دالر بوده است. 
در همین حال، شرکت ملی نفت ایران قراردادهای دیگری 
برای صادرات میعانــات گازی با پاالیشــگران کره جنوبی 
در دســت مذاکره دارد و حتی اولین محموله یک میلیون 
بشکه ای میعانات گازی فاز 1۷ و 18 پارس جنوبی به زودی 

به این کشور صادر خواهد شد. 
فروش نفت به پاالیشگاه آمریکایی در آفریقا 

آفریقای جنوبی اســتراتژیک ترین بازارنفت ایران درقاره 
سیاه اســت و پیش بینی می شــود درفازاول لغو تحریم ها 
حدود 100هزار بشکه نفت ایران راهی این کشور آفریقایی 
شــود. دراین بین مهم ترین چالش ازسرگیری فروش نفت 
به آفریقای جنوبی فعالیت شرکت های نفتی آمریکایی در 
پاالیشــگاه های این کشوراســت و ازاین رو مذاکره وزارت 
نفت و انرژی آفریقای جنوبی با مقامات شــورون آمریکا به 
عنوان سهامداریکی از پاالیشگاه های بزرگ نفت این کشور 
به منظور متقاعد کردن این شرکت برای از سرگیری واردات 
نفت از ایران انجام شده است. رکن الدین جوادی معاون وزیر 
نفت هم اخیرا با بیان اینکه محدودیتی برای فروش نفت به 
پاالیشگاه های آمریکایی شورون درآفریقای جنوبی وجود 
ندارد، تاکید کرده اســت: هیچ منعی برای فروش نفت به 
پاالیشگاه های آمریکایی وجود ندارد. »تمبیسیله ماژوال« 
معاون وزیر انرژی آفریقای جنوبی هم پیش تر با اعالم اینکه 
بخش عمده پاالیشــگاه های نفت آفریقای جنوبی توسط 
شــرکت های نفتی خارجی همچون شــل، بی پی، توتال، 
شورون آمریکا اداره می شوند، گفته اســت: با آنها مذاکره 
می کنیم که با لغو تحریم ها دوباره تجارت نفتی را با تهران 

از سر گرفته می شود.

بانک مرکزی تازه ترین پیشــنهاد بانک مســکن برای افزایش سقف وام 
خرید مسکن را رد کرد. 

به گزارش فارس، بانک مســکن در تازه ترین اقدام خــود بعد از افزایش 
ســقف تســهیالت خرید مســکن که بــه 80 میلیون تومان رســید 

 رایزنی های خــود را بــرای افزایش مجدد این ســقف آغاز 
کرد. 

اگر چه ورود وام های 80 میلیون تومانی )صندوق  پس انداز 
مسکن یکم( از خرداد ماه سال آینده خواهد بود، اما به تازگی 
طرح جدیدی به بانک مرکزی ارایه شد تا سقف وام مسکن از 

80 میلیون تومان به 100 میلیون تومان برسد. 
بانک مســکن برای ترغیــب بانک مرکزی مبنــی بر اینکه 
سقف کنونی خرید مســکن می تواند افزایش یابد و قدرت 
خرید مســکن را باال ببرد طرحــی با این عنــوان به بانک 
مرکزی ارایه کرد کــه متقاضیان در کنــار وام 80 میلیون 
 تومانی بتوانند تــا 20 میلیون تومــان اوراق حق تقدم نیز

 استفاده کنند. 
بانک مرکزی به تازگی با بررســی این طرح بــه این نتیجه 
رســیده اســت که این طرح فعال تا پایان ســال مسکوت 
 بماند و بعــد از آغاز ســال ۹5 مجددا این طرح را بررســی 
کند. به نظر می رسد مسکوت ماندن این طرح تا پایان سال 
جاری به این دلیل است که قیمت مسکن افزایشی نخواهد 
داشت و متقاضیان خرید مسکن می توانند با تهیه اوراق ۶0 

میلیونی تا حدودی قدرت خرید خود را افزایش دهند. 
استقبال چندانی از وام 80 میلیونی نشده است

 بانــک مرکــزی ناگزیر بــه باال بردن ســقف تســهیالت 
خرید مسکن اســت؛ چرا که ســقف کنونی خرید مسکن 

که اســتقبال چندانی هم از آن نشــده اســت باید افزایش یابد چون 
ایــن وام 80 میلیــون تومانــی تنهــا بــرای واحدهــای کوچــک و 
 آن هــم تــا 40 درصــد قیمت یــک واحــد مســکونی را پوشــش

 می دهد.

بهبود اوضاع و احوال بورس تهران بعد از برجام و جلو افتادن این بازار از سایر 
بازارها موجب شــد تا تمام صنایع حاضر در بورس تهران به جز چند صنعت، 
بازدهی های قابل توجهی نصیب همراهان خود کرده و کام همراهان خود را 
شیرین کنند.  به گزارش ایسنا، بهبود وضعیت بورس تهران بعد از دو سال رکود 
و هجوم دوباره خریداران برای خرید سهم و همچنین ورود نقدینگی جدید به 
این بازار موجب شد تا در کنار افزایش قیمت سهام شرکت ها،صنایع بورسی با 

رشد قابل توجهی مواجه شوند و بازدهی های خوبی بدهند. 
 بررسی ها از وضعیت بازدهی صنایع بورسی دریک ماه اخیر نشان می دهد که 
دراین بین ازمیان 3۹ صنعت بورسی 34 صنعت با بازدهی مثبت مواجه شدند 
و تنها 3 صنعت روند نزولی به خود گرفتند و مابقی صنایع نیز بدون تغییر به کار 
خود پایان دادند. دراین میان 1۶ صنعت نیز بازدهی بیشتری از بازدهی شاخص 

بورس کسب نمودند و سهامداران خود را خشنود کردند. 
 بر این اساس با لغو تحریم های بین المللی صنایع متاثر از لغو تحریم ها بیشتر 
مورد توجه اهالی تاالر شیشه ای قرار گرفتند و موجب مثبت شدن سایر صنایع 
شدند. به طوری که لغو شــدن تحریم ها و انعقاد قراردادهای جدید موجب 
افزایش قیمت سهام شرکت های خودرویی، پاالیشگاهی، انبوه سازی، بیمه، 

دارویی، حمل و نقلی و فلزات اساسی شد.
از میان صنایع مختلف بورسی، شــرکت های بانکی با وجود لغو تحریم های 
سوئیفت به همراه شرکت های رایانه ای، ســیمانی و قندی از اقبال کمتری 
برخوردار شدند و بازدهی اندکی نصیب همراهان خود کردند. به این ترتیب 
از میان صنایع مختلف بورسی، صنعتی که با بیشترین بازدهی در این مدت 
مواجه شده و مورد توجه اهالی تاالر شیشه ای قرار گرفته، صنعت خودرو است 
که در این مدت با انعقاد قراردادهای جدید و همچنین افزایش سرمایه برخی 
 شرکت ها مورد توجه شــدید اهالی تاالر شیشــه ای قرار گرفته و با تشکیل

 صف های میلیونی خرید توانسته بازدهی ۶0 درصدی را دریک ماه اخیر نصیب 
همراهان خود کند .  بعد از صنعت خودرو، سایرمعادن با دراختیار داشتن تک 

سهم تامین ماسه و ریخته گری توانســته بازدهی چشمگیر 4۹ درصدی را 
نصیب همراهان خود کند و در رتبه دوم جدول قرار بگیرد؛ استخراج نفت که 
شرکت حفاری را در دل خود دارد با کسب بازدهی 41/5 درصدی بیشترین 

بازدهی را بعد از دو صنعت دیگر کسب کرده و در رتبه سوم قرار گرفته است.
 محصوالت فلزی با کسب بازدهی 41 درصدی، فنی و مهندسی با بازدهی 3۹ 
درصدی و فرآورده های نفتی با در اختیار داشــتن شرکت های پاالیشگاهی 
بازدهی 33 درصدی در یک ماه اخیر کســب کردند و موجب خوشــحالی 

همراهان خود شدند.
 صنعت سایر مالی با 2۷ درصد بازدهی، صنعت ماشــین آالت با 2۶ درصد، 
محصوالت کاغذی با 25 درصد، انبوه ســازی، بیمه و مواد دارویی هر کدام با 
23 درصد، کانه فلزی با 22 درصد، سرمایه گذاری های با 21 درصد، حمل و 
نقل با 21 درصد و فلزات اساسی با 1۹/5 درصد از صنایعی بودند که با اقبال 
سهامداران مواجه شدند و توانستند بازدهی بیشتری از بازدهی شاخص بورس 

کسب کنند.
 در این میان صنعت بانکداری بــا وجود لغو تحریم های ســوئیفت با اقبال 
چشمگیری مواجه نشــده و به دلیل ابهامات مربوط به تحریم بانک صادرات 
نتوانســته چندان مورد توجه ســرمایه گذاران قرار بگیرد به طوری که این 
صنعت در یک ماه اخیر به بازدهی 12 درصدی رضایــت داد و بعد از صنایع 
دیگر قرار گرفت. صنعت رایانه با 11 درصد ، سیمان با 10 درصد، ذغال سنگ 
با ۹/5 درصد، قند و شکر با ۷ درصد، زارعت با ۶ درصد و کاشی و سرامیک با 5 
درصد بازدهی از صنایعی بودند که با اقبال کمتری نسبت به دیگر صنایع مواجه 
شدند. در این میان با وجود مثبت بودن بورس تهران صنایعی همچون وسایل 
ارتباطی که تک سهم پارس الکتریک را در اختیار دارد با زیان 11 درصدی، 
محصوالت چرمی با زیان 10 درصدی و صنعت منسوجات با زیان 4 درصدی 
 در یک ماه از شرکت های دارای بازدهی منفی بودند که کام همراهان خود را

 تلخ کردند.

مخالفت  بانک   مرکزی 
با افزایش سقف تسهیالت  مسکن   به  100 میلیون تومان

حال این روزهای بورس تهران؛

صنایعی  که سـود  خوبـی دادنـد 

اعالم لیست مشتریان جدید نفت ایران

هیئت دولت درجلســه خود به ریاست حســن روحانی رییس جمهور، 
پاداش پایان سال 13۹4)عیدی( کارکنان دولت را مبلغ ثابت ۶ میلیون 

و 880 هزار ریال تعیین کرد.
دراین جلســه ،دســتگاه هــای اجرایــی موضــوع قانــون خدمات 
کشــوری و قانــون محاســبات عمومــی کشــور، نیروهای مســلح، 
نیروی انتظامــی و قوه قضائیه و سایردســتگاه های اجرایی مشــمول 
 قوانیــن خــاص مجازهســتند بــه کارمنــدان خود)رســمی، ثابت، 
 پیمانــی، خرید خدمــت، قــراردادی و موقت(، اعضــای هیئت علمی 
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طورتمام 
وقت اشــتغال به کاردارند، مبلغ ثابت ۶ میلیــون و 880 هزار ریال به 

نسبت مدت خدمت تمام وقت درسال 13۹4 به عنوان پاداش آخرسال 
)عیدی( دربهمن ماه ســال جاری ازمحل بودجه مصوب دستگاه های 
اجرایی پرداخت کنند. همچنین میزان عیدی بازنشستگان، مستمری 
بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی و حقوق وظیفه وارث مستخدمین 
متوفای مشــمول صندوق های بازنشســتگی و صندوق معذوریت و از 
کارافتادگی جهاد کشــاورزی، صنــدوق های بازنشســتگی نیروهای 
مســلح و نیروی انتظامی و ســایر صندوق های بازنشستگی و نیز شهدا 
و جانبازان از کارافتاده کلی نیز مبلغ ثابــت ۶ میلیون و 880 هزار ریال 
 خواهد بود که ازمحل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی ذی ربط قابل 

پرداخت می باشد.

 مجمــع کانــون بازنشســتگان تامیــن اجتماعــی نجــف آبــاد جهــت انتخــاب 
 هیئــت مدیره کانــون از کلیه اعضــاء دعوت به عمــل می آورد کــه در تاریــخ ۹4/12/04

  روز ســه شــنبه ســاعت 8 صبح واقع در مهدیه نجف آباد، خیابان شــریعتی، خیابان فرخی 
حضور به هم رسانند. 

درجلسه هیئت دولت تصویب شد؛
عیدی ۶88 هزار تومانی برای کارمندان  و  بازنشستگان  دعوت مجمع عمومی

مدیر عامل 

)نوبت اول(
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عکس روز)جدال سهمگین فیل و بو فالو(

دریچه

خبر خبر

قطع درختان عالوه بر تخریب زیستگاه هایی که حیات وحش به آن وابسته 
است ،بر گونه های جانوری  بومی در جنگل ها نیز تاثیر می گذارد.

در یک بررسی جدید معلوم ش��د که قطع درختان و آسیب های ناشی از آن 
باعث می ش��ود که گونه های مهاجم همچون موش های سیاه به پستانداران 
دیگر حمله کرده و جانوران بومی جنگل های اس��توایی را از زیس��تگاه های 

خود فراری دهند.
جنگل هایی که درختان آنها قطع شده از بوته زارهای متراکم تری برخوردار 
هستند و در نتیجه فضای مناسب تری برای زندگی و تکثیر موش ها فراهم 
می کنند. در حالی که این تغییرات در جنگل ها برای بس��یاری از گونه های 
پستاندار کوچک، مطلوب است، موش های سیاه در مقایسه با گونه های بومی 

از شرایط پیش آمده پس از قطع درختان استفاده بهتری می برند.
موش های سیاه اولین بار با کشتی های اروپایی در سراسر جهان پخش شدند و 
وجود آنها در نواحی جدید مشکالت متعددی را به وجود آورد که از آن جمله 
می توان به انتقال بیماری های جدید و آلوده کردن گونه های بومی اش��اره 

کرد. همچنین این موش ها عامل انقراض پرندگان بوده اند.
در این بررسی کارشناسان کالج سلطنتی لندن به مطالعه رفتار موش ها در 
زیستگاه های جنگلی در مالزی پرداختند. در این مطالعه بیش از 40 موش 
از چهار گونه مختلف همچون موش های سیاه مهاجم و سه گونه بومی مورد 

بررسی قرار گرفتند.
کارشناسان انگلیسی مش��اهده کردند که از میان تمامی گونه ها، موش های 
سیاه بیشتر به زندگی در زیستگاه های تخریب شده که ناشی از قطع درختان 

هستند تمایل نشان می دهند.
به گزارش مونگاب��ی، »راب اورز« از کارشناس��ان این مطالع��ه گفت: قطع 
درختان، محیط هایی را به وجود می آورد که موش های س��یاه می توانند به 
راحتی در آنها جای شوند در حالی که پستانداران بومی نمی توانند برای پیدا 
کردن غذا و دیگر منابع خوراکی با آنها رقابت کنند. همچنین این پستانداران 
کوچک در مواقع هجوم موش های سیاه قادر نیستند با منتشر کردن بذر به 

رشد گیاهان جنگلی کمک کنند.

عدم انگیزه کافی، کمبود امکانات آموزشی، دلسردی فارغ التحصیالن 
و محدودیت بازار کار از جمله چالش های بخش آموزش و تحقیقات 

دریایی است.
 دکت��ر امیرحس��ین جاوی��د ریی��س دانش��کده عل��وم و فن��ون 
دریایی واحد عل��وم و تحقیقات، با اش��اره به اهمی��ت بهبود فضای 
 کس��ب و کار در صنع��ت دریای��ی در راس��تای عالق��ه و انگی��زه

 بیشتر دانشجویان گفت: خوشبختانه در حال حاضر شاهد سیاست 
 گذاری ش��ورای عالی صنایع دریای��ی در جهت حمای��ت از صنایع 
ساخت با هدف رونق بخشیدن به بازار کار صنایع دریایی هستیم.وی 
افزود: با راهکارهای سودمند در راستای جذب دانشجویان به وسیله  
 ارایه آموزش در سطح بین المللی و مشارکت مراکز دریایی خارجی، 
زمین��ه  ای��ن  در  مفی��دی  ه��ای  ق��دم  ت��وان   م��ی 

برداشت.
 دکترجاوی��د با اش��اره به رش��ته های فیزی��ک دریا، ش��یمی دریا، 
 س��ازه دریای��ی، معم��اری کش��تی، آلودگ��ی دری��ا، بیول��وژی 
 ماهیان دری��ا ، بوم شناس��ی دریای��ی و جان��وران دریا، ب��ه عنوان

  رش��ته ه��ای موج��ود در ای��ن دانش��کده، از تاس��یس دو رش��ته 
 محی��ط زیس��ت دری��ا و هیدروگراف��ی در ای��ن واح��د خب��ر 

داد .
 وی ب��ا اش��اره ب��ه رون��د نزول��ی در کمی��ت و کیفی��ت ح��وزه
  آم��وزش و تحقیق��ات دریای��ی، اب��راز امی��دواری خ��ود را ازرونق

 این ح��وزه با رفع تحریم ها اع��الم کرد و ادام��ه داد : در حال حاضر 
مش��غول مذاکره جهت اخذ پ��روژه های متعدد از س��ازمان دریایی 
داخلی و خارجی هستیم و همچنین الویت پایان نامه ها و تحقیقات 
در این دانش��کده را در جهت رفع نیازهای صنای��ع مختلف دریایی 

کشور شمرد.
رییس دانشکده علوم و فنون دریایی واحد علوم و تحقیقات در ادامه 
تصریح کرد: موج س��ازی دو بعدی ،دوربین عکس��برداری با سرعت 
 صدهزارم فریم در ثانیه ،سیس��تم پرتو لی��زری ، کامپیوترهای چند 
هسته ای پیشرفته وآزمایشگاه هیدرولیک دریایی از جمله امکانات 
برجسته ای است که واحد علوم و تحقیقات در اختیار دانشجویان این 

واحد و سایر دانشگاه ها قرار می دهد.
وی ضمن اعالم آمادگی این دانش��کده برای همکاری با انجمن های 
گوناگون مانند انجمن متخصصان محیط زیس��ت ای��ران و انجمن 
مهندس��ی دریایی درراس��تای برگزاری س��خنرانی ه��ای علمی و 
مس��ابقات دریایی، تصریح کرد: در حال حاضر ش��اهد فعالیت های 
 این انجمن ها در زمینه ارتقای س��طح علمی جامعه نظیر برگزاری 
دوره ه��ای مختلف، ارایه تس��هیالت جهت حضور دانش��جویان در 
همایش های مرتبط و افزایش توانمندی و ایجاد انگیزه برای ورود به 

بازار کار توسط کمیته های دانشجویی هستیم.

 قطع درختان عامل حمله 
موش های سیاه به گونه های بومی

راه اندازی رشته های محیط زیست 
دریا و هیدروگرافی

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست با شعار »اقتصاد سبز 
دوران پساتحریم « با حضور س��ازمان ها، نهادها ، صنایع، شرکت ها 
و تشکل های مردمی محیط زیس��تی از دهم تا سیزدهم اسفند ماه 

در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.
  مجی��د فدای��ی ریی��س س��تاد برگ��زاری پانزدهمین نمایش��گاه

 بین المللی محیط زیس��ت با اعالم این خبر گفت: این نمایشگاه که 
یکی از مهم ترین رویداد زیست محیطی کش��ور در نیمه دوم سال 
جاری است ، به مدت چهار روز و از تاریخ دهم تا سیزدهم اسفند ماه 
برگزار می شود و در آن ش��رکت های داخلی و خارجی جدیدترین 
وآخرین پیشرفت ها و دس��تاوردها و تکنولوژی های خود در زمینه 
محیط زیس��ت و صنایع مرتبط در بخش های تولیدی و خدماتی را 

ارایه می کنند.
به گفته فدایی ، مهم ترین اهداف برگزاری این نمایشگاه، بستر سازی 
مناسب برای مشارکت عمومی در حفاظت از محیط زیست، معرفی 
توانمندی های محیط زیس��تی در بخش خدمات فنی و مهندسی، 
آشنایی با مدیریت های زیست محیطی، سازمان ها و مراکز آموزشی 
و پژوهشی و اطالع رسانی زیست محیطی ، آشنایی با سازمان های 
زیست محیطی، ارایه راهکارهای اصولی و عملی برای جلوگیری از 
تخریب محیط زیست، ایجاد انسجام بین بخشی برای توانمندسازی 
پروژه های زیس��ت محیطی، گس��ترش فرهن��گ طبیعت گردی و 

معرفی انرژی های نو و تجدیدپذیر و صنایع سبز است.

سرپرست اداره کل روابط عمومی س��ازمان حفاظت محیط زیست 
افزود: در این نمایش��گاه، امکان��ات و تکنولوژی های نوین زیس��ت 
محیطی در بخ��ش های مدیری��ت کیفیت هوا، آب، خ��اک و دیگر 
بخش های مرتبط ارایه خواهد ش��د و ش��رکت های حاضر در این 
نمایش��گاه خدمات مختلف فنی و مهندسی زیس��ت محیطی را نیز 

معرفی می کنند.
مجید فدایی ادام��ه داد: مدیریت به��ره وری ان��رژی و انرژی های 
تجدید پذیر ، مدیریت و بازیافت زباله و پس��ماند، مدیریت شهری، 
نظارت و اجرای پروژه های زیس��ت محیطی، پروژه های تحقیقاتی 
و خدمات حفاظت از محیط زیست، کنترل، اندازه گیری و فنآوری 
آزمایش��گاهی، حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف سوخت، 
خودرو س��بز و استانداردس��ازی خودروها، حفظ مناب��ع طبیعی، 
ساختمان س��ازی س��بز و مدیریت آب و فاضالب و ... از مهم ترین 
زمینه های حضور در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست 

می باشد.
فدایی، حضور قریب به 80 تشکل زیست محیطی از 31 استان کشور 
در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست را ازویژگی های 
این نمایشگاه عنوان کرد و افزود: حضور این تعداد سمن که در یک 
 س��الن جداگانه در نمایش��گاه بین المللی محیط زیس��ت جانمایی 
شده اند، بی سابقه اس��ت و پانزدهمین دوره نمایشگاه در این مورد 

رکورددار است.

سرپرست اداره کل روابط عمومی سازمان حفاطت محیط زیست، به 
تاثیر برگزاری نمایشگاه ها محیط زیست در ارتقای فرهنگ زیست 
محیطی اش��اره کرد و اظهار داش��ت: قطعا ارایه تجربیات و راه های 
حفظ محیط زیس��ت با روش های مختلف آموزشی تاثیر زیادی در 

ارتقای فرهنگ زیست محیطی خواهد داشت.
دبی��ر ش��ورای اط��الع رس��انی س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت 
همچنین گفت: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، در حاشیه این 
 نمایشگاه، آموزش زیس��ت محیطی مدارس و همچنین کارگاه ها و 
نشس��ت های تخصصی و مناظره هایی با موضوعات محیط زیستی 
با حضور کارشناسان، اساتید دانش��گاه، محققان و صاحبان صنایع 

برگزار خواهد شد .
به گزارش ایس��نا ، رییس س��تاد برگ��زاری پانزدهمین نمایش��گاه 
بین المللی محیط زیس��ت اعالم کرد: در پایان کار نمایشگاه نیز از 
شرکت ها و موسسات و غرفه های برتر تقدیر و لوح سپاس و تندیس 

ویژه اهدا می شود.
فدایی خاطر نش��ان کرد: دس��ت اندرکاران برگزاری دوره پانزدهم 
نمایشگاه محیط زیست با مش��ارکت و حمایت موثر صنایع، نهادها، 
انجمن ها و تشکل ها و اصناف و س��ازمان های خدماتی تالش خود 
را به کار گرفته اند تا این دوره از نمایشگاه با کیفیت متفاوت برگزار 
شود و امیدوارند بازخورد مش��ارکت کنندگان پس از برگزاری دوره 

پانزدهم نیز موید همین امر باشد.

برگزاری نمایشگاه بین المللی 
محیط زیست با موضوع »پساتحریم«

س��عید متصدی اعالم کرد که سالمت هوای تهران 
نسبت به سال گذشته بهتر شده است. در اصفهان، 
اراک، مشهد و تبریز هم هوا بهتر شده، اما در اهواز به 
دلیل طوفان های گرد و غبار شرایط مطلوبی نداریم.

به گزارش مهر معاون محیط زیست انسانی سازمان 
محیط زیست اعالم کرد: در سال 13۹3 تا روزهای 
پایانی دی ماه در مجموع 13 روز هوای پاک داشتیم 
که امس��ال این عدد تا امروز ب��ه 1۹ روز هوای پاک 

رسیده است.
دکتر سعید متصدی با بیان اینکه هوای تهران از نظر 
تعداد روزهای سالم نسبت به سال گذشته چند روزی 
بهتر شده است، گفت: در بقیه شهرها مثل اصفهان، 
اراک، مشهد و تبریز هم شرایط بهتر است. البته در 
شهر اهواز به دلیل مشکالت و طوفان های گرد و غبار 

نسبت به شهرهای دیگر وضعیت مطلوبی نداریم.
حذف موتورهای کاربراتوری از اقدامات مهم 

برای کاهش آلودگی بود
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط 
زیست در خصوص اقدامات این س��ازمان در رابطه 
با کاهش آلودگ��ی هوا گفت: ح��ذف و توقف تولید 
موتورسیکلت  های کاربراتوری و تصویب حدود مجاز 
آالیندگی در صنایع، از اقدامات بس��یار مهم محیط 
زیس��تی دولت طی ماه  های اخیر بوده است. حدود 
مجاز خروجی آالینده ها به روزرس��انی شده است. 
این حدود ۲0 س��ال بود که تغییر نک��رده و صنایع 
خروجی خود را با همان اعداد ۲0 س��ال گذش��ته 

تنظیم می کردند.
وی افزود: در ارتباط با حدود مجاز آالینده ها برخی 
آالینده ه��ا در مصوبه قبلی دیده نش��ده بود که در 
بازنگری انجام شده به فهرست اضافه شدند به طوری 

که آالینده های ناکس و اس��یدهای نیتروژن به این 
فهرست اضافه شدند.

متصدی به ساماندهی استفاده از گاز نیروگاه ها نیز 
اشاره کرد و گفت: در زمینه ساماندهی استفاده از گاز 

نیروگاه ها اقداماتی انجام شده است.
  امس��ال 18 درص��د افزای��ش مص��رف گاز در

 نیروگاه ها را داش��تیم که در جلس��ه هفته گذشته 
معاون اول رییس جمه��ور در این رابطه بحث هایی 
مطرح ش��د.به گفته متصدی موتورس��یلکت های 
کاربرات��وری چند براب��ر خودروهای ی��ورو 4 تولید 
آالیندگی دارند. اینکه گفته شود قشر ضعیف مانع 
ح��ذف موتورس��یکلت  و خودروه��ای کاربراتوری 
هستند، اشتباه است. فردی که موتور کاربراتوری و 
یا پیکان سوار می شود از لحاظ آلودگی هوا نیز دچار 
مشکل خواهد ش��د و دود آن آلودگی،ابتدا به چشم 

قشر ضعیف می رود.
معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست 
یکی دیگر از راه های کاهش آلودگی هوا را توجه به 
موتورها و خودروهای هیبریدی عنوان کرد و گفت: 
برای این منظور نی��ز برنامه وی��ژه ای داریم و حتی 
محیط زیس��ت نیز اهتمام ویژه ای در این باره دارد 
و درب��اره خودروها و موتورهای هیبریدی ش��رایط 
خاصی برای بازرگانان و وارد کنندگان در نظر گرفته 

شده است.
فعالیت بیشترین صنایع آالینده در اصفهان

متص��دی همچنین از وج��ود 31۷0 واحد صنعتی 
آالینده خب��ر داد و گفت: طبق قان��ون یک درصد 
عوارض آالیندگی از آنها دریافت می شود و این مبلغ 
به حساب ش��هرداری ها برای توجه به بحث محیط 

زیستی داده خواهد شد.

معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست 
با بیان اینکه صنایع آالینده در حاش��یه کالنشهرها 
قرار دارد، گفت: این صنایع باید به اصالح س��اختار 
خود از طریق خوداظهاری و پایش توجه کنند و ما 
نیز اهتمام ویژه ای به این نوع صنایع داریم زیرا باید 

صنایع سبز جایگزین آالینده ها شود.
وی تاکید کرد: هیچ یک از صنایع آالینده حق ندارند 
تا شعاع 1۲0 کیلومتری استان تهران، ۵0 کیلومتری 
استان اصفهان و 30 کیلومتری کالنشهرها به فعالیت 

بپردازند.
معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست 
اس��تان اصفهان را دارای بیش��ترین صنایع آالینده 
دانست و گفت: پس از استان اصفهان استان تهران، 
مرکزی، خراسان رضوی و خوزستان دارای صنایع 
آالینده هستند که برخورد جدی با این نوع واحدهای 

تولید آالینده انجام می پذیرد.
امسال ساخت ۱۵ سد را متوقف کردیم

متصدی درباره ضمانت اجرایی فعالیت  های کمیته 
 س��اماندهی صنایع آالینده گفت: در تهران صنعت 
نقش اساس��ی در ایجاد آلودگی هوا دارد و در هیچ 
جای دنیا نیز صنایع آالینده در وسط شهر و در کنار 
منازل مسکونی قرار ندارند. در حال حاضر ۹0 هزار 
صنعت غیرمجاز ثبت نشده  و در حال فعالیت هستند 
که برخورد با این صنایع غیرمجاز و ساماندهی آنها را 
در دستور کار قرار خواهیم داد. البته این کمیته هنوز 

تشکیل جلسه نداده است.
وی در پایان یادآور ش��د: به پیش��نهاد وزارت نیرو 
در سال جاری ساخت 1۵ س��د در کشور را متوقف 
کرده ایم که این مس��ئله نش��ان از همکاری اعضای 

دولت برای ارتقای محیط زیست دارد.

معاون محیط زیست انسانی خبر داد:

وجود بیشترین
 صنایع آالینده 

در اصفهان



اخبار

بدون تردید، یکی از الزامات اساسی در حوزه مدیریت بحران، مشمول تامین 
و تقویت زیرساخت ها می شود که با توام ش��دن آن با مولفه های نرم افزاری 
بخش قابل توجهی از خسارات مادی و جانی مهار و کنترل می شود. کشور ایران 
به  دلیل موقعیت خاص منطقه ای و جغرافیایی و برخی کمبودها، در معرض 

حوادث بسیاری قرار داشته و دارد.
طبق برآوردها و بررس��ی های انجام ش��ده، ایران جز10کش��ور حادثه خیز 
جهان به ش��مار می رود و سیل، زلزله، س��وانح جاده ای، تصادفات و... بخشی 
ازحوادثی اس��ت که منطقه مذکور را به صورت بالقوه تهدی��د می کند و این 
 درشرایطی است که دربرخی از حوزه ها همچون تصادفات، تلفات جاده ای و 
مصدومیت های جرحی ناش��ی ازآن  در رتبه های نخس��تین دنیا قرار داریم. 
 قاعدتا درچنین وضعیتی، نق��ش اورژانس، امداد و... بیش از پیش برجس��ته 
به نظر می رسد و هرگونه خلل و نارسایی دراین عرصه می تواند حجم و عمق 

آسیب ها و مخاطرات احتمالی را تشدید کند.
امین صابری نیا، رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی کشور، 
چندی پیش از ورود800 دستگاه آمبوالنس بنز به ناوگان اورژانس کشورخبر 
داد. طبق آمارمنتشر ش��ده،4 هزاردس��تگاه آمبوالنس در سیستم خدماتی 
 اورژانس های بیمارس��تانی و پیش بیمارس��تانی فعالیت می کنند که قریب 

به نیمی از آن در مرز فرسودگی قرار دارد.
طبق اخبار انتشار یافته150 میلیارد تومان از بودجه کشور مصروف نوسازی 
اورژانس خواهد شد و پیرو آمارمنتشر ش��ده، ظاهرا یک هزار و600 دستگاه 
آمبوالنس نیز در آینده خریداری خواهد ش��د که800 دستگاه در سال جاری 
 و نهایتا تا پایان فروردین ماه و مابقی آن تا س��ال 96 تهیه و تامین می ش��ود. 
در صورت تحقق این امر، بخش قابل توجهی از کمبودها رفع خواهد ش��د اما 
کاستی های دیگری نیز در این عرصه وجود دارد که ضرورت رفع آن اجتناب 
ناپذیر است. اورژانس هوایی، مولفه حائز اهمیت دیگری در ماموریت ها، حوادث 
و سوانح طبیعی و غیر طبیعی به شمار می رود که لزوم تقویت زیرساخت ها در 
این عرصه نیز احساس می شود. طبق اظهارات صابری نیا، برای پوشش150 
 کیلومتری حوادث در آمایش س��رزمینی انجام ش��ده، در فاز نخست) تاکید 
می شود در فاز نخست ( به50 بالگرد نیاز داریم تا 5 بالگرد به عنوان پشتیبان  
و 45 بالگرد در اقصی نقاط کشور فعالیت کنند. این درحالی است که درحال 
حاضر تنها 19 پایگاه اورژانس هوایی درکشور فعال است که دراین میان برخی 

ازآنها در پاره ای از اوقات بنا به دالیل فنی قادر به ارائه خدمات نیستند.
موتور آمبوالنس ها نیز در زمره تجهیزاتی به شمار می رود که در مواقع خاصی 
 که گره ای ترافیکی یا معابر باریک و غیر اس��تاندارد، ارائه خدمات را دش��وار 
 می سازد، کارآمد و راهگشا خواهد بود. صابری نیا، در گفت و گویی با رسانه ها 
 در خص��وص تجهیز ناوگان اورژانس کش��ور ب��ه موتور آمبوالن��س ها عنوان 
می کند: در این خصوص نیازس��نجی الزم انجام و اعالم ش��ده و شخص وزیر 

پیگیر موضوع هستند تا موتورهای مناسب آمبوالنس تهیه و تامین شود.
امید است در فضای پس��ابرجام که بس��تر و زمینه الزم برای مراودات تجاری 
 و بین المللی تس��هیل ش��ده اس��ت، نیازهای عرص��ه مذکور در س��ه حوزه 
)آمبوالنس ها، بالگرد هوایی و موتور آمبوالنس ها( به نحو مطلوبی فراهم شود.

آمبوالنس هایی 
که به درد جنازه هم نمی خورند

 همه ما گاه��ی دچ��ار وسوس��ه خریدهای بیه��وده و 
غیر ضروری می شویم؛ حاال بعضی از ما بیشتر و عده ای 
 هم کمت��ر! ولی چرا با وج��ود ای�ن که کم��د لباس مان 
پر از لباس هایی است که هنوز می توانیم از آن�ها استفاده 
 کنیم، دوباره س��راغ خرید لباس های دیگ��ر می رویم. 
چرا وقتی خانه مان پراز وسایل و تزئینات فراوان و حتی 
اضافی است، دوباره به فکرخری�د لوازم تزئینی بیشتر و 

بیشتر می افتیم؟ 
 درشماره گذش��ته به علت های این پدیده پرداختیم و

 در ش��ماره امروزراهکارهای���ی که روانشناس���ان ارائه 
می دهند را آورده ایم:

ریشه مشکل را پیدا کنید
اولین کاری که افرادی که خریدهای کاذب می کنند یا 
خودشان هم ازحجم انبوه خریدهای شان خسته شده اند 
و جایی هم برای نگهداری از آنها ندارند، باید انجام دهند 
 این است که ببینند علت و ریشه مشکل شان چیست و 
به چه دلیل ای��ن گونه رفتار می کنن��د. بهترین کاراین 
است که فهرس��تی ازمایحتاج اساس��ی و ضروری خود 
داشته باشید و آنها را برحسب اولویت درجه بندی کنید. 
وقتی هم به قصد خرید ازخانه خارج می ش��وید، حتما 
طبق آن فهرست عمل کنید و به خود قول دهید خارج 
از مایحتاج ضروری، چیزی نخرید. به این ترتیب بعد از 

مدتی تاثیر آن را خواهید دید.
زیاد پشت ویترین مغازه ها نمانید

همان طورکه توصیه کارشناس��ان تغذیه برای کسانی 
که می خواهند رژیم بگیرند این اس��ت که رژیم خود را 
با خرید نکردن مواد غذایی زائد و نرفتن به سوپرمارکت 
آغازکنند؛ افرادی هم که می خواهند دست به خریدهای 
کاذب نزنند باید حتی به قصد تماش��ا ک��ردن ویترین 
 مغازه ها ه��م از خانه خارج نش��وند. البت��ه گاهی افراد 
با گشت زدن درمراکز خرید حس خوبی پیدا می کنند 
و اگرهم بتوانند به همین حد اکتفا کنند، اشکالی ندارد. 
ولی اگر چیزی را که نیاز ندارند بخرند؛ یعنی به گونه ای 
افراط آمیز که خودش��ان هم بع��د از آن حس بدی پیدا 

می کنند، حتما باید جلوی آن گرفته شود. 
در تور فروشندگان نیفتید

البته خریده��ای کاذب بعضی افراد گاه��ی هم به ای�ن 
دلیل است که به نوعی در دام فروشندگان می افتن�د؛ به 
این ترتیب که بعضی فروشندگان گاهی خی�لی راحت 
می توانن���د بعضی مش��تریان را با بازی ه���ای روان�ی 
خودگیر فریب دهند. یعن�ی آن قدر از م�زای�ای اجناس 
شان تعریف می کنن�د که ف�رد ت�ا می آی�د ب�ه خ�ودش 
بیاید می بیندچی��زی را ک�ه نمی خواس��ت�ه با قیم�ت 

گرانی خریده است. 
فریب تبلیغات را نخورید

درجامعه کنونی مصرف گرایی خیلی تبلیغ می ش��ود و 
دراغلب رس��انه ها بعضی کاالها را آن قدر پرزرق و برق 

تبلیغ می کنند که فرد حس می کند اگر بتواند آن کاال را 
داشته باشد شبیه تبلیغ کننده آن کاال می شود. دراینجا 
گاهی فرد حس می کند بین م��ن واقعی و من ایده آل او 
فاصله زیادی هس��ت؛ بنابراین اگر بتواند آن وس��یله را 
تهیه کند کم کم می تواند ب��ه من ایده آلی که درذهنش 
دارد نزدیک شود، یعنی می توان گفت این افراد به نوعی 

اعتماد به نفس پایینی دارند.
دخل و خرج را به کودکان خود آموزش دهید

بعض��ی اف��راد براثرنداش��تن آگاهی کاف��ی و الگوهای 
غلط دس��ت به خرید های کاذب یا جمع آوری اجناس 
غیرضروری می زنند. دکتر قدرتی دراین باره می گوید: 
البته گاهی دریک خانواده الگوی صحیحی برای مدیریت 
صحیح دخل و خرج وجود ندارد و افراد چون از ابتدای 
کودک��ی نیاموخته اند ک��ه باید برنامه ریزی مناس��ب و 
حساب کتاب صحیحی داشته باشند، درآینده نیزدانش 
تنظیم معاش و هماهنگ��ی بین دخل و خرج ش��ان را 
نخواهند داش��ت و به ای��ن ترتیب با مش��کالتی مانند 
بریز و بپاش های زائد یا خریده��ای غیرضروری مواجه 

خواهند شد.
با خودتان روراست باشید

قبل ازهراقدام و خریدی، ابتدا باید ازخود س��وال کنید 
 »واقعا من االن برای چه می خواهم این چیز را بخرم؟«

و حتما راس��تش را به خ��ود بگویید، بی جه��ت خود را 
توجیه نکنید و در واقع خود قاضی خودتان باش��ید، نه 

این که بی جه��ت بگویید که » خب الزمش دارم ش��اید 
بعدا به درد بخورد و ... « ولی دراین گونه مواقع باید بلد 
 باشیم که چالش صحیحی با خود داشته باشیم تا بتوانیم 
به نتیجه درستی برس��یم. » واقعا چقدر چنین چیزی 
را الزم دارم و آی��ا نمی توانم پولم را بهت��ر خرج کنم؟ « 
نکته مهم دراینجا این است که حتما به خودمان راست 
بگوییم. مثال بگوییم خرید می کنم چون حالم بد است و 
خرید می کنم تا به حس بهتری برسم. در واقع هنگامی 
که از طریق س��وال کردن پی به اش��تباه خود می بریم 

آسان تر هم می توانیم آن را ترک کنیم.
پشیمان نشوید

گاهی پیش می آید مثال ما چند تیشرت زیبا داریم؛ ولی 
یک دفعه با دیدن تیش��رت دیگری دل مان می خواهد 
حتما آن را هم داشته باش��یم. درچنین مواقعی اگرهم 
بعد ازسواالت اولیه ای که هنگ�ام خرید باید ازخودمان 
کنیم به این نتیجه رس��یدیم که م�ی خو اهیم حتما آن 
را بخریم؛ نباید بعد ازخرید احس��اس پش��یمانی کنیم. 
فقط بهتراس��ت درچنین مواقعی خرید چیز دیگری را 
به تعوی��ق بیندازیم تا یادمان نرود قص��د داریم مخارج 
خودم��ان را کنترل کنیم و به اصطالح حس��اب دخل و 
خرج مان را داش��ته باش��یم. ولی نکته مه�م دیگراین 
 است که این رفتار نباید برای مان عادت شود؛ یعنی دائم 
این گونه رفتار کنیم. چون به این ترتیب دوب�اره تبدیل 
به رفت��ار غلط�ی خواهد ش��د که ترک آن هم بس��ی�ار 

 زمان ب�ر و س��خ�ت خواهد بود؛ یعنی آنچه مهم اس��ت 
این ک�ه این رفتار ها به صورت عادت در نیاید.

جایگزین پیدا کنید
برای این که خری�دهای غیرض��روری به صورت عادت 
درنیای��د؛ بهترین کاراین اس��ت ک��ه افراد ب��ه دنب�ال 
جایگزین دیگری باش��ند. مث�ال اگرخری��د کردن به ما 
ح�س خوش��ایند و خوبی می ده��د، بای��د ببینیم چه 
راه های دیگ���ری را می ت��وان جایگزین آن ک��رد، ام�ا 
کس��انی که راه های جایگزین نداش��ته باشند احتم�ال 
 بیشت�ری دارد که ب�ه س��مت خرید های کاذب بروند و 

ب�ه آن ع�القه نشان دهند.
اعتماد به نفس تان را تقویت کنید

 یکی از ش��ایع ترین دالی��ل خریده��ای غیرضروری و 
نابه ج��ا، نداش��تن اعتماد به نفس اس��ت. مث��ال وقتی 
نوجوانی خ��ودش را کمتر از همکالس��ی اش می بیند، 
 احساس می  کند اگر مانتویی مانند او بخرد حس بهتری 
خواهد داشت و می تواند مانند دوستش به حس خوبی 
برس��د. در واقع گاهی زندگی ما آن قدر غنی نیست که 
بتوانی��م از آن لذت الزم را ببریم و دائ��م به دنبال راهی 
هستیم که با آن به حس خوبی برسیم و متاسفانه یکی 
از راه هایی که خیلی زود به آن می رس��یم راضی کردن 

خودمان از طریق خرید کردن است.
اهمیت پس انداز را دریابیم

دکتر قدرتی درپایان می افزای��د: معموال اگر درخانواده 
الگ��وی صحیح�ی برای پس انداز وجود داش��ته باش��د 
بقیه هم بهت��ر می توانن���د آن را رعایت کنن��د؛ یعنی 
 اگر ف��رد از دوران کودک��ی دفترچ�ه حس���اب بانکی 
داشته باشد، برای پس انداز و جمع کردن پ�ول تشویق 
شود و همچنین اگر درست، به جا و به اندازه خرج کردن 
هم ازهمان سنین به او آموزش داده شود، معموال کمتر 
دچار مشکل می شود. البته این که فقط به کودک آموزش 
دهیم به تنهایی کافی نیست و خود پدر و مادر هم باید 
همان گونه که از فرزندشان انتظار دارند رفتار کنند. در 
واقع بهتری��ن نتیجه زمانی حاصل خواهد ش��د که فرد 
الگوی عینی داشته باشد. همچنین هر چه این آموزش 
از سنین پایین تر انجام ش��ود، نتیجه بهتری هم خواهد 
داشت. البته پس انداز کودک می تواند درحد بسیار کمی 
باش��د، این کار را کم کم یاد بگیرد و انگیزه الزم را برای 
پس انداز و دالیل اصلی آن بیاموزد. در ضمن بهتر است 
کودکان از ابتدا یاد بگیرند همیشه نمی توانند هر چیزی 
را بخواهند داشته باش��ند و انتخاب آنها باید متناسب با 
توان مالی و از همه لحاظ مناس��ب با موقعیت خودشان 
باش��د. به هرحال فرام�وش نکنی�م حس خ�وب ل�ذت 
از خرید برای رفع مایحتاج زندگی خود و خانواده م�ان 
را نباید با حس عذاب وج���دان خریدهای غیرضروری 
ع�وض کنیم که دراین ص�ورت معامل�ه خوب�ی با خود 

انجام نداده ایم.
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کارآفرینی  

اخبار کوتاه

سامانه پیامکی ۱۰۱ به کمک زنان می آیددپوی تجهیزات امدادی در انبارهای هالل احمر

مهن��دس علی اصغ��ر  احم��دی در دی��دار ب��ا کوربونیون 
 بهادر باباج��ون، دبیرکل جمعیت هالل احمر تاجیکس��تان 
 به آمادگی جمعیت هالل احمر ای��ران در مواقع بروز بحران 
در سراسر کش��ور اش��اره کرد و گفت: جمعیت هالل احمر 
ایران به اندازه یک میلیون نفر در تهران و همچنین به اندازه 
2 میلیون نفر در سراسر کشور به غیر از پایتخت، تجهیزات و 
اقالم امدادی به صورت آماده در انبارها دارد تا در صورت بروز 
حادثه و بحران نسبت به اس��تفاده از آن اقدام کند. احمدی 
با اش��اره به وجود درمانگاه هالل احمر ایران در تاجیکستان 
و همچنین اردوگاه هالل احمر ایران دراین کش��ور، تصریح 
کرد: جمعیت هالل احمر ایران همواره با درخواست و دعوت 
کشورهای مختلف برای دایرکردن مراکز بهداشتی درمانی 

اقدام کرده است. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه جمعی��ت هالل احم��ر ای��ران دارای 
توانمندی های بس��یاری اس��ت ک��ه جمعی��ت هالل احمر 
تاجیکس��تان می تواند از آن اس��تفاده کند، اظهارداش��ت: 
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هالل ایران در تمامی 
استان های کش��ور اقدام به تاس��یس مراکز علمی کاربردی 
و ارائ��ه آموزش های الزم ب��ه جوانان می کن��د که جمعیت 

هالل احمر تاجیکستان به منظور آموزش جوانان و داوطلبان 
خود می تواند ازاین پتانسیل استفاده کند.

احمدی درخصوص فعالیت س��تاد ملی بحران درکش��ور، 
 عن��وان کرد: س��تاد مل��ی بح��ران در زم��ان ب��روز بحران 
به ریاس��ت رییس جمهوری تش��کیل می ش��ود و هریک از 
نهادها و سازمان های عضو این ستاد وظایف مربوط به خود 

را به خوبی انجام می دهند.
درادامه این دیدار بهادرباباجون؛ دبیرکل جمعیت هالل احمر 
تاجیکس��تان ضم��ن تقدیرازفعالیت ه��ای مرک��ز درمانی 
هالل احمر در تاجیکستان، گفت: درهمایش بین المللی که 
در تاجیکستان برگزارش��د، با دکتر ضیائی، رییس جمعیت 
هالل احمر درزمینه مش��ارکت و همکاری های گسترده دو 
جمعیت صحبت های الزم انجام شد. وی ادامه داد: جمعیت 
هالل احمر ایران یک درمانگاه و یک اردوگاه در تاجیکستان 

دارد و خدمات درمانی الزم را به مردم ارائه می دهد.
وی به س��اخت اردوگاه بین المللی با مش��ارکت هالل احمر 
 ای��ران در تاجیکس��تان اش��اره و خاطرنش��ان ک��رد: 
در این خصوص زمینی ب��رای تش��کیل اردوگاه اختصاص 

داده شده است.

معاون برنامه ریزی و هماهنگ��ی معاونت امور زنان و خانواده 
نهاد ریاست جمهوری گفت: درس��ال جاری نخستین بسته 
های آموزشی پیامکی در حوزه زنان به تلفن های همراه ارسال 
می شود. اطهره نژادی ظهر شنبه درنشست فعاالن نهادهای 
غیردولتی با بیان اینکه این پیامک ها از طریق س��امانه 101 
به هموطنان ارسال می ش��ود، افزود: این بسته ها با همکاری 
 و مش��ورت جامعه مدنی و بخش خصوصی تهیه شده است. 
 وی تصری��ح ک��رد: یک��ی از برنام��ه ه��ای دول��ت، آموزش 
 ب��ه نهاده��ای غیردولت��ی اس��ت و ب��رای ارس��ال ای��ن 
پیام��ک ه��ا در گام نخس��ت، پیامک��ی از س��وی معاون��ت 
ام��ور زن��ان و خان��واده نه��اد ریاس��ت جمه��وری ب��ه 
 هموطن��ان ارس��ال ش��ده و در ص��ورت تایید ش��هروندان، 
آموزش های پیامکی از طریق سامانه 101 برای آنان فرستاده 

خواهد شد.
نژادی این سامانه را ارتباطی دو طرفه میان جامعه و معاونت 
امور زنان و خانواده نهاد ریاس��ت جمهوری دانس��ت و گفت: 
این سامانه راه ارتباط مناس��بی برای زنان در راستای انتقال 

مشکالت به مسئوالن است.
مدی��رکل دفت��ر ام��ور فرهنگ��ی و اجتماع��ی اس��تانداری 

کهگیلوی��ه و بویراحم��د نیز در این نشس��ت با بی��ان اینکه 
 251 س��ازمان غیردولت��ی در ای��ن اس��تان ب��ه ثب��ت 
 رس��یده اس��ت، گفت: فعالی��ت س��ازمان های غی��ر دولتی 
از س��ال های پایانی دهه۷0 شمسی در اس��تان آغاز شده و 

اکنون نیز بخش زیادی از این سازمان ها فعال هستند.
حجت االس��الم س��ید علی فتح میرمحمدی زمینه فعالیت 
این سازمان ها را محیط زیست، جوانان، امور خیریه، بانوان، 
درمان معتادان و آسیب های اجتماعی و فرهنگی عنوان کرد 
و افزود: برگزاری همایش های آموزش��ی ب��رای این گروه ها 
 و س��من ها به هدفمندی بیش��تر این نهاده��ا کمک کرده و 
این نهادهای غیر دولتی را در رس��یدن به اهداف خود یاری 

می کند.

1- در روز حداقل یک بار بگوید » من نمی دانم.«
2- کمتر از کس��ی تقاضایی داش��ته باش��د و عمدتا به هم��ت، فکر، 

برنامه ریزی و زحمات خود اتکا کند.
3- در موضوعاتی که اطالعات کلی دارد، اظهارنظر نکند.

4- دغدغه کانونی زندگی او، بهترین عملکرد در حرفه اش باشد.
5- به استقبال کسی برود که با او تفاوت یا حتی تضاد فکری دارد.

6- بدون اجازه قبلی از کسی، سخن او را به شخص دیگری بازگو نکند.
۷- زباله را به خیابان و از اتومبیل به بیرون پرت نکند.

8- با رعایت حروف اضافه یا نهایت دقت، » نقل قول « کند.
9- دائم در حال تغییر و بهبود باشد، طوری که اطرافیان تغییر را حس کنند.

10- از اینکه دیگران را به خود و افکار خود دعوت کند، چه مستقیم و 
چه غیرمستقیم پرهیز کند.

11- برای محیط جنگل که به مه، نم نم باران و رنگ های زنده طبیعت 
آمیخته شده، وقت بگذارد.

 12- این ظرفیت را در خود ایجاد کن��د که واکنش به دیگران را حتی 
تا پنج سال به تاخیر اندازد.

13- حدود10 درصد از وقت و انرژی خود را رایگان صرف جامعه کند.
14- در حرفه ای که تخصص ندارد، مسئولیت نپذیرد.

15- خوشبختی را با راحتی و مصرف گرایی مساوی نداند.
16- هر دو سال یک بار با ارزیابی کارها و رفتارهای خود به اشتباهات 

گذشته پی برده و خود را اصالح کند.
1۷- با عبارت » من اشتباه کردم « به صلح دائمی برسد.

18- حریم شهروندان را رعایت کند: در نظم صفوف، خودپرداز بانک، 
پارک کردن، نزاکت عمومی، عابر پیاده، صحبت آرام.

19- آنقدر بر قوای فکری و روحی خود وقت گذاش��ته باشد تا نیاز به 
تایید و تمجید دیگران در خود را در یک دوره پنج ساله به صفر برساند.

20- از رفتن به تئاتر به عنوان منبعی برای رشد و شکوفایی خود استفاده 
کند؛ چون تئاتر قدرتمندترین نمایش توانایی های انسان هاست.

21- در هر تصمیمی از خرید دمپایی تا مسائل جدی حرفه ای، راه های 
 مختلف را مکت��وب، مطالعه و مش��ورت کند و با دق��ت90 درصدی 

به نتیجه برسد.
22- با عمل خود به دیگران نشان دهد تفاوت میان ساعت های 8:00 

و 8:01 را می داند.
23- در روز حداقل از پنج نف��ر قدردانی کند: به خاطر نزاکت، اخالق، 

دانش و خالقیت آنها.
24- قبل از قضاوت کردن در مورد فردی، حداقل10 ساعت با او تعامل 

فکری رودررو برقرار کند تا با جهان او آشنا شود.
25- » ناراحت شدن « از توانایی ها، ظرفیت ها و برتری های دیگران را 

در خود به تعطیلی بکشاند.
26- اجازه دهد افراد سخن خود را تمام کنند.

2۷- به موس��یقی به عنوان یک منبع تمرکز، آرامش و خوداکتشافی 
نگاه کند.

28- حداقل20 درصد وقت خود را صرف توسعه فردی، فکری، اخالقی 
و مدنی کند.

 29- در صحب��ت کردن، یک س��وم س��وال کند و دو س��وم قضاوت. 
بعد از پنج سال، پنج ششم سوال و یک ششم قضاوت.

30- حداقل یک ساعت در روز مطالعه کند.

3۰ شرط برای انسان مترقی وشهروند 
یک جامعه توسعه یافته

 درس��ال های اخیرمش��اغل خانگ��ی رش��د روزافزونی 
داشته اس��ت.  هرگز این تصوراش��تباه را نداشته باشید 
که مش��اغل خانگی به مانند ی��ک کار نیمه وقت و تنها 
برای پرداخت مبالغ اندک است. شما می توانید به اندازه 
 یک ش��غل اداری کار کنید و دس��تمزد به دست آورید؛ 
به شرطی که دارای مهارت ها و قابلیت های خاصی باشید. 
دراین گزارش فهرستی از پردرآمدترین مشاغل خانگی 
جهان را به شما معرفی می کنیم. هرچند به نظر می رسد 

مشاغل مشابه در ایران چنین درآمدهایی ندارند.
مترجمی

میانگین درآمد: ۱32 هزار دالر
به عنوان یک مترجم مستقل، ش��ما می توانید متنی را 
از یک زبان به زبان های دیگر ترجمه کنید. این ش��غل 
یکی از مش��اغل کامل و از راه دور است. مترجمی شغل 
بسیار ساده ای است که ش��ما می توانید آن را در منزل 
خود انجام دهید. اگردریک یا چند زبان خارجی تسلط 
دارید و با سبک های مختلف نوشتاری آشنا هستید، این 
شغل مناسب شماست. شغلی که می تواند گاهی کامال 
خسته کننده به نظر برس��د اما با توجه به مدیریت زمان 
که این هم یکی از مهارت های شما باید باشد، می توانید 

دراین شغل موفق باشید.

صداپیشه
میانگین درآمد 75 هزار دالر

ش��اید در اولین نگاه به واژه » صداپیش��ه « ذهن ش��ما 
به س��مت دوبله و صداگذاری و صحبت کردن به جای 
بازیگران سینما و تلویزیون بیفتد، اما واقعیت این است 
که شما می توایند با استفاده از صدای خود و به صورت 
مستقل برای ش��رکت های تولید کتاب های صوتی، آثار 
انیمیش��ن، بازی های کامپیوتری، وب سایت ها، فیلم ها 
و دیگر م��وارد فعالی��ت کنید و این ش��غل می تواند هم 
 برای شما یک سرگرمی باشد و هم درآمد قابل توجهی 
به همراه بیاورد، اما باید به این نکته توجه داش��ت تمام 
این موارد منوط به این اس��ت که ش��ما واقعا از صدای 

خاصی برخوردار باشید.
تحلیل گر آماری

میانگین درآمد: 69 هزار دالر
به عنوان ی��ک تحلیل گر آماری، ش��ما باید درتفس��یر 
داده های کم��ی و همچنین طراح��ی مدل های آماری 
برای مسائل پژوهشی فعالیت کنید. دراین شغل حفظ 
پایگاه داده ها و اطمینان از اعتبار داده نیز دربسیاری از 
موارد مورد نیاز است. تجزیه و تحلیل آماری یک میدان 
بسیار وسیع است و شما باید به صورت کامال تخصصی 

در تحلیل و تجزیه انواع خاصی از داده ها مانند: اطالعات 
مهندسی، بازاریابی، بهداش��تی، اقتصادی، اجتماعی و 
دیگر موارد فعالیت کنید. ذکر این نکته مهم اس��ت که 
یک تحلیل گر آماری به مانند دیگر مش��اغل تخصصی، 
نیازمند آموزش های رسمی، تحصیالت دانشگاهی و به 

روز است.
طراح اینفوگرافیک

میانگین درآمد: 76 هزار دالر
امروزه طراح��ان اینفوگرافیک درحال تبدی�ل ش��دن 
هرچه بیشتر ازیک ابزار قدرتمند به ی�ک ترسی�م کنن�ده 
اطالعات دقیق هس��تند. ای��ن روزها، واقع���ا ب�ه نظ�ر 
 نمی رس��د که هیچ کس آن ق��در زمان ص��رف کن�د تا 
 از طریق جس��ت وج�و در می�ان مقاالت و صفحات وب 
به جزییات اطالعات دسترس��ی پیدا کند. با این ح�ال 
ش��ما باید به خوبی با ابزار تجسم و ترسیم داده ها آشن�ا 
و بر آن مس��لط باش��ید و همچنین باید خیلی مراق�ب 
 باشید که اطالعات ترسیم ش�ده ای که ارائ�ه م�ی دهی�د 
بر اس��اس داده های درست باش���د. اگر ش��م�ا دارای 
 چنی��ن تخصص��ی باش��ید می توانی��د ب��ه راحت�ی در 
منزل تان ای��ن حرف��ه را دنب��ال کنید و ب��ه درآمدی 

نسبتاخوب دست پیدا کنید.

پردرآمدترین مشاغل خانگی 
جهان کدام اند؟ )قسمت اول(

چگونه جلوی وسوسه خریدهای بیهوده و غیر ضروری را بگیریم؟

تب خرید بر جان خانواده ) قسمت دوم (



روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1799 |  سه شنبه  20 بهمن 1394 | 29 ربیع الثانی 1437 6

کیومرث پوراحمد با فیلم سینمایی »کفش هایم کو؟« در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر 
حضور دارد. داستان این فیلم سینمایی درباره یک مرد مبتال به بیماری آلزایمر با بازی رضا 
کیانیان است که به دور از خانواده در ایران زندگی می کند و تنها برادر او با نقش آفرینی مجید 
مظفری و برادرزاده اش با بازی بهاره کیان افشار به او سر می زنند و جویای احوال او هستند.

هادی نام شخصیتی است که مجید مظفری درفیلم »کفش هایم کو؟« به عنوان نقش مقابل 
رضا کیانیان بازی می کند و معتقد است بیش از اینکه این فیلم به بیماری آلزایمر اشاره داشته 
باشد، روابط خانوادگی و دالیل گسســت کانون گرم خانواده ها را نشانه رفته است. مجید 
مظفری همچنین معتقد اســت آلزایمر از جمله بیماری های امروز بشراست که سینمای 
ایران به این بیماری به شکل مستقیم نپرداخته و کیومرث پوراحمد از معدود کارگردان هایی 
است که به این مهم پرداخته و رضا کیانیان نیز به خوبی توانسته نقش یک بیمار آلزایمری 

را بازی کند.
مجید مظفری درگفت وگویی که با خبرگزاری مهر انجــام داده درباره حضور خود در فیلم 

»کفش هایم کو؟« و  همکاری با کیومرث پوراحمد، گفته :
در نگاه اول اینگونه به نظر می آید که اشاره مستقیم فیلم به بیماری آلزایمر است، اما به اعتقاد 
من آلزایمر بهانه ای است تا به روابط خانوادگی حبیب ورود پیدا کند و دالیل از هم گسیختگی 
کانون خانواده را مورد بررســی قرار دهد. بنابراین فکر می کنم این فیلم یک اثر خانوادگی 
متفاوت است. ضمن اینکه فیلم پیام مهمی دارد و به خانواده هایی که می خواهند به دالیلی 
مهاجرت کنند هشدار می دهد که کانون گرم زندگی خود را بی دلیل از بین نبرید و به نظر من 

پوراحمد بسیار دقیق و درست به این مهم پرداخته است.
 فیلمنامه »کفش هایم کو؟« تا چه اندازه با کارگردانی پوراحمد همراهی داشت؟

پوراحمد پیشنهاد بازی در این فیلم ســینمایی را زمان برگزاری جشنواره فیلم »یاس« به 
من داد و وقتی سناریو را در اختیارم گذاشت و آن را خواندم متوجه شدم فیلمنامه محکم و 

استخوان داری است و مطمئن شدم که در این فیلم سینمایی بازی خواهم کرد.
 بازی در نقش هادی چطور بود؟

در نگاه اول اینگونه به نظر می آید که بازی شخصیت هادی آسان است، اما اینگونه نیست! 
 چراکه هادی با کوهی از مشــکالت و مسایل روبه رو است. همســر مریضی دارد، دخترش 
می خواهد مهاجرت کند، برادرش آلزایمر دارد، وضعیت کارخانه خراب اســت و باید همه 
مسایل و مشکالت را یک نفره حل و فصل کند. در واقع رابطه پیچیده ای با آدم ها دارد که 

باید بین همه آنها تعادل و تعامل برقرار کند و همین برقراری تعامل کار را برای بازیگر دشوار 
می کند.

 در اینکه توانستید نقش مقابل رضا کیانیان را خوب بازی کنید شکی نیست، اما 
سوال این است که تجربه زیست با بیمار آلزایمری را داشته اید؟

اگر قرار باشد با بیماری ناشناخته ای در فیلمی مواجه شوم قطعا درباره آن مطالعه می کنم. 
درباره بیماری آلزایمر هم همین اتفاق افتاد. تجربه زیست با بیمار آلزایمری را نداشتم، اما 
درباره این بیماری مطالعه کرده بودم ولی عکس العمل من در مقابل بیماری حبیب در لحظاتی 
که به او مهربانی می کنم یا فریاد می زنم و لج می کنم بستگی به توانایی فیلمنامه نویس در 
نگارش داستان دارد که همه لحظه های این فیلم سینمایی در فیلمنامه به خوبی از آب درآمده 
بود. در واقع سعی کردم تمام تجربیات خودم را برای بازی در این فیلم سینمایی به کار بگیرم 
و البته حضور و راهنمایی های پوراحمد خیلی مهم و راهگشا بود. نکته دیگر اینکه تیم تولید 

خوب و یکدستی داشتیم و همکاری خوبی شکل گرفت.
همراهی رضا کیانیان به عنوان بازیگر اصلی فیلم با سایر بازیگران چگونه بود؟

زمانی که من و یا سایر بازیگران جلوی دوربین بودیم، رضا کیانیان برای بازی سایر بازیگران به 
خصوص بازیگران جوان نگران بود و اگر کیانیان جلوی دوربین بود قلب سایر اعضای گروه نیز 
برای او می تپید چون هم نقش حساسی داشت و هم باید یک آلزایمری تمام عیار می شد، اما 
اینکه توانستیم در کنار هم فیلم موفقی بسازیم یا خیر، بستگی به میزان پسند تماشاگر دارد.
در صحبت های خود گفتید برای اولین بار بود با پوراحمد همکاری کردید. از این 

همکاری راضی بودید؟
بله، برای نخستین بار بود که با پوراحمد همکاری می کردم و به نظر من کارگردانی مسلط و 
آگاه است. این کارگردان عالوه بر کارگردانی، اشراف کاملی بر ادبیات، موسیقی، ریتم دارد. 
به جرات می توانم بگویم بعد از کار با بیضایی و بزرگ نیا یکی از لذت بخش ترین فعالیت های 

سینمایی ام کار با کیومرث پوراحمد بود.
 به خوب بودن ریتم در فیلمنامه اشاره کردید، اما پوراحمد در اجرا به نوعی این ریتم 

را می شکند و با ورود پریناز به تهران، فیلم دو پاره می شود.
در برخی مواقع روند اجرایی کردن فیلمنامه به ســلیقه و برداشت کارگردان بستگی دارد 
به همین دلیل سلیقه کارگردان را نیز باید در نظر گرفت. ضمن اینکه سناریو و کارگردانی 
این اثر سینمایی حس دوپارگی را به من نداد و من به شخصه با پریناز بیش از یک سکانس 

بازی نداشتم.
اما مسئله این است که حضور پریناز با بازی رویا نونهالی در نهایت نتوانست کمکی 

به بحث مطرح شده فیلم ،یعنی بیماری آلزایمر بکند.
 از ابتدا هم قرار نبود با حضور پریناز کمکی به حبیب شــود. چون بیماری آلزایمر مســیر 
مشخصی دارد و بهبودی در کار نیست و فقط می توان آن را کمی کنترل کرد. بنابراین در 

مواجه با چنین بیماری باید شیوه کنترل را پیش گرفت.
به عنوان بازیگر مقابل رضا کیانیان، بازی ایــن بازیگر در نقش حبیب را چطور 

ارزیابی می کنید؟
 حبیب کاراکتری است که به دلیل مشکالت و مسایل بسیاری که در زندگی برای او پیش 
آمده، خانواده و عشق به زندگی را از دست داده و رضا کیانیان به عنوان یک بیمار آلزایمری به 

خوبی توانست از عهده این مهم برآید.
 به عنوان آخرین سوال، به سیمرغ فکر می کنید؟

واقعیت این است که اصوال به سیمرغ فکر نمی کنم چون معتقدم سیمرغ گرفتن یا نگرفتن 
صرفا سلیقه داوری است و از ارزش های کار یک بازیگر کم نمی کند. بارها به خاطر بازی در 
فیلم های مختلف مثال بازی در فیلم »سگ کشی« کاندید بودم، اما جایزه دریافت نکردم یا 
برای بازی در فیلم »مسافران« نقش اول را به من ندادند، اما در کل بگویم فیلم »کفش هایم 
کو؟« فیلم سختی بود و پیچیدگی های خاص خودش را داشــت و می خواهم از علی قائم 
مقامی تهیه کننده این فیلم سینمایی نهیات تشــکر را بکنم که به عنوان بخش خصوصی 
تولید این فیلم ســینمایی را به عهده گرفت چون اگر او نبود شاید فیلم »کفش هایم کو؟« 

ساخته نمی شد.
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تلویزیون فراخوان

تهیه کننده ســریال تاریخی »معمای شــاه« درباره  بازیگری که 
قرار اســت نقش مقام معظم رهبری را در این ســریال بازی کند، 

توضیحاتی را ارایه داد.
علی لدنی درباره  اینکه آیا برای انتخاب بازیگری که قراراست نقش 
مقام معظم رهبری را ایفا کند، تصمیم گیری کرده اید؟ اظهار کرد: 
پیش از این بخش کوتاهی از نقش مقام معظم رهبری را به شــکل 
امتحانی ضبط کردیم، اما با حواشــی  که پیش آمد، قرار است فرد 
دیگری را انتخاب کنیم که هنوزاین اتفاق نیفتاده و فعال جایگزینی 
برای این نقش انتخاب نشده است؛ چراکه هنوز به سکانس های مقام 

معظم رهبری نرسیده ایم.
تهیه کننــده »معمای شــاه« با اعــالم اینکه تصویربــرداری این 
مجموعه تاریخی طی دو، ســه ماه آینــده به پایان می رســد، از 
ضبط ســکانس هایی که مربــوط به زندان قصر می شــود خبرداد 
و گفت: از 18بهمــن  ماه گروه ســازنده به لوکیشــن زندان قصر 
 می رونــد و بخش هایی که به شــکل موزه آماده شــده اند را ضبط 

می کنند.
علی لدنی خاطرنشان کرد: حدود یک هفته است که تصویربرداری 
فازسوم سریال »معمای شاه« را آغازکرده ایم و امیدواریم بعد از عید 
نوروز طی دو الی سه ماه آینده تصویربرداری کلی کاربه پایان برسد. 
لدنی درباره ســفری که به شهرقم خواهند داشــت نیزاعالم کرد: 
بعد ازعید نوروز سکانس های مربوط به شــهر قم را ضبط خواهیم 
کرد. فعال دربخش سکانس هایی که مربوط به زندان قصر می شود 
بازیگرانــی چون محمدرضا شــریفی نیا، امیریــل ارجمند و آزاده 
عصمت خانی مقابل دوربین می روند و احتماال سید جواد هاشمی 

هم دراین سکانس بازی خواهد داشت.
سریال تاریخی »معمای شــاه« به کارگردانی محمدرضا ورزی هر 

هفته جمعه شب ها از شبکه یک به روی آنتن می رود.

ســیدعلی ضیا که آخرین باراجرای ویژه برنامه شــب یلدا درشــبکه یک 
 را برعهده داشــت قراراســت برنامه تحویل ســال ۹۵ را به تهیه کنندگی 

علی اکبر کریمی اجرا کند.
این برنامه از ساعت 1۰ آخرین شب ســال ۹۴ آغاز می شود و تا 1۰ صبح 
ســال ۹۵ ادامه دارد و درآن از هنرمندان و مهمانان مختلفی بهره گرفته 

خواهد شد.
سیدعلی ضیا پیش ازاین برنامه »امشب« را درشبکه یک اجرا می کرد که 
قبل از اینکه بتواند ســری دوم این برنامه را روی آنتن شــبکه یک ببرد به 
دلیل ســخنان نامتعارفی که بعد از یک بازی فوتبال بیان کرده بود مدتی 
ممنوع التصویرشد و بعد ازآن تنها توانســت ویژه برنامه شب یلدا را دراین 

شبکه اجرا کند.

دبیرخانه کمیته رتبه بندی پایگاه های خبری معاونت مطبوعاتی وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی با صدور اطالعیه ای آخرین مهلت ثبت نام و 

حضور در طرح رتبه بندی پایگاه های خبری را ۲۳ بهمن اعالم کرد.
 این اطالعیه تاکید کرده اســت: به منظور جلوگیــری از تضییع حقوق 
پایگاه های خبری که قصد شرکت درطرح رتبه بندی را دارند از مدیران 
مسئول پایگاه های خبری که اســامی آنها در فهرست فوق آمده دعوت 
 شــده حداکثر تا ۲۳ بهمن ماه جاری فرم خوداظهاری را به این نشــانی 

Doc.form@e-rasaneh.ir ارسال کنند.
در این اطالعیه تاکید شده اســت که پس از این تاریخ به هیچ تقاضایی 
ترتیب اثر داده نخواهد شــد. به گزارش ایرنا، شــیوه نامــه رتبه بندی 
پایگاه های خبــری و فرم خوداظهــاری پایگاه های خبــری به همراه 
ســایت هایی که اقدام به ثبت نــام و اعالم حضور کرده انــد هم اکنون 
 در ســایت معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی قابل

مشاهده است.
پیش ازاین نیز توسط معاونت مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی طرح رتبه بندی مطبوعات و خبرگزاری ها اجرا شده است.

جایزه  ادبی »هفت اقلیم« دو هفته بعد از اعالم نامزدهای بخش مجموعه  
داســتان، نامزدهای نهایی »رمان برگزیده  ایرانی در سال 1۳۹۳« را نیز 

اعالم کرد. 
 طبــق نظر هیئــت داوران ایــن جایــزه و به ترتیــب حــروف الفبا به 

رمان های زیر:
بوی برف نوشته  شهال شهابیان، نشر هیال

تاول نوشته  مهدی افروزمنش، نشر چشمه
تجریش نوشته  زکریا قائمی، نشر چشمه

طالبازی نوشته  امیرحسین شربیانی، نشر چشمه
من و اتاق های زیر شیروانی نوشته  طاهره علوی، نشر ققنوس

پیش تر مجموعه داستان های زیر به عنوان شش مجموعه داستان برگزیده  
سال 1۳۹۳ این جایزه انتخاب شده بودند:

برای پیرهنت می میرند نوشته  ناتاشا محرم زاده، نشر هیال
بندهای خالی نوشته  پیمان فیوضات، نشر آگه

پل نوشته  احمد ابوالفتحی، نشر چشمه
در درهان اژدها نوشته  محمدرضا زمانی، نشر نگاه

عادت های صبحگاهی نوشته  آسیه نظام شهیدی، نشر افراز
یه کار ترو تمیز نوشته  مهناز کریمی، نشر ققنوس

اهدا شد.
مراسم اختتامیه  این دوره از جایزه  ادبی »هفت  اقلیم« طی دو هفته  آینده 

برگزار و نفرات برگزیده  هر دو بخش اعالم خواهند شد.
  دبیــری پنجمیــن دوره  جایــزه  »هفــت اقلیــم« را یونــس تراکمه

 برعهده دارد.

هنوز بازیگرنقش مقام معظم  رهبری 
انتخاب نشده است

برنامه تحویل سال ۹۵ شبکه یک 
به سیدعلی ضیا رسید

 آخرین مهلت حضور 
در طرح رتبه بندی پایگاه های خبری 

معرفی نامزدهای بخش رمان جایزه  
»هفت اقلیم«

سحرقریشی در ششــمین روز ازدی ماه ســال 1۳۶۶درتهران متولد شد. او 
بازیگرســینما و تلویزیون است. ســحرتنها یک برادر دارد و طرفداردو آتیشه 
استقالل است. قریشی سابقا همسرمهران اخوان ذاکری بود، این دو مدتی قبل 

درســال 1۳88 با بازی در فیلم لج و طالق گرفتند. او 
بــه کارگردانی ســیدمهدی لجبــازی 

برقعی وارد عرصه سینما 
شد. برای بازی دراین 
نقش، توســط سارا 
خوئینی ها انتخاب 
شد که این انتخاب 
ســرآغاز ورود او به 
ســینما و تلویزیون 
شد.  قریشی پس از 
آن ازطریق ســیاوش 
خیرابی به سهیلی زاده 
معرفــی شــد وآقــای 
ســهیلی زاده برای نقش 

یلدا او را انتخاب کرد.
 او بعــد از ایفــای نقش یلدا 
درســریال دلنــوازان 
به شــهرت رسید. 

دردسربزرگ دومین کارسینمایی سحرقریشی بود. درمورد روابط خانوادگی 
خود می گوید :  » متاســفانه چند وقت پیش عروسی پســرخاله ام بود و من 
نتوانستم به آن جشــن بروم. دراین نوع مجالس همیشه با لباس های پوشیده 
و ساده حاضر می شوم ولی با تمام این تفاسیر بازهم عکس می اندازند و کافی 
است این عکس درفضای مجازی منتشر شود که برای من مشکالت زیادی به 

همراه دارد.«
 قریشی که از شرایط سخت ورود حاشــیه ها به زندگی کاری وخصوصی اش

 گله مند است گفته : » گاهی پیش آمده که با عوامل کاربرای فیلمبرداری به 
شهرستان می رویم و برای خرج کمتر مجبور می شوند من را با یک همکارخانم 
هم  اتاق کنند ولی من قبول نمی کنم و با خرج خودم یک اتاق جداگانه می گیرم. 
قصد بی احترامی و جسارت ندارم، چون همه همکارانم را دوست دارم ولی اگر 
به فرض یک عکس درحالی که درشرایط استراحت هستیم با هم بگیریم و این 
عکس خیلی اتفاقی لو برود دیگرتمام است. شــاید این موضوع باعث شود که 
بگویند من کالس می گذارم ولی به خاطر برخی ازمسایل حاشیه ای که ممکن 

است برایم به وجود بیاید چنین رفتار می کنم.« 
خانواده مادری ســحر بــه قول خودش همــه هنرمند هســتند. مادربزرگ 

صورتگربوده، خاله مادرش نقاش حرفه ای ومادرش هم نقاش است.
چند ماه پیش جنجالی ترین حاشیه ای که برای سحرقریشی پیش آمد مربوط 
به حضور او دربرنامه »دید درشب« بود که مجبورشد به سواالت عجیب و غریب 
و چالشی رشیدپور پاسخ دهد. او بی ترس و اضطراب این کار را کرد، اما نتیجه 
این پاسخگویی بی رو دربایستی طوردیگری برای او رقم خورد و به محض پخش 
برنامه در اینترنت حاشیه های زیادی برای او به وجود آمد؛ از داستان هایی که 
برای نشــناختن کاپوال و تارانتینو و رییس سازمان صدا وسیما شکل گرفت تا 

ستایش رییس جمهور پیشین و البته آشنایی با امید علومی کشیده شد.
 امید علومی همسردوم خانم قریشی است که درزمینه خوانندگی وآهنگسازی 

فعالیت می کند.
 ســحر قریشــی امســال درجشــنواره ســی وچهارم فیلــم فجربــا فیلم

» شیفت شب«حضوردارد.

پوستر جشنواره موسیقی فجر منتشر شد

تاالر افتخار

آلبوم

پوستر ســی ویکمین جشنواره موســیقی فجر 
ســرانجام ســه روز مانده به آغاز این جشنواره، با 

طراحی »پونه میرلو« منتشر شد.
پونه میرلو - گرافیست - درباره  طراحی این پوستر 
توضیح داد: پوستر سی ویکمین جشنواره موسیقی 
فجر به رنگ زرشکی الکی که یک رنگ اصیل ایرانی 
محسوب می شود، طراحی شده است. این پوستر 
به صورت انتزاعی طراحی شده و در آن از المان های 
موسیقایی، صدا و ضبط اســتفاده کرده ام.او ادامه 
داد: از آنجا که جشنواره امسال دارای بخش جایزه 
است، سعی کردم این موضوع را در طراحی مد نظر 
قرار دهم و بر همین اساس، سی دی  که وسط پوستر 

می بینید، نشان دهنده  این بخش است.  عالوه بر آن، 
نمادی که در بخش مرکزی اثر است، ملهم از یک 
شیوه  نت نویسی قدیمی به نام ایقاع نویسی است.

این گرافیست  افزود: در این اثر، شکل ساز به صورت 
انتزاعی در پوستر آمده، در بخش پایین اثر، سازی 
مانند کمانچه و در بخش باالیی، ساز تنبور به عنوان 
دو ساز کهن ایرانی الهام بخش بوده است.همچنین 
خط های عمودی و موج دار نشــان دهنده  تارهای 
ساز و فرکانس است. انتخاب سازها، رنگ پوستر 
و ترکیب آن با طالیی درخشــان )چاپ طالکوب 
روی قرمز الکی( با توجه به پیام جشنواره مبنی بر 

»ایران فرهنگی« انتخاب شده است.

جشنواره

در هفتمین روز جشنواره، همه فیلم ها صحنه کشیدن سیگار داشتند. مدیران 
سینما به تماشای »دختر« آمدند، محمد رحمانیان روی فرش قرمز نرفت و 

»یتیم خانه ایران« ابوالقاسم طالبی به نمایش درنیامد.
سالن همایش های برج میالد در روز هفتم جشــنواره فیلم فجر یکی از کم 

حاشیه ترین روزهای این دوره را سپری کرد.
نشست های روز گذشته را شاهین امین اداره کرد؛ که در چهار نشست برگزار 

شده تعداد سواالت مطرح شده از سوی اهالی رسانه بسیار کم بود.
»سینما نیمکت« فیلم پرحاشیه محمد رحمانیان در بخش هنر و تجربه به 
نمایش درآمد که علی رغم عدم حضور کارگردان فیلم روی فرش قرمز،هنگام 
نمایش حاضر بود. این فیلم که برای عالقه مندان فیلم های خارجی به نوعی 
خاطره بازی محسوب می شــد، مورد اســتقبال قرار گرفت. هرچند هنگام 
نمایش این فیلم بخش قابل توجهی ازسالن خالی بود.دبیرجشنواره هم که 
بارها از سوی رحمانیان مورد انتقاد قرار گرفته بود پس از پایان فیلم درسالن 

حضور داشت.
فیلم »دختر« که اولین روز نمایش اش درجشنواره را تجربه می کرد دیگر فیلم 
کاخ جشنواره بود و همین تازه بودن باعث شد مدیران سینمایی برای دیدن 

این فیلم به برج میالد بیایند.
پیش از آغاز این فیلم یاد و خاطره یداهلل نجفی صدابردار فقید سینما درمتنی 

که از طرف میرکریمی قرائت شد گرامی داشته شد.
»خماری« از بخش نگاه نو نیز در روز گذشته به نمایش درآمد که با استقبال 
خوبی مواجه نشد. »ماالریا« آخرین فیلم به نمایش درآمده در روز هفتم بود 

که توقع بسیاری از تماشاگران را برآورده نکرد.
قرار بود در سانس آخر »یتیم خانه ایران« نمایش داده شود که به رغم حضور 
ابوالقاسم طالبی کارگردان و علی رام نورایی بازیگراین فیلم درساعت ۳۰ دقیقه 

بامداد اعالم شد به دلیل نقص فنی فیلم روی پرده نمی رود.
در ادامه حضور پررنگ صحنه های کشیدن سیگار در فیلم های این دوره، همه 
فیلم های به نمایش درآمده در روز هفتم حتی مستند »فصل هرس« دارای 
چنین صحنه ای بودند که این در نوع خود رکوردی محسوب می شود. صحنه 

مرگ هم در یکی از فیلم های روز گذشته دیده شد.
از دیگر نکات فیلم های به نمایش درآمده در روز گذشته حضور پررنگ فرزند 
سینماگران در فیلم ها بود به طوری که در »دختر« ماهور الوند فرزند سیروس 
الوند اولین تجربه بازیگری اش را مقابل دوربین داشــت و سارا میرکریمی 
فرزند رضا میرکریمی هم نقش کوتاهی را ایفا کــرد. در فیلم »ماالریا« هم 
ساعد سهیلی فرزند سعید سهیلی نقش اصلی را داشت و در کنار او آذرخش 
فراهانی فرزند بهزاد فراهانی حضور داشت که بعد از نمایش فیلم به شدت با 

ابراز احساسات شقایق فراهانی مواجه شد.
کاخ جشنواره در روز هفتم شاهد نظم بهتری نسبت به روزهای گذشته بود، اما 
همچنان برای ورود به سالن، صف های طوالنی از دقایق زیادی قبل از شروع 
سانس تشکیل می شود. محسن امیریوسفی، فرهاد اصالنی، علیرضا تابش، 
عباس رافعی، رضا فیاضی، منیژه حکمت، پرویز شهبازی و مهران غفوریان از 

جمله چهره  های جدید کاخ جشنواره در روز گذشته بودند.

 حاشیه های هفتمین روز 
جشنواره سی وچهارم

سحر قریشی؛
حاشیه ها دست از سرش برنمی دارند

»کفشهـایم کـو؟«
 دو پـاره نیست
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اخبار کوتاهاخبار کوتاه

کارشناس فرهنگی اداره کل تبلیغات اسالمی چهارمحال و بختیاری از برگزاری 
نخستین دوره انتخابات جمعیت بانوان فرهیخته و فعال در عرصه فرهنگ دینی 

چهارمحال و بختیاری خبر داد.
اشــرف کبیری پور، با اشــاره به برگزاری نخســتین دوره انتخابات جمعیت 
بانوان فرهیخته و فعال در عرصه فرهنگ دینی چهارمحال و بختیاری، گفت: 
 انتخابات جمعیت بانوان فرهیخته و فعال با حضور پر شور اعضای این جمعیت

 برگزار شد.
وی افزود: نخســتین دوره انتخابات جمعیت بانوان فرهیخته و فعال در عرصه 
فرهنگ دینی چهارمحال و بختیاری با حضور۲۵ عضو این جمعیت انجام شد.

کارشناس فرهنگی اداره کل تبلیغات اسالمی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: 
پس از رای گیری ،سیده فاطمه صفوی به عنوان رییس این جمعیت انتخاب شد.

وی عنوان کرد: تالش در عرصه  فرهنگ دینی بانوان مســتلزم مشارکت فعال 
گروه ها و آحاد تاثیرگزار اجتماعی اســت تا حلقه انتقال برنامه های کالن به 
سطوح خرد اجتماعی را فراهم آورند. کارشــناس فرهنگی اداره کل تبلیغات 
اسالمی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: جمعیت بانوان فرهیخته و فعال 
عرصه فرهنگ دینی چهارمحال و بختیاری با همکاری ۳۵ نفر در این اســتان 

فعالیت های فرهنگی و اجتماعی انجام می دهد.

مدیرکل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری از عملیاتی شدن طرح جامع مالیاتی 
در استان خبرداد.بهادر بهمنی در آیین افتتاح طرح جامع مالیاتی در شهر بروجن 
اظهار داشت: این طرح در تمامی شهرستان های استان به صورت کامل اجرا شده 

و آماده افتتاح است.
به گفته وی، کاهش هزینه های دولت، افزایش درآمدهای مالیاتی و رضایتمندی 

شهروندان از مهم ترین اهداف این طرح است.
بهمنی ادامه داد: طرح جامع مالیاتی بزرگ ترین طرح الکترونیکی کشور و گلوگاه 
برقراری عدالت اجتماعی در اقتصاد ایران است که اجرای آن بیش از هر چیزی به 

شفاف شدن فعالیت های اقتصادی در کشور کمک می کند.
مدیرکل امور مالیاتی استان ادامه داد: این فرآیند با استفاده از خدمات الکترونیکی، 
افزایش رضایتمندی اربــاب رجوع را به دنبال دارد و با اجــرای آن فرار مالیاتی 
 به حداقل می رســد.بهمنی افزود: با اجرای این طرح تمامــی فضای فیزیکی 
ساختمان های اداری و سیستم های الکترونیکی بازسازی و بروزرسانی می شود.

گفتنی اســت؛ در این آیین طرح جامع مالیاتی شــهر بروجن و ساختمان امور 
مالیاتی بروجن با دو میلیــارد و ۵00 میلیون ریال اعتبار با حضور مســئوالن 
شهرستانی و معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری چهارمحال وبختیاری 
افتتاح شد. براساس گزارش های امور مالیاتی چهارمحال وبختیاری، درآمدهای 

مالیاتی این استان در نیمه نخست امسال 87 درصد محقق شده است.

مشاور اســتاندار چهارمحال و بختیاری در امور اجرایی، برنامه ریزی و 
سرمایه گذاری از پیشــرفت فیزیکی 40 درصدی پتروشیمی لردگان 

خبر داد.
»ملک محمد قربان پور« با بیان اینکه به منظور اجرایی شــدن این طرح 
اعتباری بیش از چهار میلیون دالر نیاز است، افزود: تاکنون 1۵0 دالر از 

این میزان تأمین شده است.
قربان پور با اشاره به اینکه هم اکنون حدود ۲۵0 نفر در این پروژه مشغول 
به فعالیت هستند، تصریح کرد: پیش بینی می شود با اتمام این طرح زمینه 

اشتغال حدود 400 نفر فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه با اجرایی شدن برجام، تأمین مالی این 
پروژه روند بسیار خوبی داشته و انتظار می رود تاپایان سال 96 این پروژه 

به بهره برداری برسد.
قربان پور با بیان اینکه مجوز ساخت پاالیشگاه نفت استان)منطقه شوراب( 
گرفته شده اســت، مهم ترین عامل پیش روی این پروژه را کسب مجوز 
خوراک دانســت و گفت: این پروژه تا پایان اردیبهشــت ماه سال آینده 

تمدید شده است.
وی، پتروشیمی بروجن در دو بخش)پلی اتیلن- پلی پرو پیلن( و آهک 

هیدراکه را از طرح های در دست اقدام برشمرد.

 مدیر کل جهاد کشــاورزی اســتان چهارمحال و بختیاری از تولید بیش از
 800 هزار تن محصول زراعی در استان چهارمحال و بختیاری خبر داد.

ذبیح اهلل غریب، با اشاره به تولید بیش از 800 هزار تن انواع محصوالت زراعی 
در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: این میزان محصوالت زراعی در سال 

جاری در اراضی استان چهارمحال و بختیتاری برداشت شده است.
وی افزود: مهم ترین محصوالت برداشت شده زراعی چهارمحال و بختیاری 

شامل غالت، چغندر قند، سیب زمینی، ذرت علوفه ای و... است.
مدیر کل جهاد کشــاورزی اســتان چهارمحال و بختیاری عنــوان کرد: در 
اســتان چهارمحال و بختیاری امســال بیش از۳00 هزار تن ذرت علوفه ای 
 تولید شده است که ذرت علوفه ای یک محصول استراتژیک در سطح استان 

چهارمحال و بختیاری به شمار می رود.
وی اظهار داشت: هم اکنون در اکثر نقاط استان شهرک های دامپروی وجود 
دارد که ذرت علوفه ای در این واحد های دامپروری برای مصرف دام استفاده 

می شود.
مدیر کل جهاد کشــاورزی اســتان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: امسال 
همچنین ۵1 هزار تن چغندر قند در این استان تولید شده که به کارخانجات 

تولید قند ارسال شده است.

نخستین دوره انتخابات جمعیت 
بانوان فرهیخته برگزار شد

طرح  جامع  مالیاتی 
عملیاتی  شد

پتروشیمی لردگان با 40 درصد 
پیشرفت فیزیکی

۸00 هزار تن محصول زراعی
 در استان تولید شد

قاسم سلیمانی دشتکی با اشاره به اینکه  9هزار و 
۵00 نفر از اهالی روستاهای شهرستان لردگان از 
آب سالم برخوردار شده اند، اظهار داشت: با افتتاح 
مجتمع آب فالرد در شهرســتان لردگان بیش از 

۳0 روستا از آب آشامیدنی سالم برخوردار شدند.
وی با بیان اینکه ساخت مجتمع بزرگ تامین آب 
منطقه فالرد لردگان از ســال 86 آغاز شد و پروژه 
طوالنی و زمان بری بوده است، اظهار داشت: کل 
اعتبار هزینه شده برای این پروژه هشت میلیارد و 

۵00 میلیون تومان بوده است.
استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: بیش 
از شش میلیارد تومان اعتبار طی دو سال گذشته 

برای تکمیل این پروژه اختصاص پیدا کرده است.
وی یادآور شــد: اختصاص اعتبار به این پروژه در 
سال گذشــته 100 درصد بوده است و امسال نیز 
اعتبار قابل توجهی به این پــروژه اختصاص پیدا 

کرده است.
افتتاح 4۳ پروژه در دهه فجر امســال در 

لردگان
وی با بیان اینکه 4۳ پروژه در شهرســتان لردگان 
چهارمحال و بختیاری به مناسبت دهه فجر افتتاح 
می شود، عنوان کرد: اعتبار هزینه شده برای این 

پروژه ها حدود ۳۲ میلیارد تومان است.
اســتاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشــت: 

 شهرســتان لــردگان یکــی از توانمندتریــن 
شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری است 

که زمینه توسعه بسیاری دارد.
وی عنوان کرد: باید از ظرفیت و پتانســیل های 
این شهرستان در زمینه رفع محرومیت و توسعه 
 منطقــه بهــره گرفته شــود و باید زمینــه ورود

 سرمایه گذار به این منطقه فراهم شود.
اســتاندار چهارمحال و بختیاری یادآور شد: این 

شهرســتان وســیع ترین و دومین شهرستان پر 
جمعیــت اســتان چهارمحال و بختیاری اســت 
 که بایــد مــورد توجــه بیشــتر برای توســعه 

قرار بگیرد.
بسیاری از روستاهای شهرستان لردگان طی چند 
سال گذشته در پی خشکســالی با مشکل کمبود 
 آب شرب مواجه شده بودند که این روستاها با تانکر

 آب رسانی می شوند.
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 درخشش کاراته کار استان
 در مسابقات بین المللی کاراته

هیئت قایقرانی
 با کمبود امکانات مواجه است

دبیر هیئت کاراته استان چهارمحال و بختیاری گفت: کاراته کار استان در مسابقات بین المللی 
کاراته مقام نخست را کسب کرد.

احمدرضا محمودی، اظهار داشت: محمدحسین قربانی در مسابقات بین المللی کاراته سبک 
»کیوکوشین ایچی گکی« که در رامســر برگزار شد توانست مقام نخست مسابقات را به خود 

اختصاص دهد.
وی با بیان اینکه در این دوره از مسابقات تیم بلغارستان نیز حضور داشته است، افزود: ورزشکار 
استان در این دوره از مسابقات توانست دو نفر از حریفان خود که از تیم بلغارستان و از شاگردان 

» شیهان ایملی کاسوف«  بودند را مغلوب کند.
دبیر هیئت کاراته چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه سهمیه استان برای حضور در مسابقات 
تنها یک سهمیه بوده است، بیان کرد: محمدحسین باقری تنها ورزشکاری بود که از استان در 

این دوره از مسابقات شرکت کرد.
محمدحسین قربانی از 1۲ سالگی در رشته کاراته سبک »کیوکوشین« فعالیت خود را آغاز و 
با حضور در مسابقات کشوری توانست مقام های مختلفی از جمله مقام اول و دوم کشوی در 
رشته کاتا و کمیته را کسب کند و هم اکنون در سن 14 سالگی با حضور در مسابقات بین المللی 

مقام نخست را کسب کرده است.

رییس هیئت قایقرانی اســتان چهارمحال و بختیاری گفت: هیئت قایقرانی استان با کمبود 
امکانات و فضا برای تمرین مواجه است.

 تورج نوریان، با اشــاره به مشــکالت هیئت قایقرانی استان اظهار داشــت: کمبود امکانات
  اولیه از جمله کاله، پــارو و قایق، فضا برای تمرین و کمبود اعتبارات از مهم ترین مشــکالت

  هیئت قایقرانی اســتان اســت کــه این هیئــت از طرف بخــش خصوصی نیــز حمایت 
نمی شود.

 وی با بیان اینکه اســتخر شهید فاضل تنها اســتخر در اختیار هیئت اســت، افزود: استخر
  شــهید فاضل مناســب ورزش کانوپولو اســت و ســایر ورزش هــا نیازمند فضــای روباز 

هستند.
رییس هیئت قایقرانی استان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه رشته قایقرانی در استان جزو 
۳ تیم برتر در کشور است، خاطر نشان کرد: در رشته کانوپولو 80 ورزشکار، در رشته اساللوم 
18 ورزشکار، در رشته رفتینگ 8۵ ورزشکار و در رشته کایاک کانوک 10 ورزشکار در استان 

فعالیت می کنند.
نوریان بیان کرد: 1۲ مربی قایقران در رشته های مختلف شامل ۳  مربی زن و 9 مربی مرد در 

استان فعالیت می کنند.

دریچه

 ثبت نام یک هزار و 500 نفر در طرح 
تربیت حافظان قرآن کریم 

مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری از ثبت نام یک هزار و ۵00 نفر در طرح تربیت 
حافظان قرآن کریم در این استان خبر داد.

وی با اشــاره به زمان برگزاری این طرح در چهارمحال و بختیاری افزود: طرح تربیت حافظان 
 قرآن کریم در اســفند ماه ســال جاری در این اســتان برگزار و نفرات برتــر معرفی و تجلیل 

خواهند شد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحــال و بختیاری ادامه داد: این طــرح در دو بخش کتبی 
و شــفاهی و در ســطوح مختلف حفظ جزء ۳0، حفظ جزء یک و ۳0، جزء یک،جزء  دو و ۳0، 
حفظ پنج جزء، حفظ 10 جزء، حفــظ 1۵ جزء، حفظ ۲0 جزء و حفــظ کل قرآن کریم برای 

شرکت کنندگان اجرا خواهد شد.
وی با اشاره به برنامه های دهه مبارک فجر در چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: به مناسبت 

گرامیداشت دهه مبارک فجر جشن بزرگ انقالب در بقاع متبرکه سراسر این استان اجرا شد.
عزیزی گفت: همزمان با دهه مبارک فجر 6 طرح عمرانی بقاع متبرکه در شهرستان بن و لردگان 

به بهره برداری رسید.
وی با اشاره به اینکه در دین مبین اسالم به امر وقف توجه ویژه ای شده است، بیان داشت: درآمد 

حاصل از اوقاف می تواند بسیاری از مشکالت خانواده های نیازمند را برطرف سازد.

جاذبه های گردشگری

 قلعــه دزک واقــع در روســتای دزک از توابــع شهرســتان کیــار، اســتان 
چهارمحال و بختیــاری در فاصله ۳۵ کیلومتری جنوب شــرقی شــهرکرد، 40 

کیلومتری غرب بروجن و ۲۲ کیلومتری جنوب فرخشهر قرار دارد.
این بنا که در مشرق روستای دزک قرار دارد در دو طبقه و به طرز باشکوهی ساخته 
شده است. طبقه اول دارای یک هشتی ورودی در وسط است که از طرفین به محوطه 
بزرگ قلعه منتهی می شود.در طرفین هشتی چهار ایوان قرار دارد که دو ایوان رو به 

شمال و دو ایوان رو به جنوب قرار گرفته و شامل چند اتاق و انبار می باشد. 
طبقه دوم که از ایوان های شــمالی طرفین هشــتی بــه آن راه مــی  یابند، ابتدا 
از راه پله هــای ســنگی وارد محوطــه ای به نــام حوضخانه می شــود و از آنجا 
ورودی ســایر اتاق هاســت. اتاق های طبقه دوم نیز دارای دو ایــوان مجزا از هم 
در شــمال و ســه ایوان متصل به هم سراســری در جنوب می باشــد که دو اتاق 
ســه دری در ایوان های شــمالی باز و دو اتاق ســه دری قرینه در ایوان سراسری 
جنوب باز می شــود و در وســط اتاق های ســه دری جنوبی ســالن بزرگ پنج 
 دری موســوم به دیوانخانه یا ســفره خانه قــرار دارد. اتــاق آیینــه در جوار آن 

قرار گرفته است.
دو اتاقک به نام گوشواره در دو طرف اتاق آیینه می باشد. تمام اتاق ها توسط درهای 

چوب گردویی ارزشمندی به هم متصل و مرتبط می باشند.
سالن سفره خانه دارای تزیینات گچ بری نقاشی شده زیبایی است که اشکال مختلف 
از قبیل مالیکه به عنوان مظهر پاکی و کله شیر که حاکی از قدرت و دالوری است 
و مناظر زیبا از شکار و گچ بري های گل و بوته در حاشیه های بزرگ و کوچک آن 
است. سقف آن چوبی و به صورت قاب بندی است و دارای در و پنجره های چوبی 

گردویی ضخیم سیم کوبی شده است.
در کنار این اتاق، اتاقی به نام آینه خانه قرار دارد که به صورت باشکوهی تزیین شده 
و همانند سازی از سبک اروپایی است و شباهت زیادی به اتاق آینه قصرهای ایتالیا 
دارد. این تاالر بر نمونه های جامع و متنوع هنر گره چینی و نقشبری و شیشه نقاشی 
دو پوسته عکس در هم است که نمای سه بعدی دارد و نمونه های آن بسیار کمیاب 
است. کارهای آیینه کاری این اتاق زیر نظر اســتاد ابوالقاسم خواجوی اصفهانی از 

برجسته ترین اساتید آیینه بند قرن گذشته انجام شده است.
اتاق آیینه کاخ قلعه مشروطیت قلعه دزک

این بنا دارای چهار برج بوده که دو برج جنوبی آن باقی است. حجاری و سنگتراشی 
متعدد و متنوع آن قابل توجه است. ارزنده ترین آنها در دیواره حوض آبگیر وسیع 
و بســیار خوش طرح محوطه داخل و جوش ها و الک ها و آب نماها و سرفواره ها و 
همچنین سرستون ها و زیر ستون ها و ساق ها مشــاهده می شود. کارهای سنگ 
تراشی زیر نظر استاد حسن پهلوان از حجاران معروف آن دوره انجام گرفته است. 
تاریخ این بنا در زمان قاجاریه بوده و آخرین لوحه تاریخ دار آن که پس از اتمام کامل 

ساختمان نصب گردیده 1۳۲۵ هجری قمری می باشد.
ساختمان قلعه به وســیله لطفعلی خان امیرمفخم و پسرش فتحعلی خان سردار 
معظم بختیاری بنا گردیده و مدت ها محل زندگی آنها و حاکم نشــین بختیاری 
بوده است. این بنا در گذشته به اعتبار شــخصیت صاحبان آن نظیر لطفعلی خان 
امیرمفخم و نصیرخان سردار جنگ و فتحعلی خان سردار معظم میعادگاه بسیاری 
از رجال علمی و سیاسی نامدار بوده که در بخش معرفی شخصیت ها به معرفی آنها 

پرداخته شده است.

با افتتاح مجتمع آب فالرد؛

بیش از ۳۰ روستا از آب آشامیدنی سالم برخوردار شدند

قلعـه دزک

خدابخش مــرادی، معاون سیاســی، امنیتی 
و اجتماعی اســتاندار چهارمحــال و بختیاری 
در نشست ستاد دهه فجر اســتان که در سالن 
شــهیدمردانی اســتانداری برگزار شد، ضمن 
تبریک دهه مبارک فجر انقالب اســالمی، دهه 
فجر را فرصتی برای تجدید بیعت با آرمان های 
انقالب اسالمی عنوان کرد و گفت: باید فرهنگ 
دهه فجر را هم در مرزهای جغرافیایی ایران و هم 

در دنیا ترویج دهیم.
وی افزود: بابیان اینکه نماد دهه فجر ۲۲ بهمن 
اســت افزود: ۲۲ بهمن از زوایای مختلف دارای 
اهمیت است و اتحاد، انســجام، اقتدار و وحدت 

داخلی را به ظهور و بروز می رساند.
 معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
چهارمحــال و بختیاری در ادامــه تصریح کرد: 
حضور در ۲۲ بهمن می تواند نماد و نمود اتحاد، 
انســجام، اقتدار و وحدت داخلی باشد و پیمان 
 مجــددی را که مردم بــا ارزش هــای انقالب

 امام )ره( و مقام معظم رهبری و ارزش هایی که 
در ۲۲ بهمن ۵7 امضا شد بیعت می کنند.مرادی 
ابراز کرد: مخالفان ایران اســالمی هم در خارج 
 و هم در داخل باید بدانند که ایران اســالمی با

ارزش های واالی انقالب فاصلــه نگرفته و بلکه 
قوی تر از گذشته ظهور و بروز دارد.

دهه فجر، فرصتی برای تجدید بیعت با آرمان های انقالب اسالمی است
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خبر

محققان میکرو چرخ دنده هایی باریک تر از موی انسان )کوچک ترین 
مقیاس قابل تصور( تولید کردند.

چــرخ دنده هــا در کنــار قرقره هــا و اهرم هــا یکــی از واحدهای 
 اساســی برای ســاخت وســایل مختلف از جمله پیچیده ترین آنها

 هستند. با اندکی خالقیت و نوآوری می توان از این ابزار برای کار با همه 
چیزهای هیجان انگیز استفاده کرد.

 محققانــی از کشــورهای ایتالیا، آلمان و اســپانیا موفق به ســاخت 
چرخ دنده هایی شده اند که تنها هشت میکرومتر عرض دارد، اما تمام 
اجزای یک چرخ دنده در مقیاس واقعی را داراست. این چرخ های بسیار 
کوچک دندانه دار نمی توانند به خودی خود بچرخند و در عوض برای 

چرخش به نیروی یک میکروموتور نیاز دارند.
ذرات گوی مانندی که نیمی از سطح شان از آلومینیوم پوشیده شده 
در یک محلول هیدروژن پراکســید قرار می گیرند و لذا یک واکنش 
شیمیایی رخ می دهد. همین امر باعث می شــود که این میکروموتور 

شروع به چرخش کند. 
وقتی ایــن میکروموتورها شــروع به چرخش و حرکــت به دور خود 
می کنند به دندانه های میکروچرخ دنده ها گیرکرده و آن ها را به همراه 

خود به حرکت و چرخش وامی دارند.
این اولین کار آزمایشــی با میکروچرخ دنده ها نیست، اما در مطالعات 
قبلی، معموال برای تامین نیروی مورد نیاز چرخش به باکتری ها یا دیگر 

شناگرهای میکروسکوپی نیاز بود. 
میکروموتورهایی که میکروچرخ دنده های جدید را به کار می اندازند 
 حرکاتی ایجاد می کنند که قابل پیش بینی تر و قابل کنترل تر اســت 

در حالی که کار با باکتری های زنده چندان ساده نیست.
محققان بدون در نظر داشتن هر گونه کاربرد خاصی اقدام به ساخت 
این چرخ دنده ها کرده اند، اما تصور کاربردهای وســیع آن ها چندان 

سخت نیست.
 با داشتن یک چرخ دنده قدرتمند می توان هر چیزی را به آن متصل 
کرد، بنابراین این میکروچرخ دنده ها می توانند فونداســیون و اساس 
هر گونه ساختار مینیاتوری را تشــکیل دهند که با نیروی چرخ دنده 

کار می کنند.

ساخت میکرو چرخ دنده های 
باریک تر از مو

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: مردم مطمئن باشند 
که دکل های BTS و امواج موبایل برای ســالمتی آنها هیچ 

ضرری ندارد.
 محمود واعظی در برنامه سیمای شهر ضمن تبریک ایام ا... دهه 
فجر اظهارکرد: ایام مبارک دهه فجر میراث امام خمینی )ره( 
است که برای مردم به جا گذاشته از این رو وظیفه ما است که 

یادگار امام )ره( را زنده نگه داریم.
وی با اشاره به اینکه دهه مبارک فجر روزهای افتخارآمیزی برای 
کشور است، افزود: خوشحال هستیم که مردم اصفهان و دیگر 

نقاط کشور در این ایام شور و نشاط خاصی دارند.
وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات تصریح کرد: امســال دهه 
مبارک فجر مصادف با پیروزی ملت ایران در عرصه بین المللی 

نیز هست.
واعظی خاطرنشان کرد: تحریم های 5+1، 7 قطعنامه شورای 
امنیت ســازمان ملل علیه ایران، 12 قطعنامه شورای حکام و  
اتهام PMD  همه اینها برداشته شده و فضای جدیدی برای 

کسب و کار و ارتباط با دنیا باز شده است.
 وی با بیان این که خوشــبختانه با طلیعه خوبی وارد سال 95 
می شویم با اشاره به میهمان نوازی اصفهانی ها اظهارکرد: زمانی 
که برای تحصیل به خارج از کشور رفته بودم همه جا صحبت از 
زیبایی های اصفهان و رفتار میهمان دوستی مردم این شهر بود.

واعظی با بیان اینکه رفتار مردم اصفهان نشان از فرهنگ باالی 
این شهر است، ادامه داد: مردم اصفهان به خوبی می دانند که 
چگونه با گردشگران خارجی صحبت و فرهنگ این مرز و بوم را 

به آنها معرفی کنند.
وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اینکه هوشمندسازی 
یکی از پروژه های جدی است که در دنیای امروز مطرح شده، 
افزود: اینترنت اشیا به طور جد در دنیا مطرح است به گونه ای 
که پیش بینی شده در سال 2020، حدود50 میلیارد انسان و 
شی از طریق اینترنت متصل می شوند. در واقع دنیا به سمت 
هوشمندسازی حرکت کرده اســت، از این رو در همایش برج 

میالد پیشنهاد شد کشور ایران نیز به این سمت پیش برود.
 وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تصریح کرد: در این راســتا 
پیشنهاد کردم چند شــهر ایران نیز به صورت پایلوت موضوع 
هوشمندسازی را پیگیری کنند و از آنجایی که استان اصفهان 
در همه زمینه ها پیشرو است داوطلب شد که این کار را انجام 

دهد.
واعظی خاطرنشــان کرد: در این سفر پیشــنهاد شد معاون 
وزارت ارتباطات با شهردار اصفهان جلســه ای داشته باشد و 

سازوکارهای الزم را در این خصوص فراهم کنند.
وی با اشاره به اینکه دولت به صورت جدی به دنبال تحقق دولت 
الکترونیک است، اظهارکرد: البته اکنون موضوع دولت همراه 

مطرح است در واقع در دنیا اتفاقاتی می افتد که ناچاریم در این 
مسیر گام برداریم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه در یک ســال 
گذشته زیرساخت های اســتان اصفهان به ویژه شهر اصفهان 
را گســترش دادیم، گفت: در این راســتا افزایــش 4 برابری 
شــبکه انتقال، افزایش 4 برابری پهنای بانــد، افزایش تلفن 
 های هوشمند، اجرای نسل 3 و 4 ارتباطات در اصفهان انجام 

شده است.
در شهر هوشمند باید از ابزار الکترونیک استفاده کرد

واعظی با اشاره به اینکه این اقدامات مقدمات رسیدن به شهر 
هوشمند است، افزود: در شــهر هوشمند افراد باید از ابزارهای 

الکترونیک استفاده کنند.
وی تصریح کرد: برای استفاده بیشتر مردم از این خدمات ابتدا 
باید پهنای باند گســترش پیدا کند و همچنین شرکت های 
خصوصی باید پهنای باند بیشتری را در اختیار مردم قرار دهند.

 وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خاطرنشــان کرد: تغییرات 
 در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات بســیار ســریع اســت

 از این رو هیچ وقت نمی توانیم بگوییم مراحل اجرایی شــدن 
دولــت الکترونیک تکمیل شــد چراکه هــر روز یک خدمت 

الکترونیکی جدید تعریف می شود.
واعظی با بیان اینکه 90 خدمت الکترونیــک از طریق پرتال 

موبایل ارائه می شــود، اظهارکرد: پیش بینی شده که بیش از 
هزار خدمت باید در اختیار مردم قرار گیرد.

وی ادامه داد: اگر در دستگاه ها اتاق شیشه ای ایجاد و آیین نامه 
و پروسه کار مشخص باشد، تبعیض، فساد و جعل از بین می رود 

و سرعت  افزایش پیدا می کند.
وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطالعــات تاکیدکــرد: دولت به 
جد دنبال این اســت که به این مهم دســت پیــدا کند البته 
 مقاومت هایی در بدنه وجود دارد که بنای دولت این است این 

مقاومت ها شکسته شود.
واعظی در ادامه ســخنان خود با اشــاره به افتتاح حدود 816 
میلیارد تومان پروژه فناوری اطالعات و ارتباطات در اصفهان 
 گفت: این پــروژه ها در بخش هــای مختلف اســتان امروز 
به بهره برداری رســید. وی افزود: امروز 383 روستا مجهز به 
اینترنت پرسرعت شــدند و تا نیمه شعبان ســال آینده900 

روستای استان اصفهان مجهز به اینترنت می شود.
هدف از توسعه اینترنت بازی کردن نیست

 وزیر ارتباطات ادامــه داد: کابل زیرســاخت های ارتباطی را 
در اصفهان گسترش دادیم و شبکه انتقال زیرساخت ارتباطی 
استان نسبت به سال های قبل 4 برابر شــده و شبکه اینترنت 

استان 3/9 درصد افزایش پیدا کرده است.
واعظی بیان کرد: البته هدف از ایجاد شبکه اینترنت در روستا 
گیم بازی کردن روستاییان نیست بلکه هدف آموزش کشاورزی 

و ارائه خدمات پزشکی به آنها است.
 وی با اشــاره به توســعه خدمــات ارتباطی در شــهر گفت: 
 BTS شــهرداری ها باید با اپراتورها برای نصــب دکل های
همکاری داشته باشــند چرا که هر دکل می تواند تا شعایی را 
تحت پوشش قرار دهد و اگر در محوطه ای دکل نباشد خدمات 

ارتباطی ضعیف است.
وزیرارتباطات و فناوری اطالعات افزود: تصوری در بین مردم 
رواج پیدا کرده که دکل هــای BTS و موج موبایل برای مردم 
ضرر دارد این در حالی اســت که موج موبایل نسبت به امواج 
 رادیو و تلویزیون ضعیف تر است البته این امواج برای سالمتی 

انسان ها هیچ ضرری ندارد.
 واعظی تصریح کرد: اســتانداردهای بیــن المللی برای نصب 
دکل ها رعایت می شــود و مردم مطمئن باشند که این امواج 

برای آنها ضرری ندارد.
وی با اشــاره به همدلــی و همزبانی بین مردم و مســئوالن 
خاطرنشان کرد: خوشــبختانه تعامل خوبی مابین استانداری 
 اصفهان و ســایر بخش ها و ارگان ها وجود دارد که نتیجه آن 

به وجود آمدن آرامش درونی در شهر است.
وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات اظهارکرد: شــهر اصفهان 
شهری بین المللی اســت بنابراین اگر اصفهان آباد شود آیینه 

کشور محسوب می شود.
واعظــی ادامــه داد: الزم اســت کمیته ای تخصصــی برای 
 هوشمندســازی اصفهــان مابین شــهرداری، اســتانداری، 
بخش های دیگر فناوری این کالن شهر تشکیل شود و بنده نیز 
در وزارت ارتباطات آمادگی دارم که از نظر مالی و فنی این مهم 

را پیگیری کنم تا هوشمندسازی شهر سرعت پیدا کند.

شرکت امنیتی سیمنتک )Symantec( نوع جدیدی از باج افزارهای اندرویدی را به تازگی کشف کرده است که 
در نوع خود از تاکتیک های جدیدی بهره می برد که شاخص اصلی آن استفاده از بسته نصب و راه اندازی جعلی 
است که به وســیله آن مجوزهای قانونی را برای مدیریت دســتگاه قربانی به بدافزار خواهد داد. شاید بتوان سال 
 جدید میالدی را سالی مهم برای باج افزارها قلمداد کرد. در واقع حجم باج افزارهای کشف شده و تنوع آنها دو برابر 
شده است. با رشد نفوذ و تاثیر این باج افزارها باید آنها را به عنوان مهم ترین تهدید گوشی های اندرویدی تلقی کرد. 
باج افزارها نوع خاصی از بدافزارها هستند که با ورود به گوشی شخص قربانی، آن را قفل کرده و امکان دسترسی 
فرد را به اطالعات خود از بین می برند. سپس یک پنجره کوچک )pop up( برروی صفحه نمایش گوشی قربانی 
ظاهر می شود که حاوی پیامی با این مضمون اســت که در صورت نیاز به بازیابی اطالعات خود باید مبلغی را به 
 حساب شخص سودجو بپردازید تا اجازه دهد گوشی از حالت قفل شده خارج شود. در این گونه موارد شخص قربانی 
چاره ای جز پاک کردن داده های دستگاه خود نداشته که نتیجه آن از دست رفتن همه اطالعات وی خواهد بود. 
شرکت امنیتی Symantec، نوع جدیدی از باج افزار اندرویدی از نوع )Android.Lockdroid.E( را به تازگی 
کشف کرده است که در نوع خود از تاکتیک های جدیدی بهره می برد که شاخص اصلی آن استفاده از بسته نصب و 
راه اندازی جعلی است که به وسیله آن مجوزهای قانونی را برای مدیریت دستگاه قربانی به بدافزار خواهد داد. حال 
با داشتن این امتیاز قانونی بدافزار مورد نظر توانایی رمزنگاری فایل های موجود در دستگاه قربانی را خواهد داشت.

از قابلیت های دیگری که این بدافزار دارد می توان به قفل کردن دستگاه مورد نظر، تغییر پین کد دستگاه و حتی 
حذف و پاک سازی تمام داده های کاربر از طریق فرمان بازگشت به تنظیمات کارخانه اشاره کرد.

 روش های اخاذی مورد استفاده توسط باج افزار
باج افزارهای اندرویدی به دنبال اخاذی از قربانیان خود هستند. در بیشتر مواقع هنگامی که شخص قربانی برنامه 

کاربردی آلوده به باج افزار را دانلود و نصب می کند، بدافزار صفحه نمایش گوشی را قفل کرده و یک هشدار جعلی 
تحت عنوان اینکه کاربر به داده های ممنوع دسترسی پیدا کرده است را به نمایش می گذارد. در واقع بدافزار با این 
کار لیست مخاطبان قربانی را جمع آوری و داده های آن را رمزنگاری می کند. بیشتر تکنیک ها برای سرقت داده 
و سودجویی از اشخاص مبتنی بر مهندسی اجتماعی است که با فریب کاربر، او را قانع می کند تا به برنامه کاربردی 
آلوده مجوزهای مدیریتی را بدهد. با تفویض مجوزهای مدیریتی به برنامه کاربــردی آلوده، بدافزار اقدام به قفل 
 کردن صفحه نمایش دستگاه، تغییر پین کد دستگاه و یا فعال سازی تنظیمات بازگشت به کارخانه خواهد کرد. 
به عالوه بدافزار مانع از غیرفعال ساختن و یا حذف برنامه مورد نظر می شود، اما این باج افزار جدید، هوشمندانه تر 
عمل می کند. در واقع پس از استفاده از مهندسی های اجتماعی پیچیده برای دریافت مجوزهای مدیریتی پس از 
نصب برنامه کاربردی و اجرای آن توسط کاربر، پیام فعال سازی سیستم توسط پوسته جعلی با مضمون بسته های 
فرآیند نصب فراخوانی می شود. کاربر تصور می کند که باید بسته های ضروری مربوط به گوگل را نصب و کلید ادامه 

را بفشارد، اما در واقع بدافزار اولین گام برای فعال سازی برنامه مخرب را برداشته است.
 گام اول نمایش پیام های جعلی حاوی بسته های فرآیند نصب است. هنگامی که این پیام به نمایش گذاشته شود، 
در پس زمینه برنامه کاربردی تمام فایل های موجود در حافظه خارجی دستگاه را رمزنگاری کرده و اطالعات حساس 
قربانی را جمع آوری می کند.  معموال پیام فعال سازی باید در الیه باالیی واسط کاربری باشد  ولی این بدافزار جدید 
از پنجره TYPE_SYSTEM_ERROR، استفاده کرده و پیام خود را در باالترین الیه قرار می دهد و درنتیجه 

پیام فعال سازی اصلی که شامل اخذ مجوزهای مدیریتی است، پنهان می ماند. 
پس از گذشت چند ثانیه پیام نهایی با عنوان اتمام فرآیند نصب ظاهر می شود. در این گام است که کاربر فریب خورده 
TYPE_SYSTEM_ و تمامی مجوزهای قانونی را به بدافزار می دهد. پیغام اتمام فرآیند نصب در واقع یک پنجره

OVERLAY است. 
یکی از مشخصات کلیدی این پنجره عدم تمرکز بر روی ورودی های دریافتی است. این بدان معنی است که پنجره 

مسئولیتی در رابطه با واسط کاربری UI برای اجرای فرآیندی همچون کلیک بر روی کلید مورد نظر را ندارد. 

باید این نکته را اضافه کرد که از نسخه 5 سیستم عامل اندروید )lollipop( به بعد، دو پیغام نمایش داده شده در باال 
بر روی پیغام های حق دسترسی سیستمی قرار نمی گیرند؛ بنابراین این تکنیک تنها نسخه های قدیمی تر از نسخه 
5 اندروید را متاثر خواهد کرد، که تعداد دستگاه های موجود بیش از 67 درصد از دستگاه های مبتنی بر سیستم 

عامل اندروید است و زنگ خطر را برای کاربران این نسخه ها به صدا در خواهد آورد.
راهکارهای مقابله با این دست باج افزارها

حتما بر روی دســتگاه خود برنامه 
ضدویروس به روز رســانی شــده 
داشــته باشــید و سیســتم عامل 

دستگاه خود را به روز نگاه دارید.
تنها از فروشگاه های معتبر و رسمی، 
برنامه های کاربردی موردنظر خود را 

دانلود کنید.
انتخاب صحیح و درست در برگزیدن 
و نصب برنامه های کاربردی باید انجام 

گیرد. 
بهتر اســت قبل از نصــب برنامه ها 
تحقیقات اندکی بــر روی آنها صورت 
گیرد و همچنین اجازه دسترسی های 
مورد نیاز برنامه ها بررسی شود که اگر 
فراتر از حد مورد نیاز بود آن برنامه نصب 

نشود.

محققین آمریکایی؛

ابداع فناوری نوین آب شیرین کن
 لباس غواصی خزدار 
با الهام از شیردریایی

ابداع روشی جدید؛

درمان سرطان با نانو ذرات
توسط دانشمندان ایرانی؛

نخستین باند زخم از پوست خرچنگ

محققین آمریکایی با استفاده از جریان الکتریسیته که در فناوری باتری 
استفاده می شــود موفق به جدا کردن یون های نمک از آب شور شدند. 
فناوری که در باتری برای شارژ وسایل الکترونیکی به کار گرفته می شود 
این بار می تواند از آب شور دریاها، آب شیرین تهیه کند.  در همین حال 
 محققین دانشگاه مهندسی Illinois آمریکا موفق به توسعه وسیله ای 
شده اند که با اســتفاده از مواد موجود در باتری می تواند نمک را از آب 
 جدا کند ضمــن اینکه کمترین مقــدار انرژی را هم مصــرف می کند.  
 این در حالی اســت که پیش از این بــرای نمک زدایــی آب، از روش 
 » اســمز معکوس « )گذرندگی وارون( اســتفاده می شد که در آن آب 
در میان غشــایی که نمک را جدا می کرد، هدایت می شــد و فرآیندی 

پرهزینه و نیازمند مصرف باالی انرژی بود.
 اما در این شیوه، از جریان الکتریســیته یک باتری به منظور جدا کردن 
یون های نمک از آب استفاده می شــود که این روش بسیار نوین و در 

مقایسه با شیوه قبلی بسیار کم هزینه تر است.
 در این روش محققین دانشگاه مهندسی Illinois آمریکا از » باتری های

 سدیم یون « که حاوی آب شــور اســت، الهام گرفته اند. یعنی باتری  
دو الکترود مثبت و منفی دارد که میان این دو یــک جدا کننده وجود 
دارد که یون ها می توانند جریان داشته باشــند. زمانی که باتری خالی 
می شود، ســدیم و یون های الکترود که دو عنصر نمک هستند به یک 
سمت از الکترودها کشیده می شوند و نمک زدایی در طرف دیگر الکترود 

انجام می گیرد.

محققانMIT روشی برای بیشتر ماندن غواص در زیر آب با افزودن 
مو به لباس غواصی با الیه نازک سیلیکونی پیدا کرده اند. 

در واقع این روش الهام گرفته از پوست شیردریایی و خوک دریایی 
است.

 آلیس ناســترو و گروه وی از MIT در ســال گذشــته این روش 
 را در انجمــن فیزیــک و دینامیک ســیاالت آمریکا در بوســتون

 ارائه داده اند.
این لباس خزدار پالستیکی الیه ای بر روی لباس زیرین است که بین 
آنها هوا وجود دارد و به غواص اجازه غواصی در آب ســرد و منجمد 

اقیانوس را می دهد.
  با آزمایش این لباس محققان دریافتند غواص مدت زمان بیشتری 

در زیر آب به سر می برد و لباس وی گرم بوده و خیس نمی شود.
 از دیگر ویژگی های این لباس آن اســت که به دلیل نوع ســطح آن، 
از نفوذ آب به درون لباس جلوگیری می شود، حتی زمانی که غواص 

بر روی ماسه خارج از آب سینه خیز می رود.
این لباس حتی در زمان شنا درون آب و ایستادن بیرون از آب همیشه 

خشک است.
 وی در ادامه افــزود: ما با الهــام از طبیعت و محیــط پیرامون خود 

به راحتی بر مشکالت پیروز خواهیم شد.

 محققین اســترالیایی موفق به ابداع روشی شــده اند که با تلفیق اشعه 
 ایکس و نانوذرات می توان سلول های سرطانی را بدون آسیب رساندن به 
 بافت های سالم از بین برد. محققین مرکز تحقیقاتی »CNBP« استرالیا 
 مــی گوینــد، ســلول هــای ســرطانی در مقابل مــاده شــیمیایی 

»singlet oxygen« آسیب پذیر هستند. 
این ماده شیمیایی شکلی از اکســیژن است که از انرژی باالیی برخوردار 
است و نســبت به ترکیبات آلی بســیار واکنش دارد که می تواند سلول 
های ســرطانی را از بین ببرد یا آنها را متوقف کند. شیوه نوین محققین 
 اســترالیایی در واقع تغییــر در نوعی روش درمان ســرطان موســوم 

به »نور پویا درمانی« است. 
در این شیوه با استفاده از اشعه ایکس به نانوذرات سریم فلورید می تابند 
که موجب می شود این نانو ذرات سلول های ســرطانی را به هم فشرده 
کنند. زمانی که سلول های سرطانی توسط اشعه ایکس احاطه می شود، 
ســریم فلورید، »singlet oxygen« را آزاد می کند و منجر به کشتن 

سلول های سرطانی می شود. 
همچنین به کارگیری ایــن روش نه تنها موثرتر از »نــور پویا درمانی« 
 اســت بلکه اشــعه ایکس به عمق بدن می رســد که درمان را قطعی تر

 می کند این در حالی است که در روش فعلی تنها بافت های سطحی هدف 
 قرار می گیرند و طول موج نور برای رسیدن به عمق بدن محدودیت دارد. 
گام بعدی محققین این مرکز انجام آزمایــش بر روی نانوذرات گوناگون 

برای تولید » singlet oxygen « ارتقا یافته است.

محققان دانشگاه بولتون در انگلیس به رهبری یک دانشمند ایرانی نخستین 
باند زخم  حاوی پوســت خرچنگ را طراحی کرده اند که در تسریع درمان 

زخم کمک می کند. 
ماده اصلی باند تولید شــده توسط پروفسور محســن میرآفتاب و تیمش، 
کیتوزان است که در پوســت خرچنگ ها وجود داشته و باکتری ها را از بین 

می برد و درمان را تسریع می بخشد.
  این باند قرار اســت برای ساخت به چین ارسال شــود؛ اما ابتدا در انگلیس 
مورد استفاده قرار خواهد گرفت. پروفسور میرآفتاب اظهار کرد: ماده سازنده 
این باند موسوم به Alchite یک فیبر کامپوزیت است که از ترکیب آلژینات 

به دست آمده از جلبک و کیتوزان ساخته شده است.
 به گفته وی، آلژینات و کیتوزان هر دو از مدت ها پیش در پزشــکی کاربرد 
داشــته اند. کیتوزان به طور طبیعــی ضدمیکروب بــوده و فعالیت ترمیم 
زخم ها را سرعت می بخشــد. از این ماده در حال حاضر در حوزه کشاورزی 
 برای کمک به مبارزه با عفونت های قارچی و باکتریایی اســتفاده می شود. 
 عالوه بر آن، کیتــوزان دارای توانایی لختــه کردن خون بــوده و درد را با 

مسدود کردن پایانه های عصبی،  کاهش می دهد.
  این ماده اکنون در آمریکا و اروپا برای اســتفاده در بانــد زخم بندی تایید 
شده است. در واقع، محصوالت حاوی کیتوزان در حال حاضر توسط نیروی 

دریایی آمریکا مورد آزمایش قرار گرفته اند.

گوشی های اندرویدی در معرض خطرباج افزارها

وزیر ارتباطات در برنامه سیمای شهر:

 اصفهان شــهر پایلوت هوشمند سازی 
در کشور می شود
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آغاز به کار جشنواره دانش آموزی 
جابربن حیان در شاهین شهر 

اجرای طرح غربالگری فشار خون و 
دیابت در گلپایگان

ریی��س اداره فرهنگ و ارش��اد اس��امی نطن��ز درباره 
انتخابات مجلس ش��ورای اس��امی و خبرگان رهبری 
 که در مح��ل اداره ارش��اد اس��امی شهرس��تان نطنز 
 برگ��زار ش��د، اظهار ک��رد: ای��ام ا... مب��ارک و فرخنده 
ده��ه فج��ر ی��ادآور ازخودگذش��تگی و ایث��ار ملت��ی 
اس��ت که باجان و دل، بدون س��اح و بدون پش��توانه 
هی��چ قدرت��ی در دنی��ا و فق��ط ب��ا تکی��ه  ب��ر ایمان 
اله��ی، ب��اور دین��ی و پی��روی از رهبر ب��زرگ انقاب 
 اس��امی در براب��ر اس��تکبار جهان��ی ایس��تادگی 

کردند.
 علی مش��ربی افزود: همه ما باور داریم که این پیروزی 
به آسانی به دست نیامده اس��ت بلکه خون های زیادی 
برای آن ریخته ش��ده و ما وظیفه داریم برای پاسداشت 

 خون ش��هدا و دف��اع از ارزش های اس��امی همیش��ه 
در صحنه دفاع از انقاب حاضر باشیم.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسامی نطنز تصریح کرد: 
در اوایل انقاب جمله معروف امام مبنی بر صدور انقاب 
برای عده ای ناش��ناخته و ناممکن جل��وه می کرد ولی 
امروز به برکت نظ��ام مقدس جمهوری اس��امی، این 
انقاب به الگویی در دنیا تبدیل شده و روزبه روز در حال 

افزایش است.
وی بیان ک��رد: والیت فقیه س��تون اصلی نظام اس��ت 
و در کش��ور م��ا ای��ن ولی فقی��ه اس��ت که ب��ا رهبری 
حکیمان��ه و مدبرانه خود کش��تی انق��اب را هدایت و 
 حمای��ت ک��رده و امنی��ت و آرام��ش را ب��رای ملتش 

فراهم آورده است.

مش��ربی یکی دیگ��ر از ب��رکات انقاب را پیاده ش��دن 
مردم ساالری دینی در جامعه برشمرد و خاطرنشان کرد: 
امروز در کشورهای مدعی دموکراسی هنوز آن چنان  که 
بایدوشاید نقش مردم مهم انگاشته نمی شود ولی از اول 
پیروزی انقاب اسامی، انتخابات در جمهوری اسامی 
بر پایه آرا و تصمیمات مردم اس��توار بوده و ملت ایران 

در تعیین مسئوالن نظام نقش اساسی را ایفا کرده اند.
وی بیان کرد: ام��روز همه می دانیم که رس��انه ها یکی 
 از ارکان اصلی انتخابات هس��تند ک��ه می توانند نقش 
به سزایی در تشویق و ترغیب مردم در تعیین سرنوشت 
کشور و حضور پرشور و باشکوه در انتخابات برای تحکیم 

پایه های نظام را داشته باشند.
رییس اداره فرهنگ و ارش��اد اس��امی نطن��ز در ادامه 
 ب��ه اباغی��ه ریی��س دادگس��تری نطن��ز و همچنین 
ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی شهرستان 
نطنز اشاره کرد و افزود: رس��انه ها مواظب باشند تا قبل 
از اعام موعد قانونی تبلیغ��ات، هرگونه تبلیغات خارج 
 از موعد قانونی را پوش��ش رس��انه ای ندهند. مش��ربی

 اظهار داش��ت: رس��انه ها از نش��ر اکاذیب و تبلیغ علیه 
نامزد ها در موع��د قانونی خودداری کنن��د چراکه این 
ام��ر ممنوع اس��ت و در ص��ورت انجام، علی��ه مرتکب، 
مستندسازی و پرونده سازی می ش��ود. مشربی با بیان 
اینکه رس��انه های ش��خصی می توانند در موعد قانونی 
تبلیغات به نفع نامزدی خاص تبلیغ کنند، اضافه کرد: به 
گفته رییس ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی پوشش 
نشس��ت های انتخاباتی و خانگی نامزد ه��ای مجلس و 
انعکاس آن در خبرگزاری ها و سایت های خبری ممنوع 

است و شخص مرتکب باید پاسخ گو باشد.
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مدیر ش��بکه بهداش��ت و درمان گلپایگان اظهارداش��ت: طرح غربالگری 
 پرفش��اری خون و دیابت به صورت رایگان در افراد باالی س��ن30 س��ال 
در گلپایگان آغاز شده است. ناصر رستمی گفت: در این طرح پس با انجام 
 آزمایشات میزان قند، چربی و دیابت مش��خص می شود و چنانچه فردی 

به این بیماری ها مبتا باشند تحت درمان و  کنترل پزشک قرار می گیرد.
وی خاطرنشان کرد: بیماری قلبی عروقی علت مرگ ومیر در کشور ناشی 
 از دیابت و پر فشاری خون اس��ت که در صورت کنترل و پیشگیری از بروز

 سکته های قلبی و عروقی جلوگیری می شود.
وی اظهار داشت: وزارت بهداشت و درمان تصمیم گرفت برای شناسایی زود 
هنگام بیماری فشارخون و دیابت طرح غربالگری فشار خون باال و دیابت را 
در افراد باالی سن30 سال آغاز کند. مدیر شبکه بهداشت تصریح کرد: این 
طرح در شهر گلپایگان و گلشهر از ابتدای بهمن ماه آغاز و تا پایان اسفند ادامه 

دارد و سال آینده کل شهرستان را تحت پوشش قرار می دهد.
وی با بیان اینکه تا کنون یک هزار و600 نفر در ش��هر گلشهر برای اجرای 
 طرح غربالگری و فش��ار خون مراجعه کرده اند، تصریح کرد: طبق برآورد

  6 هزار نفر شناسایی ش��ده اند  که70 درصد جمعیت این شهر شامل این 
طرح می شوند.

رستمی تاکید داشت: با توجه به امکان مبتا شدن به بیماری قلبی عروقی 
افراد باالی سن30 سال  برای غربالگری به خانه های بهداشت و مراکز درمانی 

و بهداشتی مراجعه کنند.

عمود خیمه انقالب، والیت فقیه است اعتیاد، خطرناک ترین معضل اجتماعی جامعه

 مس��ئول نمایندگی اوقاف و امور خیریه ب��ادرود در آیین تجلی��ل از حافظان و 
فعاالن قرآنی مسجد جامع اریسمان با طرح این سوال که چرا به  روزهای پیروزی 
انقاب اسامی » دهه فجر « و » ایام ا... « گفته می شود، اظهار کرد: برخی از علمای 
مفسر و اندیشمند اسام در تفسیر آیات ابتدایی سوره فجر، از کلمه فجر به معنای 
صفای نور دائمی در مقابل کلمه لیل که به مفهوم ش��ب ظلمانی اس��ت، تعبیر 
می کنند و به همین جهت قیام پیامبر اکرم )ص( از درون تاریک عصر جاهلیت و 
ظهور حضرت مهدی )عج( از دل جاهلیت عصر مدرن از مصادیق بارز فجر صادق 

یا طلوع نور محسوب می شود.
 حجت االس��ام علیرض��ا محلوجی، انقاب اس��امی ای��ران را نمون��ه دیگری 
از فجر صادق دانست و گفت: به تعبیر برخی دیگر از مفسرین اسام، هر جا که 
چراغ عدالت و گسترش اسام به دست هرکسی ظهور و نور هدایت را در شب های 

ظلمانی رهنمون کند، آن قیام، قیام فجر به شمار می رود.
مسئول نمایندگی اوقاف و امور خیریه بادرود تصریح کرد: حضرت امام راحل که 
نور انقاب اسامی را از دل تاریک عصر ستم شاهی پدید آورد و آن را به انقابی 
مردمی و ریشه دار تبدیل کرد، توده مردم متدین و مستضعف را دنباله روی خود 
کشاند که به همین خاطر به ایام پیروزی انقاب به عنوان دهه فجر اطاق می شود.

وی در پای��ان تاکید کرد: از برکات و ثمرات ارزش��مند انقاب اس��امی و خون 
شهدا، پرورش قاریان و حافظان قرآن در جامعه به ویژه در بین جوانان و نوجوانان 
 عاقه مند به فعالیت های قرآنی است و ضروری است با تجلیل و تکریم شایسته 
از این عزیزان، زمینه رغبت و رش��د بیش  از پیش فعالیت های قرآنی را در بین 

آنان فراهم کنیم.

 امام جمعه ابوزیدآباد در دیدار اعضای شورای حوزه بس��یج و فرماندهان پایگاه ها، 
با تبریک سی و هفتمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقاب اسامی، به فداکاری های 
 ملت ایران در طول تاریخ اش��اره و اظهار کرد: پدران و اجداد ما ب��ه عنوان پیروان

 اهل بیت )ع( و اسام ناب محمدی، در دنیا بی نظیر هستند چراکه هیچ ملتی مشابه 
آن وجود ندارد که در طول تاریخ این چنین فداکاری های زیادی را انجام داده  باشد.

حجت االس��ام حس��ن مفرح زاده افزود: از لحاظ علمی، اکثر علمای اسام، ایرانی 
هستند و نیز از لحاظ مجاهدت ها، مردم کشورمان خدمات و فداکاری زیادی را برای 

اسام و تشیع انجام داده اند.
امام جمعه ابوزیدآباد با بیان اینکه انقاب اس��امی که در 22 بهمن 57 به پیروزی 
 رس��ید، نش��أت گرفته از یک برنامه  بلندمدت بوده، بیان کرد: ابت��دای این انقاب 
از سال 42 نبوده بلکه برای این انقاب مرحوم کلینی ها، شیخ طوسی و علمای دیگر 
زحمت کشیده اند و ش��هدای زیادی را از اوایل تاریخ تقدیم اسام کرده ایم تا اینکه 
 ملت لیاقت پیدا کرد که خداون��د، رهبری چون امام خمین��ی)ره( را به آنها بدهد 
تا مردم با اطاعت از فرامین ایشان که انسانی مومن و عبد صالح خدا بود به هدیه الهی 

که انقاب اسامی است دست پیدا کنند.
مفرح زاده، با اش��اره به اینکه این انقاب از روزی که به پیروزی رس��ید، پس��تی و 
بلندی های بسیاری را در برداش��ته، افزود: این ش��جره طیبه به اذن خداوند تناور 
 ش��ده و انقاب اس��امی جای خودش را در جهان ب��از کرده چنانک��ه امام راحل 
در پیام نوروزی خود در سال 58 نیز فرمود که ما انقاب را به جهان صادر می کنیم و 

االن نیز تفکر اسام ناب محمدی در منطقه و جهان حاکم شده است.
وی با بیان اینکه امروز گرایش تشیع در آمریکای ش��مالی و التین و اروپا به شدت 
بیشتر شده است، گفت: در روایات نیز اشاره شده که خورشید از غرب طلوع می کند 
و شهید مطهری در این رابطه می گوید که اسام از غرب مطرح خواهد شد که تمام 

غربی ها مسلمان شوند و به اسام روی بیاورند.
وی به انتخابات آتی مجلس شورای اسامی و مجلس خبرگان اشاره کرد که اصل 
نظام والیت فقیه اس��ت که مجلس خبرگان اهمیت به س��زایی دارد و در این باره 
خاطرنش��ان کرد: عمود خیمه این نظام و انقاب، والیت فقیه است؛ ولی فقیه این 

انقاب را حفظ و گسترش داده و رکن رکین نظام اسامی است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان شهرضا گفت: تمام 
تاش های مسئوالن فرهنگی و اجرایی جامعه در راستای تبیین آسیب های 
ناش��ی از اعتیاد و اجرای اصول اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر است، 

زیرا اعتیاد مهم ترین و خطرناک ترن معضل اجتماعی جامعه است.
محمدرضا انصاری پور در همایش پیش��گیری از اعتیاد اظهار کرد: اعتیاد 
مهم ترین آسیب اجتماعی عصر حاضر است که تمامی بخش های مختلف 

جامعه را تحت الشعاع قرار داده است.
وی تصریح کرد: اعتیاد تنها یک معضل ملی و مختص یک جامعه نیس��ت، 
 مجموعه جامع��ه جهانی از معض��ات این پدیده ش��وم در ام��ان نبوده و 

در معرض خطر هستند.
دبیر ش��ورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرس��تان ش��هرضا اضافه 
 کرد: آسیب های ناشی از اعتیاد تمامی ش��ئون فردی و اجتماعی جامعه را 
در برمی گیرد، دامنه آسیب های ناشی از اعتیاد تا اندازه ای است که با هیچ 

یک از پدیده های شوم اجتماعی قابل مقایسه نیست.
انصاری پور اظهار کرد: با توج��ه به تاثیرات منفی گس��ترده ای که اعتیاد 
بر رفتارهای فردی و اجتماع��ی افراد باقی می گذارد، دش��من از موقعیت 
 ایجاد ش��ده اس��تفاده کرده برنامه های تخریب��ی خ��ود را در جامعه اجرا 

می کند.
 وی ب��ا اش��اره ب��ه رویک��رد اجتماع��ی ک��ردن مب��ارزه ب��ا م��واد مخدر 

در دولت یازدهم گفت: در دولت یازدهم در کنار تمامی اقدامات پیگیرانه 
 اعم از دس��تگیری س��وداگران مرگ و باندهای تهیه و توزیع مواد مخدر، 
بر لزوم حضور پر شور و همه جانبه اعضاء جامعه در مبارزه با معضل اعتیاد 

تاکید شده است.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان شهرضا افزود: یکی از 
مهم ترین برنامه های اباغی از سوی دولت یازدهم در مبارزه با آسیب های 
اعتیاد، فرهنگ سازی و آگاهی بخشی اقش��ار مختلف جامعه در خصوص 

آسیب های اعتیاد است.
انصاری پور اضافه کرد: هر اندازه اقشار مختلف جامعه به ویژه دانشجویان، 
اس��اتید، فرهیختگان و صاحبان قلم در خصوص معض��ات مواد مخدر و 
آسیب های ناشی از آن اطاعات و دانش بیشتری داشته باشند، می توانند 
 به عن��وان مروجان فرهنگ��ی مبارزه با ای��ن پدیده ش��وم اجتماعی، بهتر 

عمل کنند.
 وی برگ��زاری همایش ه��ای پیش��گیری از اعتی��اد را یک��ی از بهتری��ن 
راهکارهای عرضه اطاعات و آگاهی های مورد نیاز جامعه در زمینه مبارزه 
با مواد مخدر برشمرد و افزود: برگزاری همایش ها، سمینارها، کاس های 
آموزشی عمومی و تهیه و انتش��ار برش��ورهای مختلف، یکی از مهم ترین 
ابزارهای انتقال اطاعات و دانش در خصوص آس��یب های ناشی از اعتیاد 

است.

آن سوی خبر

 همزمان ب��ا گرامیداش��ت دهه مبارک فجر انقاب ش��کوهمند اس��امی 
 شش��مین جش��نواره دانش آموزی جابربن حی��ان با بی��ش از 240 طرح 

از دانش آموزان مدارس مقطع ابتدایی شاهین شهر آغاز به کار کرد.
 طرح و  آث��ار دانش آموزان  با حض��ور مدیر و جمعی از کارکن��ان و مربیان

آم��وزش و پ��رورش و دان��ش آم��وزان م��دارس در دبس��تان 
 پس��رانه دکت��ر حس��ابی ش��اهین ش��هر در قال��ب نمایش��گاهی 
ب��ه داوری گذاش��ته ش��د. مع��اون آم��وزش ابتدای��ی آم��وزش و 
 پ��رورش ش��اهین ش��هر در حاش��یه ای��ن نمایش��گاه گفت: جش��نواره 
 جابربن حیان با هدف آموزش و توسعه فرهنگ پژوهش بین دانش آموزان

 دوره ابتدایی در زمینه علوم تجربی و علوم اجتماعی برگزار می شود.
وی با بیان اینکه طرح های ارائه شده به جشنواره جابربن حیان حاصل تاش، 
مشورت و همکاری دانش آموزان، والدین و مربیان است، افزود: این طرح ها 
با فراخوانی که در آبان ماه به مدارس اعام می شود شروع و دانش آموزان با 
 راهنمایی مربیان خود در زمینه طرح هایی که نیازمند تحقیق و پژوهش دارد 
 به صورت گروهی با انجام مطالعه و پژوهش پروژه خود را به جشنواره ارائه

 می کنند.
 نوروزی خاطرنشان کرد: آثار رسیده به شش��مین جشنواره جابربن حیان 
پروژه های دانش آموزان60 مدرس��ه دوره ابتدایی شهرهای شاهین شهر، 
 گز و برخوار و گرگاب اس��ت که خوش��بختانه با توجه به اس��تقبال خوب 
دانش آموزان، مربیان و والدین بیش از240 طرح برای شرکت در جشنواره 
تهیه و ارائه شده است. وی اضافه کرد: طرح و پروژه های برتر دانش آموزان 
در نمایشگاه مدرسه ای که در دی ماه برپا می شود توسط داوران شناسایی، 

انتخاب و به مرحله شهرستانی، استانی و سپس کشوری راه پیدا می کند. 
 معاون آم��وزش ابتدای��ی آم��وزش و پ��رورش ش��اهین ش��هر در ادامه 
به کس��ب رتب��ه برتر تنه��ا اث��ر راه یافت��ه از اس��تان اصفهان ب��ه مرحله 
 کش��وری پنجمی��ن جش��نواره جابرب��ن حیان توس��ط آرمی��ن دانش، 
دانش آموز شاهین شهری با ساخت دستگاه هشدار مصرف برق در منازل 
 اش��اره و ابراز امیدواری کرد طرح های دانش آموزان خاق و با اس��تعداد 
 ش��اهین ش��هر امس��ال نیز موفق به کس��ب رتبه ه��ای برتر کش��وری 

شوند.

 کارش��ناس آم��وزش متوس��طه اول آم��وزش و پ��رورش آران و بیدگل 
از اجرایی ش��دن» طرح مدام « - مش��ارکت دانش آموزان در اداره امور 

مدرسه- در مدارس متوسطه اول شهرستان خبر داد.
علی رس��تگار، افزود: این ط��رح به ص��ورت نمادین و با حض��ور مدیر و 
کار شناسان آموزش و پرورش در مدرسه متوسطه اول شهید علی خدمتی 

برگزار شد.
وی اظهار کرد: طرح مدام در 32 مدرسه دخترانه و پسرانه دوره متوسطه 

اول که شامل بیش از دو هزار و800 دانش آموز است، اجرا شد.
این کارش��ناس آموزش و پرورش آران و بیدگل خاطر نشان کرد: در این 
 طرح تمامی فعالیت های آموزش��ی و پرورش��ی به مدت یک روز توسط

 دانش آموزان مدرسه انجام می ش��ود و مدیر و دبیران بر کار آنها نظارت 
می کنند. رس��تگار هدف از اجرای این طرح را آش��نایی دانش آموزان با 
مباحث مدیریتی و کاس داری دانست و افزود: با اجرای درست این طرح 
دانش آموزان برای بر عهده گرفتن مسئولیت ها در آینده آماده می شوند.

دانش آموزان آران و بیدگلی در۱30 واحد آموزش��ی شهرستان مشغول 
تحصیل هستند.

 اجرا ی طرح مدام در 
مدارس آران و بیدگل 

فرماندار نجف آب��اد گفت: در انتخاب��ات پیش روی بی��ش از 4 هزار 
 نفر عوامل اجرایی مس��ئولیت برگ��زاری آن را بر عه��ده دارند، 24۱ 
صندوق اخ��ذ رای آرای مردم ح��وزه انتخابیه نجف آب��اد و تیران و 
کرون را برای ۱3 کاندید انتخابات مجلس و نامزدهای خبرگان اخذ 
 خواهند کرد که در میان 235 هزار واجد شرایط رای دادن شهرستان 

نجف آباد، نام ۱8 هزار رای اولی نیز مشاهده می شود.
 س��یروس محمودی ب��ا بیان ای��ن مطلب گف��ت: به همی��ن منظور

 ۱74 صندوق ثابت و 2 صندوق سیار در شهرستان در نظر گرفته شده 
و در کنار هر صندوق نیز حداقل ۱6 نفر از عوامل اجرایی حضور دارند 
که در بین آنها هفت نفر به عنوان هیئت اجرایی، حداقل چهار نفر از 
سوی هیئت نظارت، یک بازرس، یک نفر به نمایندگی از فرمانداری و 
س��ه مامور نیروی انتظامی پیش بینی شده اند که در شرایط خاص و 
 شعب با حجم مراجعه بسیار زیاد نیز امکان افزایش این تعداد وجود

 دارد.
محمودی همچنین با اشتباه خواندن اعام آمار ۱5 تایید صاحیت 
شده این حوزه انتخابیه در جلسه اخیر ش��ورای اداری، از رقابت ۱3 
نفر در این عرصه خب��ر داد و گفت: به ترتیب ح��روف الفبا ابوالفضل 
 ابوترابی، مس��عود احمدی، محمد علی حیدری، سیدهاشم رضوی، 
 محمد حسن س��ورانی حیدری، س��ید مس��عود عبدالهی موسوی،

 فریبرز غیبی، ابراهیم کلیش��ادی قلعه ش��اهی، محمدامین موحد، 

سیدرسول موسویان نجف آبادی، رسول میرعباسی نجف آبادی، 
 امیر حس��ین والیتی نجف آبادی و ابراهی��م پاینده نجف آبادی 
به عنوان کاندیداهای تایید صاحیت شده در عرصه رقابت های 

انتخاباتی فعالیت خواهند کرد.
وی با اش��اره به ثبت نام اولیه 53 نفر در این انتخابات و انصراف 
پنج نف��ر آنها خاطرنش��ان کرد: مجموع��ه فرمان��داری و دیگر 
 ادارات شهرس��تان آماده برگزاری هر چه باش��کوه تر انتخابات

7 اسفندماه هستند و در همین راستا ارائه آموزش های مورد نیاز 
به عوامل اجرایی به زودی تکمیل و ضمن استفاده از نقطه نظرات 
 کارشناس��ان مختلف، مس��ئولیت هر کدام از عوامل اجرایی نیز 

به خوبی تبیین شده است.
 الزم ب��ه ذک��ر اس��ت، نج��ف آب��اد در ح��دود3۱0 ه��زار 
و تی��ران و ک��رون نی��ز بال��غ ب��ر80 ه��زار جمعی��ت دارند و 
در انتخاب��ات پی��ش رو یک صندوق در روس��تای هم��ت آباد، 
 یکی در روس��تایی از مهردش��ت و 3 ع��دد نیز در روس��تاهایی 
 تیران و کرون از صبح ت��ا ظهر به صورت ثاب��ت و مابقی زمان را 
به شکل صندوق سیار ادامه فعالیت می دهند. احتمال افزایش 
کاندیداه��ای این حوزه انتخابی��ه به ویژه از بی��ن افرادی که در 
 شهر تهران تایید صاحیت ش��ده اند به روش انتقالی نیز وجود

دارد.

فرماندار نجف آباد:
235 هزار واجد شرایط رای در نجف آباد

پرورش قاریان و حافظان قرآنی از 
ثمرات ارزشمند انقالب اسالمی است

پیاده شدن مردم ساالری دینی در جامعه از برکات انقالب است

فرماندار تی��ران و کرون در جلس��ه ش��ورای اداری 
شهرستان تیران و کرون گفت: با وجود ظرفیت های 
خوب شهرستان تیران و کرون برای سرمایه گذاری، 
بسترها برای سرمایه گذاران در تیران و کرون توسط 

مسئوالن فراهم شود.
علی رحمانی با اش��اره به اینکه تعامات بین المللی 
در پیشرفت اقتصادی کشور موثر است، بیان داشت: 
اجرای برجام روش جدیدی در تعامات بین المللی 
است که زمینه های رشد اقتصادی و پیشرفت کشور 

در عرصه های مختلف را فراهم می سازد.
وی ادام��ه داد: برجام مای��ه عزت ملت ایران ش��د و 

 این برنامه بر اساس اس��تکبار ستیزی و عزت بخشی 
به مل��ت ای��ران اس��ت. وی ب��ا اش��اره ب��ه اتفاقات 
و رخداده��ای مه��م پایان��ی س��ال ج��اری گف��ت: 
نقطع��ه عطف��ی  بهم��ن ک��ه   22 راهپیمای��ی 
ب��رای کش��ور و مش��تی ب��ر ده��ان دش��منان 
 اس��ت و انتخاب��ات مجل��س خب��رگان و مجل��س 
ش��ورای اس��امی که نمادی از دموکراسی در کشور 

است با حضور پر شور مردم برگزار خواهد شد.
 عبدا... بنهری، مع��اون فرماندار تی��ران و کرون نیز 
در این جلس��ه بر حضور م��ردم در انتخاب��ات تاکید 
کرد و اف��زود: حضور در انتخابات پش��توانه محکمی 

 برای نظام اس��ت. وی افزود: مسئوالن برای برگزاری 
برنامه هایی جهت ایجاد نشاط اجتماعی برای مردم 
تاش کنند و برای برگزاری انتخابات پر شور و سالم 

همراه با سیاست ها و برنامه ریزی ها حرکت کنند.
 عب��اس مرادی��ان، ریی��س اداره ورزش و جوان��ان 
تیران و کرون نیز در این جلسه گفت: نشاط اجتماعی 
و س��امت جس��می و روحی مردم ب��ا ورزش تامین 
می ش��ود. وی اف��زود: ظرفیت های ورزش��ی خوبی 
 در شهرس��تان وج��ود دارد ک��ه نی��از ب��ه تعامات 
 بین بخشی برای گس��ترش و رش��د این ظرفیت ها

 است.

فرماندار تیران و کرون:

بسترها برای سرمایه گذاران در تیران و کرون فراهم شود
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اگر می خواهید زمستان بی دردسری را پشت سر بگذارید با یک تغییر نگرش 
نسبت به داروهای مسکن و بی مجوز می توانید به این میوه ها توجه بیشتری 
داشــته باشــید. اگر دلتان می خواهد میوه های پرخاصیت زمستان را بهتر 

بشناسید این مطلب را بخوانید.
در این مطلب دکتر ســمیه ماهروزاده متخصص طب ســنتی  محبوب ترین 
میو ه های زمستانی را از دیدگاه طب سنتی بررسی می کند و مهم ترین خواص 

آنها را یک به یک توضیح می دهد.
خرمالو

مرهمی برای دردهای گلو
خرمالویی که رســیده باشــد، طعم شــیرینی دارد و طبعش گرم است. در 
فصل های سرد ســال این میوه محبوبیت خاصی دارد و حتی با آن کیک ها، 
شیرینی ها و دسرهای متنوعی تهیه می شود که هر کدام بخشی از خواص این 

میوه مفید را در خود حفظ می کنند.
کدام دردها را تسکین می دهد؟

* افرادی که دچار سرفه های شدید هستند، خرمالو میل کنند تا به اصطالح 
سینه شان نرم شود و سرفه ها از بین بروند )یا از شدتشان کاسته شود(.

* کسانی که به اسهال دچار هستند، با مصرف خرمالو می توانند وضعیتشان 
را بهبود ببخشند.

* مصرف خرمالو در خانم هایی که در خونریزی های ماهانه شان دچار دردهایی 
در سینه و رحم می شوند. مفید است.

* خرمالو به درمان سکسکه کمک فراوانی می کند.
* جوشانده کاسبرگ های خرمالو سرفه های سخت را تخفیف می دهد.

چه کسانی نباید خرمالو بخورند؟
خرمالو از جمله میوه هایی اســت که غذاییت زیــادی دارد و به اصطالح طب 
مدرن، پرکالری به حساب می آید.بنابراین افرادی که دچار اضافه وزن )چاقی( 
هستند یا رژیم کم کالری گرفته اند، بهتر اســت قید خوردن خرمالو را بزنند، 
چون استعداد چاقی ایجاد می کند )یا میزان کالری آن را در رژیم غذاییشان 

لحاظ کنند؛ چرا که در غیر این صورت برنامه غذاییشان درست نخواهد 
بود.( همچنین میزان قند خرمالو باالســت و مبتالیان به بیماری قند 

خون نباید خرمالو میل کنند.
انار

دشمن آفت های دهانی
معروف تریــن میوه فصل زمســتان که به نوعی نماد فصل ســرد هم 

محسوب می شود، انار است.  از گذشته های دور مصرف انار 
در میان مردم رواج گســترده ای داشته تا جایی که 

غیر از مصــرف این میوه محبــوب در فصل 
زمستان، برای مصرف در سایر فصل ها هم 

آن را به اشکال مختلف در می آوردند. 
مثال دانه های انار را خشک می کردند 
و در آش به کار می بردنــد. یا رب انار 
تهیه می کردند و در خورش ها استفاده 
می کردند. انار دو نوع ترش و شــیرین 
دارد که از نظر طبع با یکدیگر متفاوت 
هســتند؛ طبیعت انار شیرین معتدل و 
طبیعت انارترش سرد اســت. عموما 
وقتی از انار صحبت می شود بیشتر انار 

شیرین با طبع معتدل مد نظر قرار دارد. 
یعنی نه شیرین باشد.

کدام دردها را تسکین می دهد؟
* مهم ترین خاصیت انار این است که خون صالح یا 

خون خوب تولید می کند.
* باعث تقویت قلب و کبد می شود.

* انار به درمان حالت تهوع کمک می کند. به ویژه خانم های بارداری که دچار 
ویار هستند، با خوردن چند دانه انار حال بهتری پیدا می کنند.

* خوردن انار باعث خوش رنگی و شادابی پوست می شود.
* انار شیرین برای سرفه های خشک، درمان خوبی است. انار شیرین را با روغن  
بادام شیرین در ظرفی بریزید و روی حرارت قرار دهید. آب غلیظی که از آن 

به دست می آید را میل کنید.
* اگر برای رفع بوی بد دهان به هر دری زده اید و مشکل همچنان پابرجاست، 
نوشــیدن آب انار را امتحان کنید، چون کمک می کند بوی بد دهان برطرف 

شود.
* اگر کودک کم اشــتهایی دارید، او را به خوردن انار تشویق کنید. با این کار 

اشتهایش باز می شود.
* در صورتی که لثه ها استحکام خوبی نداشته باشند، مصرف پوست انار در این 
مورد می تواند چاره ساز باشد. پوست انار را خشک کنید و بجوشانید. جوشانده 

پوست انار باعث استحکام لثه می شود.
* برای از بین بردن دردهای لوزه آب انار را قرقره کنید.

* نوشیدن آب انار یا مکیدن رب انار شیرین آفت های دهانی را از بین می برد.
* در طب ســنتی به بافت های سفید ســفتی که در انار هست، پیه انار گفته 

می شود که باعث تقویت معده می شود.
چه کسانی نباید انار بخورند؟

با وجود منافع بســیاری که برای انار برشمرده می شود، مصرف آن الزاما برای 
همه افراد به شکل یکسان مفید واقع نمی شود. انار شیرین از آنجا که معتدل 
است، کمتر مشــکل ایجاد می کند، اما به طور کلی مصرف انار در افرادی که 
یبوست دارند، باعث تشدید ناراحتیشان می شود و بهتر است از آن پرهیز کنند. 
به افرادی که دچار نفخ هســتند و می خواهند انار میل کنند، توصیه می شود 
انار را همراه مصلحش مصرف کنند. بهترین مصلح برای انار گلپر اســت که 

به سادگی تهیه می شود. 
ازگیل

بهبود اختالل های قاعدگی
ازگیــل هم یکــی دیگر از 
میوه های خــاص فصل 
سرد سال اســت که در 

بســاط شــب یلدا جایگاه 
ویژه ای دارد. طبع ازگیل سرد 
و خشک است و جزو میوه های 

پرخاصیت و پرفایده زمستانی 
محسوب می شود.

کدام دردها را تسکین می دهد؟
* ازگیل باعث تقویت معده می شــود و بــرای افرادی که 
صاحب معده های ضعیفی هستند، مفید است.  از همین رو 

برای استفراغ های ناشی از ضعف معده، درمان خوبی به شمار 
می آید.

* خوردن ازگیل می تواند عطش )تشنگی شدید( را برطرف کند.
* جوشانده برگ ازگیل برفک های دهانی را ازبین می برد، ضمن اینکه برای 

تورم مخاط گلو قرقره کردن آن موثر است. 
* خانم هایی که در خونریزی های دوران قاعدگــی دچار اختالل هایی مثل 
درد زیاد و خونریزی بیش از حد هستند، می توانند با خوردن ازگیل بخشی از 

مشکالت را برطرف کنند.
* مصرف ازگیل باعث نرمی سینه و تخفیف سرفه ها می شود.

چه کسانی نباید ازگیل بخورند؟
بعضی خوراکی ها به اصطالح طب ســنتی غذاییت باالیی دارند و همان طور 
که گفته شد، پر کالری به شمار می روند. ازگیل هم یکی از همین نوع 
میوه هاست. با توجه به میزان کالری باالیی که ازگیل دارد، افراد دچار 
چاقی یا اضافه وزن بهتر است آن را مصرف 
نکنند. ازسویی دیگر خوردن ازگیل برای 
افرادی که رژیم چاقــی دارند، می تواند 
مفید باشــد. همچنین ازگیــل میوه ای 
قابض است و کســانی که یبوست دارند، 

نباید میل کنند.
شلغم

ضدسرماخوردگی
نمی شــود درباره خوراکی های زمستانی 
صحبت کرد و نامی از شــلغم به میان 
نیاورد. هر چند شاید چندان میوه 
به حســاب نیاید ولی با این حال 
مصرف آن به اشــکال گوناگون 
آن را بــه یکــی از رایج تریــن 

خوراکی های فصول 

سردسال تبدیل کرده است.
کدام دردها را تسکین می دهد؟

* شلغم عمده شهرتش را مرهون نقشی است که در درمان سرماخوردگی ایفا 
می کند. خلط سینه را دفع می کند، به ویژه اگر با عسل پخته شود. به این منظور 

باید میان شلغم را خالی کرده و آن را عسل اندود کنید )با عسل پر کنید(.
* شلغم پخته به داد دردهای مفاصل هم می رسد، اما نه به شکل خوراکی! بلکه 

باید شلغم پخته را روی مفاصلی که دردناک هستند، ضماد کنید.
* شلغم باعث افزایش میل جنسی می شود.

چه کسانی نباید شلغم بخورند؟
شلغم اگرچه خودش  درمان بسیاری از دردهاست، اما ممکن است در بعضی 
افراد که شرایط جســمی به خصوصی دارند، ناراحتی هایی را هم ایجاد کند. 
به عنوان مثال خوردن شــلغم برای افرادی که دچار مشــکالت سوء هاضمه 
هستند یا دســتگاه هاضمه ضعیفی دارند، توصیه نمی شود، به همین دلیل 
توصیه می شــود حتی المقدور شــلغم همراه مصلحاتش میل شود. مصرف 
شلغم همراه با زیره می تواند از نفاخ بودن آن بکاهد و مانع بروز ناراحتی های 

جسمانی شود.
پرتقال

بهترین انتخاب برای تقویت معده
خیل کثیری از افراد پرتقال را محبوب ترین میوه زمستانیشان می دانند و از 

روی وفاداری در انتخاب خوراکی ها پرتقال را ترجیح می دهند.
طبع این میوه خوش آب و رنگ سرد و تر است و البته هر چه شیرین تر باشد 

طبعش بیشتر به سمت اعتدال می رود.
کدام دردها را تسکین می دهد؟

* پرتقال، مفرح قلب است.
* عطش را برطرف می کند.
* تسکین دهنده صفراست.

* پوســت پرتقال هم کاربردهای مفیدی دارد؛ از جملــه اینکه باعث تقویت 
معده می شود.

مربای پوست پرتقال هم همین خاصیت را دارد.
* دمنوش پوست خشک شده پرتقال در درمان یا تخفیف سرفه 

موثر است.
چه کسانی نباید پرتقال بخورند؟  

همان طور که اشاره شد، پرتقال شیرین طبع معتدلی دارد 
و مصــرف آن کمتر می تواند باعث بــروز ناراحتی های 
جســمانی شــود، اما با این حــال پرتقال های ترش 
هم مورد مصرف عموم قرار می گیرنــد. بنابراین در 
یک توصیه کلــی می توان گفت افــرادی که دچار 
بیماری های ســرد و تر هستند نباید پرتقال را 
به هیچ یک از اشکال یاد شده، میل کنند. 
اما تشخیص اینکه کدام بیماری ها سرد و 
تر هســتند در تخصص متخصص است و 
شرایط در تعیین آن نقش دارند، بنابراین 
نمی شود به تنهایی از بیماری خاصی نام 
برد. بعضی افراد صبح ناشــتا یک لیوان 
آب پرتقال میل می کنند که از نظر طب سنتی 
درست نیست. بهتر است با معده خالی آب پرتقال نخورید. 
آب پرتقال را می توان بعد از صرف صبحانه نوشید، اما مصرف 

آن قبل از صبحانه ممنوع است.

دریچه

یک فوق تخصص بیماری های گوارش گفت: ابتال  به حالت هایی مانند 
خستگی، ضعف، ناتوانی، بی اشتهایی، تهوع یا کاهش وزن عالمت از دست 

رفتن تدریجی عملکرد سلول های کبدی و ابتال به سیروز کبد است.
دکتر فرزاد جاسمی زرگانی اظهار کرد: وزن کبد در حالت معمولی حدود 
یک و نیم کیلوگرم و بزرگ ترین غده بدن است که در قسمت ربع فوقانی 

سمت راست شکم و پشت دنده  های تحتانی قرار دارد.
 چنانچه این عضو بدن به دلیل عفونت مزمن، فرسوده شود به این حالت 

به اصطالح سیروز کبدی گفته می شود.
وی ادامه داد: عوامل متعددی در ابتال به بیماری ســیروز کبدی نقش 
دارند. در کشــور ما ابتال به ویروس های هپاتیــت B،  C و D از جمله 
این عوامل اســت که درصدی از این بیماری ها به دلیل هپاتیت مزمن، 
به ســیروز کبدی ختم می  شــوند. تعداد کمتری از افراد نیز به دنبال 
بیماری هــای ارثی مانند فیبروزکیســتیک، گاالکتوزومــی و بیماری 

ذخیره ای گلیکوژن و ... به سیروز کبدی مبتال می شوند.
 این فــوق تخصــص بیماری هــای گوارش مرکــز آموزشــی درمانی 
امام خمینی )ره( اهواز عنوان کرد: در بیشــتر مواقع بیماران سیروتیک 
عالیم مختصری دارنــد، اما دو علت عمده ای کــه موجب ایجاد عالیم 
در این افراد می  شود، از دســت رفتن تدریجی عملکرد سلول کبدی به 
دلیل فرسودگی کبد و فیبروز)لیفی شدن( آن، فرد را دچار حالت هایی 
مانند خستگی، ضعف، ناتوانی، بی  اشــتهایی، تهوع یا کاهش وزن کرده 
و با کاهش تدریجی عملکرد کبد، پروتئین کمتری در این عضو ساخته 

می  شود. کاهش پروتئین های انعقاد خون، موجب افزایش ایجاد کبودی 
در پوست و خونریزی از مخاط های بدن خواهد شد.

جاســمی زرگانی افزود: در مراحل نهایی بیماری، رنگ پوست به دلیل 
رنگدانه های زرد صفراوی، زرد شــده و در بعضی افراد خارش پوست به 
دنبال رســوب امالح صفراوی در زیر جلد ایجاد می شود. شیوع سنگ 
کیسه صفرا در این افراد به دلیل عدم وجود صفرای کافی در کیسه صفرا 
افزایش می یابد. این عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشکی جندی 
شــاپور اهواز گفت: با مشــاهده این عالیم توصیه می شود جهت انجام 
معاینات پزشکی حتما به پزشــک متخصص مراجعه و برای تشخیص 

دقیق علت بروز این عالیم آزمایش های الزم تجویز شود.

محققان دانشگاه هاروارد موفق شدند شــیارهای مغز انسان را با استفاده از 
مدلی ســاده در دو الیه بازسازی کرده و نشــان دهند که شکل پیچیده مغز 

دارای منشأ فیزیکی است.
دانشمندان نسخه ای از مغز نرم و چین نخورده جنین را ساخته و آن را با الیه 
دومی پوشش دادند که در زمان غوطه ور شدن در یک حالل، منبسط می شد.

این انبساط باعث شکل گیری شبکه ای از شیارها شد که بسیار شبیه الگوی 
مشاهده شده در مغز واقعی انسان است.

این دستاورد نشــان داد که چین های مغز با قوانین فیزیک ایجاد می شوند. 
بخش بیرونی سریع تر از سایر بخش ها رشد کرده و چین می خورد. 

این اوریگامی قشری که در برخی حیوانات مانند دلفین ها نیز تکامل یافته، 
ممکن است روش طبیعت برای حل مشکل بسته بندی کم جا باشد.به گفته 
محققان، این ابتکار ســاده تکاملی بــا تکرار و تغییرات به یک قشــر بزرگ 
اجازه داد تا در یک حجم کوچک فشرده شــود و این امر احتماال دلیل اصلی 

چین خوردگی مغز است.
سطح خارجی مغز انسان یک حجم پر از برآمدگی های شقاق منحنی موسوم 
به شکنج )gyri( و شیار )sulci( است که همگی از ماده خاکستری ساخته 
شده اند.  در زیر این ماده خاکستری، ماده سفید قرار دارد و شامل مجموعه ای 
از فیبرهای عصبی برای ارسال و دریافت ســیگنال به مغز و سایر اندام بدن 
است. دانشمندان از مدت ها پیش بر این گمان بودند که سطح پر از چین مغز 
برای جا دادن سلول های مغزی بیشتر در فضای نسبتا کوچک مغز تکامل یافته 
است. محققان در این تحقیق یک مغز مصنوعی به تقلید از مغز واقعی انسان 

را در محیط ژل تولید کردند. در رحم مادر، مغز جنین بسیار نرم است ،اما بین 
هفته های 14 و 26، این اندام در یک توالی قابل پیش بینی از یک منطقه مغزی 
به منطقه دیگر چین می خورد.محققان بــرای تقلید از این فرآیند از تصاویر 
ام آرآی مغز جنین اســتفاده کرده و یک ژل کامال مشابه مغز در حال رشد را 
تولید کردند.  بخش بیرونی این مغز ساختگی، با یک ژل االستومر کشسان 

پوشش داده شد تا از الیه قشری تقلید کند.
 این نسخه ژلی، در یک ظرف پر از محلول قرار داده شد. مغز به سرعت مایع 
حالل را به خود جذب کرده و الیه بیرونی بسیار سریع تر از الیه درونی منبسط 
شد.  این انبساط نابرابر باعث فشرده و چین خوردن آن شد و طی چند دقیقه 

محققان توانستند چین و شکن مشابه مغز انسان را بازسازی کنند.

فوق تخصص بیماری های گوارش:

اگر می خواهید کبدتان  سالم  باشد  ، این  عالئم  را  جدی  بگیرید
دانشمندان موفق شدند؛

مدل سازی  شیارهای  مغز

میوه  درمانی به سبک بوعلی سینا
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عملیـات والفجـر 8 ؛ تجلی ایثار ومقاومت
ویژگی های  نظامی   پیش درآمد

منطقه  عملیاتی  فاو:

آغازعملیات بزرگ فاو:

 1(کنترل منطقه توسط دیده بانی دشمن؛عراق به لحاظ حساسیت منطقه فاو و 
از طرفی ضرورت کنترل تحرکات نیروهای ایرانی در جزیره آبادان برای دیده بانی از 

دکل های 42متری با فاصله 100متری از یکدیگر استفاده کرده بود.
2(تهیه عکس هوایی به طور هفتگی توسط دشمن
3(به کار گیری دستگاه های اطالعاتی و جاسوسی

4(وجود موانع بتونی ،موانع انفجاری خوشیدی و مین در ساحل و رود

 1-انجام عملیات ام الرصاص توس��ط س��پاه و طراحی عملیات در ش��لمچه
  توسط ارتش جمهوری اسالمی ایران باعث  توجه عمده قوای دشمن بعثی 
 در ای��ن دو منطق��ه و نهایت��ا ق��وای دش��من در منطق��ه ف��او غافلگی��ر 

شدند.
2-استفاده از پوشش و اختفا برای آماده سازی جاده های آنتنی

3-رعایت حفاظت در تردد و انجام کارهای مهندسی
4-پشتیبانی هوایی عملیات توسط نیروی هوایی ارتش به فرماندهی شهید 

سرلشکر خلبان عباس بابایی
5-جمع آوری اطالعات دقیق از مواضع ،استحکامات و موانع نظامی دشمن 

توسط نیروهای اطالعات و عملیات سپاه

موانع و تجهیزات دشمن:

راهکارها برای برداشتن موانع:

1ـ چگونگی عبور نیرو و تجهیزات از رودخانه؛ با وجود تجربه مشترک سپاه و 
ارتش در عملیات آبی - خاکی در عملیات بیت المقدس که منجر به فتح خرمشهر 
شد ش��رایط منطقه فاو به دلیل وجود رود پرخروش اروند سخت می نمود ؛چرا که 
رودخانه اروند از دو رود دجله و فرات سرچش��مه گرفته و پس از پیوستن رودخانه 
کارون به آن در منطقه خرمشهر از شمال به سمت جنوب سرازیر و به خلیج فارس 

منتهی می شود.
اروند رود با تاثیر پذیری از دریا ، دارای چهار بار جزر و مد در طول شبانه روز است که 
ارتفاع آب در عمیق ترین نقطه رودخانه 25متر و اختالف ارتفاع آب در پایین ترین 

حالت جزر و باالترین حالت مد به3/5 متر می رسد.
2ـ پشتیبانی عملیات؛سپاه برای انجام این عملیات نیاز به تجهیزات ویژه داشت.

3ـ حضور اطالعاتی دشمن در منطقه عملیاتی فاو
4ـ  وجود تجهیزات پیشرفته نظامی دشمن

5ـ حمالت شیمیایی

هنگام طراحی عملیات والفج��ر 8 و نیز همزمان با تالش ه��ای پس از آن، 
واقعیاتی رخ نمود که به تدریج  نقش اساسی خود را در رابطه با پیروزی های 
این عملیات و نیز ضرورت های مورد نظر جهت ادامه جنگ نش��ان داد. در 
نهایت آنچه فتح فاو را به دنبال داشت، عوامل متعددی بود که بعضا به طور 
مس��تقیم یا غیرمس��تقیم تأثیر خود را بر جای گذاش��ت. در این رهگذر به 

پاره ای از آن عوامل اشاره می شود:
1- غافل گیر شدن دشمن و عدم آمادگی آن؛

2- ضعف اطالعاتی دشمن؛
3- عملیات پشتیبانی از ام الرصا ص، شلمچه و محورهای دیگر؛

4- اتخاذ تاکتیك های ویژه، خصوصا به هنگام عبور از رودخانه اروند؛
5- موقعیت زمین منطقه که امکان مانور مناسب را از دشمن سلب می کرد؛

6- امکان استفاده مناسب از آتش خودی؛
7- سیستم نسبتا مناسب پدافند هوایی؛

8- وسعت نسبتا مناسب منطقه؛
9- پشتیبانی بیشتر دولت و مردم نسبت به گذشته در فراهم آوردن امکانات 

و نیرو؛
10- اقدامات مهندسی؛

11- آموزش و سازماندهی مناسب نیروها؛
12- اقدامات پیش گیرانه در مقابل تك های شیمیایی دشمن؛

13- استفاده مناسب از نیروی هوایی و هوانیروز؛
14- به کارگیری سالح های ضد زره.

جنگ در مقایسه با سه  سال گذشته خود، از ابعاد و پیچیدگی های روزافزون 
برخوردار شده بود. در این روند تغییر زمین مانور از دشت و خشکی به هور و 
رودخانه اروند- که طبعا تاکتیك های ویژه ای را برای عبور، تأمین عقبه ها و ... 
نیاز دارد- بارزترین وجه آن بوده است. ناتوانی عراق در انطباق خود با شرایط 
به وجود آمده و رویارویی با تاکتیك های برتر قوای ایرانی، ابتکار عمل  را در 
اختیار قوای نظامی ایران قرار داده بود. به طوری که در این شرایط، فریب و 
غافل گیری دش��من و به دنبال آن، در هم ریختگی خطوط دفاعی عراق، از 
جمله مهم ترین عوامل هراس و نگرانی حاکمان بغداد و قدرت های شرق و 

غرب را  تشکیل می داد.

دالیل موفقیت عملیات والفجر 8

مشکالت :

رژیم عراق با آغاز عملیات افتخارآفرین والفجر 8 و آزادسازی بندر فاو و نیز اشغال 
و انهدام پایگاه های موشکی ساحل به دریا و مخازن نفتی، سراسیمه اعالم می کند 
که حمله ایران دفع شده است. این رژیم درحالی که قوای ایرانی در جاده های مهم 
فاو- بصره و فاو- ام  القصر و کارخانه نمك در حال پیشروی  هستند، اعالم می دارد 
که ایران حتی نتوانسته از اروند رود عبور کند و به دنبال آن، تسلط ایران را بر فاو 

تکذیب می کند.
ستاد تبلیغات جنگ در پی تبلیغات دروغین عراق، طی اطالعیه ای اعالم می کند: 
اگر رژیم عراق بر ادعای خود صادق است، خبرنگاران خارجی را برای اثبات ادعایش 

به شهر فاو بیاورد.
قطع ارتباط رژیم عراق با خلیج فارس، بزرگ تری��ن ضربه ای بود که بر عراق وارد 

شد و این ضربات پیایی، دشمن را وادار به تناقدگویی کرد.
رژیم عراق پس از ادعای س��تاد تبلیغات جنگ ایران و نمایش شهر فاو از سیمای 
جمهوری اسالمی ایران، به ناچار اعتراف می کند که نیروهای ایران در صفوف سپاه 
هفتم رخنه کرده اند و در اطالعی��ه بعدی می گوید که نیروه��ای ایران در حمله 
خود، مرزهای عراق را پش��ت سر گذاشته و وارد خاک عراق ش��ده اند. بسیاری از 
خبرگزاری ها که تنها اطالعیه های نظامی طرفین را پخش و از اظهار نظر مشخص 
خودداری می کردند، به ناچار تلویحا به پیروز های ای��ران در این عملیات اعتراف 

می کنند:
* »فرانس پرس« خبرگزاری رسمی فرانسه:

»نیروهای ایرانی دوشنبه شب، به پیشروی خود در خاک عراق در بخش جنوبی 
جبهه ادامه دادند.«

* خبرگزاری »رویترز«:
»حمله ایران به فاو، نیروهای این کشور را به 40 کیلومتری مرز کویت که یکی از 

حامیان اصلی عراق در جنگ بوده، رسانده است.«

* خبرگزاری »یونایتدپرس«
اخبار بس��یار کمی را از پیروزی های قوای ایرانی مخابره می کن��د. خبرگزاری و 
رس��انه های گروهی کویت به طور یك جانبه، اطالعیه ه��ای دروغین رژیم عراق 

راپخش می کنند و اعالم می دارند که کنترل شهر فاو در دست عراق است.
* تلویزیون ایتالیا:

»برای اولین بار در مدت شش سال که از آغاز جنگ میان عراق و ایران می گذرد، 
نیروهای ایران موفق شده اند از شط العرب ]اروندرود[ محل تالقی دو رود بزرگ 

دجله و فرات در خاک عراق عبور کنند.«
* خبرگزاری فرانسه:

»بندر فاو، اهمیت استراتژیکی خاصی برای عراق داشت.«
* نشریه تایمز مالی:

»تصرف فاو، مهم ترین دستاورد ایران در جنگ است.«
* روزنامه »حریت« چاپ ترکیه:

»امروز صدام نه تنها امیدش در به دست آوردن گندم ری به یأس تبدیل شده، بلکه 
با خطر از دست دادن خرمای بغداد نیز روبه رو است.«

رژیم بعث برای جلوگیری از رسوایی بیشتر و خدشه دار کردن پیروزی قوای ایرانی، 
اعالم می کند که ایران  در عملیات والفجر 8، از سالح شیمیایی استفاده کرده است. 
جمهوری اسالمی ایران این ادعای بی اساس را رد کرده و اعالم می دارد:رژیم عراق 
برای سرپوش گذاش��تن بر شکس��ت های خود، اقدام به این ادعای دروغ و گمراه 

کننده کرده است.
با ادامه عملیات و روشن شدن آثار نیروهای ایران، تعداد بیشتری از خبرگزاری ها 

به پخش اخبار پیروزی در فاو و حضور قوای ایرانی در آن اقدام می کنند.
* رادیو بی. بی. سی.

بی. بی. سی پس از یك هفته سخن پراکنی، س��رانجام اعالم می کند که عراق در 

آخرین اطالعیه نظامی خود، به س��قوط بندر فاو به دست نیروهای ایران اعتراف 
کرده است.

* مجله »میدل ایست« تایمز:
»این مسئله در حال حاضر روشن شده است که تمام ادعاهای اولیه عراق در مورد 
دفع تهاجم نیروهای ایران، اغراق آمیز بوده و واقعیت نداشته است. اظهار نگرانی 
عمیق مقام های رسمی چند کشور عرب نسبت به تحوالت تازه در جنگ ایران و 

عراق، نشان دهنده موقعیت اسفناک عراق در حال حاضر است.«
* رادیو اسراییل

عملیات والفجر 8 را ی��ك فاجعه می خوان��د و آن را محکوم می کن��د و به نقل از 
کارشناسان نظامی خود می گوید که این علمیات به بن بست رسیده و منطقه فاو، 
قتلگاه سربازان ارتش متجاوز عراق نبوده، بلکه یك دام برای نیروهای ایرانی بوده 
است. این رادیو اس��تفاده عراق را از سالح ش��یمیایی تکذیب می کند.نتایج نبرد 
والفجر 8، اوضاع سیاسی منطقه را شدیدا دچار دگرگونی کرد و »وسایل تبلیغاتی 
یك سویه« جهان را که به نفع عراق عمل می کرد، به چالش کشاند. به همین جهت 
از این پس شاهد توجیه علل ناتوانی عراق در بازپس گیری فاو و موکول آن به تغییر 

شرایط جوی می شویم!
* »آنتونی لرد کردزمن«

یکی از کارشناسان امور خاورمیانه ای آمریکا در جنگ تحمیلی، معضل اصلی عراق 
در فاو و مقایسه آن با ایران را چنین بیان می کند:»مشکل اصلی عراق آن است که 
نمی خواهد متحمل تلفات ش��ود؛ در صورتی که ایران به خصوص در حمله اولیه، 
آمادگی پذیرش تلفات س��نگین را دارد. از جمله مشکالت هر جنگ، آن است که 
نمی توان بدون تحمل تلفات، دست به ضد حمله زد. معموال تلفات در ضد حمله، 
5 تا 10 برابر آن در حالت دفاعی است. عراق ترجیح می دهد به جای تحمل تلفات 

سنگین، بخش های کوچکی از خاک خود را از دست بدهد.«

واقعیات و اظهار نظرها در رسانه های خارجی

فرمان عملیات والفجر 8 با هدف تصرف جزیره فاو عراق در س��اعت 22:10 روز 
64/11/20 با رمز »یا فاطمه الزهرا«توسط فرماندهی کل سپاه صادر شد. 

فرمانده��ی س��پاه، عب��ور از رودخان��ه و شکس��تن خط��وط دفاع��ی و 
 اس��تحکامات دش��من را در س��ه مرحله:)1(عب��ور نیروه��ای غ��واص و 
قایق ها و شکس��تن خط )2(عبور وس��ایل یگان های مانوری با قایق و وسایل 
 ش��ناور)3(عبور وس��ایل س��نگین پ��س از تأمی��ن س��رپل منطق��ه متصرفه 

انجام داد.
یگان های نیروی زمینی سپاه و بسیج با یورش به استحکامات دشمن بعثی از 
محورهای مختلف تهاجم خود را آغاز کردند و برجس��ته ترین و پیچیده ترین 
عملیات جنگی جمهوری اس��المی ایران با هدایت فرماندهی سپاه و پشتیبانی 
سازمانی متشکل از نیروی زمینی،هوایی،دریایی س��پاه و نیروی هوایی ارتش 

ایران و نیروهای جهاد سازندگی به اجرا درآمد.
نیروهای ارتش ع��راق ناباورانه در برابر تهاجم قوای ایرانی غافلگیر ش��دند و در 
شرایطی که جمهوری اس��المی ایران را فاقد توانایی و قابلیت اجرای عملیات 
عبور از رودخانه ارزیابی می کردند بعد از سه روز درگیری تدریجا نسبت به ابعاد 

گسترده عملیات فاو هوشیار شده و لشکر گارد را وارد میدان کردند.
این شتابزدگی و عدم توجه کامل نسبت به منطقه باعث محاصره لشکر گارد� که 
سوار برخودرو و در حال حرکت به سوی منطقه بودند � توسط رزمندگان سپاه 

و بسیج شد و با وضعیت ذلت باری به هالکت رسیدند.
وضعیت اسفناک قوای گارد موجب آن شد که دشمن تمام تالش خود را برای 
خروج آنها از محاصره معطوف کند و نبرد سنگینی بین طرفین شروع شد که 75 

روز تثبیت و تصرف کامل جزیره فاو ادامه داشت.
دشمن دربازپس گیری منطقه تصرف شده فاو تمام توان خود را به کار گرفت، 

اما به دلیل ش��رایط و موقعیت منطقه عملیاتی هربارتلفات س��نگین و جبران 
ناپذی��ری را متحمل می ش��د.بعد از مدتی صدام اعالم کرد ک��ه فعال از بازپس 
گیری جزیره منصرف ش��ده اس��ت؛حدود یك س��ال جزیره فاو تحت تصرف 
 نیروهای ایرانی بود که بع��د از آن با عملیات های مختلف ای��ران از این منطقه 

خارج شد.

- 60 تان��ك و نفر بر ، 500خ��ودرو،150 قبضه ت��وپ، 45هواپیما، 10 
بالگرد، 3 ناوچه

 تعداد تلفات نیروهای دشمن بعثی:
- 50 هزار کشته و 3هزار اسیر

یگان های منهدم شده دشمن

تجهیزات منهدم شده دشمن

این گزارش در واقع گوش��ه ای از تاری��خ ایران و بیان دالوری ه��ا و توانایی های 
رزمندگان و جوانان ایران زمین است. در دورانی که ایران در تحریم کامل فروش 
سالح و تحریم اقتصادی از جانب شرق و غرب بود با تکیه به ایمان و قابلیت های 
جوانانش توانست عملیاتی را که هنوز هم بسیاری از صاحب نظران نظامی دنیا را 

متعجب می کند انجام دهد.
آمریکا و هم پیمانانش برای اینکه سیاس��ت های کثیف خود را در منطقه نجات 
داده و دنبال کنند دست به هر جنایتی می زنند. آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی 
و عربی با دادن امکانات نظامی وحتی سالح های شیمیایی و میکروبی وهمچنین 
انداختن فرد دیوانه ای ب��ه نام صدام به جان ملت مظلوم ع��راق وبه راه انداختن 
جنگ تحمیلی علیه ایران اس��المی به دنبال از بین بردن انقالب نوپای ایران که 

می رفت تا پیام خود را به جهانیان ابالغ کند، بودند.
چگونه آمریکا و اسراییل غاصب صهیونیسم فراموش کرده اند که ایران در بدترین 

وضعیت توانست از تمام حقوق خود دفاع کند و حاال با وجود این همه قابلیت ها 
زبان به یاوه گویی باز می کنند؟

اکنون جمهوری اسالمی ایران با اتکا به ذات الیزال الهی و داشتن جوانانی توانمند 
به جایگاه واقعی خود در دنیا دس��ت پیداکرده وتوانس��ته با کمترین امکانات به 
پیشرفت های نظامی وعلمی در دنیا دس��ت پیدا کند و دنیا را متحیر کند. ایران 
پیام انقالب را به دنیا صادر کرد ودر برابر تهدیدات آمریکا و متحدینش قدرتمند 

قرار گرفته است.
درایام دهه فجر و سالروز پیروزی انقالب اس��المی ایران که بزرگ ترین انقالب 
در تمام دوران لقب گرفته، آمریکا و اس��راییل نمی توانند افکار خود را نسبت به 
ایران به دیگر کشورها تزریق کنند وبا تهدیدات نظامی به مقاصد خود برسند زیرا 
انقالب ایران و توانایی آن در دوران هشت سال جنگ تحمیلی به دنیا نشان داد 

که ایران تحت هیچ شرایطی از حق خود چشم پوشی نمی کند.

فرماندهان نظامی ایران اس��المی برای به هم ریختن توازن نظامی در منطقه و نش��ان 
دادن توان نظامی ایران در برابر حمالت محدود عراق و باز گرداندن امنیت در شهرهای 
آبادان و خرمش��هر که زیر آتش جنگنده های دشمن قرار داش��ت به طراحی عملیات 
بزرگی به ن��ام عملیات والفجر 8 در جزیره فاو عراق دس��ت زدند. پی��روزی رزمندگان 
اسالم در عملیات های مختلف با فتح خرمشهربه اوج خود رسید و غرب را برآن داشت 
که شرایط مناس��بی را برای صلح تحمیلی به جمهوری اس��المی ایران فراهم کند به 
همین جهت س��ردمداران اس��تکبار غرب بر آن شدند به هر ش��کل ممکن صدام را از 
 این وضعیت خارج کنند؛آنها با کمك های نظامی و یا به ص��ورت تداوم تحریم فروش 
سالح های نظامی، سعی به نگه داشتن صدام در منطقه داشتند.  از سوی دیگر جمهوری 
اسالمی ایران برای رسیدن به اهداف نظامی و سیاسی خود به سازش و تسلیم تن نداد 
و در برابر فشارهای همه جانبه شرق و غرب ایس��تادگی کرد و این شرایط نوعی حالت 
نه جنگ و نه صلح را میان طرفین ایجاد کرد. برهمین اس��اس ع��راق به افزایش توان 
 نظامی و تکنولوژی خاص در بخش نیروی هوایی خ��ود پرداخت و رژیم بعث به لحاظ 
ضع��ف های��ی ک��ه ت��ا آن زم��ان در جن��گ پی��دا کرد،جن��گ را از می��دان رزم 

زمین��ی ب��ه آس��مان ودری��ا و ی��ورش ب��ه ش��هرهای ای��ران کش��اند. ایج��اد 
ه��ای  دس��تگاه  کارگی��ری  هوایی،ب��ه  صنع��ت  برتر)تقوی��ت  تکنول��وژی 
 جاسوسی،کس��ب اط��الع از توانای��ی ه��ا و تاکتیك ه��ای نظام��ی ای��ران از طریق 
بهره مندی از مستش��اران غربی و حمایت های تبلیغاتی کش��ورهای عرب و اروپایی 
مواردی اس��ت که به کم��ك رژیم دیکتاتوری صدام ش��تافت. رژیم س��رنگون ش��ده 
عراق، با وجود تمام امکانات نظامی و دستگاه های پیش��رفته اطالعاتی نتوانست مانع 
تهاجمات پی در پی رزمندگان اس��الم ش��ود و این وضعیت اس��تقامت و روحیه نبرد 
را در آنها درهم شکس��ت.فرماندهان نظامی ایران اس��المی برای به هم ریختن توازن 
نظامی در منطقه و نش��ان دادن توان نظامی ایران در برابر حم��الت محدود عراق و باز 
گرداندن امنیت در ش��هرهای آبادان و خرمش��هر که زیر آتش جنگنده های دش��من 
 قرار داش��ت به طراحی عملیات بزرگی به ن��ام عملیات والفجر 8 در جزی��ره فاو عراق

 دس��ت زدند.پ��س از پای��ان یافت��ن عملی��ات ب��در، در س��ال  63 از س��وی 
فرمانده��ی عال��ی جن��گ چنی��ن مق��رر ش��د ک��ه ارت��ش و س��پاه ه��ر ی��ك به 
ط��ور جداگان��ه ب��ه انج��ام عملی��ات مب��ادرت کنندک��ه عملی��ات و الفج��ر 
 8 ب��ا طراح��ی س��پاه و پش��تیبانی هوای��ی ارت��ش در منطق��ه ف��او طراح��ی و

 اجرا شد.

سخن آخر

 � 10تیپ پیاده کماندویی و نیروی مخصوص با تلفات %100
- 2تیپ زرهی به طور %100

- 4گردان ضدهوایی به طور%100
- 10گردان قاطع جیش الشعبی

- 33تیپ پیاده کماندویی با 60% تلفات
- 8تیپ زرهی و مکانیزه با 60% تلفات

- 10لشکر با 30% تلفات

1( کوتاه بودن عقبـه های نیروهای ایرانـی؛ در عملیات والفجر 8  ، 
نزدیك بودن عقبه های خودی این امکان را می داد که روی دشمن حتی 
اجرای آتش خمپاره داشته باش��یم و فرماندهی به س��هولت در منطقه 
 حضور داشته باش��د و هدایت مس��تقیم دررابطه با عملیات را عهده دار

شود. همچنین تخلیه شهدا ومجروحین،انتقال نیروهای پشتیبانی،کاهش 
مسافت،پیاده روی نیروی خط ش��کن از نقطه رهایی تا شکستن خط از 

دیگر مزایای تعیین این منطقه برای انجام یك عملیات گسترده بود. 
2(عدم تناسـب زمین بـا مانور زرهـی وآتش دشـمن؛ برخالف 
وس��عت منطقه دش��من،باتالقی ب��ودن زمین ب��ه خص��وص در فصل 
 زمس��تان ام��کان به��ره گی��ری کام��ل را از نیروه��ای زرهی دش��من

 می گرفت. همچنین وجود کارخانه نمك یکی دیگ��ر از موانعی بود که 
دشمن بعثی در هنگام پاتك با آن مواجه می شد.

3(پوشـش مناسـب پدافنـد هوایـی منطقـه؛ هواپیماه��ای 
دش��من بعثی هن��گام بمب��اران ناچ��ارا باید م��دت مش��خصی را روی 
جزیره آب��ادان پروازکنن��د و این وضعیت میزان آس��یب پذی��ری آنان 
 را به دلی��ل پاتك ه��ای ض��د هوای��ی جنگنده ه��ای ایران��ی افزایش 

می داد.
4(تسلط آتش روی عقبه و خطوط دشمن

5(امکان حفظ غافلگیری؛ اجرای طرح فریب در دیگر مناطق جبهه 
موجب غافلگیری دشمن ش��د. ضمن اینکه دش��من عبور از رودخانه و 
شکس��تن خط دفاعی و تامین منطقه خود را در آن ش��رایط س��خت در 

توانایی نیروهای ایرانی نمی دید.
6(محدود بودن زمین و عمق کم



خبر خبر

محسن بیش��ه معاون مهندسی و توسعه ش��رکت آبفا استان اصفهان 
در مراسم کلنگ زنی خط انتقال و شبکه فاضالب محله ششجوان به 
تصفیه خانه شهر بویین میاندشت که با حضور مقامات محلی صورت 
گرفت گفت : با اجرای شبکه فاضالب محله ششجوان بویین میاندشت 
صد درصد این شهرستان تحت پوش��ش خدمات شبکه فاضالب قرار 
می گیرد. این درحالی است که هم اکنون تنها حدود 7 الی 8 شهر در 
کشورهستند که صد درصد تحت پوشش شبکه جمع آوری فاضالب 

قرار دارند .
وی افزود : در حال حاضر ضریب برخورداری از شبکه فاضالب در کشور 
حدود 37 درصد اس��ت در حالی که این رقم در استان اصفهان حدود 

67 درصد می باشد . 
ش��رکت آبفا اس��تان اصفه��ان درصدد اس��ت ب��ا مش��ارکت بخش 
خصوص��ی و اج��رای تبصره 3 م��اده واحد توس��عه خدمات ش��بکه 
فاضالب را در اس��تان در دس��تور کار ق��رار دهد تا هم��ه متقاضیان 
 بتوانن��د از مزی��ت ه��ای خدم��ات ش��بکه فاض��الب به��ره من��د 

شوند .
بیش��ه اعالم کرد : اگر هم اکنون با اجرای خط انتقال شبکه فاضالب 
محله شش��جوان 100 درصد مردم این ش��هر تحت پوشش خدمات 
 شبکه فاضالب قرار می گیرند به علت حمایت های مسئوالن از اجرای 

پروژه های فاضالب در این نقطه بوده است .
 همچنی��ن با توجه ب��ه اینکه ش��بکه فرس��وده آب این شهرس��تان 
نی��از ب��ه اص��الح دارد انتظار م��ی رود مس��ئوالن محل��ی همکاری 
الزم را ب��ا ش��رکت آبف��ا در اص��الح ش��بکه فرس��وده آب داش��ته 
باش��ند. باتوجه به ب��رودت ه��وا  در این منطق��ه و بارندگی ش��دید 
 باید اج��رای پ��روژه ه��ا در فص��ول گرم س��ال ب��ا نهایت س��رعت 

انجام گیرد .
معاون مهندسی و توسعه شرکت آبفا استان اصفهان گفت : خط انتقال 
و شبکه جمع آوری محله شش��جوان به تصفیه خانه بویین میاندشت 
با اعتباری بالغ بر 30 میلیارد ریال آغاز ش��د همچنین در سال جاری 
بیش از 7 کیلومت��ر لوله گذاری فاض��الب با قط��ر 200 میلی متر با 
 اعتباری بالغ بر 18 میلیارد ریال از منابع عمرانی اجرا گردید و نیز در

 سال جاری 600 فقره انشعاب فاضالب در شهر بویین میاندشت نصب 
و به بهره برداری رسید .بیشه به بهره برداری از چاه شهر افوس اشاره 
کرد و خاطرنشان ساخت : این چاه به عمق 100 متر با دبی تقریبا 10 
لیتر در ثانیه به بهره برداری رسید که این امر به منظور آبرسانی هرچه 

بهتر به مردم این منطقه بوده است .
 ای��ن درحال��ی اس��ت ک��ه در س��ال ج��اری بی��ش از 2 کیلومتر از 
ش��بکه توزی��ع آب بویین میاندش��ت اص��الح ش��د . این پ��روژه به 
جهت کاه��ش هدررف��ت آب در دس��تور کار قرار گرفت ک��ه هزینه 
 آن حدود 500 میلی��ون ریال ب��وده و از اعتب��ارات عمرانی و جاری 

تأمین گردید .

مال باخت��گان پرونده زمین خ��واری خیابان غرضی، ب��ا تجمع مقابل 
دادگستری اصفهان در خیابان نیکبخت، خواس��تار رسیدگی به این 

پرونده شدند.
کارگران ش��رکت مس��کن قدس اصفه��ان در س��ال 1375 زمینی 
را ب��ه مت��راژ 72 ه��زار مترمربع طی چه��ار ق��رارداد از س��ه مالک 
خری��داری کرده ان��د، ام��ا در ح��ال حاضر و ب��ا وجود گذش��ت 20 
س��ال از این موضوع هن��وز زمین های ای��ن کارگران ب��ه آنها تحویل 
 داده نش��ده اس��ت و فروش��ندگان زی��ر ب��ار تحوی��ل ای��ن زمین ها 

نمی روند.
حکم الزام به تحویل این زمین ها به دادگاه ارس��ال  شده، اما این حکم 
نیز از سه سال گذشته تاکنون در دادگاه جریان دارد و دادگاه باید هر 
چه سریع تر رأی خود را در این زمینه صادر کند تا تکلیف زمین های 

کارگران در خیابان غرضی مشخص شود.
باوج��ود رفت وآمده��ای بس��یار و ق��ول دادس��تانی، ای��ن پرون��ده 
هنوز به س��رانجام نرس��یده و حاضران در تجمع نس��بت ب��ه تأخیر 
در اج��رای حکم اعتراض داش��تند. این در حالی اس��ت ک��ه مراحل 
 قضای��ی ای��ن پرونده ت��ا ص��دور حک��م و تعیی��ن اراضی ب��ه پایان 

رسیده است.
 همچنی��ن پی��ش از ای��ن نی��ز امیررض��ا خ��ادم، مع��اون حقوقی،
  امور مجل��س و هماهنگی ام��ور اس��تان های وزارت ورزش جوانان،
  از دس��تگیری یک��ی از زمین خ��واران اراض��ی ورزش��گاه ب��زرگ
  اصفه��ان خب��ر داده و گفت��ه ب��ود: در ادام��ه شناس��ایی و برخورد

 ب��ا زمین خ��واران اراضی ورزش��گاه ب��زرگ اصفهان، س��رکرده باند 
زمین خواری به ن��ام )م.م( با اقدامات متقلبانه و تهیه اس��ناد مجعول 
و تبانی بعض��ی از ادارات دولتی، اقدام به اخذ چهار فقره س��ند جمعا 
در ح��دود 50 هکتار روی اراض��ی دولتی و همچنی��ن اراضی وقف و 
اشخاص کرده اس��ت که پس از بررسی های فراوان و تالش های حوزه 
حقوقی وزارت ورزش و جوانان، اداره کل اصفهان و دادسرای انقالب 
 شهرستان برخوار، نامبرده دستگیر و با قرار بازداشت موقت روانه زندان

 شد.

 بهره مندی 100 درصدی شهر 
بویین میاندشت از خدمات شبکه فاضالب

تجمع  مالباختگان  اصفهان 
در اعتراض به زمین خواری 20 ساله

مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس��المی اس��تان اصفهان 
گفت: امس��ال همدل��ی و همزبانی در ح��وزه آمدن 
فیلم های جشنواره فجر در اصفهان اتفاق افتاد و تمام 
33 فیلمی که در تهران اکران می ش��ود را در اصفهان 

خواهیم داشت.
حجت االسالم و المس��لمین دکتر حبیب رضا ارزانی، 
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی اس��تان اصفهان با 
اشاره به اکران فیلم های جشنواره فیلم فجر در اصفهان 

گفت: امس��ال با عنایت الهی و همدلی و همزبانی در 
حوزه آمدن فیلم های جشنواره فجر در اصفهان اتفاق 
افتاد و شهرداری، شورای شهر، حوزه هنری، اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان و اتاق بازرگانی 
در کنار هم قرار گرفتند و تمام 33 فیلمی که در تهران 

اکران می شود را در اصفهان خواهیم داشت.
 مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی اس��تان اصفهان 
افزود: تنها دو استان خراسان رضوی و اصفهان هستند 

که تمام فیلم های جش��نواره فجر که در تهران اکران 
می شود را در استان خود خواهند داشت.

 وی با بیان اینک��ه تاکنون اس��تقبال از اکران فیلم ها 
بس��یار خوب بوده تصریح کرد: روز جمعه 16 بهمن با 
آغاز اکران فیلم های جشنواره فیلم فجر بیش از نیمی 
از بلیت  های جشنواره فیلم فجر در اصفهان به فروش 

رفته است.
 دکتر ارزانی اظهار کرد: اکران فیلم ها در س��ه سینما 
شامل ساحل، سپاهان و سالن فرشچیان در نوبت های 
نمایش )س��انس های( 18،16، 20 و 22 ش��ب انجام 
می شود و پیش بینی شده اگر استقبال از برخی فیلم ها 
بیشتر شود اکران های دیگری نیز خواهیم داشت؛ چرا 
که دوست داریم شهروندان عالقه مند به حوزه سینما 

از فضای به وجود آمده استفاده کنند.
 مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی اس��تان اصفهان 
پیرامون نحوه حضور اصحاب رسانه در این جشنواره 

بیان کرد: پیش بینی های الزم انجام شده است.
 وی گفت: بدون ش��ک هرکدام از نهادهای همکاری 
کننده در برگزاری جش��نواره فیلم فج��ر در اصفهان 
به تنهایی نمی توانس��تند این فیلم ها را اکران کنند و 
همدلی باعث شد این کار به سرانجام برسد و به دنبال 
آیین نامه ای هس��تیم ت��ا این جش��نواره را به عنوان 

رویداد همه سال در اصفهان داشته باشیم.
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همزمان با ایام دهه فجر اینترنت 383 روستا در اصفهان راه  اندازي 
و تا سال آینده همه روستاهاي اس��تان اصفهان مجهز به اینترنت 

پرسرعت مي شوند.
 محم��ود واعظ��ي ک��ه در شش��مین روز از ده��ه فج��ر

  انقالب اس��المي به منظ��ور افتتاح چندی��ن پروژه ب��ه اصفهان 
سفر کرد، با حضور در روس��تاي هفت  شویه از توابع بخش مرکزي 
شهرس��تان اصفهان، در جمع مس��ئوالن اس��تان و مردم روستا 
اظهار داش��ت: تاکنون 87۹ روس��تا در اس��تان اصفهان مجهز به 
اینترنت شدند واکنون نیز همزمان با ایام دهه فجر اینترنت 383 
 روستا در این اس��تان راه  اندازي و تا س��ال آینده همه روستاهاي

 اس��تان اصفهان مجهز به اینترنت پرس��رعت مي ش��وند.واعظی 
اذعان داش��ت: ب��ا توجه به توافق هس��ته اي و برداش��ته ش��دن 
 تحریم ها، ام��روز روابط ما با دنیا عادي ش��ده و رو به گس��ترش 

است.
وی ابراز امیدواري کرد که دولت بتواند در مسایل اقتصادي، حل 
مشکالت معیشتي مردم و ایجاد اش��تغال در سال آینده گام هاي 
مؤثرتري بردارد و سال آینده سال شکوفایي، رونق اقتصادي و رفع 

بسیاري از مشکالت اقتصادي داخلي باشد.
وزیر ارتباطات و فناوري اطالعات افزود: دولت با این رویداد نشان 

داد که توان حل مشکالت داخلي را نیز دارد و  با همدلي و همزباني 
دولت و ملت مسایل داخلي حل خواهد شد.

وی با اش��اره به اهمیت انتخاب��ات پیش رو، تصری��ح کرد: حضور 
پرش��ور و حداکثري م��ردم در انتخابات زمینه رفع مش��کالت را 

فراهم مي کند.
محمود واعظی خاطرنش��ان کرد: دولت در نظر دارد که ش��کاف 
موجود بین مناطق محروم و روستاهاي کشور را با شهرها و مناطق 

برخوردار به حداقل برساند.
وی انتقال اینترنت به روستاها را از اهداف دولت عنوان کرد و افزود: 
اگر 6 روستاي دیگر استان اصفهان نیز به خطوط مخابراتي متصل 
 شود همه  روستاهاي این استان به سیس��تم هاي ارتباطي وصل 

می شوند و استان اصفهان در این زمینه در کشور پیشتاز خواهد 
بود.

واعظي ب��ا بیان اینک��ه ۹00 میلی��ارد توم��ان اعتبار ب��راي این 
کار در نظ��ر گرفت��ه ش��ده اس��ت، اظهارداش��ت: در 2 س��ال 
گذش��ته حدود 600 میلی��ارد توم��ان هزینه ش��ده و ت��ا پایان 
 دول��ت، همه روس��تاهاي کش��ور مجهز ب��ه اینترنت پرس��رعت 

مي شوند.
وی با بیان اینکه تا کنون 87۹ روس��تا در اس��تان اصفهان مجهز 

ب��ه اینترنت ش��دند، بیان داش��ت: تا نیمه ش��عبان س��ال آینده 
 همه روس��تاهاي اس��تان اصفهان مجه��ز به اینترنت پرس��رعت 

مي شوند.
وزیر ارتباط��ات و فناوري اطالعات یادآور ش��د: اس��تان اصفهان 
همواره یکی از اس��تان های پیش��رفته کش��ور در زمینه فناوری 
 اطالعات بوده و هم��واره نقش قاب��ل توجهی در ای��ن زمینه ایفا 

کرده است.
وی ادامه داد: این اس��تان در زمینه ارتباطات و فناوری اطالعات، 
یکی از استان های پیشرفته به حساب می آید و امید است در آینده 
بسیاری از پروژه ها به صورت پایلوت  در این استان اجرا و از نتایج 

آن در استان های دیگر استفاده شود.
واعظی با اش��اره به اینکه استان اصفهان ش��اهراه مهم ارتباطی و 
فناوری اطالعات کشور است، تصریح کرد: به دنبال آن هستیم که 
استان اصفهان مرکزیت این ش��اهراه را بر عهده گیرد و نقش این 

استان در این زمینه بسیار مهم است.
 وی اف��زود: ما بنا داری��م در آینده اس��تان اصفهان را ب��ه یکی از 
مراکز مهم مخابراتی وICT تبدیل کنیم و عالقه مندی بسیاری 
 در اس��تان اصفهان برای اج��رای فعالیت های فن��اوری اطالعات 

وجود دارد.

با حضور وزیر ارتباطات و فناوري اطالعات:

  ۳۸۳ روستاي استان 
به اینترنت روستایي مجهز شدند

اس��تاندار اصفهان با بیان اینکه توانایی برگزاری 
مطلوب مسابقات ورزشی بین المللی در اصفهان 
وج��ود دارد، گف��ت: آماده هس��تیم ت��ا در فصل 
غیرگردش��گری مسابقات ورزش��ی بین المللی را 

میزبانی کنیم.
رس��ول زرگرپور پس از دی��دار با وزی��ر ورزش و 
جوانان درجم��ع خبرنگاران با اش��اره به دغدغه 
اس��تانداری برای رفع مش��کالت ورزش اس��تان 
اصفهان اظهار داشت: همه تالش ما این است که 
ورزشگاه نقش جهان براساس برنامه زمان بندی 
به پایان برس��د و برنامه ریزی به نحوی است که 

نقش جهان پیش از لیگ پانزدهم افتتاح شود.
وی افزود: در 2 سال گذشته با تالش های صورت 

گرفته فضای خوب و همراه با آرامش��ی بر ورزش 
استان حاکم بوده و باید کاری کنیم که فضای آرام 

و بدون حاشیه همچنان تداوم داشته باشد.
اس��تاندار اصفهان با اش��اره به معیارهای وزارت 
ورزش و جوان��ان ب��رای رده بن��دی ادارات کل 
 اس��تان ها بیان کرد: خوش��حال هس��تیم که در 
رده بندی های انجام شده بر اساس عملکرد، اداره 
کل ورزش و جوانان استان اصفهان از جای هفتم 

به رتبه نخست دست پیدا کرده است.
وی تصریح کرد: م��ا آمادگ��ی آن را داریم که در 
فصل غیرگردش��گری میزبانی مسابقات مختلف 
را برعهده بگیریم، با توج��ه به اینکه اصفهان یک 
برند به ش��مار می رود این توانایی وجود دارد که 

مسابقات بین المللی را به خوبی میزبانی کنیم.
زرگرپور با بیان اینکه اس��تان اصفهان یک استان 
طراز اول در همه زمینه ها محسوب می شود، افزود: 
بسیاری از ورزشکاران کشورهای مختلف به خاطر 
برند اصفهان و اهمیت ویژه این شهر در مسابقات 
ش��رکت می کنند و این یک فرص��ت خوب برای 

استان اصفهان به شمار می رود.
وی با بی��ان اینکه پایی��ن بودن س��رانه ورزش از 
مشکالت مهم ورزش اصفهان است، خاطرنشان 
کرد: میزان س��رانه ورزش��ی اس��تان اصفهان با 
س��ایر اس��تان ها فاصله دارد و بای��د کاری کنیم 
 که س��رانه ورزش��ی در فضای باز و بس��ته استان 

افزایش یابد.

استاندار اصفهان:

اصفهان آماده  میزبانی مسابقات ورزشی بین المللی
 در فصل غیرگردشگری است

رییس کل دادگستری ؛
راه اندازی مجتمع قضایی ویژه جرایم 

اقتصادي در اصفهان 

مدیر باغ تجربه شهرداری اصفهان:
 فضایی پرنشاط  برای سالمندان 

در باغ تجربه مهیا شده است

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان:
بانک اطالعاتی دانش آموزان نیازمند 

اصفهان تهیه شود

مدیرکل بهزیستی استان:
اصفهان به مرکز جامع توانبخشی 

بیماران اعصاب و روان مجهز می شود
رییس کل دادگس��تري اس��تان اصفه��ان، راه اندازی مجتم��ع قضایي 
وی��ژه جرای��م اقتص��ادي در اصفه��ان را در دس��تور کار ق��رار داد 
و اعالم کرد: ب��ه منظور حمای��ت از س��رمایه گذاري و بهب��ود وضعیت 
 کس��ب و کار و ب��ا توج��ه به قط��ب صنعت��ي ب��ودن اس��تان اصفهان، 
راه اندازي و تأس��یس مجتمع قضایي ویژه رسیدگي به جرایم اقتصادي 

امری ضروري است.
وی افزود: خوشبختانه دادگستري اس��تان اصفهان با درک آثار و تبعات 
منفي و مخرب بیکاري در جامعه، با نگرشي مثبت در جهت حل مشکالت 

اقتصادي استان ورود مي کند.
ریی��س کل دادگس��تري اس��تان اصفه��ان، کم��ک دس��تگاه قضایي 
اس��تان به بخش اقتص��ادی و فع��االن آن را ب��ه معناي نادی��ده گرفتن 
قان��ون ندانس��ت و تصری��ح ک��رد: قض��ات مل��زم ب��ه اج��راي قانون 
ب��وده و نگ��رش صحی��ح و تدبی��ر قضای��ي آنه��ا در رس��یدگي ها، 
 بهتری��ن هم��کاري در حمای��ت قضای��ي از س��رمایه گ��ذار و 

بنگاه هاي اقتصادي خواهد بود.
وی از فرهنگ ب��ه عنوان زیربناي اقتصاد یاد کرد و گفت: الزم اس��ت در 
اقتصاد به موضوع فرهنگ به صورت جدي توجه گردد تا کمترین آسیب 

به این بخش وارد شود.
خسروی وفا به بازرگانان و فعاالن اقتصادي توصیه کرد: با در نظر داشتن 
آثار و تبعات انعقاد قراردادها،  ثبت ش��رکت ها و س��ایر ام��ور مرتبط، از 
همراهي و بهره مندي افراد آگاه به مس��ایل حقوق��ي در تنظیم این امور 

غافل نشوند.

مدیر باغ تجربه شهرداری اصفهان گفت: ویژه برنامه های »باغ تجربه« 
به صورت تخصصی، برای ایجاد روحیه ای پرنشاط و همچنین رفاه حال 

سالمندان و بازنشستگان برگزار می شود.
فریبا زارعان گفت: در سال 8۹ با توجه به اینکه جمعیت شهر اصفهان 
به سوی میانس��الی می رفت، س��ازمان فرهنگی – تفریحی شهرداری 
اصفهان اقدام ب��ه احداث ب��اغ تجربه ب��رای گذراندن اوق��ات فراغت 
شهروندان ارشد ش��هرنمود. وی سالمندان را ش��هروندان ارشد شهر 
توصیف کرد که از ویژه برنامه ها و امکانات باغ تجربه بهره می گیرند. وی 
گفت: برگزاری سلسله برنامه های سالمت، آموزش گل کاری در باغچه 
منزل و برگزاری نشست های ادبی از جمله ویژه برنامه های باغ تجربه 
برای سالمندان و بازنشستگان است. مدیر باغ تجربه شهرداری اصفهان 
تاکید کرد: ویژه برنام��ه های »باغ تجربه« به ص��ورت تخصصی، برای 
ایجاد روحیه ای پرنشاط و همچنین رفاه حال سالمندان و بازنشستگان 
برگزار می ش��ود. زارعان خاطرنش��ان ک��رد: تاکنون بازنشس��تگان و 
سالمندان استقبال خوبی از برنامه های باغ تجربه داشته اند و با اتمام 
فصل تابس��تان، برنامه های جدی��دی درنظر گرفته خواهد ش��د. وی 
در پایان با اش��اره به اینکه باغ تجربه ش��هر اصفهان در چهارراه عالمه 
 امینی،  کنارگذر اتوبان ش��هید آقابابایی واقع شده است، اظهارداشت: 
عالقه مندان جهت اطالع از برنامه های این مرکز می توانند با ش��ماره 

تلفن های 3267028۹و 326702۹5 تماس حاصل فرمایند.

 مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: الزم است در آستانه 
عید، بانک اطالعات منسجم و کامل از دانش آموزان نیازمند و بی بضاعت 

در اصفهان به منظور ارسال کمک به گروه های هدف تهیه شود.
محس��ن مومنی در جلسه هم اندیش��ی مس��ئوالن جمعیت هالل احمر 
اصفهان با معاونان آموزش و پرورش و مدیران مراکز خیریه استان اصفهان، 
اظهار داش��ت: تعامل و همکاری خیریه ها و س��ازمان های م��ردم نهاد با 
جمعیت هالل احم��ر نقش مهم و موثری در رفع مش��کالت نیازمندان و 

دانش آموزان بی بضاعت خواهد داشت.
وی تصریح ک��رد: باید تالش کنیم راهکارهای مناس��ب برای کمک های 
حمایتی به دانش آموزان نیازمند و بی بضاعت، اجرایی و عملیاتی شده و با 

برگزاری جلسات مستمر و مداوم بر غنای کار افزوده شود.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان اضافه کرد: به منظور تهیه 
بانک اطالعات منسجم و کامل دانش آموزان نیازمند و بی بضاعت، خواستار 
برنامه ریزی و همکاری بیش��تر خیریه ها، آموزش و پرورش و هالل احمر 

استان برای کمک به گروه های هدف در پایان سال و شب عید هستیم.
وی اعالم کرد: لزوم توجه جدی به دانش آموزان محروم، تشکیل هیئت 
امنا با حضور نمایندگان تمام مراکز خیریه و تش��کیل جلسات مستمر با 

محوریت هالل احمر از اهداف برگزاری این جلسه هم اندیشی است.
مومنی از فعال کردن انجمن های اولیا و مربیان و ساماندهی و جلوگیری 
از پراکندگی کمک به دانش آموزان بی بضاعت خبر داد و گفت: همایش 
کشوری مسئوالن س��ازمان های مردم نهاد و خیریه ها در اسفندماه سال 

جاری به میزبانی جمعیت هالل احمر استان اصفهان برگزار خواهد شد.

 مدیرکل بهزیستی اس��تان اصفهان گفت: اصفهان به مرکز جامع توانبخشی 
بیماران اعصاب و روان مجهز می شود.

سعید صادقی در مراس��م کلنگ زنی مرکز توانبخشی بیماران اعصاب و روان 
اظهار داشت: کلنگ احداث مرکز جامع توانبخشی بیماران اعصاب و روان به 
مناس��بت ایام اهلل دهه فجر در زمینی به مساحت 620 متر مربع و با اعتباری 
بالغ بر 12 میلیارد ریال بر زمین زده ش��د. وی از 182 پ��روژه خدمات دهی 
بهزیستی شهرستان اصفهان به مناسبت دهه فجر خبر داد و بیان داشت: مرکز 
مشاوره ژنتیک با زیربنای 80 متر مربع و اعتباری بالغ بر 700 میلیون ریال از 
بخش خصوصی و مرکز مشاوره روانشناختی عمومی با زیربنای 100 متر مربع 

با اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال از جمله این پروژه هاست.
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان اضافه کرد: مرکز مشاوره تخصصی تربیتی 
با زیربن��ای 100 متر مربع و اعتب��اری بالغ بر یک میلیارد ری��ال نیز از دیگر 

پروژه های افتتاح شده در ایام دهه فجر است.
وی گفت: مرکز مشاوره ژنتیک »آوید« سی و یکمین مرکز مشاوره ژنتیک در 

سطح استان و 13 مرکز در سطح شهرستان اصفهان است.
صادقی افزود: 1۴5 مرکز مشاوره روانشناختی در سطح استان وجود دارد که 
از این تعداد 8۴ مرکز در شهرستان اصفهان مشغول به ارایه خدمت به جامعه 
اس��ت که از این تعداد 35 مرکز در س��طح ش��هر اصفهان خدمات تخصصی 
در زمینه مش��اوره تحصیلی، تربیت��ی و ازدواج و ۴۹ مرکز ب��ا ارایه خدمات 

روانشناختی عمومی به جامعه خدمت رسانی می کند.

با همدلی در استان، جشنواره فیلم فجر اصفهانی شد
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لیگ ایران پشت دیوار بلند نااهلی

سیری در دنیای ورزش

کمیته کارگری و کار آفرینی ستاد دهه فجرانقالب اسالمی استان اصفهان
1-کشورهایي که حضرت امام خمیني )ره( به ترتیب به آنها تبعید شدند کدامند؟ 

3-  تركيه- عراق-فرانسه             4- تركيه- عراق- كویت  1- عراق- تركيه- فرانسه       2-  عراق- كویت-تركيه- فرانسه    
2- اولین مكاني که حضرت امام خمیني )ره( بعد از ورود به ایران به آنجا رفتند کجا بود؟ 

1-  مدرسه عالي شهيد مطهري         2-  بهشت زهرا )س(                    3-  مدرسه علوي                       4-  مدرسه رفاه
3-  جمله " انقالب ما انفجار نور بود " از کیست ؟ 

2-  آیت اهلل خامنه ای                            3-  شهيد بهشتی                      4- شهيد مطهری   1-  امام خمينی )ره(             
4-  حضرت امام خمیني)ره( چه واقعه اي را »انقالب دوم« نامیدند؟ 

1-  فتح خرمشهر               2-  شكست كودتاي نظامي آمریكا در طبس     3-  تسخير النه جاسوسي             4- انقالب فرهنگي 
5- مسجد...... در غرب اصفهان  که از آثار تاریخی دوران  صفوی  است و یكی از پایگاه های انقالب درشهر  اصفهان بوده است.

1-  لنبان                            2-  حكيم                         3- شيخ لطف ا...                       4- سيد
6-  هدف جهاني نهضت امام خمیني )ره( چه بود ؟

1-  ایجاد حكومت اسالمي        2-  مبارزه بر عليه شرق و غرب              3-  تبيين اسالم توسط حوزه هاي علميه      4-  گزینه 2 و 3 
7-  مقام معظم رهبری سال 93 را با عنوان سال »اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و ........... « نام گذاری کردند.

1-  اقتصاد ملی              2-  مدیریت جهادی             3-  جهاد سازندگی                                 4-  حماسه سياسی 
8- حضرت امام خمینی )ره( در بخشی از سخنرانی خود درفرودگاه مهرآباد هنگام ورود به کشور در 12 بهمن 1357 فرمودند: بایدهمه 

این رمزرابفهمیم که.......... رمزپیروزی است؛واین رمزپیروزی را ازدست ندهیم. 
1-   مبارزه با استكبار        2- روحانيت             3- وحدت كلمه                        4 - اتحاد ارتش و مردم

9- حضرت امام خمینی )ره( عبارت مشهور و معروف "من دولت تعیین می کنم! من تو دهن این دولت می زنم! من دولت تعیین می کنم! 
من به پشتیبانی این ملت ، دولت تعیین می کنم!" را درچه تاریخی و در کجا بیان کردند؟ 

1- دوازده بهمن 1357 – فرودگاه مهرآباد                        2-دوازده بهمن 1357 ـ بهشت زهرا
3- بيست و دو بهمن 1357 – مدرسه علوی                                4- نوزده بهمن 1357 – مدرسه علوی

10- فاجعه کشتار مردم بی دفاع در 17 شهریور سال 57 تهران در چه روزی و کدام میدان اتفاق افتاد؟ 
1- روز چهار شنبه - فوزیه           2- روز جمعه  - ژاله           3- روز شنبه - خراسان     4- روز جمعه – بهارستان   

11-  بر اساس قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران رئیس جمهور رئیس ............... می باشد . 
1- قوه مقننه                 2-  قوه مجریه         3- مجمع تشخيص مصلحت نظام     4- قوه قضائيه

12- امام خمینی )ره( ازچه عنوانی برای  روز  22 بهمن  یاد کردند ؟  
1-  ایام اقتدار ملت          2-  یوم اهلل           3- روزهای شكست شيطان       4-  ایام بيداری اسالمی

13- اولین قانون کار پس از پیروزی انقالب اسالمی در چه سالی و توسط چه نهادی تصویب گردید؟
1-1369 مجلس شورای اسالمی   2- 1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام    3-1359مجلس شورای اسالمی     4-1359 مجمع تشخيص مصلحت 

نظام
14- در هفتم اسفند سال 94 ........ دوره انتخابات خبرگان رهبری و ....... دوره انتخابات  مجلس شورای اسالمی برگزار می گردد.

1-هفتمين و هفتمين     2- هفتمين و نهمين         3-ششمين و هشتمين          4-پنجمين و دهمين
لطفاً پس از مشخص شدن جواب  های مسابقه حروف اول جواب های صحيح سوال های 6، 11 ، 1 ، 9 ، 3 ، 10 ، 7 ، 5 ، 12 را كنار هم چيده نتيجه 
در قالب دو كلمه در جلوی رمز جدول نوشته شده و در روز 22 بهمن ماه به غرفه كميته كارگری و كار آفرینی واقع در ميدان امام )ره( روبه روی مسجد 

شيخ لطف اهلل تحویل نمایيد.  به ده ها نفر از افرادی كه جواب صحيح را اعالم نمایند به قيد قرعه جوایز نفيسی اعطاء خواهد شد. 

کد ملینام خانوادگینام
شماره تلفن

همراهثابت

:رمز جدول : 

مسـابقـه  فجـر 37

611193107512
م الف: 32416

 نماینده ایــران درحالی به مصاف نماینده قطــر می رود كه بيش از 
هر زمانی به حمایت هواداران فوتبال نياز دارد.

در چارچــوب مرحله پلــی آف ليگ قهرمانان آســيا تيم های نفت 
 ایــران و الجيش قطر، امروز برابر یكدیگر به ميدان می روند. نفتی ها 
ســال گذشــته هم در همين مرحله با الجيش روبه رو شــدند كه با 
 موفقيت این مرحله را پشــت ســر گذاشــتند، اما مطمئنا شــرایط 

سال گذشته با فصل جاری متفاوت است.
نفت در فصل جاری با مشــكالت مالی روبرو است و چندین بازیكن 
 كليــدی خــود را در نيم فصل از دســت داده اســت، بــا این حال 
عليرضا منصوریان اميدوار اســت تا شــاگردانش بــا ارائه یک بازی 
 متعصبانــه و بــا حمایت تماشــاگران تيمــش را بــه مرحله بعدی 

رقابت های ليگ قهرمانان آسيا ببرد.
اميد اصلی نفتی ها در زمين روی چند محور اســت. نخســت اینكه 
آنها به لحاظ روحی شــرایط بهتری نســبت به حریف قطری دارند 
چراكه ســال گذشــته آنها را حذف كرده اند، دوم اینكه نفتی ها از 
بازیكنان خوب و موثری مثل بيرانوند، ســيدجالل حســينی، وحيد 
 اميری و ارسالن مطهری برخوردارند كه می توانند در شرایط حساس 
به این تيم كمک كنند. وحيد اميری اميد اول گلزنی نفتی ها اســت 

و سيدجالل حسينی مهم ترین اميد نفتی ها در خط دفاعی است.
اما در خارج از زمين منصوریان اميدوار است تا عالقمندان به فوتبال 

تيمش را مقابل نماینده قطر فراموش نكنند. بی شک حضور هواداران 
می تواند فضای روانی را به ضرر تيم قطری و به ســود نماینده ایران 

كند.
 امروز، نفــت نماینده كل ایران اســت و مطمئنــا موفقيت این تيم 

به نام همه ایران خواهد بود. 

نفت - الجیش؛
 یک بار دیگر رنگ ها، رنگ می بازند

 نيم فصــل دوم ليگ برتر فوتبال باشــگاه های ایران 
با عملكرد ضعيف مدعيان قهرمانی همراه شده است.

ليــگ برتــر فوتبــال باشــگاه های ایــران در حالی 
پانزدهمين فصل خود با عنوان حرفه ای را پشــت سر 
می گــذارد كه هر فصل از این رقابت ها حاوی نكات و 
نشانه های فراوانی است كه می توان از آن از هر لحاظ 
)فنی، تاكتيكی، آماری و ...( برداشــت های متفاوتی 

را داشت.
البتــه در ایــن مقــال مهم ترین نكتــه ای كه وجود 
دارد این اســت كه در دور برگشــت رقابت ها همان 
اندازه شــانس تيم های مدعی برای كسب نتایج الزم 
كاهش پيدا می كند و كار این تيم ها دشــوار می شود 
 كه تيم های قعر جدولــی و حتی ميانه جدولی برای 
باقی ماندن در ليگ و رسيدن به ثبات الزم در جدول 
 رده بندی، بيشــترین تالش را انجــام داده و مترصد 
هر فرصتی برای كســب 3 امتياز هر مسابقه خواهند 
بود. در این ميان شاید بهترین گواه این ادعا نتایجی 
باشــد كه در نيم فصل دوم رقابت های امســال رقم 
خورده اســت؛ جایی كه تيم هــای مدعی نتایج بعضا 
عجيبی را كســب كرده و از ســوی دیگــر تيم های 
 قعرنشين دســت به كارهای بزرگی زده و بعضا حتی

3 پيروزی پياپی را نيز به دست آورده اند.
در زیر به نتایج تيم های مدعــی و امتيازاتی كه این 
تيم ها در دور برگشــت رقابت های ليگ برتر كســب 
كرده اند نگاهی می اندازیم و از سوی دیگر نتایج چند 
تيم قعرنشــين كه در نيم فصل دوم، شرایط متفاوتی 

را تجربه می كنند مورد بررسی قرار خواهيم داد:
اســتقالل: آبی پوشــان تهرانی طی 4 هفته از دور 
برگشــت رقابت ها فقط 6 امتياز كسب كرده اند. این 
تيم كــه اوج ناهماهنگی و عدم انســجام را در بازی 
مقابل هم نــام اهوازی تجربه كرد 3 بازی پياپی اخير 
خود را با تساوی پشت سر گذاشته و از 7 هفته فقط 

2 پيروزی به دست آورده است.
 البتــه نكتــه مثبــت اســتقالل در فصــل جاری 
عــدم شكســت ناپذیری ایــن تيــم در 16 هفته از 
رقابت هاســت تا جایی كه شاگردان مظلومی تا هفته 
نوزدهم فقط یک شكســت را تجربه كرده اند. هرچند 
كه این آمار مثبت، باعث احتياط این تيم شده است و 
باعث شده در بسياری از دیدارها،  آبی پوشان از ترس 

شكست نخوردن بازی های تدافعی را ارائه دهند.
البته شــاید مظلومی بهانه هایی داشــته باشد مبنی 
بــر اینكه در نقــل و انتقاالت نيم فصل، مســئوالن 
ایــن تيم عملكرد خوبی نداشــته اند، اما این موضوع 
 نمی تواند به هيچ عنوان به عملكرد ضعيف این تيم در 
دیدار های اخير گذشــته مرتبط باشد و چه بسا اگر 
نتایج اســتقالل پرویز مظلومی در سال های اخير را 

مــرور كنيم، این نتایج برای این تيم خيلی نمی  تواند 
دور از انتظار باشد.

استقالل خوزستان: شاگردان عبدا... ویسی همان 
انــدازه كه در نيــم فصل اول نتایج شــگفت انگيزی 
را كســب كردند، به همان انــدازه در نيم فصل دوم 
رقابت ها دور از انتظار ظاهر شــدند.تيم خوزســتانی 
اگرچــه در بــازی آخر خود بــا گل دقيقه90 موفق 
شــد ســایپا را شكســت دهد اما طی 4 هفته و 4 
 امتياز كســب كرده و در این 4 هفته 2 دیدار را نيز 

با شكست پشت سر گذاشته است.
 ذوب آهن: تيــم اصفهانی نيز شــرایط متفاوتی را 
در نيم فصل دوم پشت سر می گذارد. این تيم 3 بازی 
اخير خود را با تســاوی ســپری كرده و در 5 دیدار 
اخير خود فقط یک مســابقه را بــا پيروزی از ميدان 

ترک كرده است.
ذوب آهن هم مثل اســتقالل از 4 بازی دور برگشت 

فقط 6 امتياز كسب كرده است.
پرســپولیس: تيم برانكو در فصل پانزدهم طی هر 

هفتــه بهتر از هفته گذشــته شــد و روند صعودی 
خوبــی را طی كرد. با این حال شــاگردان برانكو نيز 
دور برگشــت رقابت ها را با نتایجی آغاز كرده اند كه 
 نمی توان به ســبب نتایج فــوق، در آینده این تيم را 

در بين تيم های صدرنشين دید.
پرســپوليس كه از 4 بازی آخر نيــم فصل اول خود 
موفق شــده بود10 امتياز كســب كنــد در 4 بازی 
ابتدایی دور برگشــت فقط در یک بازی رنگ برد را 
دیده و از 3 مســابقه دیگر فقط 3 امتياز به دســت 

آورده است.
سایپا: دیگــر تيمی كه در نيم فصل دوم رقابت ها از 
لحاظ نتایج متحول شــده و نتایج دور از انتظاری را 
كسب كرده می توان به تيم نارنجی پوشی اشاره كرد 
 كه تحت هدایت مجيد جاللی قرار دارد. ســایپا كه

2 بازی اخير خود را واگذار كرده اســت در نيم فصل 
دوم فقط 6 امتياز كسب كرده و از 5 بازی اخير خود 

در 3 مسابقه شكست خورده است.
تراکتورسازی: تيم پرشورها در تبریز پس از تغيير 

در كادرفنی هم نتوانســت موفقيت های فصول اخير 
خود را تكرار كند.

تيم قلعه نویی نيــز از 12 امتياز ممكن در نيم فصل 
دوم رقابت ها فقــط 5 امتياز كســب كرده اند و این 
نشــان می دهد امير این بار دوای درد تراكتور نبود. 
شــاهد این مدعا این اســت كه تراكتورســازی از 6 
 بازی اخير خود فقط 2 بازی را با پيروزی پشــت سر 

گذاشته است.
ســپاهان: در این ميان یک تيم شــرایط متفاوتی 
 دارد و روند ناكامی هایش از همان نيم فصل اول آغاز 
شده اســت. مدعی چند ســال اخير فوتبال ایران و 
 ركورددار قهرمانی در ليگ برتر در فصل جاری عملكرد 
بســيار ضعيفی داشــته تا جایی كه تغيير كادرفنی 
نيز نتوانســت جلوی ایــن ناكامی ها را گرفته و حتی 
با آمدن مربی كروات نيز شــرایط به همان روال قبل 

ادامه پيدا كرد.
سپاهان كه در دیدار با فوالد شكست خورد، 7 هفته 
اســت كه رنگ برد را ندیده و طــی 14 هفته اخير 
فقط یک بار پيروز شــده و به نظر می رسد این تيم با 
 ادامه همين روند نهایتا یكی از عناوین وسط جدول را 
در پایان فصل به خود اختصاص دهد كه این موضوع 
می تواند بدترین شكست برای تيم اصفهانی به شمار 

برود.
کامیابی قعرنشینان

از ســوی دیگر اگر بخواهيم شــرایط نيم فصل دوم 
 برخــی تيم های قعرنشــين را بســنجيم بــه 3 تيم 
خواهيــم رســيد كه هفته هــای موفقی را ســپری 
 می كنند. از یک ســو دو تيم مشهدی یكی )پدیده(

2 هفته پياپی و دیگری )سياه جامگان( 3 هفته پياپی 
 دیدارهای خود را با پيروزی پشــت ســر گذاشته و 
از ســوی دیگر در اهواز، تيم با شــخصيت این شهر 

یعنی فوالد كه انگار از خواب زمستانی بيدار 
شــده است، از 4 دیدار دور برگشت 10 امتياز كسب 
كرده است تا شاگردان اسكوچيچ قهرمان دور برگشت 

رقابت ها باشند.
در این ميان راه آهن نيز در خانه صبا به برتری رسيد 
تا این تيم نيز نشــان دهد حرف های زیادی در آینده 

برای گفتن دارد.
دو نكته آماری جالب:در هفته هجدهم رقابت های 
ليگ برتر 8 تيم باالی جدول نتوانســتند پيروز شوند 
و 8 تيم پایيــن جدول نيز از رقبای خود شكســت 
نخوردند. در هفته نوزدهم این ركورد جالب تر شــد 
و از بيــن 10 تيــم ابتدایی جدول، فقــط یک تيم 
)استقالل خوزستان( به برتری رسيد و از بين 6 تيم 
پایين جدول هيچ تيمی شكســت نخورد و 4 تيم نيز 

با پيروزی به كار خود خاتمه داد.

گزارش آماری از عملكرد عجیب مدعیان قهرمانی در نیم فصل دوم؛

سپاهان یک برد از ۱۴ بازی!
این روزها اخبارجالبی از چين به گوش می رسد. هر روز یک باشگاه چينی خبر 
خرید چند ده ميليون یورویی بازیكن جدیدی را اعالم می كند. از آن ســو در 

فوتبال ایران، خصوصی سازی فقط درحد حرف باقی مانده است.
بحث خصوصی سازی در فوتبال ایران پرونده ای نيست كه به امروز مرتبط شود 
و از مدت ها قبل وجود داشــته اســت. اگرچه هيچ وقت هم به نتيجه نرسيده 

است و همچنان فوتبال ایران، دولتی باقی مانده است. 
 در نيــم ســال اول ســال 94 بــود كــه بحث خصوصی ســازی باشــگاه ها 
 جدی تر از هميشه دنبال شــد اما هرگز به سرانجام نرسيد. مسئوالن سازمان 
خصوصی ســازی كشــور بــا بيــان اینكــه متقاضيــان خرید دو باشــگاه 
اســتقالل و پرســپوليس، اهليــت ندارند، موضــوع واگذاری این دو باشــگاه 
 را منتفــی كردنــد تــا اداره امــور ســرخابی ها بــه دســت وزارت ورزش 
بيفتــد. فوتبال در دنيــا از مدت ها قبل به عنوان پدیده ای پول ســاز معرفی 
شــده كه البته با ساز و كارهای اســتاندارد چنين امری محقق می شود. حق 
پخش تلویزیونی اصلی ترین عامل برای درآمدزایی باشــگاه ها به حســاب می 
آید. فروش البســه، نقل و انتقال بازیكن و فروش بليت، مواردی هســتند كه 
همه و همه به درآمدزایی یک باشــگاه فوتبال كمک می كنند. همين دو هفته 
 قبل بود كه خبری منتشــر شد مبنی بر اینكه آرسنال، رئال مادرید و بارسلونا 
در ســالی كه گذشت100 ميليون پوند ســرمایه از طریق فروش بليت جذب 

كردند. 
وزیر ورزش چند روز پيش گفت پرسپوليس و استقالل هم اكنون بدهی ندارند 
و همچنين گفت وزارت حق ندارد به این دو باشگاه كمک مالی كند چون این 

خالف قانون است. 
آنها كه دل شان برای این دو باشگاه می تپد، كمک كنند. این گفته بدین معنی 
است كه این باشگاه ها باید خودشان درآمدزایی داشته باشند. خب چگونه است 

كه پای این دو باشگاه را در زنجير كرده اند و بعد می گویند بدو.
این دو باشــگاه در صورتی می توانند به درآمدزایی برسند كه از تمامی حق و 

حقوق خود برخوردار شوند. حقوقی كه در سطور باال به آن اشاره شد. 
 اینكــه چينی ها در فصــل نقل و انتقاالت بــاالی100 ميليون یــورو هزینه 
می كنند بی تردید برای باشــگاه های آنان سودآور است. این ارقام یعنی اینكه 
چينی ها در چند ســال آینده فوتبال باشگاهی خود را از آسيا جدا می كنند.
 كمــا اینكه گوانگژو با رهبری مارچلو ليپی قهرمان ليگ قهرمانان آســيا شــد

و امروز هم هدایت این تيم در دستان فيل بزرگ است. 
 فوتبال امروز باشــگاهی ایران به گدایی تماشــاگر افتاده است. چرا پرسپوليس 
در هر بازی باید طبقه دوم را رایگان اعالم كند؟ این یعنی اینكه تيمی كه زمانی 
برای بازی های معمولی خود باالی40 هزار نفر را به ورزشگاه می كشاند امروز 

باید با شرایط ویژه، هوادار را راضی به حضور در استادیوم كند.
اكنون باید پرسيد چرا هوادار به ورزشگاه نمی رود؟ 

چينی ها در این ســال ها رشــد اقتصادی فوق العاده ای داشته اند و مطمئنا 
اگر این پول ها برای آنها بازگشــت نداشت، دســت به این خریدها نمی زدند. 
 اما اینجا حتی به شــركت های خودروسازی نســبت اهليت نداشتن دادند تا 

باشگاه ها همچنان به دست بخش خصوصی نيفتند. 

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 
شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پيمانكاران واجد شرایط واگذار نماید.
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چراغی که به خانه رواست، 
به مسجد حرام است

شرح پریشانی  من...

داستان  

حرف های درگوشی آیا می دانستید بدن انسان این توانایی های خارق العاده را دارد؟
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داستان کوتاهحکایت

گویند روزی شیطان همه جا جار زد که قصد دارد 
از کار خود دست بکشــد و وسایلش را با تخفیف 
 مناســب به فروش بگــذارد. او ابزارهای خود را 

به شکل چشمگیری به نمایش گذاشت. 
این وسایل شامل خودپرســتی، شهوت، نفرت، 
خشم، آز، حسادت، قدرت طلبی و دیگر شرارت ها 
بود. ولی در میــان آنها یکی که بســیار کهنه و 
مستعمل به نظر می رسید، بهای گرانی داشت و 
شیطان حاضر نبود آن را ارزان بفروشد. کسی از 

او پرسید: » این وسیله چیست؟ «
شیطان پاسخ داد: » این نومیدی از توانایی های 

خود و رحمت خدا است. «

آن مرد با حیرت گفــت: » چرا ایــن قدر گران 
است؟ «

شــیطان با همان لبخند مرموزش پاســخ داد: 
»چون این موثرترین وسیله من است.

  هرگاه ســایر ابــزارم بی اثــر می شــوند، فقط
با این وســیله می توانم در قلب انســان ها رخنه 
کنم و کاری را به انجام برســانم. اگر فقط موفق 
شوم کسی را به احســاس نومیدی، دلسردی و 
 اندوه وا دارم، می توانم بــا او هر آنچه می خواهم 

بکنم.
من این وسیله را در مورد تمامی انسان ها به کار 

برده ام. به همین دلیل این قدرکهنه است!« 

فردی چندین ســال شــاگرد نقاش بزرگی بود و 
تمامی فنون و هنر نقاشی را آموخت.

استاد به او گفت که دیگر شما استاد شده ای و من 
چیزی ندارم که به تو بیاموزم!

آن شاگرد نیز فکری به سرش رسید و سه روز تمام 
وقت صرف کرد و یک نقاشی فوق العاده کشید.

و آن را در میدان شــهر قرار داد و مقداری رنگ و 
قلمی نیز در کنار آن گذاشت.

 از رهگــذران خواهش کرد اگــر هرجایی ایرادی 
می بینند یک عالمت × بزنند!

غروب که برگشــت دید که تمامــی تابلو عالمت 
خورده است و بســیار ناراحت و افسرده به استاد 

خود مراجعه کرد و از وی گله مند شد...
استاد شرح ماجرا را پرسید و او دقیقا بازگو کرد و 
اســتاد به او گفت آیا می توانی عین همان نقاشی 

را برایم بکشی؟
شاگرد نیز چنان کرد...

استاد آن نقاشی را در همان میدان شهر قرار داد 
این بار هم رنــگ و قلمی را کنار آن گذاشــت اما 

متنی که در کنار تابلو قرار داده، این بود:
اگر جایی از نقاشــی ایراد دارد بــا این رنگ و قلم 

اصالح بفرمایید...!!!
و غروب برگشــتند دیدند تابلو دســت نخورده 

 مانده است... استاد به شاگرد گفت: تو همه چیز را 
آموختــه ای... این راهم بدان که همه انســان ها 

قدرت انتقاد دارند ولی، جرات اصالح نه...

در انفاق کردن اطرافیان و نزدیکان بر دیگر افراد ارجحیت و الویت دارند.منابع 
طبیعی کشور و نیز امکانات علمی، رفاهی، پزشکی و مانند آن در درجه اول 

باید در اختیار هم وطنانمان قرار گیرد. 
کاربرد: این مثل درباره کســانی به کار می رود که خویشاوند نیازمند را رها 
کرده و به بیگانه خدمت می کنند؛ خانواده خود را در سختی و تنگی نگه داشته 
و خرج دوستان خود را متقبل شده اند؛ همسایه نیازمند خود را نادیده گرفته 

و برای تظاهر، به افراد ناشناس انفاق می کنند.
 بازرگانی نذر کرد برای روشنایی مسجدی که در همسایگی اوست، چهل شب 
شمع هدیه بدهد. همه شب خادم مسجد به سرای بازرگان می شتافت و شمع 
نذری را می گرفت. چهل شب پایان پیدا کرد ولی او همچنان به مطالبه خود 
ادامه می داد و بر سبیل ابرام امام، هر شب به در سرای وی )بازرگان( می رفت 

و به اصرار زیاد شمع نذری را مطالبه می کرد.
 یک شب که بازرگان از ابرام خادم و امام به ســتوه آمده بود، به وسیله خادم 
به امام پیام داد: دیر زمانی است که مدت آن شمع هر شبه به سر آمده است، 
اما شمع هر شبه دیگری دارم که اگر آن نیز به کار آید، بیا و بستان! خادم چون 
این خبر به امام باز گفت، وی برآشفت و پاسخ فرستاد: ای خواجه! ما را معذور 

دار که شمعی که به خانه رواست، به مسجد حرام است.

در آن صبح پاییزی سال 1990 وقتی داشتم جوراب هایم را می پوشیدم، هیچ 
فکر نمی کردم یک جفت جوراب کتان ناقابل بتواند زندگی مرا تغییر دهد.  آن 
روز قرار بود دوستانم به خارج شهر بروند و من قول داده بودم از حیوانات آنها 
مراقبت کنم ولی این حیوانات نه سگ بودند که قرار باشد با آنها بیرون بروم و 

نه گربه که قرار باشد خاک شان را عوض کنم.
 آنها تعدادی مرغ بودند که دوستانم از دامداری صنعتی نجات داده بودند. با 
این حال، با خودم فکر کردم آیا نگهداری از چند تا مرغ می تواند کار سختی 

باشد؟
به خانــه دوســتانم  هنوز چند دقیقه از رسیدنم 

شــدم ایــن جامعه نگذشــته بود که متوجه 
 جالب است. بعضی از مرغی چقــدر پیچیده و 
بعضـــــــی مرغ هــا گســتاخ بودند، 

خجالتی، بعضی سمج و بعضی خیلی شاد.
 یکی از مرغ ها مرتب به جوراب های من که خال های نارنجی داشتند عالقه 
نشان می داد. این مرغ، که اسمش هیلی بود، بد جوری عاشق جوراب های 
من شده بود! او مرتب نوکش را به جوراب های من می مالید و همه جا دنبال 
من می آمد.  من تمام روز مرغ ها را در حال قدقد کردن، شکار غذا در علف ها، 
مشاجره و آرایش کردن تماشا کردم. این مرغ ها دنیای فعالی داشتند که من 

هرگز تصورش را هم نمی کردم.
 عصر آن روز پس از آنکه مرغ ها را به طویله ای که مخصوص خواب شان بود 

بردم، لباس هایم را شستم و روی طناب آویزان کردم.
 صبح روز بعد، هر دو جوراب من ناپدید شده بودند و فقط دو گیره لباس به 

عنوان مدرک جرم باقی مانده بودند.
 خیلی طول کشید تا آنها را پیدا کردم. هیلی نه تنها جوراب ها را دزدیده بود، 

بلکه یک تخم هم گذاشته بود و با دقت دو جوراب را دور آن بسته بود.
  من آنجــا با دهان باز ایســتاده بودم که او ســرش را بــاال آورد و با نگاهی 
 التماس آمیز به من نگاه کــرد. او آن جوراب ها را خواســته و از من 
می خواست که آنها را به او ببخشم. من هم همین کار را کردم.  
از آن روز من دیگر گوشت مرغ و تخم مرغ نخوردم. دیگر 
نمی توانستم رابطه بال ها و پاها و سینه ها در بشقابم را با 
هیلی و دخترهای دیگر از یاد ببرم. پایان غم انگیز داستان 
این است که هیلی خیلی زنده نماند. او که در نتیجه زندگی 
قبلی خود در دامداری صنعتی رنجور و ناتوان شده بود، چند روز پس 
از این ماجرا در خواب مرد. ولی من هرگز او و شوخ طبعیش را فراموش 
نمی کنم و این سوال را با خود به گور خواهم برد که او آن جوراب ها را چطور 

از طناب رخت ها پایین کشیده بود.

 کوهنوردی کــه خیلی به خود ایمان داشــت قصد 
باال رفتن از کوهی را کرد. تقریبا نزدیک قله کوه بود 
 که مه غلیظی سراســر کوه را گرفت. در این هنگام 

از روی سنگی لغزید و به پایین سقوط کرد. 
کوهنورد مرگ را جلوی چشــمانش دید و در حال 

سقوط از صمیم قلب فریاد زد: » خدایا کجایی! «
ناگهان طناب ایمنی که 
او را نگه می داشــت 

دور کمرش پیچید 
 و او را بیــن زمین و هــوا معلق 

نگه داشت.
مه غلیظ بود و او جایـــی را 

نمی دید و نمی توانست عکس العملی انجام دهد. پس دوباره فریاد زد: 
» خدایا نجاتم بده! « صدایی از آسمان شنید که می گفت: 

» آیا تو ایمان داری که من می توانم نجاتت دهم؟ «
کوهنورد گفت: » بله « صدا گفت: » طناب را ببر! «

کوهنــورد لحظــه ای فکر کــرد و ســپس طنــاب را محکم دو دســتی 
 چســبید. صبــح زمانی کــه گــروه نجات بــرای کمــک بــه کوهنورد 
 آمدنــد چیــز عجیبــی دیدنــد؛ کوهنــورد را دیدنــد کــه از ســرمای 
 هــوا یــخ زده بــود و طنابی که بــه دور کمرش بســته شــده اســت را 
دو دستی و محکم چسبیده است ولی او با زمین فقط یک متر فاصله داشت! 
در بسیاری از موارد ادعا می کنیم که ایمان داریم. ولی فقط وقتی ایمان داریم 

که از نتیجه مطمئن باشیم. 
- روزی لقمان به پسرش گفت امروز به تو سه پند می دهم که کامروا شوی:

اول این که سعی کن در زندگی بهترین غذای جهان را بخوری!
دوم این که در بهترین بستر و رختخواب جهان بخوابی!

و سوم این که در بهترین کاخ ها و خانه های جهان زندگی کنی!!!
 پســر لقمان گفت: ای پدر ما یک خانواده بســیار فقیر هستیم، چطور من 

می توانم این کارها را انجام دهم؟
 لقمان جــواب داد: اگر کمــی دیرتر و کمتــر غذا بخوری، هــر غذایی که 

می خوری طعم بهترین غذای جهان را می دهد.
اگر بیشتر کار کنی و کمی دیرتر بخوابی، در هر جا که خوابیده ای احساس 

می کنی بهترین خوابگاه جهان است.
و اگر با مردم دوســتی کنی، در قلب آنها جای می گیری و آن وقت بهترین 

خانه های جهان مال توست.

چشم خود فرش کنم زیر کف پای دگر
بر کف پای دگر بوسه زنم جای دگر

بعد از این رای من اینست و همین خواهد بود
من بر این هستم و البته چنین خواهد بود

پیش او یار نو و یار کهن هردو یکیست
حرمت مدعی و حرمت من هردو یکیست
قول زاغ و غزل مرغ چمن هردو یکیست
نغمه بلبل و غوغای زغن هر دو یکیست
این ندانسته که قدر همه یکسان نبود
زاغ را مرتبه مرغ خوش الحان نبود

چون چنین است پی کار دگر باشم به
چند روزی پی دلدار دگر باشم به
عندلیب گل رخسار دگر باشم به

مرغ خوش نغمه گل زار دگر باشم به
نوگلی کو که شوم بلبل دستان سازش
سازم از تازه جوانان چمن ممتازش

آن که بر جانم از او دم به دم آزاری هست
می توان یافت که بر دل ز منش یاری هست

از من و بندگی من اگر اشعاری هست
بفروشد که به هر گوشه خریداری هست
به وفاداری من نیست در این شهر کسی
بنده ای همچو مرا هست خریدار بسی
مدتی در ره عشق تو دویدیم بس است

راه صد بادیه درد بریدیم بس است
قدم از راه طلب باز کشیدیم بس است
اول و آخر این مرحله دیدیم بس است
بعد از این ما و سر کوی دل آرای دگر
با غزالی به غزل خوانی و غوغای دگر

ادامه دارد...

ایمان واقعی... جوراب هایی که زندگی مرا تغییر دادند

ضربان قلب می تواند آینده را پیش بینی کند
قلب شما نمی داند چه زمانی قرار است ازدواج کنید و یا چه 
اندازه باید مالیات دهید، اما بررسی های اخیر نشان می دهد 
که ضربان قلب افراد می تواند بدون هیچ نشــانه ای، آینده 
را پیش بینــی کند. قلب می تواند تشــخیص دهد که یک 
 اتفاق هیجان انگیز و یا یک مشکل در راه است. پس به ندای 

قلب تان توجه کنید.
مردمک چشم عاشق  بودن تان را فاش می کند

اگر می خواهید عشق تان را از کسی مخفی کنید، وقتی او 
نزدیک شماست در جایی با نور کم بایستید، زیرا عاشق بودن 

باعث گشاد شدن مردمک چشم می شود. 
در این جاســت که باید از سیســتم عصبی سمپاتیک تان 
ممنون باشید. این سیســتم، کنترل کننده اتساع مردمک 

است. 
نه تنها زمان دلبســتگی به دیگران این اتفاق در شــما رخ 
می دهد، بلکه خیره شدن به زیبایی ها مانند منظره طلوع 

خورشید نیز مردمک ها را متسع می کند.

چشم ها می توانند آمدن بهار را پیش بینی کنند
شاید به ظاهر، آب و هوا هنوز ســرد و آزاردهنده باشد، اما 
آلرژی های زودهنگام خبر از آمدن روزهای گرم تر می دهند. 
قبل از تغییر آب و هوا، گرده گیاهان در هوا زیاد می شود و 

باعث خارش و آبریزش چشم ها و بینی می شود.
میگرن می تواند تغییرات شدید دمایی را نشان دهد

بســیاری از افراد مبتال به میگرن، به تغییرات شدید دمایی 
حســاس اند. این تغییرات دمایی سبب عدم تعادل در مواد 
شیمیایی مغز از جمله سروتونین شده و باعث بروز سردرد 

می شود.
دستگاه گوارش می تواند به شما نیروی فوق العاده 

بدهد
وقتی مغز از طریق سیستم عصبی سمپاتیک پیام هشدار را 
دریافت می کند، آدرنالین ترشح شده و ضربان قلب و میزان 
تنفس افزایش پیدا می کند، مردمک ها اتساع یافته و از همه 
مهم تر دستگاه گوارش خاموش می شود و به عضالت اجازه 

می دهد با یک نیروی باورنکردنی منقبض شوند. 

زندگی را باید همانند بخاری های نفتی ساخت...
هر از گاهی به آن سر زد، زیر نظر داشت که مبادا 
نفتش تمام شود و سرمای روزگار بند بند وجودش 
را به لرزه در آورد. باید به آن سر زد، سرزد تا مبادا 
جلوی راهش را چیزی گرفته باشد که دوده بزند و 

دنیایش را سیاه کند... 
 گاهی باید حــواس مان بــه زندگی باشــد تا با 
بی مهری مــردم بخاری هــای دل مان خاموش 
نشود. گاهی باید حواس مان به آدم های کنارمان 

باشد، تا جلوی راه را نگیرند. 
و زندگی مان را سیاه نکنند. 

» گاهی باید از این مردم ترسید «
 - با هم باشــید اما بگذارید در با هم بودن شــما، 

فاصله ای باشد... 
و بگذارید نسیم در میان شما بورزد... 

یکدیگر را دوست بدارید، اما از عشق زندانی برای 
یکدیگر نسازید... 

بگذارید عشق، جایی، در ساحل روح تان باشد... 
 پیمانه های یکدیگر را پر کنید، اما از یک پیمانه 

ننوشید... 
از نان خود به یکدیگر ارزانی کنید، اما از یک قرص 

نان نخورید... 
 با هم بخوانید و برقصید و شــادکام باشــید، اما 

به حریم تنهایی یکدیگر تجاوز نکنید... 
همچون تارهای عود باشید که جدا از هم، اما با یک 

نوا مترنم می شوند... 
 قلب های تان را به هم هدیه کنید، اما یکدیگر را 

به اسارت در نیاورید. 
 - مــن خدایی دارم، کــه در این نزدیکی اســت 
نه در آن باالها، مهربان، خوب، قشنگ، چهره اش 

نورانیست. 
گاه گاهی ســخنی می گوید، با دل کوچک من، 
ساده تر از سخن ساده من او مرا می فهمد، او مرا 

می خواند، او مرا می خواهد.

خواندنی
نکته های کوچک زندگی 

- دیگران را مالمت نکن. 
- مسئولیت های زندگیت را خودت بپذیر. 

- حداکثر استفاده را از شرایط بد بکن. 
- همه لباس هایی را که ظرف ســه سال گذشته 

نپوشیده ای، به خیریه ببخش. 
- طوری زندگی کن که هر وقت فرزندانت خوبی، 

مهربانی و بزرگواری دیدند، به یاد تو بیفتند. 
 - از شوخ طبعی خود برای خنداندن استفاده کن، 

نه برای سوء استفاده. 
- از دیگران شکایت نمی کنم. 
بلکه خودم را تغییر می دهم؛ 

چرا که کفش پوشــیدن راحت تر از فرش کردن 
دنیاست... 

- برای آنکه قهرمان باشــی، باید خــودت را باور 

داشته باشــی، حتی زمانی که هیچ کس دیگری 
تو را باور ندارد!

- وقت خودت را تلف ماتم گرفتن برای اشتباهات 
گذشته ات نکن... 

-با انگیزه و با اراده از همین االن شروع کن... 
- بهتر اســت گاهی همه چیز را به حال خود رها 

کنیم. 
 - ثروتمنــد نیســتید تــا زمانــی کــه چیزی 

داشته باشید که پول قادر به خریدنش نباشد. 
- خدایا کمکم کن!

-پیمانی کــه در طوفان با تو بســتم؛ در آرامش 
فراموش نکنم... 

- بسیاری از مشکالت را نباید حل کرد بلکه باید 
منحل کرد؛ زیرا زاییده ذهن ماست!!!

- همیشه با افکار زیبایت زندگی کن... 

هنر نقاشیابزار گران شیطان
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حصر وراثت
11/340 آقای حمیدرضا رحمانی با وکالت از طرف احمدرضا شفیع بشناسنامه 
شماره 402 به شرح دادخواست به کالس��ۀ 548/94 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ناصر شفیع ریزی 
بشناس��نامه 2825 در تاریخ 1393/10/04 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- محمدشفیع فرزند ناصر 
ش.ش 1386 ت. ت 1335 صادره از آبادان )پس��ر متوفی( 2- غالمرضا شفیع 
ریزی فرزند ناصر ش.ش 3060 ت. ت 1336 صادره از آبادان )پس��ر متوفی( 
3- احمدرضا ش��فیع فرزند ناص��ر ش.ش 402 ت. ت 1339 صادره از آبادان 
)پسر متوفی( 4- حمیدرضا شفیع فرزند ناصر ش.ش 352 ت. ت 1350 صادره 
از آبادان )پسر متوفی( 5- مجید ش��فیع ریزی فرزند ناصر ش.ش 129 ت. ت 
1363 صادره از لنجان )پسر متوفی( 6- سکینه شفیع فرزند ناصر ش.ش 1058 
ت.ت1342 صادره از آبادان )دختر متوفی( 7- عفت شفیع ریزی فرزند ناصر 
ش.ش 586 ت. ت 1344 صادره از آبادان )دختر متوفی( 8- معصومه ش��فیع 
فرزند ناصر ش.ش 165 ت. ت1349 صادره از آبادان )دختر متوفی( 9- نصرت 
ریزی حسن زاده فرزند حسین ش.ش 353 ت. ت 1319 صادره از آبادان )همسر 
متوفی( والغیر. . اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت 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 واال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف:1208شعبه پانزدهم حقوقی شورای حل اختالف لنجان
حصر وراثت

11/341 آقای محمدعلی کریمی دارای شناسنامه شماره 7 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 517/94 ش2 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که ش��ادروان اقدس صفری بشناس��نامه 424 در تاریخ 
85/11/01 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به:دو پس��ر به نامهای 1- حسین کریمی حسن آبادی به شماره 
شناس��نامه 1180029811 و 2- محمدعلی کریمی به ش��ماره شناس��نامه 7 
و چهاردختر به نامهای 1- لیال کریمی حس��ن آبادی به ش��ماره شناس��نامه 
1180001915 و 2- مرضی��ه کریمی حس��ن آبادی به ش��ماره شناس��نامه 
1180029828 و 3- فاطم��ه کریم��ی حس��ن آبادی به ش��ماره شناس��نامه 
1180129393 و 4- مرجان کریمی به ش��ماره شناس��نامه 1180074051 و 
همس��رش به نام جواد کریمی حسن ابادی به ش��ماره شناسنامه 2 و مادرش 
به نام شهربانو رمضانی به شماره شناس��نامه 4 و پدرش به نام مراد صفری 
به شماره شناسنامه 137 والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت 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 واال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 912 شعبه دوم شورای حل اختالف اردستان 

اخطار اجرایی
11/342ش��ماره:165/93 به موجب رای ش��ماره 238 تاریخ 93/6/31 حوزه 
زواره شورای حل اختالف شهرستان زواره که قطعیت یافته است محکوم علیه 
آقای رجبعلی محمدی فرزند رضاعلی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت 
مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و نیز به پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ صدور چک )90/10/29( لغایت زمان وصول محکوم به اجرای 
نرخ تورم اعالمی از س��وی بانک مرکی جمهوری اسالمی ایران که دایره اجرا 
محاسبه می نماید و هم چنین به پرداخت مبلغ چهارصد و سی و پنج هزار ریال 
بابت هزینه دادرسی در حق خواهان رس��ول گنجی زاده فرزند عبدالحسین به 
نشانی زواره و خیابان منتظری جنب بازار منزل شخصی و پرداخت نیم عشر 
در حق صدوق دولت به مبلغ )دو میلی��ون و پانصد هزار ریال(. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا 

اعالم نماید.م الف:913 شعبه اول مجتمع شماره یک بخش زواره 
مفادآرا

11/256 شماره: 139460302028000389 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ش��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در اداره ثبت 
اسناد و امالک کوهپایه آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی برابر 
رای شماره 139360302028001269 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رس��می مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کوهپایه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حس��ین 
دهقانی معینی فرزند محمد به شماره شناسنامه 4 صادره از سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 263/32 متر مربع احداثی در قسمتی از پالک 
21 فرعی از 321 اصلی واقع در میر لطف اله بخش 19 ثبت اصفهان خریداری از 
مالک رسمی به موجب سند رسمی شماره 6202 مورخ 1379/02/25 دفترخانه 
55 اصفهان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 31916 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/11/20 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/12/05 

رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه
مفاد آرا

11/255  ش��ماره:139460302028000387 هی��ات موض��وع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و شاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره 
ثبت اس��ناد و امالک کوهپایه آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139360302028001271 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کوهپای��ه تصرفات مالکانه بالمع��ارض متقاضی آقای 
عباس دهقانی معینی فرزند محمد به شماره شناس��نامه 2 صادره از نائین کد 
ملی 1249637058 در سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه به مساحت 
263/22 متر مربع احداثی در قسمتی از پالک 21 فرعی از 321 اصلی واقع در 
مزرعه میر لطف اله بخش 19 ثبت اصفهان خریداری متقاضی به موجب سند 
رسمی شماره 6202 مورخ 1379/03/25 دفترخانه 55 اصفهان محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م الف 31917
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/11/20 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/12/05 

رئیس ثبت اسناد و امالک  کوهپایه 
آگهی اصالحی ابالغ اخطاریه

شماره پرونده: 9204002127000041/1 شماره بایگانی پرونده: 9200041 

شماره آگهی ابالغیه: 139403802127000059 آگهی اصالحی ابالغ اخطاریه 
ماده 101 آئین نامه اجرا پیرو آگهی ابالغ اخطاریه 139403802127000044 
مورخ 1394/08/14 بدینوسیله به آقای حس��نعلی خراجی فرزند مصطفی به 
شماره شناس��نامه 2 صادره از شهرضا و ش��ماره ملی 1199527823متولد 
1335 که طبق آدرس متن س��ند ساکن شهرضا روس��تای منوچهر آباد منزل 
شخصی و طبق تقاضانامه صدور اجرائیه ساکن اصفهان خیابان هزار جریب 
کوی آزادگان پالک 53 که برابر اعالم اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان امکان 
ابالغ واقعی در آدرس تقاضانامه به ش��ما وجود نداش��ته است ابالغ می شود 
در موضوع پرونده های اجرائی به ش��ماره بایگان��ی 9200041 و 9200043 
الی 9200046 و 9200093 له بانک کش��اورزی شعبه ش��هرضا و علیه شما 
بدینوس��یله به ش��ما ابالغ می گردد مبلغ ارزیابی تمامت ششدانگ پالک ثبتی 
شماره 76/297 واقع در مهیار بخش یک ثبتی شهرضا و اعیانی ها و مستحدثات 
و تجهیزات و تاسیسات و چاه آب با توجه نظریه اصالحی کارشناسان رسمی 
دادگستری از مبلغ سی و شش میلیارد و هشتصد صدو چهار میلیون و نهصد 
هزار ریال به مبلغ سی و ش��ش میلیارد و یکصد و چهار میلیون و نهصد هزار 
ریال اصالح می گردد لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی معترض می باشید، اعراض 
کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ انتشار آگهی به ضمیمه فیش بانکی 
دستمزد کارشناس تجدید نظر به مبلغ چهل میلیون ریال به واحد اجرای اسناد 
رسمی واقع در اداره ثبت اسناد ش��هرضا تسلیم نمایید. ضمنا به اعتراضی که 
خارج از موعد یا فاقد فیش دستمزد کارشناس تجدید نظر باشد ترتیب اثر داده 
نخواهد ش��د. این آگهی یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان جهت 
ابالغ به شما درج و منتشر می گردد.محمد مهدی یوسفیان مسئول واحد اجرای 

اسناد رسمی شهرضا
ابالغ رای

ش��ماره   9409970354801330 دادنام��ه: ش��ماره   11 /343
پرونده:9309980362101047 ش��ماره بایگانی شعبه:940179 شاکی: آقای 
غالمرضا رحیمی فرزند رجبعلی به نشانی شهرس��تان اصفهان – خ.زینبیه – 
چهارراه بنایی – جنب پست بانک متهم: آقای رضا بهرمند به نشانی شهرستان 
اصفهان اتهام:ایراد صدمه بدنی غیرعمدی گردشکار: دادگاه با بررسی مجموع 
اوراق و محتوی��ات پرونده کفایت و ختم رس��یدگی را اعالم و با اس��تعانت از 
خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به انشاء و صدور رای مینماید. رای دادگاه: 
در خصوص اتهام آقای رضا بهره مند فرزند سعید دائر بر ایراد جرح عمدی با 
چاقو نسبت به آقای غالمرضا رحیمی اندوانی فرزند رجبعلی با توجه به شکایت 
شاکی خصوصی و گزارش واصله از مرجع انتظامی و گواهی پزشکی قانونی و 
متواری شدن متهم و عدم دفاع وی در دادسرا و دادگاه با وصف ابالغ قانونی و 
سایر قرائن و امارات مضبوط در پرونده دادگاه بزه انتسابی به متهم را محرز و 
مسلم دانسته با استناد به مواد 448و488و549و558و559و708و709و710 
قانون مجازات اسالمی و 614 قانون تعزیرات مصوب سال 75 متهم موصوف 
را به پرداخت نیم درصد دیه کامل بابت تورم پشت سر و یک و نیم درصد دیه 
کامل به جهت جراحت متالحمه کف دس��ت چپ و یک و نیم درصد دیه کامل به 
جهت جراحت متالحمه خلف ش��انه چپ و یک و نیم درصد دیه کامل به جهت 
جراحت متالحمه آسیب مفصلی شانه چپ در حق شاکی خصوصی محکوم می 
نماید )ضمنا شاکی جهت تعیین ارش پارگی تاندون باز کننده انگشت اول دست 
چپ و تعیین ارش تورم و ارش آسیب کپس��ول مفصلی مراجعه ننموده است( 
و به جهت جنبه عمومی جرم متهم را به تحمل دو س��ال حبس تعزیری محکوم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ در همین دادگاه قابل 
واخواهی است.م الف:32009 شعبه 122 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)122 

جزایی سابق(
ابالغ رای

ش��ماره   9409970350501734 دادنام��ه: ش��ماره   11 /344
پرونده:9409980350500742 شماره بایگانی شعبه:940819 خواهان: آقای 
اکبر گویا فرزند عباسقلی به نشانی اصفهان – چهارباغ عباسی – روبروی هتل 
عالی قاپو – کبابی و بریانی اکبر مشتی – پ5- کدپستی 8144913743 – تلفن 
هم��راه 09372471671 خواندگان: 1- آقای آرام نجمی فرزند ش��یرمحمد به 
نشانی اصفهان – شاپور جدید – خ.امیرکبیر – شهرک نمایشگاهی – نمایشگاه 
آرام – کدپستی 8139965881، 2- آقای مهدی دادخواه تهرانی فرزند محمدعلی 
به نش��انی اصفهان – رهنان – ش��ریف ش��رقی – جنب مبل پیام – کدپستی 
8197148541 خواس��ته ها: 1- مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه 2- مطالبه وجه 
چک 3- مطالبه خس��ارت دادرسی 4- تامین خواس��ته دادگاه نظر به اوراق و 
محتویات پرونده و با اس��تعانت از خداوند متعال ختم رس��یدگی را اعالم و به 
شرح ذیل مبادرت به صدور و انشا رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی 
خواهان آقای اکبر گویا فرزند عباسقلی به طرفیت خواندگان آقای آرام نجمی 
فرزند ش��یرمحمد و آقای مهدی دادخواه تهرانی فرزند محمدعلی به خواسته 
مطالبه مبلغ 225/000/000 ریال به اس��تناد یک فقره چک به شماره 137042 
به تاریخ 1394/12/15 و گواهی های عدم پرداخت بانک محال الیه دادگاه نظر 
به دادخواست تقدیمی خواهان و تصویر مصدق مستندات ابرازی خواهان که 
داللت بر اشتغال ذمه خوانده نسبت خواهان مینماید و نظر به اینکه خواندگان با 
وصف ابالغ قانونی در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی در قبال دعوی 
خواهان به عمل نیاورده اس��ت فلذا دعوی خواهان را به نظر ثابت دانس��ته و 
مستندا به مواد 198و515و519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310و313 
قانون تج��ارت و تبصره الحاق��ی به م��اده 2 قانون چک حکم ب��ه محکومیت 
خواندگان به پرداخت مبلغ 225/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 
7/405/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت دیرکرد وفق شاخص اعالمی 
بانک مرکزی از تاریخ صدور چکها لغایت زمان پرداخت وجه در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در 
این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر 
استان اصفهان می باشد.م الف:32014 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رای
ش��ماره   9409970354801293 دادنام��ه: ش��ماره   11 /345
پرونده:9309980359501616 ش��ماره بایگانی شعبه:940592 شاکی:خانم 
نادیا حاتمی فرزند علی به نشانی شهرستان اصفهان – بلوار کشاورز – بلوار 
گلها – فرعی4- مجتمع بهار – ط.دوم – واحد4 متهم: آقای محمدمهدی وکیلی 
فرزند علی اصغر به نش��انی مجهول المکان اتهام: خیانت در امانت گردشکار: 
دادگاه پس از بررس��ی محتویات پرونده ختم رس��یدگی اعالم به ش��رح زیر 
مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص ش��کایت خانم نادیا 
حاتمی علیه آقای محمدمهدی وکیلی فرزند علی اصغر دائر بر خیانت در امانت 
نسبت به 13 فقره چک از حساب جاری 14484078700351 عهده بانک انصار 
ش��عبه امام علی)ع( خیابان ش��مس آبادی در تاریخ 93/4/25 با توجه به اینکه 
شاکیه دلیلی بر امانتی بودن چکهای موصوف در نزد مشتکی عنه ارائه نکرده 
است و حسب اظهارات خودش چکها را به صورت سفید امضاء صادر کرده و 
در اختیار مشتکی عنه قرار داده و به مشتکی عنه اجازه داده که آنها را پر و تکمیل 
کند و به طلبکاران خرج نماید بنابراین دادگاه به لحاظ عدم کفایت ادله اثبات جرم 
و عدم احراز وقوع بزه و استنادا به اصل 37 قانون اساسی و اصل کلی برائت 
و مواد 120 قانون مجازات اسالمی و ماده 40 قانون آیین دادرسی کیفری رای 
بر برائت مش��تکی عنه صادر و اعالم می گردد رای صادره حضوری و ظرف 
20 روز پس از ابالغ در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان قابل اعتراض است.م 

الف:32008 شعبه 122 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)122 جزایی سابق(
ابالغ رای

ش��ماره   9409970350201352 دادنام��ه: ش��ماره   11 /347
پرونده:9409980350200373 شماره بایگانی شعبه:940429 خواهان: آقای 
منصور پهلوان به نشانی بوشهر – بندر گناوه – روستای محمدصالحی –منزل 

ش��خصی خواندگان: 1- آقای علیرضا ع��رب تبار به نش��انی مجهول المکان 
2- آقای غالمرضا ترابیان به نشانی اصفهان – بزرگمهر – کوچه شهرستانی – 
پالک88 خواسته: اعتراض ثالث اجرایی دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: 
در خصوص اعتراض ثالث اجرایی آقای منصور پهلوان فرزند حیدر به طرفیت 
آقایان 1- غالمرضا ترابیان 2- علیرضا عرب تبار نسبت به توقیف یک دستگاه 
پژو پارس به ش��ماره انتظامی 271ل12ایران11 با توجه به محتویات پرونده 
و باتوجه به تصویر مصدق مبایعه نامه عادی مورخ��ه 91/10/5 و وکالتنامه 
رس��می به ش��ماره 8783-90/12/27 و بیمه نامه بدنه صادره در خصوص 
خودروی مذکور از معت��رض ثالث اجرایی به تاری��خ 91/10/26 و با توجه به 
اظهارات معترض ثالث مبنی بر اینکه خودروی را در مورخه 91/10/5 از فردی 
به نام جالل محمدیان خریداری و او ه��م از آقای علیرضا عرب تبار خریداری 
کرده اس��ت و با توجه به تعیین وقت رس��یدگی و ابالغ آن به خواندگان و عدم 
حضورشان و عدم ارسال الیحه دفاعیه در جلسه دادرسی و بالتعرض گذاشتن 
ادعای خواهان اعتراض را محمول بر صحت دانس��ته و مس��تندا به ماده 147 
قانون اجرای احکام مدنی حکم به رفع توقیف از خودروی به ش��ماره انتظامی 
فوق االشعار صادر می نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت 20 روز از 
تاریخ ابالغ دادنامه قابل واخواهی در محکم��ه صادر کننده رای بوده و پس از 
20 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان اصفهان 

می باشد.م الف:32021 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ رای

ش��ماره   9409970354801298 دادنام��ه: ش��ماره   11 /346
پرونده:9409980360100766 ش��ماره بایگانی شعبه:940900 شاکی: آقای 
ابراهیم رضائی فرزند اس��فندیار به نشانی شهرس��تان فالورجان – خ.بقیع – 
روبروی اداره اوقاف – مجتمع رز2- ط.چهارم متهم: آقای مرتضی فیروزی 
به نشانی مجهول المکان اتهام: جعل گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات 
پرونده ختم رسیدگی اعالم به ش��رح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای 
دادگاه: در خصوص اتهام آقای مرتضی فیروزی فرزند مصطفی دائر بر جعل 
در س��ند عادی با توجه به ش��کایت آقای ابراهیم رضایی و گزارش واصله و 
تحقیقات انجام شده و نظریه کارشناس رس��می به شرح برگه 35 پرونده دائر 
بر جعلی بودن امضای منتسب به شاکی در ذیل صورتجلسه مورخه 93/1/30 
هیئت مدیره شرکت حمل و نقل پیک راه اصفهان به شماره ثبت 10727 که طی آن 
شاکی را به عنوان نماینده شرکت و نائب رئیس هیئت مدیره به اداره ثبت شرکتها 
معرفی نموده اند در حالی که ش��اکی در آن زمان در جلسه حضور نداشته و 
صورت جلسه را امضاء نکرده اس��ت و اظهارات متهم دیگر به نام آقای جاوید 
محمدی که در مورد وی از طرف بازپرس دادسرا قرار منع تعقیب صادر گردیده 
است و متواری شدن متهم و عدم دفاع وی باوصف ابالغ قانونی و نشر آگهی در 
روزنامه و سایر قرائن و امارات مضبوط در پرونده دادگاه بزه انتسابی به متهم 
را محرز و مسلم دانسته با اس��تناد به ماده 536 قانون تعزیرات مصوب سال 
75 متهم موصوف را به پرداخت دوازده میلیون ریال جزای نقدی به جهت جعل 
و پرداخت دوازده میلیون ریال جزای نقدی به جهت اس��تفاده از سند مجعول 
محکوم می نماید و صورتجلسه مذکور باطل و فاقد اعتبار اعالم می گردد رای 
صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ در همین دادگاه قابل اعتراض است.م 

الف:32012 شعبه 122 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)122 جزایی سابق(
ابالغ رای

ش��ماره   9409970352201544 دادنام��ه: ش��ماره   11 /348
پرون��ده:9409980352200822 ش��ماره بایگانی ش��عبه:940943 خواهان: 
ش��رکت احرار س��پاهان س��هامی خاص با مدیر عاملی آقای اکبر صابری با 
وکالت آق��ای مهدی قربانی��ان کردآبادی فرزن��د احمد به نش��انی اصفهان – 
خیاب��ان بزرگمهر – خیابان آراس��ته – مجتمع تج��اری اداری تندیس – طبقه 
س��وم – واحد34 خواندگان: 1- ش��رکت مانی گس��تر کبیر کویر یزد سهامی 
خاص به نشانی تهران – خیابان مالصدرا – خیابان ش��یراز شمالی – کوچه 
شهریار – پالک9- واحد3، 2- شرکت صنایع کاش��ی اصفهان سهامی عام با 
وکالت الهه السادات مبلغ به نشانی اصفهان – خ.جی – روبروی نمایندگی ایران 
خودرو – دفتر وکالت 3- آقای ف��رزاد نورانی دارآباد  فرزند علی به نش��انی 
مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه وجه چک 
3- مطالبه خسارت دادرسی گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در 
خصوص دادخواست شرکت احرار سپاهان سهامی خاص با مدیرعاملی آقای 
اکبر صابری با وکالت آقای مهدی قربانیان به طرفیت شرکت مانی گستر کبیر 
کویر یزد س��هامی خاص و آقای فرزاد نورانی دارآباد فرزند علی به خواسته 
مطالبه وجه یک فقره چک به ش��ماره 805875840 م��ورخ 94/1/20 به مبلغ 
300/000/000 ریال عهده بانک مسکن و هزینه دادسی و خسارت تاخیر تادیه 
با توجه به متن دادخواس��ت تقدیمی و فتوکپی مصدق مدارک استنادی و اینکه 
خواندگان با وصف ابالغ قانونی جهت دفاع از برائت ذمه خود اقدامی ننموده اند 
و بقاء اصل چک در دست خواهان و سایر محتویات پرونده خواسته خواهان 
حمل بر صحت تلقی شده و خواندگان به طور تضامنی مشغول الذمه بوده لذا 
مستندا به مواد 198و199و303و305و306و502و515و519و522 از قانون 
آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و مواد 249و310و313 از قانون تجارت و 
تبصره ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه آن خواندگان به طور تضامنی 
به پرداخت مبلغ 300/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 9/930/000 
ریال بابت هزینه دادرس��ی و مبلغ 8/400/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و 
خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید تا وصول اصل چک طبق شاخص بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران که اجرای آن به عهده واحد اجرای احکام می 
باشد در حق خواهان محکوم می گردد و در مورد خواسته خواهان به طرفیت 
شرکت صنایع کاشی اصفهان سهامی عام با وکالت خانم الهه السادات مبلغ به 
خواسته فوق الذکر با عنایت به اینکه ظهرنویسی فقط توسط امضاء قابل قبول 
است و ظهر چک توسط شرکت فوق الذکر امضاء نشده دعوی خواهان موجه 
و مقرون به صحت نبوده و مس��تندا به ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی 
مصوب 1378 حکم برائت ذمه شرکت فوق التوصیف از ادعای خواهان صادر 
و اعالم می گردد و قرار تامین راجع به خوانده مذکور نیز مستندا به ماده 118 
قانون اخیرالذکر مرتفع می گردد رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین محکمه می باشد.م الف:32027 شعبه 22 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
ابالغ رای

ش��ماره   9409970350601663 دادنام��ه: ش��ماره   11 /349
پرونده:9409980350600658 شماره بایگانی شعبه:940739 خواهان: آقای 
اکبر گویا فرزند عباسقلی به نشانی اصفهان – چهارباغ عباسی – روبروی هتل 
عالی قاپو- کبابی و بریانی اکبر مش��تی – پ5- کدپستی 8144913743 تلفن 
همراه:09372471671 خوانده: آقای آرام نجمی فرزند ش��یرمحمد به نشانی 
مجهول المکان خواس��ته ها: 1- مطالبه خسارت دادرس��ی 2-مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه 3- مطالبه وجه چک دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: 
در خصوص دعوی آقای اکبر گویا فرزند عباسقلی به طرفیت آقای آرام نجمی 
فرزند شیرمحمد به خواسته مطالبه مبلغ 590/000/000 ریال وجه چک شماره 
2471/681699-1393/4/4 عهده بانک تجارت بانضمام خسارات دادرسی و 
تاخیر تادیه با عنایت به جامع محتویات پرونده و رونوشت مصدق چک و گواهی 
عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و وجود اصول مدارک در ید خواهان 
و اینکه وجه چک باید به محض ارائه کارس��ازی و پرداخت گردد و خوانده با 
وصف ابالغ اخطاریه از طریق نشر در جلس��ه دادگاه حاضر نشده و در قبال 
دعوی خواهان و برائت ذمه خویش ای��راد و دفاعی ننموده فلذا دعوی خواهان 

محمول بر صحت تلقی و مس��تندا به ماده 310و313 قانون تجارت و تبصره 
الحاقی ماده 2 قانون چک و م��اده واحده مصوب مجمع تش��خیص مصلحت 
نظام و ماده 198و515و519 قانون آیین دادرس��ی مدن��ی خوانده به پرداخت  
مبلغ پانصد و نود میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت خسارات 
دادرسی طبق تعرفه و نیز پرداخت خس��ارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم 
از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توس��ط بانک مرکزی اعالم و حین اجرای 
حکم محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم می گردد رای صادره غیابی و 
ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از آن 
 ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر اصفهان می باشد.

م الف:32029 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
ابالغ رای

ش��ماره   9409970350601933 دادنام��ه: ش��ماره   11 /350
پرونده:9409980350600791 شماره بایگانی شعبه:940891 خواهان: آقای 
منصور ترکی فرزند غالمرضا به نشانی اصفهان – خ.امام خمینی – خ.شریف 
شرقی – کوچه52- بن. بست شهید ترکی با کدپس��تی 8189808513 با تلفن 
همراه09131170928 خوانده: آقای حس��ین پاشائی به نشانی مجهول المکان 
خواس��ته ها: 1- مطالبه خسارت دادرس��ی 2- مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه 
3- مطالبه وجه چک دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص 
دعوی آقای منصور ترکی فرزند غالمرضا به طرفیت آقای حس��ین پاش��ائی 
به خواس��ته مطالبه مبل��غ 169/250/000 ریال وجه چک ش��ماره 998933-

1393/10/6 عهده بانک ملی بانضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت 
به جامع محتویات پرونده و رونوش��ت مصدق چک و گواه��ی عدم پرداخت 
صادره از بانک محال علیه و وجود اص��ول مدارک در ید خواهان و اینکه وجه 
چک باید به محض ارائه کارس��ازی و پرداخت گردد و خوانده با وصف ابالغ 
اخطاریه و نشر آگهی در جلسه دادگاه حاضر نشده و در قبال دعوی خواهان 
و برائت ذمه خوی��ش ایراد و دفاعی ننم��وده فلذا دعوی خواه��ان محمول بر 
صحت تلقی و مس��تندا به ماده 310و313 قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 
2 قانون چک و ماده واحده مصوب مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام و ماده 
198و515و519 قانون آیین دادرس��ی مدنی خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و 
شصت و نه میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال به عنوان اصل خواسته و نیز 
پرداخت خسارات دادرسی طبق تعرفه و نیز پرداخت خسارات تاخیر تادیه بر 
مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی اعالم 
و حین اجرای حکم محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم می گردد رای 
صادره غیابی و ظرف مدت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر 

اصفهان می باشد.م الف:32030 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
مفاد آرا

11/260 شماره:139460302028000393 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد س��ند رسمی آگهی موضوع ماده 
3 قانون و ماده 13 آیی��ن نامه قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای ش��ماره 139460302028000383 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کوهپایه تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای حسنعلی یوسفی کوپائی فرزند حیدرعلی به شماره 
شناسنامه 895 کدملی 5658848946 صادره از کوهپایه در ششدانگ یک باب 
مغازه به مساحت 24/39 مترمربع تحت پالک 467 فرعی از 46 اصلی واقع در 
کوهپایه بخش 19 ثبت اصفهان حوزه ثبت ملک کوهپایه خریداری مبایعه نامه 
عادی مع الواسطه از وراث مالک  رسمی قنبرعلی حدادیان ولد مرحوم عباس 
محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاص نس��بت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. م الف:32035 تاریخ انتشار نوبت اول:1394/11/20 
تاریخ انتشار نوبت دوم:12/05/ 1394  اصغر علی خانی کوپایی – رئیس ثبت 

اسناد و امالک کوهپایه
مفاد آرا

11/261 ش��ماره:139460302028000391-1394/11/13 هی��ات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک کوهپایه آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 
13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای ش��ماره 139460302028000381 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی 
مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کوهپایه تصرف��ات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای حسنعلی یوسفی کوپائی فرزند حیدرعلی به شماره شناسنامه 
895 کدملی 5658848946 صادره از کوهپایه در ششدانگ یک باب مغازه به 
مساحت 40/84 مترمربع تحت پالک 466 فرعی از 46 اصلی واقع در کوهپایه 
بخش 19 ثبت اصفهان حوزه ثبت ملک کوهپایه خری��داری مبایعه نامه عادی 
مع الواسطه از وراث مهدی یوسفی کوپائی و سند رسمی شماره 8165 مورخ 
1329/09/04 دفتر 40 اصفهان محرز گردیده اس��ت لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد شد. م الف:32036 
تاریخ انتشار نوبت اول:11/20/ 1394 تاریخ انتشار نوبت دوم:1394/12/05  

اصغر علی خانی کوپایی – رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه
مفاد آرا

10/556 شماره:139460302028000379-1394/10/29 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
اداره ثبت اسناد و امالک کوهپایه  آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند 
رسمی برابر رای شماره 139360302028000814 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کوهپای��ه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای عبدالعلی مددی ورزنه فرزند حس��ین به شماره شناسنامه 98 به شماره 
ملی 5659400256 صادره از اصفهان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
180/12 مترمربع احداثی در قسمتی از پالک 1799 فرعی از 52 اصلی واقع در 
ورزنه بخش 21 ثبت اصفهان خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای صادق 
جمالی ورزنه فرزند ابوالقاسم محرز گردیده اس��ت لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
نوبت اول:1394/11/05 تاریخ انتشار نبوت دوم:1394/11/20 م الف:30322 

رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام علی علیه السالم:
اندرزها صيقل بخش جــان ها و جال دهنده 

دل هاست.
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روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی ، اقتصادی و ورزشی 

 نشانی : اصفهان.خيابان ارتش.جنب پل حسين آباد.ساختمان 119. واحد 3 
Wچاپ:اشراق قلم پارسه          تلفن : 8- 6284167 3            فکس : 6284166 3- 031 W W . Z A Y A N D E R O U D . C O M

 نتایج پژوهش ها نشــان می دهد در حال حاضر آســیب های اجتماعی میان جوانان 
رو به افزایش است و شــاهد کاهش ســن مصرف کنندگان مواد مخدر، قاچاقچیان، 
بزهکاران و... در کشور هســتیم. همین نتایج می گوید برخی مشکالت به دلیل عصر 
تحوالت، ارتباطات و تعدادی سایت های اینترنتی اســت. در چنین شرایطی این که 
چگونه می توان از بروز این آسیب ها جلوگیری یا آنها را میان نسل جوان کنترل کرد 

اهمیت به سزایی دارد.
 در دین اسالم توجه فراوانی به تربیت اســالمی و آموزش از سنین کودکی می شود و 
در این باره همه ما روایت ها و داستان های فراوانی از زندگی پیامبران و امامان شنیده 
و خوانده ایم. در همین تعالیم اســالمی آورده شــده یکی از حقوق اساســی فرزند 
 نسبت به والدین، تربیت درست اوســت و در اهمیت تربیت در اسالم همین بس که 
 در قــرآن مجید از یکی از اهــداف عالیه بعثــت پیامبران به عنــوان تزکیه )تربیت( 
نام  برده شده اســت، اما در عصر حاضر با این همه تحول و تکنولوژی چطور می توانیم 
این آموزه ها را بــه فرزندان مان بیاموزیــم و جایگاه خانواده و رســانه ها در این میان 
 چیست؟ چون جامعه شناسان و روان شناسان معتقدند وقتی نهاد خانواده، مذهب و 
دستگاه های آموزشی نتوانند وظایف خود را به درستی انجام دهند آسیب های اجتماعی 
افزایش پیدا می کند. در این صورت شــاخص هایی مانند اعتیاد، خودکشــی، طالق، 

بیکاری، بی اعتمادی و سستی در روابط خانوادگی و جامعه رشد می کند.
نسل جوان در عصر جدید

در سال های اخیر، هجوم رســانه های خارجی ازجمله اینترنت، زندگی های سنتی ما 
را دگرگون کرده است و کتاب هایی در مورد تربیت فرزندان از زبان های دیگر ترجمه 
می شود که با فرهنگ ما همخوانی ندارد، چون اخالق اسالمی متفاوت با دنیای غرب 
است. همچنین اوقات فراغت و سرگرمی کودکان و نوجوانان به راحتی دیروز پر نمی  شود 
و احتمال خطا رفتن آنها زیاد است و آسیب های اجتماعی می تواند به عنوان یک تهدید 

نوجوانان وجوانان را با خطر مواجه کند.
در دنیای امروز، کودکان دیگر با یک چشــم غره و فریاد والدین آرام نمی شــوند. آنها 
به راحتی چشــم نمی گویند و فرمانبردار پدر و مادر نیستند. راحت طلبی و در اختیار 

داشتن امکانات رفاهی سبب شده کمتر شکرگزار پدر و مادر و بسیار پرتوقع باشند.
دکتر اصغر کیهان نیا، روان شــناس و مشــاور خانواده هویت مغشــوش و سرگردان 
  را از ویژگی های نســل جوان می دانــد و می گوید: ماهواره، اینترنــت، تلفن همراه و 
شــبکه های اجتماعی جــوان امــروز را بــا جوانــان دوره هــا و نســل های قبل 
متفاوت کــرده، بــرای همین این نســل عالوه بــر آســیب هایی که از گذشــته 
بــه او رســیده بــا آســیب های جدیــدی هــم مواجــه اســت. از ایــن رو باید 
آموزش ها بــرای مقابله این آســیب ها هــم متفاوت باشــد. ســرگرمی نوجوانان 
 امروزی تغییــر کرده اســت. اگر نســل پــدر و مادرهــای قدیمی با عروســک و

 ماشین پالستیکی سرگرم می شدند، نسل کنونی با تبلت و تلفن همراه سرگرم می شوند 
و این یعنی همه چیز تغییر کرده و تربیت آنها هم باید متفاوت با قبل باشد.

پیشگیری از آسیب ها با سبک خاص تربیتی
در کتب جامعه شناسی، پیشگیری از آسیب های اجتماعی را مجموعه اقداماتی که برای 
جلوگیری از برخی مخاطرات یا پیشامدها به کار بسته می شود، تعریف می کنند. این 
پیشگیری می تواند ابتدا فرهنگی، اجتماعی و بعد انتظامی، حقوقی، قضایی و کیفری 

باشد، اما آنچه از نظر روان شناسان اهمیت دارد همان پیشگیری فرهنگی و اجتماعی 
اســت که در تعالیم دینی ما بسیار به آن سفارش شده اســت. چون مناسک عبادی، 
مذهبی و باورهای دینی در کاهش آسیب ها و جرایم اثر مستقیم دارد و هر اندازه نظام 
ارزش ها و باورهای دینی تبلور پیدا کند، نگاه معنــادار در رویکردهای اجتماعی بروز 

می کند.
از همین رو در قانون اساسی کشــورمان هم به ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل 

 اخالقی براســاس ایمان، تقوا و مبارزه با تمام مظاهر فساد و تباهی اشاره شده است تا 
به عدالت و شیوه مناسبی برای جلوگیری از آسیب های اجتماعی منجر شود.

امان ا... قرایی مقدم، جامعه شناس و استاد دانشگاه هم به نقش دین در کاهش آسیب ها 
تاکید می کند و معتقد است خودکشی میان کسانی که به تعالیم دینی اعتقاد دارند، 
کمتر اســت؛ چون دلیل آن برای خودکشی، تنهایی و انزواســت و حضور در مراسم 
 دینی مانند نماز جماعت یا مذهبی افراد را از انزوا خارج می کند. او می گوید: می توان 

تعالیم دینی را به صورت پنهان در فیلم های سینمایی، موسیقی و هنر وارد کنیم تا عالوه 
بر آموزش های اسالمی، جوانان دین زده هم نشوند.

 آمارهای معاونت اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم قوه قضاییه هم نشان می دهد 
در ماه هایی که تعالیم مذهبی بیشتر است  همچون رمضان و محرم، میزان آسیب ها و 
جرایم کاهش پیدا می کند و حتی کسانی که غیرمذهبی به شمار می آیند، در این دو ماه 

از رفتار متعادل تری نسبت به ماه های دیگر برخوردارند.
خانواده و تربیت اسالمی

بدیهی است اولین نهادی که در تربیت اسالمی نقش پررنگی دارد خانواده است، چون 
کودک بیشترین زمان خود را در خانواده و با پدر ومادر خود می گذراند. از این رو آگاهی 
آنها به تعالیم اسالمی می تواند در کنترل آسیب های اجتماعی و تربیت فرزندشان نقش 
مهمی داشته باشد. مفاهیمی مانند صداقت، راستگویی، نوع دوستی، احترام به حقوق 
دیگران پرهیز از آزار و اذیت هر چند ممکن است به عنوان اخالقیات در همه فرهنگ ها 
به رسمیت شناخته شده باشد  اما در آموزش های دینی توجه فراوانی شده چون کودک 

در خانواده با آنها آشنا می شود.
کیهان نیا به نقش والدین در تربیت اســالمی تاکید فراوانــی دارد و می گوید: معموال 
کودکانی که در خانواده های مذهبی رشــد می کنند کمتر دچــار کجروی و انحراف 

می شوند، چون تربیت دینی مانند یک سد دفاعی در برابر آسیب ها عمل می کند.
او معتقد اســت اگر کودک در خانواده تربیت اســالمی داشته باشــد از آسیب های 
 اجتماعی مصون می ماند و در مقابل خشونت، مواد مخدر، سرقت و... خود را راحت تر

کنترل می کند.
 از طرفــی با توجه بــه تفاوت های نســل جوان با گذشــته متوجه شــدیم آموزش 
تعالیم اسالمی هم باید نسبت به گذشته متفاوت باشد، چون جوانان امروزی به راحتی 
هرچیزی را نمی پذیرند. امام علی)ع( به پدر و مادرها توصیه می کند فرزندان خود را 

مطابق با عصر خود تربیت کنید.
قرایی مقدم هم در این زمینه می گوید: نسل حاضر با وجود اینترنت و تکنولوژی برای 
سواالت خود هزار پاســخ دارند که باید خانواده ها بتوانند آنها را قانع کنند تا دین زده 

نشوند و هر چیزی به عنوان دین، خوراک آنها نشود.
او می گوید: ناآگاهی خانواده ها نسبت به شــیوه های جدید آموزشی می تواند بسیار 
آسیب زا باشد و تاثیرات منفی بر فرزندان بگذارد. به همین علت صدا و سیما سال هاست 
تالش می کند با برنامه های آموزشی خود این آگاهی را متناسب با مبانی دینی اصیل 

در اختیار خانواده ها قرار بدهد.
بنابراین آنچه مسلم است خانواده در هدایت و تربیت فرزندان، نقش انکارناپذیری دارد. 
پدر و مادر با دانسته های خود می توانند در هدایت فرزندشان موثر باشند، اما در شرایط 
کنونی به روز نبودن و به هنگام نبودن آگاهی و یافته های آنها می تواند بسیار خطرناک 

باشد و حتی تاثیرات منفی هم بر جای بگذارد. 
چون نسل جوان حاضر با نداشتن مهارت های الزم، مسئولیت  پذیر نبودن، شخصیت 
متزلزل، خواهان اســتقالل زودرس و عالقه مند به انجام کارهای پنهانی هستند که 
همین سرآغاز رشد آسیب های اجتماعی در آنها می تواند باشد و باید توجه داشت تنوع 
آسیب های اجتماعی در عصر ارتباطات به برخوردهای درست نیاز دارد و نمی توان از 

یک شیوه بهره برد.

بیمه کودکـان با تربیت ا سالمـی ـ    ایرانـی
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