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پیام تسلیت رهبر انقالب 
درپی درگذشت آیت اهلل واعظ طبسی
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رییس کانون هماهنگی شــورای اسالمی کار استان 
اصفهان با انتقاد بر اینکه هرســاله تعیین دستمزد 
کارگران به دقیقه 90 می رسد، گفت: در حال حاضر...

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: در 
روزهای اخیر ۷۵ تن میوه قاچاق از سطح میدان میوه 

و تره بار شهرستان اصفهان کشف...

در پی درگذشت عالم مجاهد و یار 
صادق انقالب آیت اهلل حاج شیخ 
عباس واعظ طبســی رحمه اهلل 
علیه، رهبر معظم انقالب اسالمی 
پیام تســلیتی صادر کردند.  متن 
پیــام رهبــر معظم انقــالب به 

شرح زیر اســت: با تأسف و اندوه 
خبر درگذشــت عالــم مجاهد و 
یار صادق انقــالب جناب حجه 
االســالم و المســلمین آقــای 
 حاج شــیخ عباس واعظ طبسی 
رحمه اهلل علیه را دریافت کردم...

هفته بیست ودوم لیگ برتر با برگزاری دیدار تیم های 
حاضر در لیگ قهرمانان آسیا امروز به پایان می رسد 

که البته دیدارهای بسیار حساس...

 رییس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی 
بر اســتفاده از مجازات حبس خانگی به جای زندان 

خبر دادو گفت:۲00 گروه غیر دولتی...

 شــهردار اصفهان گفت: به یاد شهدای اهل رسانه و 
به احترام تمام اهالی مطبوعات، ۱9 نهال  درخت در 
فضای ســبز مجتمع مطبوعاتی و فرهنگی اصفهان 
همزمان بــا روز درختکاری، کاشــته شــد. مهدی 
جمالی نژاد در مراسم درختکاری به یاد شهدای اهل 

رسانه اظهار  داشت: با توجه به ۱9 شهدای رسانه...

پنجمین جشنواره حســنات در چهاردهمین روز از 
آخرین ماه سال در ایستگاه پنجم خود توقف و جوانان 
زیادی را به جامعه ســینمایی کشــور معرفی کرد. 
حسنات سمبل تحقق آرمان های هنری در اصفهان 

است .استاندار اصفهان گفت...

رییــس اتحادیــه آجیــل و خشــکبار کشــور با 
 اشــاره به رکود ســنگین حاکم بر فــروش آجیل و 

خشکبار گفت: برخی از واحدهای صنفی...

تعیین دستمزد کارگران 
هر سال به دقیقه 90 می رسد رییس اتحادیه پوشاک در اصفهان؛

کاهش 40 درصدی فروش پوشاک

کشف ۷۵ تن میوه قاچاق از 
سطح میدان میوه و تره بار 

سرخ علیه سرخ برای جنگ 
قهرمانی

اعطای وام مسکن 
به خانواده زندانیان

کاشت درخت به یاد شهدای اهل 
رسانه در مجتمع مطبوعاتی اصفهان

حسنات سمبل تحقق آرمان های 
فروش قسطی آجیل هنری در اصفهان است

به کارمندان 
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در پی درگذشت عالم مجاهد و یار صادق انقالب آیت اهلل حاج شیخ 
عباس واعظ طبسی رحمه اهلل علیه، رهبر معظم انقالب اسالمی پیام 

تسلیتی صادر کردند.
 متن پیام رهبر معظم انقالب به شرح زیر است:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
با تأسف و اندوه خبر درگذشت عالم مجاهد و یار صادق انقالب جناب 
 حجه االسالم و المســلمین آقای حاج شــیخ عباس واعظ طبسی 
رحمه اهلل علیه را دریافت کردم. ایشان برادری همدل و همزبان برای 
اینجانب و مریــدی صدیق برای امام راحــل و خدمتگزاری پایدار و 

سخت کوش برای انقالب بودند. 
از نخستین طلیعه های مبارزات نهضت اسالمی، مشهد مقدس شاهد 
حضور شجاعانه و اثرگذار این روحانی محترم در عرصه های پرخطر 
و قبول دشواری های آن بود و این حضور صریح و صادقانه تا آخرین 

روزهای مبارزات ملت ایران ادامه یافت. 
پس از انقالب، اعتماد امام بزرگوار به ایشان منشأ کسب افتخار تولیت 
و خدمت به آســتان مبارک رضوی علیه آالف التحیه و السالم شد و 
خدمات بی سابقه به این آســتان مقدس با همت و عزم راسخ ایشان 
شــکل گرفت و امید اســت که توجهات آن حضرت شامل حال این 

خدمتگزار با اخالص گردد. 
موضع انقالبی و وفاداری به آرمان های نظام اسالمی و مجاهدت در 
این مسیر دشوار که غالبا بدون تظاهر انجام گرفته است، خود فصل 
دیگری از زندگی این روحانی عالی قدر است. اکنون با فقدان ایشان 
اینجانب برادر مهربان و همسنگر دوران غربت و شدت پیش از انقالب 
و همکار سخت کوش ســال های پس از انقالب را از دست داده و از 
خداوند رحیم پاداش شایســته و غفران و رضوان الهی را برای ایشان 

مسألت می کنم.
 به خاندان مکــرم و بازماندگان ایشــان بــه ویژه همســر صبور و

 نیک اندیش و فرزندان محترم صمیمانه تسلیت عرض کرده و صبر و 
اجر برای آنان مسألت می نمایم.

پیام تسلیت رهبر انقالب 
درپی درگذشت آیت اهلل واعظ طبسی

مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه گفت: کسانی که در 
سوریه بحران ایجاد کرده  و در جنگ های مختلف در کنار 
صهیونیست ها و متحد آنها بوده اند، »حزب اهلل لبنان« را 
تروریست می نامند. این نهایت ذلت، خفت و خواری برای 

دولت های مرتجع است.
سردار یداهلل جوانی در گفت وگو با مهر با اشاره به صدور 
بیانیه شورای همکاری خلیج فارس علیه حزب اهلل لبنان 
اظهار داشت: اقدامی که شــورای همکاری خلیج فارس 
انجام داد و حزب اهلل لبنان را گروهی تروریســتی عنوان 

کرد یک نوع خودزنی و بی اعتبارسازی این شوراست.
وی افزود: با گذر زمان مشــخص خواهد شد کسانی که 
 این اقدام را کرده اند دچار چه اشتباه راهبردی شده اند.

 حــزب اهلل لبنان یک جریــان کامال مردمی بــوده و در 
مقابل رژیم صهیونیســتی ظهور کرده اســت. این گروه 
به اشغال لبنان از ســوی رژیم صهیونیستی پایان داد و 
تنها گروه اسالمی است که برای نخستین بار پس از ۶۰ 
 سال موفق شــد شکســت بزرگی را به این رژیم تحمیل

 کند.
سردار جوانی با بیان اینکه هدف حزب اهلل ،مبارزه با رژیم 
صهیونیستی، دفاع از تمامیت ارضی لبنان و دفاع از حقوق 
مسلمانان است، گفت: حزب اهلل یک جریان کامال مردمی 

و همراه با جریان فلسطین است.
مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه تصریح کرد: وقتی 
شــورای همکاری خلیج فارس حــزب اهلل را یک گروه 
تروریســتی اعالم می کند مشخص اســت که در مسیر 
صهیونیست ها قدم برمی دارد؛ آنها خواسته آمریکایی ها 

را برآورده می کنند.
وی ادامه داد: کشــورهایی که این اقدام را انجام داده اند 
هیچگونه توجهی به حقوق مسلمین، منافع جهان اسالم 
و حتی کشورهای عربی ندارند. اقدامات آنها در راستای 

پاسخ به نیازهای آمریکایی ها و صهیونیست هاست.
سردار جوانی آرمان ملت فلسطین را دارای جایگاه ویژه 
ای بین ملت مسلمان و حتی کشورهای عربی دانست و 
گفت: حزب اهلل لبنان در میان مســلمانان جهان و ملت 
های منطقه از اعتبار باالیی برخوردار اســت. این اقدام 
شورای همکاری خلیج فارس، به بی اعتبار کردن بیشتر 

این شورا می انجامد.
حزب اهلل جریانی کامال معتبر و شناخته شده در 

جهان اسالم است
مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان اینکه برخی 
از کشورها بالفاصله در مقابل این اقدام شورای همکاری 
خلیج فارس موضع گیری کرده اند، افزود: آنها صف خود 
را با چنین تفکری جدا کرده و از حــزب اهلل لبنان دفاع 
کردند. این نشــان می دهد که حزب اهلل جریانی کامال 
 معتبر و شناخته شــده در سطح جهان اســالم و میان 

ملت های عرب و مسلمان است.
وی با اشاره به رویارویی که در منطقه وجود دارد، گفت: در 
کشورهای عراق، سوریه و شبه جزیره شاهد این رویارویی 

هســتیم؛ در این صحنه دو نیرو در مقابــل یکدیگر قرار 
دارند. ســردار جوانی با بیان اینکه در ســوریه از یک سو 
مردم و ارتش سوریه وجود دارند و از سوی دیگر گروه های 
تروریستی که متکی به قدرت های منطقه و فرامنطقه ای 
هستند، خاطرنشان کرد: در عراق هم این دو جریان مقابل 

هم قرار دارند،در یمن نیز موضوع به همین شکل است.
مشــاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه با تاکید بر اینکه 
سرانجام پیروزی در منطقه با جریان مردم پایه خواهد بود، 
افزود: ملت ها امروز بیدار شده اند و در صحنه هستند و از 

منافع امنیت خود دفاع خواهند کرد.
وی ادامه داد: در سوریه تحوالت به گونه ای پیش خواهد 
رفت که در آینده منافع مردم سوریه تامین خواهد شد. 
نماینده ملت ســوریه، دولت حاکم بر این کشور بوده و از 
مشروعیت نیز برخوردار اســت. این دولت توانسته است 
با تمام فشــارهای زیاد مقابل تروریست ها و حامیانشان 

بایستد.
منافع مردم سوریه در تحوالت آینده تامین خواهد 

شد
سردار جوانی تصریح کرد: تحرکاتی از جنس بیانیه شورای 
همکاری خلیج فارس و معرفی حــزب اهلل به عنوان یک 
گروه ترویستی نشان دهنده استیصال آنهاست.  تروریست 
ها همان کسانی هستند که در مقابل ملت سوریه و ارتش 
این کشور ایستاده اند. مشاور عالی نماینده ولی فقیه در 

ســپاه با اشــاره به اینکه حزب اهلل با دعوت ملت و دولت 
سوریه وارد نبرد با تروریست ها در خاک این کشور شده 
است، گفت: حزب اهلل متحد ملت و دولت سوریه است و 
اگر دولت های مرتجع حــزب اهلل را، به عنوان یک گروه 

تروریستی معرفی می کنند نشان دهنده عجز آنهاست. 
موجودیت حــزب اهلل لبنــان در برابــر رژیم 

صهیونیستی هویت یافته است
وی افزود: صهیونیســت ها یک شــاخص و جریان ضد 
اسالمی و مردمی در منطقه هستند و جنایت های زیادی 
را مرتکب شده اند؛ برخی از دولت های عربی امروز با این 
 اقدامات خود همسویی شــان را با صهیونیست ها اعالم

 می کنند. این اقدام نشان دهنده شکست آنها در تحوالت 
ســوریه اســت؛ آنها تصور می کردند با تقویت و تجهیز 
 گروه های تروریستی می توانند معادالت سوریه را تغییر 

دهند.
 ســردار جوانی مهم ترین جــرم ســوریه را حمایت از 
 گروه هــای انتفاضه، مقاومــت فلســطینی و مقاومت 
 حزب اهلل برشــمرد و تصریح کــرد: از اینجا مشــخص 
می شود ریشــه تروریســتی خواندن حزب اهلل لبنان در 

کجا وجود دارد.
حزب اهلل، متحد ملت و دولت سوریه است

مشــاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه با اشاره به اینکه 
سیاست های اصولی جمهوری اسالمی ایران در ارتباط با 

مســایل منطقه ای کامال مشــخص اســت، ادامه داد: 
 سیاست ما دفاع از ملت ها، گروه ها و جریاناتی است که با 
صهیونیست ها مبارزه می کند. این سیاست مورد حمایت 

همه جانبه ملت ایران است.
 وی ادامه سیاســت هــای انقالبــی را وظیفــه تمامی 
دولت های جمهوری اســالمی ایران عنوان کرد و گفت: 
تمامی دولت ها باید در دیپلماســی خود به این سیاست 
 توجه کنند. دستگاه دیپلماسی کشور امروز باید از تمام 
ظرفیت های خود اســتفاده کرده و از حقوق ملت های 

مبارز و گروه های مبارز دفاع کند.
سردار جوانی حزب اهلل را متحد جمهوری اسالمی ایران 
و مدافع حقوق مسلمانان برشــمرد و افزود: حزب اهلل در 
خط مقدم مبارزه قرار دارد و از جریانات محوری در جبهه 

مقاومت است.
مشــاور عالــی نماینده ولــی فقیــه در ســپاه تقویت 
 حزب اهلل را در راســتای تامیــن منافع ملــی و امنیت

 ملی ایران دانست و خاطرنشــان کرد: امروزه کشورهای 
 محــور مقاومــت در راســتای تامیــن نیازهــای خود

  یک نوع هــم افزایی بــا یکدیگــر دارنــد. وی تصریح 
کرد: حمایــت، پشــتیبانی و دفاع جمهوری اســالمی 
 ایران از حــزب اهلل در حقیقت حمایت و دفــاع از منافع
  ملی و امنیت ملی کشــور است. دســتگاه دیپلماسی از
  تمام ظرفیت های خود اســتفاده کرده تــا در نهادها و

  ســازمان های بیــن المللی بــا عواملی که بــه دنبال 
تضعیف حزب اهلل هستند، مقابله کند.

 ادامه سیاســت هــای انقالبی،وظیفــه تمامی
 دولت های جمهوری اسالمی ایران

سردار جوانی با تاکید بر اینکه ما ابزارهای زیادی را امروزه 
در اختیار داریم، افزود: متاســفانه کسانی که امروز دم از 
مبارزه با تروریســم در جهان می زنند، پشتیبان اصلی 
تروریست ها هستند؛ در دستگاه دیپلماسی نباید از این 

موضوع غفلت شود.
 مشاور عالی نماینده ولی فقیه در ســپاه تاکید کرد: اگر

 بخواهیم در فضای پســابرجام با غرب همکاری داشته 
باشیم باید به این نکته نیز توجه کنیم که آنها وقتی شعار 
مبارزه با تروریســم را می دهند دقیقا مشخص باشد که 

منظورشان چیست؟ 
حضور جمهوری اسالمی، حزب اهلل و روسیه در سوریه در 

راستای مبارزه با تروریسم است.
وی خاطرنشان کرد: کسانی که منافقین را در کنار خود 
پناه داده اند، حــزب اهلل لبنان را یک گروه تروریســتی 
معرفی مــی کننــد. سیاســت جمهوری اســالمی در 
 دســتگاه دیپلماسی باید با شــفافیت و جدیت بیشتری 

دنبال شود.
ســردار جوانی با اشــاره به اینکه با یک نوع عوام فریبی 
در ســطح جهــان مواجــه هســتیم، افزود: دســتگاه 
 دیپلماسی باید با روشنگری ها و افشاگری ها به این نوع 

عوام فریبی هاپایان دهد.

خبر

مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه:

متحدان صهیونیسم، »حزب اهلل«
 را تروریست می نامند

سفیر جمهوری اسالمی ایران در تانزانیا از توافق با مقامات نظامی تانزانیا 
برای اســتمرار بازدیدهای منظم ناوهای عملیاتی و آموزشی جمهوری 

اسالمی ایران از تانزانیا خبر داد.
آقاجعفری سفیر جمهوری اسالمی ایران در تانزانیا ضمن ابراز خرسندی 
از نتایج مثبت دیــدار ناوگروه ارتــش در عرصه هــای مختلف روابط 
دو کشــور، بازدید این نــاو گــروه از تانرانیا را مایه عزت و ســربلندی 
 ایرانیــان مقیــم و دوســتداران جمهوری اســالمی ایــران توصیف 

کرد.
وی  از توافق با مقامات نظامی تانزانیا برای اســتمرار بازدیدهای منظم 
ناوهای عملیاتی و آموزشــی جمهوری اســالمی ایران از تانزانیا خبر 
داد و گفت: در مالقــات های جداگانــه ای که با حضــور فرماندهان 
ناوگروه ارتش و جانشــین رییس ســتاد کل نیروی دفاع و جانشــین 
فرمانده نیروی دریایی تانزانیا انجام شــد، مقامات نظامی تانزانیا با ابراز 
خرسندی و تشــکر از بازدید ناوگروه نیروی دریایی ارتش کشورمان از 
این کشور، خواستار کمک جمهوری اســالمی ایران در زمینه تقویت 
 نیروی دریایی تانزانیا و به ویژه آموزش افســران و دانشجویان این نیرو 

شدند.
مقامات نظامی تانزانیا همچنین از مشارکت و حضور موثر ناوگان نیروی 
دریایی ارتش جمهوری اســالمی ایران در حفظ صلــح، ثبات و امنیت 
کشتیرانی در اقیانوس هند به ویژه در منطقه شاخ و شرق آفریقا قدردانی 
و برای هرگونه همکاری با نیروی دریایی کشورمان در این زمینه اعالم 

آمادگی کردند.
امیر دریــادار دوم بابــک عبداللهی فرمانده ناوگروه ســی و هشــتم 
نیــروی دریایی ارتش بــا موفقیت آمیــز توصیف کردن ایــن بازدید 
اطالعاتی- عملیاتی و آموزشی، اســتمرار این بازدیدها و حضور فعال 
نیروی دریــای در تامین صلح و ثبــات جهانی را نشــانه اقتدار بیش 
از پیــش نیروی دریایــی راهبردی ارتــش جمهوری اســالمی ایران 
 عنوان و ابراز امیــدواری کرد در آینــده نزدیک ایــن بازدیدها تکرار 

شود.
وی ضمن تشــکر از اســتقبال گرم، مهمــان نوازی و همــکاری های 
صمیمانه و نیز هماهنگی برنامه های این ناوگروه با همکاری ســفیر و 
اعضای سفارت جمهوری اسالمی ایران در دارالسالم، از مقامات نظامی 
 تانزانیا به خاطر ایجاد تسهیالت الزم برای موفقیت این بازدید قدردانی 

کرد.
ناوگروه سی و هشتم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران پس 
از بازدید چهار روزه از بندر دارالسالم، با بدرقه اعضای سفارت و مقامات 

نظامی تانزانیا این کشور را ترک کرد.
ناوگروه ســی و هشــتم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران 
متشکل از ناوشکن شهید نقدی، ناو الوان و ناو پشتیبانی بوشهر روز سه 

شنبه ۱۱ اسفند در بندر دارالسالم پهلو گرفته بود.
پیش از این نیز ناوگروه سی ام ارتش جمهوری اسالمی ایران در خرداد 

۱۳۹۳ به مدت چهار روز از بندر دارالسالم بازدید کرده بود.

سفیر ایران در تانزانیا خبر داد:
توافق نیروی دریایی ایران و تانزانیا 

برای استمرار بازدیدهای منظم
نخست وزیر ترکیه گفت: امروز ترکیه بیش از هر کشور 
دیگری از برداشته شــدن تحریم ها خوشحال است و 
هم اکنون راه برای گســترش روابط دو کشور فراهم 

شده است.
به گزارش تســنیم، احمد داوود اوغلو نخســت وزیر 
ترکیه در جریان سفر خود به تهران و در نشست خبری 
مشترک با معاون اول رییس جمهور اسالمی ایران، با 
اشــاره به برگزاری انتخابات 7 اسفند در ایران، نتیجه 
این انتخابــات رابه مردم ایران تبریــک گفت و اظهار 
داشت: پس از انعقاد تفاهم هسته ای رویکرد جدیدی 
در روابط ایران و ترکیه آغاز شــده و با توجه به اینکه 
مهم ترین مانع جــدی در انجام تعهــدات، مبادالت 
۳۰ میلیــون دالری تحریم ها بود اکنــون با رفع این 
 تحریم ها می توانیم به دستاوردهای ارزشمندی دست 

یابیم.
وی افزود: در زمانی که ایران در شــرایط سختی قرار 
داشت ترکیه تالش های زیادی برای حل مسئله ایران 
انجام داد و دوســتان و برادران خود را تنها نگذاشت و 
امروز ترکیه بیش از هر کشور دیگری از برداشته شدن 
تحریم ها خوشحال است و هم اکنون راه برای گسترش 

روابط دو کشور فراهم شده است.

نخســت وزیر ترکیــه تصریح کــرد: ایــران و ترکیه 
ممکن اســت در برخی موارد دیدگاه هــای متفاوتی 
داشــته باشــند، اما تاریخ دو کشــور هیچ گاه تغییر 
 نخواهــد کــرد و جغرافیــای دو کشــور مکمل هم 

هستند.
داوود اوغلو با بیــان اینکــه در مالقات های عمومی 
و خصوصی راه های توســعه روابط و برداشــته شدن 
موانع بین ایران و ترکیه بررســی شــده است، اظهار 
داشــت:در هیئتی که از ترکیه به ایران آمده اســت 
 عالوه بــر افراد تجــاری، ســرمایه گذاران نیز حضور 

دارند.
وی با بیان اینکه گفت وگوهای ایران و ترکیه می تواند 
به ثبات منطقه کمک کند، گفت: قطعا با همکاری های 
مشــترک بین ایــران و ترکیه می توانیــم مانع ورود 

بیگانگان به منطقه شویم.
نخســت وزیر ترکیه خاطر نشــان کرد: ما در شرایط 
 ســختی کنار برادران ایرانی مان بودیم و در شــرایط 
 پیش رو نیز دســت در دســت هم خواهیــم نهاد تا 

بر مشکالت و موانع فائل آییم.
داوود اوغلو در پایان سخنانش درگذشت آیت اهلل واعظ 

طبسی را به مردم ایران تسلیت گفت.

فرمانده نیروی هوایــی ارتش گفت: نیروی هوایی یک 
نیروی تاثیرگذار است که خیلی از معادالت را در صحنه 

نبرد برهم می زند.
امیر سرتیپ خلبان حسن شــاه صفی فرمانده نیروی 
هوایی ارتش در مراســم اختتامیه همایش ســالیانه 
مشترک معاونین عملیات و روســای بازرسی ایمنی 
که با حضور حجت االسالم جلیلی صفت رییس اداره 
عقیدتی سیاسی، سرهنگ معتمد رییس اداره حفاظت 
اطالعات و دیگر فرماندهان و مســئوالن این نیرو در 
هتل نهاجا برگزار شد گفت: نیروی هوایی یک نیروی 
تاثیرگذار است که خیلی از معادالت را در صحنه نبرد 

برهم می زند.
وی افزود: بنا بــر فرمایش فرماندهــی معظم کل قوا 
نیروی هوایی اقتدار دارد و در کنار مردم است که این 
فرمایش بــرای مجموعه نیروی هوایی افتخار بســیار 

بزرگ محسوب می شود.
امیر شاه صفی با اشاره به ماموریت ها و اقدامات نیروی 
هوایی در ۸ ســال دفاع مقدس، یاد و خاطره شــهدا، 
ایثارگران و پیشکســوتان این نیرو را گرامی داشت و 
افزود: این بزرگواران بهترین الگو برای ما هستند و باید 
به دقت زندگی، منش، اقدامات اثرگــذار آنها را  مورد 

مطالعه قرار دهیم و از آن درس بگیریم.
فرمانده نهاجا گفت: هم اکنون نیــروی هوایی ارتش 
به یــاری خداوند متعال، بهره گیــری از رهنمودهای 
فرماندهی معظم کل قوا و اتکا به دانش متخصصین و 

پیشکسوتان در اوج اقتدار و آبرو قرار دارد.
وی خطاب به معاونین عملیات و روســای بازرســی 
یگان های تابعه نیروی هوایی ارتش گفت: شما نفرات 
برجســته و فرماندهان و مســئولین آینــده این نیرو 
محسوب می شــوید که باید با همتاســازی و پرورش 
نفرات برجسته موجب تضمین آینده و اقتدار بیش از 

پیش نهاجا شوید.
فرمانده نیروی هوایی ارتش با بیان اینکه کارکنان این 
نیرو عالوه بر وظایف ســازمانی، وظایف غیر سازمانی 
مانند ترویج شعائر دینی و رعایت آموزه های اسالمی را 
نیز بر عهده دارند اظهار داشت: نظم و انضباط، رعایت 
اخالق، رفتار خوب و تقید به مسایل اعتقادی از الزامات 

کارکنان نیروهای مسلح، به ویژه پرسنل نهاجاست.
امیر شاه صفی در پایان اظهار امیدواری کرد:امیدواریم 
با عملکرد مناسب و انجام وظایف و ماموریت ها به نحو 
شایسته بتوانیم نظر مثبت مقام معظم رهبری را نسبت 

به نیروی هوایی جلب کنیم. 

فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به رصد کامل نیروی دریایی سپاه گفت: 
صددرصد ترددهای دریایی که در خلیج فارس انجام می شود توسط نیروی 

دریایی سپاه رصد و کنترل می شود.
سردار علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه در یادواره ۳۰۰ شهید منطقه 
خاکفرج در قم اظهار کرد: به جز جمهوری اسالمی ایران هیچ کس در دنیا 
جرات توقیف کردن شــناورهای آمریکا را ندارد، این جرأت به خاطر نیروی 

خداباوری است که انقالب اسالمی به ارمغان آورده است.
وی با تاکید بر اینکه هیچ کســی نمی تواند خط امام راحل را تحریف کند و 
ما باید از مبانی انقالب اسالمی مراقبت کنیم، تصریح کرد: استکبارستیزی 
برگرفته از اسالم ناب و آرمان های امام راحل است و حضرت امام حتی برای 
یک لحظه اســتکبار و موجودیتش را به رسمیت نشناختند و ایشان به طور 
مداوم بر پوشالی و جعلی بودن قدرت استکبار تاکید می کردند و همواره قدرت 

خدا را قدرت واقعی می دانستند.
فرمانده نیروی دریایی ســپاه پاسداران انقالب اســالمی مشکل غرب در 
رویارویی با انقالب اســالمی را در عــدم خدابــاوری در جهان بینی غربی 
و نظــام ســرمایه داری دانســت و افــزود: تفاوت جهــان بینــی غربی با 
اســالم ناب محمدی در اعتقاد به وجود خداســت و ما بایــد زمانی نگران 
 باشــیم که ایــن ایمان بــه خــدا در نحــوه نگرش مــا وجود نداشــته

 باشد.
وی افزود: امروز به برکت نفس قدسی امام راحل و خون شهدا حیات طیبه و 

پاسداری از انقالب اسالمی با قوت و قدرت کامل وجود دارد.
سردار فدوی در ادامه آمریکایی ها، صهیونیســت ها و اروپایی ها را سردمدار 

اقدام علیه یمن دانست و افزود: امروز یمنی ها با الهام از انقالب اسالمی و ایمان 
به خدا در مقابل غرب ایستاده اند و این مقاومت و حس خداباوری موجب شده 

است غربی ها جرأت حمله زمینی به یمن را نداشته باشند.
وی در ادامه با اشــاره به رصد کامل نیروی دریایی ســپاه گفت: صددرصد 
ترددهای دریایی که در خلیج فارس انجام می شود توسط نیروی دریایی سپاه 

رصد و کنترل می شود.
ســردار فدوی با بیان اینکه هرجا نفس و پیام انقالب اسالمی به آن رسیده 
همانند ایران اسالمی عمل کرده است، یادآور شد: اگر یمنی ها تا امروز هشت 
ناو نیروهای غربی را با موشــک مورد هدف قرار داده اند این نشان از رسیدن 

پیام اسالم ناب به جان و دل یمنی ها و الهام گرفتن از انقالب اسالمی است.
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی با تاکید بر اینکه امروز 
وظیفه داریم از انقالب اسالمی و آرمان های انقالب اسالمی مراقبت کنیم، 
بیان کرد: هر زمان که نام حرم اهل بیت)ع( می آید مرزهای جغرافیایی هیچ 
معنایی ندارد و امروز سوریه یکی از مظاهر بروز موقعیت پاسداری از انقالب 

اسالمی است.
وی افزود: اگر امروز می بینیم در سوریه نیروهای افغانستان، عراق، پاکستان، 
لبنان، سوریه و ایران در حال دفاع از مرزهای انقالب اسالمی هستند علتش 

این است که انقالب اسالمی به مثابه اسالم ناب محمدی)ص( است.
سردار فدوی تجلی پاسداری از انقالب اسالمی در قم را پررنگ تر عنوان کرد 
و افزود: عاشقان اهل بیت)ع( از بسیاری نقاط دنیا در قم حضور دارند و شاهد 
هستیم که شهدای حرم از کشورهای دیگر در قم تشییع و به خاک سپرده 

می شوند.

داوود اوغلو در نشست خبری مشترک با جهانگیری:

ترکیه بیش از هر کشور دیگری از لغو تحریم ها خوشحال است
فرمانده نیروی هوایی ارتش:

نیروی هوایی معادالت را در صحنه نبرد برهم می زند

سردار فدوی:

سپاه تمام ترددها 
در خلیج فارس را رصد و کنترل می کند

خبر



خبر خبر 
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رییس کانون هماهنگی شورای اسالمی کار استان اصفهان با انتقاد 
بر اینکه هرساله تعیین دستمزد کارگران به دقیقه 90 می رسد، 
گفت: در حال حاضر 41 درصد از بیکاران ما حاضرند بیکار باشند، 

اما تمایل ندارند با این حقوق های اندک کار کنند. 
احمدرضا معینی با اش��اره به اینک��ه طبق م��اده 41 قانون کار، 
تعیین دس��تمزد باید مطابق با ت��ورم روز و تأمین کننده س��بد 
هزینه زندگی کارگران باشد، بیان کرد: متأسفانه سال ها بود این 
آیتم ها آنگونه که باید مدنظر قرار نمی گرفت، اما س��ال گذشته 
 برای اولین بار تا ح��دودی در تعیین دس��تمزد کارگران دخیل 

شد.
وی با انتقاد از اینکه دولت برای اندک حقوق کارگران نیز مالیات 
درنظر گرفته است، اظهار کرد: با وجودی که دولت دریافت حقوق 
زیر یک میلیون و 800 هزار توم��ان را زیر خط فقر اعالم می کند 
 اما دستمزد کارگران را ماهانه بین 712 تا 900 هزارتومان تعیین

 می کند و از سوی دیگر برای این میزان بس��یار اندک دستمزد، 
مالیات هم در نظر می گیرد.

وی تاکید کرد: اگر دریافت حقوق کمتر از یک میلیون و 800 هزار 
تومان، زیر خط فقر است، باید اعالم کنم که کارگران ما روی خط 

فالکت و نه زیر خط فقر زندگی می کنند.
رییس کانون هماهنگی ش��ورای اس��المی کار اس��تان اصفهان 
 ادامه داد: هر سال زمان تعیین حقوق و دستمزد کارگران که فرا

می رسد، دولت دل مشغولی هایی همچون یارانه ها و امسال هم 
»برجام« را دارد و تعیین دس��تمزد کارگران معموال به دقیقه 90 

می رسد.
وی تصریح ک��رد: در حالی ک��ه از مجموع 9 نفر ش��ورای تعیین 
دس��تمزد کارگران و حقوق بگیران، فقط 3 نفر نماینده کارگری 
وجود دارد و کارفرمای بزرگ، دولت اس��ت و در هر شرایطی رأی 
 آنها غالب اس��ت و منجر به پایین ماندن می��زان حقوق کارگران

 می شود.
 معین��ی با اش��اره به اینک��ه حقوق ک��م کارگران باع��ث کاهش 
بهره وری نیروی کار شده است، گفت: در حال حاضر نیروهای کار 
بهره وری الزم را برای کارفرمایان ندارند، چون فقط جسم آنها در 
محل کارشان است و فکر و روحشان در پی شغل دوم برای تامین 

معیشت خانواده شان است.
رییس کانون هماهنگی شورای اسالمی کار استان اصفهان با بیان 
اینکه کارگروه ویژه ای برای تعیین دستمزدها تشکیل شده است 
تا سبد هزینه معیشت خانوارهای کارگری را بیشتر بررسی کند، 
گفت: پژوهش های زیادی در این راس��تا در حال انجام است، اما 

هنوز نتیجه مطلوبی حاصل نشده تا به مرحله امضا برسد.

در شرایطی که با انعقاد قرار دادهای جدید، صنعت هوایی ایران خود 
را آماده می کند تا بیشترین استفاده را از فضای به وجود آمده پس 
از لغو تحریم ها داشته باشد، صحبت های اخیر وزیر راه و شهرسازی 
نشان از امید این وزارتخانه برای حرکت تمام شقوق حمل ونقل در 

مسیر توسعه دارد.
به گزارش خبرگذاری ایس��نا، در کن��ار بندر چابه��ار که در طول 
س��ال های گذش��ته در مرکز توجه��ات س��رمایه گذاران داخلی و 
خارجی قرار گرفته و با توجه به موقعیت خاص و اس��تراتژیک خود 
از سوی بسیاری از خارجی ها با قدرت پیگیری می شود، قطعا هنوز 
بزرگ ترین و محوری ترین بندر اقتصادی ایران بندر شهید رجایی 
به حس��اب می آید؛ بندری که در س��ال های اوج گرفتن تحریم ها 
با مشکالتی مواجه ش��د و حاال آماده پشت س��ر گذاشتن تمام آن 

مشکالت است.
هرچند هنوز این بندر کار خود را با دو اپراتور موقت ادامه می دهد 
و پس از لغو قرار داد با شرکت تاید واتر که در فهرست تحریم ها قرار 
گرفت و ورود کشتی ها به بندر ش��هید رجایی را متوقف کرد هیچ 
اپراتور رسمی در این بندر کار خود را آغاز نکرده و زمان بندی چند 
باره س��ازمان بنادر نیز برای زمان اجرای ای��ن مناقصه راه به جایی 
نبرده است، اما از هم اکنون بسیاری از سرمایه گذاران خارجی خود 

را برای حضور در این بندر آماده کرده اند.
وزیر راه و شهرس��ازی در صحبت ه��ای اخیر خ��ود از مذاکره با 9 
س��رمایه گذار خارجی ک��ه داوطلب حضور در بندر ش��هید رجایی 
هستند خبر داده و گفته ایران پیش بینی می کند با توجه به شرایط 
خاصی که این بندر دارد در آینده ای نزدیک تعداد سرمایه گذاران 

در این حوزه افزایش پیدا کند.
در کنار س��رمایه گذاری در حوزه امکانات زیرساختی مانند افتتاح 
فاز جدید بن��در رجایی در س��ال های آین��ده احتماال بخش��ی از 
س��رمایه گذاری ها در این بندر به بحث های جانب��ی مانند تکمیل 
امکانات موردنیاز برای تخلیه و بارگیری، افزایش زیرس��اخت های 
بندر برای رفت و آمد با سرعت بیشتر خودروهای باربر و حتی بهبود 

زیرساخت اتصال ریلی اختصاص پیدا کند.
شرایط مطلوب بندر رجایی در کنار صحبت های امیدوار کننده ای  
که از بنادری مانند چابهار، امام، امیرآباد و نوشهر می شود، نشان از 
آن دارد که ایران حرکت خود برای توسعه دریایی را پس از سال ها 
درجا زدن دوباره از سر گرفته و می توان امید داشت با استفاده از توان 
مشترک س��رمایه گذاران داخلی و خارجی گامی مهم در این حوزه 
برداشته شود، گامی که می تواند با ورود کشورهایی مانند دانمارک 
و س��وییس که از قطب های دریانوردی جهان به حساب می آید با 

سرعت بیشتری برداشته شود.

رییس کانون هماهنگی شورای اسالمی کار استان اصفهان:

 تعیی�ن دس�تمزد کارگ�ران هر س�ال
 به دقیقه 90 می رسد

وزیر راه و شهرسازی؛

 بزرگ ترین بن�در اقتص�ادی ایران 
در انتظار 9 سرمایه گذار خارجی
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دویچ��ه وله گزارش داد: با جدی تر ش��دن بازگش��ت 
خودروس��ازان اروپایی و ک��ره ای به ای��ران، موقعیت 
خودروسازان چینی به طور جدی به خطر افتاده است.

به گزارش ایمنا، شبکه اینترنتی دویچه وله فارسی در 
گزارشی به شرح زیر نوشت:

دبیر انجمن قطعه س��ازان س��خنان اخیر معاون وزیر 
صنعت درباره احتمال حذف چینی ها در س��ال آینده 

را تأیید کرد.
محسن صالحی نیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
از احتمال حذف خودروسازان چینی از بازار خودروی 

ایران در سال آینده خبر داد.
نمایش��گاه  افتت��اح  حاش��یه  در  نی��ا   صالح��ی 
توانمندی های صنعت خودرو در پاس��خ به پرسش��ی 
درباره آینده هم��کاری با خودروس��ازان چینی گفته 
که با توجه به تعرفه های تعیین ش��ده، چینی ها باید 
به سرعت توسعه ساخت محصوالت شان در داخل را 
مدنظر قرار دهند؛ در غیر این صورت سال آینده از بازار 

خودروی ایران حذف خواهند شد.
وی همچنین به ادامه مذاکرات س��ایپا با ش��رکت رنو 
فرانسه برای توافق بر سر قراردادی مشابه قرارداد ایران 
خودرو و کمپانی پژو اشاره کرد که در آن، هر دو طرف 

50 درصد سهم دارند.
آرش محب��ی نژاد دبی��ر انجمن صنایع قطعه س��ازان 
 خ��ودرو در ای��ران نیز ب��ا توجه ب��ه احتم��ال حذف 

چینی ها از بازار ایران تأکید کرده که خودروسازان این 
کشور باید محصوالت خود را با ذائقه مشتریان ایرانی 

منطبق کرده و رضایت و اعتماد آنها را جلب کنند.
 وی روز جمع��ه 14 اس��فند گفت��ه ک��ه ب��ر اس��اس 
سیاست های جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت هر 
خودروساز خارجی که قوانین و مقررات ایران را رعایت 

نکند از بازار ایران حذف خواهد شد.
محبی نژاد اضافه کرده که مشارکت در سرمایه گذاری 
مستقیم و سهم سرمایه گذار خارجی در قراردادهای 
جدید از جمله سیاست های وزارت صنعت برای توسعه 

فعالیت در این حوزه است.
دویچه وله فارس��ی توضی��ح داد: دبی��ر انجمن قطعه 
س��ازان درباره احتمال موفقیت خودروسازان چینی 
در بازار ای��ران از طریق کاهش قیمت ها گفته اس��ت 
که در یک مقطع کوتاه به دلیل مش��کالت تحریم ها و 
کاهش قدرت خرید مردم، قیمت این دست از خودروها 
کاسته شد، اما موقتی بود و این موضوع در میان مدت 

و بلندمدت اثری نخواهد داشت.
 معاون وزی��ر صنعت ای��ران گفته اس��ت ک��ه برخی 
ش��رکت های ایرانی مش��غول مذاکره با خودروسازان 
آلمانی هس��تند و ش��رکت های کیا و هیوندا نیز برای 

حضور در ایران اعالم آمادگی کرده اند.
با تش��دید تحریم های بین المللی و تحریم های یک 
 جانبه آمری��کا و اتحادیه اروپا در س��ال ه��ای پایانی

 دولت دوم محم��ود احمدی ن��ژاد، هم��کاری اغلب 
خودروس��ازان معتبر خارجی با ایران متوقف شد یا به 

حال تعلیق در آمد.
چین با بهره برداری از این وض��ع، ابتدا با دو خودروی 
ام وی ام و لیف��ان وارد ب��ازار ایران ش��د و اندکی بعد 
 با 12 خ��ودرو، بخش بزرگ��ی از این بازار را تس��خیر

 کرد.
اکن��ون و پ��س از اجرایی ش��دن برنامه جام��ع اقدام 
مش��ترک )برجام( و برداش��ته ش��دن تحری��م ها راه 
بازگشت خودروس��ازان مهم جهان به ایران باز شده و 

موقعیت چینی ها به خطر افتاده است.
خودروه��ای چین��ی از نظ��ر اغل��ب ش��هروندان و 
کارشناس��ان ایرانی ب��ی کیفیت ارزیابی می ش��وند و 
در صورت رقابتی شدن بازار، ش��انس زیادی در ایران 

ندارند.
رضا شیوا رییس شورای رقابت در ایران، کیفیت خودرو 
چینی را بسیار پایین خوانده و گفته است که چینی ها 
از بازار ایران به عنوان آزمایشگاهی بزرگ برای صنعت 

خودروسازی خود استفاده می کنند.
دویچه وله فارسی در پایان افزود: دی ماه سال جاری و 
در جریان سفر حسن روحانی رییس جمهوری ایران به 
فرانسه، شرکت فرانسوی پژو سیتروئن اعالم کرده بود 
که همکاری خود با ایران خودرو را از سر می گیرد و سه 

مدل خودروی جدید در ایران می سازد.
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دویچه وله گزارش داد:

موقعیت متزلزل خودروسازان چینی در بازار ایران

ریی��س اتحادی��ه آجی��ل و خش��کبار کش��ور ب��ا 
 اش��اره به رکود س��نگین حاکم بر فروش آجیل و 
 خش��کبار گف��ت: برخ��ی از واحده��ای صنف��ی 
 ب��رای خ��روج از ای��ن رک��ود اق��دام ب��ه ف��روش 
آجی��ل و خش��کبار ب��ه ص��ورت قس��طی ب��ه 
کارمندان،کارگ��ران و افراد م��ورد اعتماد با چک 

کرده اند.
 علیرضا ارزان��ی ممقان��ی در گفت وگو با تس��نیم 
در ارتب��اط ب��ا وضعی��ت عرض��ه و تامی��ن آجیل 
ش��ب عید اظهار ک��رد: در این ایام مش��کلی برای 
تامین و عرض��ه انواع آجیل وجود ن��دارد و با توجه 
به رکودی که ب��ر این صنف حاکم ب��وده و کاهش 
 تقاضا،افزایش قیمتی برای ایام پایانی سال نخواهیم 

داشت.
وی افزود: بر خالف س��ال گذش��ته ک��ه قیمت دو 
محص��ول تخمه ژاپن��ی و فندق باال ب��ود، نرخ این 
محصوالت در س��ال جاری کاهش 100 درصدی 
را تجربه کرده، اما با این وجود تقاضا به شدت افت 

کرده است.
رییس اتحادیه آجیل و خشکبار کش��ورادامه داد: 
پیش بینی می ش��ود که در ایام پایانی سال جاری 
 فروش آجیل فروش��ان در مقایس��ه با س��ال قبل 

 50 درص��د اف��ت داش��ته باش��د. ب��ه همی��ن دلیل 
 برخ��ی از اف��راد ب��رای اینک��ه محص��ول خ��ود را 
حتما به فروش برس��انند اقدام به کاه��ش قیمت به 
کمتر از نرخ واقعی و در مواقعی کمتر از قیمت خرید 

کرده اند.
 وی با بی��ان اینکه آجیل ب��ه کاالیی لوک��س تبدیل 
 ش��ده اس��ت تصری��ح ک��رد: ب��ه نظ��ر م��ی رس��د 
 که ق��درت خری��د م��ردم در س��ال ج��اری کاهش 
 یافته اس��ت به همین منظور براس��اس اولویت بندی 
که برای خ��ود دارند، آجی��ل را از ای��ن چرخه خارج 

کرده اند.
ارزانی ممقانی گفت: اخیرا مش��اهده ش��ده است که 
برخی از فروشندگان به مشتری های آشنا، کارمندان 
و کارگران آجیل را به صورت قسطی می فروشند و از 

آنها چک دریافت می کنند.
وی تاکی��د ک��رد: در این ش��رایط وضعی��ت مالیات 
 اصناف این ش��غل نیز ب��اال رفته و منجر ب��ه تعطیلی 
 برخ��ی از واحده��ای صنف��ی مربوطه ش��ده اس��ت 
به طوری که در خراس��ان رضوی 10 درصد از فعالن 
بخ��ش آجیل و خش��کبار کس��ب و کار خ��ود را رها 

کرده اند.
ارزانی درباره نرخ انواع خش��کبار گفت : هرکیلوگرم 

 تخمه ژاپن��ی 20 تا 25 ه��زار تومان، ب��ادام زمینی 
13 تا 17 ه��زار تومان، تخم��ه کدو گوش��تی 22 تا 
 28 هزار تومان، پس��ته اکبری45 تا 78 هزار تومان، 
پسته فندقی 35 تا 45 هزار تومان و پسته احمد آقایی 

38 تا 50 هزار تومان است.
وی افزود:هرکیلوگ��رم نخ��ود چ��ی 8 ت��ا 14 هزار 
تومان، کش��مش 13 تا 18 هزار توم��ان، انجیر 25 تا 
 78 هزار تومان، بادام درختی 57 ت��ا 75 هزار تومان 
و آجیل مخلوط نیز 15 تا 65 ه��زار تومان به فروش 

می رسد.
آجی��ل  فروش��ندگان  بخ��ش  مس��ئول   مق��ام 
عرض��ه  وضعی��ت  از  نتق��اد  ا ب��ا  خش��کبار   و 
 خش��کبار در نمایش��گاه های ف��روش به��اره گفت: 
 براس��اس بازدی��دی ک��ه از ای��ن نمایش��گاه ه��ا 
 ص��ورت گرف��ت، متاس��فانه عرض��ه پرنم��ک،
 رنگ ش��ده و کهنه نیز در برخی از غرفه ها مش��اهده

 شد.
 وی اضافه کرد: با توجه به اینکه نظارت مناس��ب تری 
روی واحده��ای صنفی وج��ود دارد بهتر اس��ت که 
 ف��روش ف��وق الع��اده درخ��ود واحده��ای صنف��ی 
صورت گیرد که زمینه خروج آنها از رکود را نیز فراهم 

کند.
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رییس اتحادیه قنادان خبر داد:

صادرات شیرینی ایران به کانادا و استرالیا
مدیرعامل سایپا خبر داد:

مذاکره همزمان سایپا با » رنو«، »سیتروئن« و »کیا«
وزیر تجارت و صنایع افغانستان عنوان کرد:

معافیت گمرکی سرمایه گذاران ایرانی در افغانستان
رییس اتحادی��ه دارندگان قنادی، ش��یرینی 
فروش وکافه قنادی گفت: نه تنها برای تامین 
شیرینی شب عید مشکلی نداریم بلکه برنامه 
پایان س��ال ما صادرات شیرینی خشک ایرانی 

به کانادا و استرالیاست.
علی به��ره مند در خص��وص تمهی��دات این 
اتحادیه برای ش��ب عید گف��ت: هیچ گونه کم 
و کسری برای شیرینی شب عید نداریم و هم 
اکنون اعضای اتحادیه در حال تهیه محصوالتی 
با ماندگاری باال برای ایام ش��ب عید هس��تند. 
وی در خصوص نحوه قیمت گذاری ش��یرینی 
شب عید افزود: برنامه ای برای افزایش قیمت 
شیرینی شب عید نداریم و قیمت شیرینی شب 

عید در سال جاری مشابه سال گذشته است.
رییس اتحادی��ه قنادی ضمن اش��اره به تداوم 
رکود اقتصادی، وضعیت فروش را در شیرینی 
فروشی ها نسبت به سال گذشته ضعیف عنوان 
کرد و افزود: در س��ال ج��اری رونق خاصی در 
کار ما وجود نداشت و امیدواریم در سال آینده 

وضعیت اقتصادی کشور بهتر شود.
بهره مند در خصوص برگزاری نمایشگاه های 

بهاره و حضور واحده��ای صنفی تحت نظارت 
این اتحادیه در نمایش��گاه اع��الم کرد: پیش 
از این هم گفت��ه بودیم که مخال��ف برگزاری 
نمایش��گاه های بهاره هس��تیم، اما به هر حال 
20 واحد صنفی از اتحادیه قنادی در نمایشگاه 
مستقر در بوس��تان ارم، 20 واحد صنفی دیگر 
در نمایشگاه بهاره بوستان والیت، 20 واحد هم 
در نمایش��گاه بهاره حکیمیه با نظارت اتحادیه 
و اعمال تخفیف 10 درص��دی حضور خواهند 

داشت.
وی در ادام��ه ب��ه عرض��ه محص��والت دارای 
ماندگاری باال و همچنین شکالت در نمایشگاه 

بهاره اشاره کرد.
علی به��ره من���د، ریی�س اتحادیه ش��یرینی 
فروش ه��ا همچنی��ن از ص�ادرات ش��یرینی 
ن��ی ب��ه کش��وره�ای ح��وزه  یرا  خش��ک ا
خلیج فارس، کانادا و اس��ترالیا در ای�ام پایانی 
س��ال خبر داد و در خصوص واردات شیرینی 
قاچاق به کشور اظهار داشت: ما شیرینی قاچاق 
نداریم و تنها ممکن اس��ت ش��کالت به کشور 

واردات شود.

مدیرعامل س��ایپا با بیان اینکه ب��زرگ ترین 
مشکل این ش��رکت س��رمایه در گردش بود، 
گفت: تا پایان سال گذشته بدهی این شرکت 
سه هزار و 200 میلیارد تومان محاسبه شد، اما 
با مهندسی مالی انجام شده تا پایان سال جاری 

این موضوع حل خواهد شد.
وی در خصوص برخی خبرها مبنی بر احتمال 
تغییر مدیرعامل ش��رکت خودروسازی سایپا، 
اظهار داشت: من اصال به این شایعات توجهی 
ندارم. هر کجا که  رفته ام براساس یک برنامه 

مدون کار کرده ام. 
 در س��ایپا ه��م برنامه های خ��ود را ب��ه انجام 
می رسانم. وی با اشاره به اینکه تا پایان امسال 
سهامداران شاهد وضعیت مناسب این شرکت 
خواهند بود، افزود: در س��ال آینده هم مصرف 
کنندگان شاهد اقدامات من در شرکت سایپا 

خواهند بود. 
مطمئن باشید روند سایپا به طور کامل تغییر 
کرده و بازار س��هام وضعیت فعلی ش��رکت را 

نشان می دهد.
مدیرعامل س��ایپا در رابطه ب��ا بدهی های این 

ش��رکت هم گفت: این موضوعات حتما مرتفع 
خواهد ش��د. در شرکت مهندس��ی مالی انجام 
ش��ده و از این بعد دریافت تسهیالت به راحتی 

انجام می شود. 
وی در خصوص همکاری های بین المللی سایپا 
با شرکت های خودروس��ازی افزود: سایپا قرار 
نیس��ت با پژو همکاری کند بلکه امروز در حال 
مذاکره با سیتروئن هستیم عالوه بر آن مذاکره 

با »کیا« نیز آغاز شده است.
مدیرعامل س��ایپا اضافه کرد: عالوه بر این دو 
شرکت، با رنو نیز در حال مذاکره هستیم، البته 
رنو در تولید مشترک قرار نیست با ایران خودرو 

همکاری کند.

وزیر تجارت و صنایع افغانستان اعالم کرد: تجار ایرانی 
در صورت سرمایه گذاری در افغانستان و انتقال خطوط 
تولید خ��ود به این کش��ور از معافیت ه��ای گمرکی 

بهره مند خواهند شد.
همایون رسا در حاشیه سومین نمایشگاه اختصاصی 
جمهوری اسالمی ایران در کابل با اشاره به اینکه در 
حال حاضر 16 درصد نیاز افغانس��تان از طریق ایران 
تامین می شود، افزود: ما مشترکات فرهنگی و زبانی 
با یکدیگر داریم، ش��رکت های زیادی از کش��ورهای 
مختلف در کش��ور م��ا س��رمایه گذاری کرده اند و به 
سودهای سرشاری دست یافته اند، اما در رابطه با ایران 
بیشتر تفاهمات روی کاغذ مانده است و ما خواستار 

عملیاتی شدن آنها هستیم. 
وی افزود: عدم هم ترازی ص��ادرات و واردات از موانع 
درپیش روی گس��ترش رواب��ط تجاری دو کش��ور 
 اس��ت. از ایران انتظ��ار داریم با کاه��ش تعرفه های 
گمرکی افغانس��تان، ما را در بهبود تراز تجاری یاری 

کند.
رس��ا اظهار داش��ت: ایجاد خط تولید در کشور ما از 
س��وی ایرانی ها می تواند به اقتصاد افغانستان کمک 
فراوانی کند؛ چرا که کشور ما دارای نیروی کار ارزان 

و انرژی است. وی گفت: صادرات افغانستان به ایران 
از طریق استان فراه امکان پذیر نیست و اسناد تجاری 
افغانستان توسط ایران در این منطقه تایید نمی شود 
و تنها راه مبادالت با ایران هم اکنون اسالم قلعه است 
و این مسئله مشکل بزرگی در توسعه تجارت بین دو 

کشور ایجاد کرده است.
رس��ا اظهار داش��ت: فراهم کردن عرضه و به نمایش 
درآم��دن کااله��ای ایران��ی در افغانس��تان از دیگر 
خواسته های ما ست و هدف از برگزاری این نمایشگاه 
نزدیک تر شدن تجار دو کشور و کسب اطالعات بیشتر 
دو طرف از تجارب یکدیگر اس��ت ضمن اینکه بهتر 
شدن روابط تجاری دو کشور و یافتن بازارهای بیشتر 

نیز مد نظر بوده است.
محمدرضا نعمت زاده وزی��ر صنعت، معدن و تجارت 
ایران، محمدرضا بهرامی س��فیر ایران در افغانستان، 
قربان حق جو رییس اداره حمایت از سرمایه گذاری 
افغانستان )آیسا(، خانجان الکوزی معاون ارشد اتاق 
تجارت و صنایع افغانستان، محمود سیادت مسئول 
اتاق مش��ترک ایران و افغانس��تان و جمعی از تجار و 
فعاالن اقتصادی ایران و افغانستان در آیین گشایش 

این نمایشگاه حضور داشتند.
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عكس روز(بازى بچه خرس قطبى با مادرش)

خبر

معاون سازمان حفاظت محيط زيست گفت: كره  زمين به  عنوان تنها محلى كه 
زندگى در آن جريان دارد، به وضعيت و تغييرات آن، نظير گرم شدن كره زمين 
بايد توجه ويژه اى شود. به گزارش ايسنا، محمد مجابى در همايش بين المللى 
محيط  زيست و حيات وحش ايران اظهار كرد: با توجه به ظرفيت هاى استان 
قزوين در حوزه محيط زيست ،اين استان ميزبان همايش بزرگداشت روز جهانى 

حيات وحش شد.
وى افزود: استان قزوين با توجه به قرار گرفتن در موقعيت ويژه نظير نزديكى 
ــينه   ــرق به غرب و همچنين دارا بودن پيش ــير ارتباطى ش به پايتخت و مس
تاريخى غنى، از ظرفيت هاى زيادى برخوردار است كه ازجمله آنها مى توان به 

ظرفيت هاى حوزه شهرى قزوين اشاره كرد.
ــت طبيعى و تنوع زيستى سازمان حفاظت  فرهاد دبيرى، معاون محيط  زيس
محيط  زيست در ادامه اين همايش اظهار كرد: مشكل اصلى حيات وحش در 
جامعه امروز شكار بى رويه است. باوجود يك ميليون اسلحه مجاز و يك ميليون 
اسلحه شكارى غيرمجاز در دست مردم بين انسان و حيات وحش يك جنگ 
نابرابر برقرارشده است كه ناگزير به ممنوعيت شكار در چند سال اخير شده ايم. 
اين ممنوعيت در راستاى برنامه ريزى صحيح و فرصت دادن به حيات وحش 

براى بازسازى است كه اميدواريم به  خوبى محقق شود.
معاون محيط زيست طبيعى و تنوع زيستى سازمان حفاظت از محيط  زيست، 
ــتايى و همچنين تشكل هاى مردم نهاد را در  بهره گيرى از جوامع محلى، روس
راستاى تقويت حيات وحش مهم دانست و اضافه كرد: نيروى انسانى محيط بان 
ــد حفاظت كامل براى  ــت به  تنهايى نمى توان كه با كمبودهايى نيز همراه اس
ــور را تأمين كند.در ادامه اين همايش، آيين افتتاح فاز سوم  حيات وحش كش
ــتان ملى باراجين، كلنگ زنى پروژه المان هما به  عنوان  دهكده طبيعت بوس
ــتى با حضور مسئوالن و  نماد تنوع زيستى استان قزوين و كاشت نهال دوس

شخصيت هاى بين المللى، ملى، استانى و شهرى برگزار شد.

معاون سازمان حفاظت محيط زيست تاكيد كرد:

ضرورت جدى گرفتن
تغييرات كره زمين

دريچه

امروزه انرژى هاى پاك از جايگاه ويژه اى در كشورهاى توسعه 
ــواره يكى از  ــرژى پاك هم ــتند. ان يافته جهان برخوردار هس
ظرفيت هاى حائز اهميت در سالمت زيست محيطى محسوب 
ــود؛ اگرچه از لحاظ صرفه اقتصادى در برابر سوخت هاى  مى ش
فسيلى و حرارتى مرسوم مقرون به صرفه نيست، اما اندك اندك 
ــه بخش هاى متعدد  ــرى ب اين نوع خاص از انرژى در حال تس
ــت كه روزى روزگارى انرژى هاى  ــت و دور از ذهن نيس دنياس

پاك، به رتبه نخست منابع تامين انرژى در دنيا مبدل شوند.
ــن  از روزى كه براى اولين بار المپ ها در حرم امام رضا(ع)روش
ــال مى گذرد.روزى كه به صورت  ــدند، قريب به يك صد س ش
ــرژى در تامين  ــى از منابع ان ــمى جريان برق به عنوان يك رس
ــتفاده قرار گرفت و از آن پس آرام  ــنايى در ايران مورد اس روش
ــرى پيدا كرد و حتى روستاها  آرام به ديگر نقاط كشور نيز تس
ــور نيز از اين اختراع بهره مند  و كپرنشينان دور افتاده در كش
ــان، با وجود  ــدند. اختراعى كه به عقيده برخى از كارشناس ش
اختراعات برجسته و بسيار ديگرى در اقصى نقاط جهان، هنوز 
به عنوان مهم ترين و تاثيرگذار ترين اختراع بشرى مطرح است. 
پس از گذشت دهه ها و ادوار بسيار، استفاده از انرژى هاى پاك 
به عنوان يكى از منابع تامين انرژى مورد توجه قرار گرفته و علت 
ــايل و دغدغه هاى  ــه چنين ظرفيتى نيز به مس اصلى گرايش ب
ــعه  ــورهاى توس ــت محيطى باز مى گردد. امروزه در كش زيس
يافته بهره گيرى از انرژى هاى پاك از اهميت بااليى برخوردار 
ــيارى از نقاط جهان آنچنان كه بايد اين  ــت ؛اگرچه در بس اس
ــترش نيافته، اما به عنوان يكى از انرژى هايى  نوع از انرژى گس
ــت محيطى چندانى براى آن مطرح نيست،  كه مخاطرات زيس
ــت كه توجه به  ــور ايران نيز مدتى اس مدنظر قرار دارد. در كش
انرژى هاى پاك از اهميت بااليى برخوردار است و در محافل و 
مباحث كارشناسى به عنوان يكى از ضروريات زيست محيطى 
مورد توجه قرار گرفته است. انرژى حاصله از جريان و وزش باد و 
تابش خورشيد از مصاديق انرژى پاك محسوب مى شوند كه به 
طور طبيعى الزمه بهره ورى و بهره مندى حداكثرى و مطلوب از 
ــت. در اين  چنين انرژى هايى موقعيت طبيعى و جغرافيايى اس
گزارش به مناطق و محدوده هاى جغرافيايى در ايران كه براى 
بهره گيرى از چنين انرژى هايى مساعد و مناسب است پرداخته 

خواهد شد.
كدام مناطق ايران مستعد بهره گيرى از انرژى پاك است؟
ــور يعنى مناطقى از  ــرقى كش ــرقى و جنوب ش بخش هاى ش
ــان جنوبى، سيستان و  استان خراسان رضوى، سمنان، خراس
ــتان، كرمان و بخش هايى از اصفهان،  مزيت هاى نسبى  بلوچس
مهمى براى بهره بردارى از انرژى هاى نو و تجديد پذير دارند و 
ــبى براى  به دليل بيابانى و باد خيز بودن، از ظرفيت هاى مناس
ــيدى برخوردارند، اما  بهره گرفتن از انرژى هاى بادى و خورش
نكته جالب توجه در خصوص مناطق مستعد براى بهره گيرى 
از چنين انرژى هايى، محروم بودن استان هايى است كه در اين 
ــه چنين ظرفيتى با  ــتند؛در واقع با عنايت ب حوزه توانمند هس
ــعه و تقويت  برنامه ريزى مدون و اصولى مى توان در جهت توس

اقتصادى چنين مناطقى گام برداشت.
چابهار و موج هاى انرژى زا

قرابت و همجوارى چابهار با آب هاى آزاد امكان استفاده از انرژى 
ــتان سيستان و  موج دريا را به نحو مطلوبى فراهم مى كند. اس
ــتان با عنايت به ظرفيت بالقوه اى كه براى بهره گيرى  بلوچس
ــت.  از انرژى پاك دارد مورد توجه وزير نيرو نيز قرار گرفته اس
آنچنان كه حميد چيت چيان با اشاره به نيروگاه 500 مگاواتى 
ــت عنوان  ــتان كه احداث آن در حال پيگيرى اس در مركز اس
ــدان با افزايش يك واحد بخار 760  كرد: نيروگاه مذكور در زاه
ــيكل تركيبى تبديل خواهد شد. به  مگاواتى به يك نيروگاه س
طور يقين بهره گيرى و استفاده از چنين ظرفيت هايى، اقتصاد 
ــور را نيز تقويت مى كند و به تعبيرى مى توان  اين خطه از كش
گفت اين توانمندى و استعداد، فرصتى ويژه براى منطقه مذكور 

به شمار مى رود. 
ــتان كه از نظر  ــتان با افغانستان و پاكس ــترك اين اس مرز مش
ــامانى دارند، مى تواند زمينه صادرات  توليد انرژى، اوضاع نابس
ــتاندار سيستان و  ــط هاشمى، اس برق را فراهم كند. على اوس
بلوچستان با تاكيد بر اين موضوع از راه اندازى مزرعه انرژى هاى 
ــرى از چنين  ــتان خبر مى دهد. براى بهره گي پاك در اين اس
ــاركت  ــالم آمادگى كرده تا با مش ــور هند، اع انرژى هايى كش
ــورهاى  ــعه اين تكنولوژى را در ايران رقم بزند، كش خود، توس
ــتند و از  ــه صاحب نام هس ــز در اين عرص ــه ني آلمان و فرانس
ــرايط پسا برجام  ــتى توانمند برخوردارند. به طور يقين ش دس
ــبى را براى بهره گيرى از تجارب و ورود  ــتر مناس زمينه و بس
ــورهايى فراهم مى كند. مشاركتى كه  ــاركت چنين كش و مش
ــورد نياز از  ــت 5 درصد انرژى م ــم، مقرر اس طبق برنامه شش

بخش انرژى هاى پاك تامين و فراهم شود. از سوى ديگر طبق 
ــال آينده، بايد 7 هزار و ــده در س برنامه ريزى هاى طراحى ش

ــود كه  ــد پذير توليد ش ــرژى از منابع تجدي ــگاوات ان  500 م
ــرمايه گذارى و فناورى  الزمه اين امر خطير ورود، مشاركت،س

كشورهاى توسعه يافته است.
ــگزى اصفهان در راستاى توسعه  مشاركت آلمان در منطقه س
ــيدى در همين راستا مدنظر  و راه اندازى نيروگاه عظيم خورش
ــاره انرژى ــود منطقه مورد اش ــه و پيش بينى مى ش قرار گرفت

 457 هزار خانه را در 3 دهه آينده تامين و فراهم سازد.
 در غرب كشور نيز، استان هاى آذربايجان شرقى و كرمانشاه از 
توانمندى قابل توجهى در اين عرصه برخوردار هستند. توسعه

ــت كه در  ــيدى از نمونه اقداماتى اس ــاى خورش  آب گرمكن ه
ــتاى بهره مندى از انرژى پاك خورشيدى در برخى از اين  راس

مناطق در دستور كار قرار گرفته است. 
بهره گيرى يكى از روستاهاى شهرستان داالهو از آبگرمكن هاى 
ــت كه در اين راستا عملياتى  خورشيدى از نمونه اقداماتى اس
ــى، مديركل  ــيخ ويس ــده، امرى كه طبق اظهارات مراد ش ش
ــاه 70 درصد از  ــتان كرمانش ــى و آبخيزدارى اس منابع طبيع
ــى و آبخيزدارى تامين  ــازمان منابع طبيع هزينه هاى آن را س
ــتعد بهره مندى از  ــتان نيز مس ــهر خوزس ــت. ماهش كرده اس
انرژى هاى بادى است كه با مشاركت كشور آلمان نيروگاه بادى 

در اين منطقه راه اندازى خواهد شد.
ــهر باعث  ــور قمر، فرماندار ماهش ــه به اعتقاد منص  پروژه اى ك
اشتغالزايى نيز خواهد شد. مجاورت منطقه بادخيز هورالعظيم 
زمينه اى مناسب براى توسعه و بهره گيرى از چنين طرح هايى 

محسوب مى شود. 

چالش ها و مشكالت پيش رو در طرح هاى انرژى پاك
يكى از اصلى ترين چالش هاى پيش روى پروژه هاى انرژى پاك، 
مشمول تامين اعتبارات چنين طرح هايى مى شود؛ اگرچه دولت 
در برنامه هاى آينده خود منابعى را پيش بينى كرده، اما تامين 
و تخصيص مالى چنين طرح ها و پروژه هايى به دشوارى انجام 
ــا انرژى هاى پاك نيز  ــود. ديربازده بودن صنايع مرتبط ب مى ش
مزيد بر علت شده تا كشورهاى توسعه يافته تمايل چندانى به 
سرمايه گذارى در چنين طرح هايى از خود نشان ندهند، اگرچه 
در بخش هايى از كشور، سرمايه گذارى كشورهاى صاحب نام 
ــتعدى كه در كشور  ــود، اما با عنايت به مناطق مس ديده مى ش
ــرم به چنين  ــى و نياز مب ــيع جغرافياي وجود دارد و پهنه وس
انرژى هايى سطح مشاركت چندان قابل توجه به نظر نمى رسد.

ــنايى  ــاره به ناآش يكى ديگر از چالش هاى طرح هاى مورد اش
بخش قابل توجهى از عموم مردم به مزايا و ثمرات بهره گيرى از 
چنين طرح هايى باز مى گردد. از سوى ديگر هزينه هاى سنگين

ــه با انرژى هاى شايعى كه   بهره گيرى از انرژى پاك در مقايس
ــت، از ديگر موانع پيش روى توسعه  ــتفاده از آن مرسوم اس اس
ــت. با توجه به مخاطرات  و بهره گيرى از چنين پروژه هايى اس
زيست محيطى كه كشور با آن مواجه و دست به گريبان است 
مى طلبد دولت با اختصاص يارانه، هزينه هاى بهره گيرى از اين 
طرح ها را با كاهش هرچه بيشترى همراه سازد، اگرچه با عنايت 
ــت، تحقق چنين امرى  به محدوديت هاى مالى و اعتبارى دول
بسيار دشوار است، اما بدون شك هزينه در اين عرصه، از تحميل 
هزينه هاى بهداشتى، درمانى و...جلوگيرى و پيشگيرى خواهد 
ــت محيطى به نحو  ــالمت زيس كرد و يقينا با تحقق اين امر، س

مطلوب ترى حفظ و تامين خواهد شد.

ــت تهران با قدرداني از  پانزدهمين نمايشگاه بين المللي محيط زيس
ــازمان هاي مردم نهاد،  ــركت ها، س غرفه هاي برتر در بخش صنايع ش

ادارات كل استاني و حاميان نمايشگاه به كار خود پايان داد.
ــت اصفهان«پاما»  ــط زيس ــاني محي ــگاه اطالع رس ــزارش پاي به گ
ــت، مراسم اختتاميه  ــگاه بين المللي محيط زيس پانزدهمين نمايش
اين نمايشگاه كه با سخنان معاون رييس جمهوري و رييس سازمان 
ــده بود، با معرفي غرفه هاي برتر به كار  حفاظت محيط زيست آغاز ش
خود پايان داد و اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان رتبه 
برتر غرفه نمايشگاهي پانزدهمين نمايشگاه بين المللي محيط زيست 
ــب كرد و با اهداي لوح تقدير و تنديس جشنواره مورد  ــور را كس كش

تجليل قرار گرفت.
ــگاه بين المللي محيط زيست كشور  در اختتاميه پانزدهمين نمايش
ــتان  ــت  اس ــد ظهرابي مديركل حفاظت محيط زيس مهندس حمي
ــتان اصفهان به پاس  ــت اس اصفهان و اداره كل حفاظت محيط زيس
ــب رتبه برتر غرفه نمايشگاهي توسط  ــتان و كس حضور ارزشمند اس
دكتر معصومه ابتكار معاون رييس جمهور و رييس سازمان حفاظت 
ــنواره و لوح تقدير مورد تجليل  محيط زيست  با اهداي تنديس جش

قرارگرفت. 
اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان و فعاالن عرصه توليد 
ــتدار محيط زيست با  استان اصفهان و سازمان هاي مردم نهاد دوس

هدف معرفي جايگاه وتوانمندي هاي زيست محيطي و دستاوردهاي 
ــت در  ــه در دو محور بخش و فرابخش محيط زيس خود در اين زمين
پانزدهمين نمايشگاه بين المللي محيط زيست كه مهم ترين رويداد 

زيست محيطي كشور است شركت كردند.
ــترده و چشمگير فعاالن  در اين نمايشگاه كه همه ساله با حضور گس
ــي تهران برگزار  ــگاه هاي بين الملل اين حوزه در محل دائمي نمايش
مي شود، اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان نيز بار ديگر 
ــف درون و برون  ــتاوردهاي خود را در بخش هاي مختل آخرين دس

سازماني ارايه كرد.
غرفه اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان در اين نمايشگاه 

مورد توجه مراجعه كنندگان و بازديد كنندگان قرارگرفت.
ــان، مديريت يكپارچه  تبيين برنامه جامع كنترل كيفي هواي اصفه
حوضه هاي آبريز، نقش و مشاركت مردمي در حفاظت از حوضه آبريز 
زاينده رود، تاالب و معيشت پايدار، اثرات و پيامدهاي مواد دستكاري 
ــت كه در غرفه اصفهان برگزار  شده ژنتيكي از جمله كارگاه هايي اس
ــي، امور  ــت طبيع ــن اداره كل در محيط زيس ــتاوردهاي اي شد.دس
زيستگاه ها و حيات وحش نيز در جايگاه مسجد امام يا مسجدجامع 
عباسي كه تجلي گاه نزديكي با فطرت پاك الهي انسان است جانمايي 
ــه توليد و عرضه  ــمالي ميدان هم كه بازار و عرص ــده و در ضلع ش ش
كاالهاي صنعتي بوده و هست براي مكان معرفي محيط زيست انساني 

و فناوري هاي انسان ساخت  در غرفه اصفهان ارايه شده است.
ــت  ــير زيس ــتين بار، با تفس ــن غرفه براي نخس ــدگان اي بازديدكنن
ــي و مفهومي آن از نظر ــان و كاربردهاي آموزش محيطي نماد اصفه

 هستي شناسي آشنا شدند.
برگزاري كارگاه هاي آموزشي متعدد با حضور اساتيد برجسته كشور 
در عرصه محيط زيست از ديگر برنامه هايي است كه در غرفه اصفهان 

انجام شد.
ــا موضوع محيط  ــاني ب همچنين ارايه انواع گرافيك هاي اطالع رس
ــت، طراحي و اجراي اطلس حجمي پرندگان تاالبي كشور نيز از  زيس
ديگر اقداماتى است كه در جهت معرفي محيط زيست كشور و استان 
ــت در غرفه اصفهان  ــگاه محيط زيس اصفهان در پانزدهمين نمايش

ارايه شد.
 ارايه دستاوردهاي كشوري و استاني بخش و فرابخش محيط زيست 
ــاني امسال در  طي دوران دولت تدبير و اميد از موارد مهم اطالع رس

غرفه محيط زيست اصفهان بود.
ــفند با  ــت  از 10 اس ــگاه بين المللي محيط زيس پانزدهمين نمايش
ــاتحريم و با حضور صنايع، شركت ها،  ــبز دوران پس شعار اقتصاد س
سازمان ها، نهادها و تشكل هاي مردمي محيط زيستي در محل دائمي 
ــايش يافت.اين نمايشگاه  روز  ــگاه هاي بين المللي تهران گش نمايش

پنجشنبه 13 اسفند با معرفي برگزيدگان به كار خود پايان داد.

كسب رتبه برتر اصفهان در پانزدهمين 
نمايشگاه بين المللي محيط زيست كشور

تنها راه خروج از بحران زيست محيطى؛

انـرژى هـاى پاك 
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نیاز به کار پلیسی و تحقیقاتی پیچیده نیست. کافی است نگاهی 
به آگهی روزنامه ها بیندازید یا سری به فضای مجازی بزنید تا با 
انبوهی از مراکز غیرمجاز ارائه خدمات پرستاری در منزل روبرو 
شــوید که عیان و بی واهمه، خدمات غیرقانونی شــان را تبلیغ 

می کنند.
مخاطب آنها هم خانواده هایی هستند که به هر دلیل نمی توانند 
از عضو سالمند و بیمار خانواده خود مراقبت کنند و به ناچار نیاز 
به پرستار خانگی پیدا کرده اند. بدی قضیه اینجاست که خیلی از 
پرستاران اعزام شده از سوی این مراکز غیرقانونی، آموزش الزم 
را ندیده اند و تخصصی برای مراقبت و پرستاری در منزل ندارند. 
حتی احتماال در البه الی خبرها هــم خوانده اید که برخی از این 

پرستاران خانگی، خالفکار از آب درمی آیند.
آشفته بازار خدمات پرســتاری در منزل و نبود نظارت بر مراکز 
ارائه کننده این خدمات باعث شــده تعداد این مراکز غیرمجاز، 
رشدی قارچ گونه داشته باشد و مردم هم از روی ناچاری، مجبورند 
بین گزینه های موجود، یکی را از سر شانس و تقدیر انتخاب کنند.

فقط ثبت شرکت دارند والسالم!
 خودشــان را بزرگ ترین مرکز ارائه کننده خدمات پرســتاری 
در منزل معرفی می کنند. دفتر اصلی آنها معموال حوالی خیابان 
فردوســی تهران است، اما در شــش نقطه دیگر تهران هم دفتر 

نمایندگی دارند. وقتی از کارکنان یک موسسه پرستاری در منزل 
می پرســیم آیا مجوزی هم از طرف وزارت بهداشــت گرفته ای، 
یکی از آنها با اعتماد به نفس تاکید دارد که نیاز به مجوز از وزارت 

بهداشت نیست، چون از قوه قضاییه مجوز داریم.
پیگیر ماجرا که می شــویم می فهمیم منظورشــان از مجوز قوه 
قضاییه، همان مجوز ثبت شرکت  هاست. درواقع، این شرکت های 
خدماتی با ثبت یک شرکت و بدون دریافت مجوز فعالیت قانونی 
از وزارت بهداشت به ارائه خدمات پرستاری در منزل می پردازند 

و نیازی هم نمی بینند به هیچ نهادی پاسخگو باشند.
تعرفه این شرکت هم بسیار متغیر است. حداقل قیمتی که این 
شرکت برای مراقبت شبانه روزی از یک سالمند پیشنهاد می دهد، 

یک میلیون و600 هزار تومان است.
استثمار پرستاران اعزامی

موسسه دیگری که در خیابان رســالت کار می کند، نرخ ساعتی 
کار پرســتار در منزل را8000 تومان اعالم می کند. به قول یکی 
از کارکنان این موسســه، دیگر کســی با کمتــر از این قیمت، 
حاضر نیست به خانه شما بیاید، چون پول کرایه تاکسی اش هم 
درنمی آید. می پرسم آیا پرستار تحصیلکرده دانشگاهی هم دارید؟ 
می گوید این پرستارها با قیمتی زیر ســه میلیون تومان در ماه 
حاضر نیستند به خانه شما بیایند و البته اغلب به منزل بیمارانی 

اعزام می شوند که نیاز به مراقبت دارویی و درمانی حرفه ای دارند. 
داستان نداشتن مجوز قانونی، شامل این موسسه هم می شود، اما 
به قول خودشان، سال هاســت که مثل بقیه موسسه ها، با همین 

رویه کار کرده اند و هیچ مشکلی هم تاکنون پیش نیامده است.
تمام مبالغ و تعرفه های رنگارنگی هم که اعالم شــد، حداقل30 
درصد آن به موسسه خواهد رسید، البته اگر موسسه اعزام پرستار 
به منزل، بخواهد انصاف را رعایت کند و بیشتر از این درصد نگیرد. 
در حقیقت، سود اصلی این کار به جیب این موسسات غیرمجاز 
می رود و آنها از تنگدستی نیروهای شان که نیاز به حمایت جدی 

دولت دارند، به بدترین شکل سو استفاده می کنند.
ریشه تخلف ها را می خشکانیم

وزارت بهداشت، متولی اصلی نظام سالمت است و بنابراین انتظار 
می رود این وزارتخانه با هر تخلفی که با جان و سالمت مردم بازی 
می کند، به شدت مقابله کند. احمد نجاتیان، مدیرکل دفتر ارتقای 
ســالمت،خدمات بالینی و پرســتاری معاونت پرستاری وزارت 
بهداشت تاکید دارد: ساماندهی بحث پرستاری در منزل، یکی از 

برنامه های جدی وزارت بهداشت است.
نجاتیان قبول دارد که حضور بســیاری از مراکــز غیرمجاز ارائه 
خدمات پرستاری در منزل باعث شــده که عده ای با نام پرستار، 
وارد خانه های مردم شوند، در حالی که خیلی از آنها اصال پرستار 

نیستند و نحوه مراقبت از بیمار، کودک و سالمند را نمی دانند.
این مقام مسئول، تاکید می کند که در سال آینده، 

نظارت دقیقی بر مجوز مراکز ارائه این 
خدمات اعمال می شود و قطعا 

در ســال 95 با مراکز بدون 
مجوز، برخــورد قانونی 

خواهد شد.
اگــر بپذیریــم این 
وعــده نجاتیان در 
ســال 95 محقق 
می شود و با مراکز 
بی مجوز برخورد 
خواهد شد، اما باز 

هم مشکل اختالف 
شدید تعرفه خدمات 

پرســتاری در منــزل، 
مشکل دیگری است که 

شاید مضرات آن دست کمی 
از جــوالن مراکــز غیرمجاز، 

نداشته باشد. 

نجاتیــان وعــده می دهــد که در 
ســال آینده، این اختالف تعرفه 
خدمات پرستاری در منزل هم 
حذف خواهد شد و با نظارت 
بیشتر، نرخ تعرفه در داخل هر 
شهر، یکسان خواهد شد. آن 
طور که این مقام مسئول آمار 
می دهد، هم اکنــون به ازای 
هر350 تــا400 هزار نفر، یک 
مرکز مجوزدار قانونی برای ارائه 
خدمات پرستاری در منزل وجود 
دارد که البته برخی از این مراکز مجاز، 
غیرفعال هستند. در مقابل نیز چند برابر 
 مراکز مجوزدار، مراکز غیرمجــاز داریم که جز 

به خودشان، به نهاد دیگری پاسخگو نیستند.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش خبر داد:

افزایش ساعات حضور دبیرستانی ها در مدرسه

اخبار کوتاه

پرسه درشهر

خبر

 رییس ســازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی بر استفاده 
از مجازات حبس خانگی به جای زندان خبر داد و گفت:۲00 گروه 

غیر دولتی در بخش کمک به خانواده زندانیان فعال هستند.
 اصغر جهانگیر که همراه با هیات حقوق بشــری در ژنو به ســر 
می برد، با رییس حقوق عمومی و مسئول زندان های وزارت امور 

دادگستری سوئیس دیدار و گفت و گو کرد.
وی در این دیدار به نقــش جرایم مرتبط با مــواد مخدر در آمار 
زندانیــان در ایران اشــاره کرد و بــا تاکید بر اینکــه جمهوری 
 اسالمی ایران با اهداف بشردوســتانه با قاچاق مواد مخدر مبارزه 
می کند، گفــت: کشــورهای اروپایی بــه عنوان اصلــی ترین 
 مقصد این مــواد باید ایــن مبــارزه فداکارانه ایــران را مدنظر

 داشته باشند چرا که ما در این راه هزینه های مالی و معنوی زیادی 
می دهیم.

رییس ســازمان زندان ها با اشــاره به اقدامات تامینی و تربیتی 
خوبی که در خصوص حفظ حقوق زندانیــان نوجوان و جوان در 
 جمهوری اسالمی ایران انجام شده، گفت: کانون اصالح و تربیت 
جمهوری اســالمی ایران بــدون تردید از هر لحــاظ در منطقه 
 اول است و در ســطح جهانی نیز کم نظیر اســت و این موضوع 
 در بازدیدهایی که هیئت های خارجــی از آن به عمل آورده اند، 

مورد اذعان قرار گرفته است.
وی با اشــاره بــه دیدارهای اخیــری که هیئت هــای قضایی و 
 حقوق بشــری ژاپن و دانمارک از کانون اصالح و تربیت به عمل 
آورده اند گفت: شرایط حاکم براین کانون و برنامه هایی که برای 
این نوجوانان در نظر گرفته شده به شــدت مورد توجه آنها قرار 

گرفت.
جهانگیر در خصوص امور و اقدامات انجام شده در بحث حمایت از 
زندانیان و خانواده آنها گفت: سوای از خدماتی که سازمان زندان ها 
راسا به زندانیان و خانواده آنها ارائه می دهد در جمهوری اسالمی 
 ایران ۲0۲ انجمن حمایــت از زندانیان و خانواده آنها مشــغول 
به فعالیت هستند که دولتی نیســتند، اما ما هم تا حد امکان به 
آنها کمک می کنیم. رییس ســازمان زندان ها و اقدامات تامینی 
و تربیتی با تشریح برخی از خدماتی که این انجمن ها به خانواده 
زندانیان ارائه می کنند گفت: پیگیری وضعیت تحصیلی کودکان 
زندانی، تامین مخارج زندگی، اعطای وام برای تامین مســکن و 
ارائه کمک هزینه های مختلف زندگی از جمله خدماتی است که 
این انجمن ها به زندانیان و خانواده های آنها اعطا می کنند. وی 
همچنین با تاکید بر اینکه در سازمان زندان ها یک اداره کل حقوق 
شهروندی تشکیل شده است، گفت: یکی از وظایف این اداره کل 
نظارت و رسیدگی به حقوق شــهروندی زندانیان و خانواده های 
آنها است و اساس تشکیل این اداره کل این بوده است که حقوق 

زندانیان و خانواده های آنها تضییع نشود.

 اعطای وام مسکن 
به خانواده زندانیان

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش از افزایش 
ســاعت حضور دانش آموزان شاخه نظری مقطع 
متوسطه دوم در مدرســه به 35 ساعت خبر داد و 
گفت: دروس هنر، انسان و محیط زیست، مدیریت 
خانواده و ســبک زندگی، تفکر و سواد رسانه ای و 
بهداشت خانواده دروس جدیدی هستند که برای 

اولین بار به متوسطه دوم اضافه شده اند.
مهدی نوید ادهم با اشاره به اینکه سال دهم اولین 
پایه از دوره دوم متوسطه است و طی چند جلسه 
اخیر شــورای عالی آموزش و پــرورش جدول و 
عناوین دروس را تصویب کرده ایم، افزود: ایجاد این 
تغییرات اقتضائات خود را دارد و برای تولید محتوا 
و ساماندهی نیروی انسانی در میدان اجرا در حال 

کار هستیم.
وی افزود: امیدواریم با تالش شبانه روزی در سازمان 
پژوهش کتب درسی به موقع آماده و ابتدای مهرماه 
به دست دانش آموزان برســند. برنامه های جدید 
دوره دوم متوســطه در ســابقه آموزش و پرورش 
وجود نداشت و افزایش ساعت حضور دانش آموزان 

شاخه نظری مقطع متوسطه دوم در مدرسه به 35 
ساعت در شاخه نظری را خواهیم داشت. نوید ادهم 
افزود: دروس هنر، انسان و محیط زیست، مدیریت 
خانواده و ســبک زندگی، تفکر و سواد رسانه ای و 
بهداشت خانواده دروس جدیدی هستند که برای 

اولین بار به متوسطه دوم اضافه شده اند.
 دبیرکل شــورای عالی آموزش و پرورش با اشاره 
به اینکــه پس از بررســی و اتمام جــدول برنامه 
درسی متوسطه دوم و همچنین آیین نامه هدایت 
تحصیلی وارد بررســی و تصویــب زیرنظام های 
 سندتحول بنیادین خواهیم شد، گفت: پنج زیرنظام 
باقی مانده است که به ترتیب بررسی خواهند شد. 
زیرنظام های فضا و تجهیــزات، مدیریت راهبری، 
 پژوهش و ارزشیابی، منابع انســانی و منابع مالی 

از این جمله اند.
وی ادامه داد: در این میان یکی از موارد اساســی 
ساماندهی نیروی انســانی مبتنی بر احکام سند 
تحول است که در جلسات آتی شورای عالی دنبال 

خواهد شد.

     

در ازدواج مــدرن دو 
طرف به هم حق می دهند که 

تعریف جدیدی از زندگی مشترک داشته باشند.
 یکی از موضوعاتی که این روز ها کمتر به آن توجه 
می شود و اتفاقا یکی ازعوامل اصلی بروز طالق و 
متارکه همسران جوان است، سبک نادرست ازدواج 

یا همان ازدواج های غیرسنتی یا مدرن است.
ازدواج های مدرن یا شــبه مــدرن از این جهت 
نادرست است که دختر و پسر بدون اطالع خانواده 
 و بــه دور از تجربیات والدین، خودشــان انتخاب 
می کنند، خودشــان تصمیم می گیرند و جالب 
 آن که با اعتماد به نفس باالیی هم پای سفره عقد 

مــی نشــینند و وقتــی که 
مزدوج شــدند و آتش عشق شــان فروکش کرد، 
 تازه به این فکر می افتند که داشــته های شریک 
 زندگــی شــان نمــی توانــد تامیــن کننــده 
 نداشته های شــان باشــد. معموال تجارب نشان 
 می دهــد در ایــن ســبک ازدواج ها، نــه فقط 
 خواســته ها تامیــن نمی شــود، بلکــه باید با 

نداشته های همسر نیز کنار بیایند.
 در نتیجــه ایــن جوانــان امــروزی، بــه جای 
ارزش نهادن به آنچه خود انتخاب کرده اند، راهی 

دادگاه شده و تقاضای طالق می دهند، اما پرسش 
اینجاســت چه شده اســت که جوانان امروزی از 
ازدواج به سبک سنتی گریزانند؟ مگر این سبک 

ازدواج چه معایبی دارد؟
از جمله نظرات دخترها و پسرهای امروزی 
در مورد ازدواج به سبک سنتی این است، 
پسرهای امروزی بر این باورند که چون 
مادران شان در محیط اجتماع حضور 
کمتری داشته و از واقعیات جامعه 
امروز بــی اطالع هســتند و حتی 
نمی توانند یک ســری از مشکالت 
و مسائل ابتدایی نسل جوان را درک 
کرده و حل مساله کنند، پس قابلیت 
انتخاب دختر مناســب حــال آنان را 
ندارند. دختران هم بــر این عقیده اند که 

 وقتی در محیــط جامعه حضــور پررنگی دارند، 
 می توانند به تناسب خواسته های شان پسری 
در خــور شــأن خــود انتخــاب کننــد. 
 درواقــع اغلــب دختــران امــروزی 
بر این باورند، ازدواج به ســبک سنتی 
موجب شده است که خانه نشین شده 
و قدرت کافی برای انتخاب همســر 
ایده آل را نداشــته باشند و همین 
عامل را یکی از علل تاخیر یا انصراف 

قطعی از ازدواج می دانند.
 با این کــه احتمال طــالق عاطفی 
یــا قانونــی در ازدواج ســنتی مثــل 
هــر نــوع ازدواج دیگــری وجــود دارد 
و برخی خانــم هــا در ایــن روش ازدواج، 
قدرت گزینش کمتــری دارند، اما این ســبک 
 ازدواج اگر بــه درســتی و نه ناقص اجرا شــود، 
به دالیل متعددی، از ازدواج های مدرن و شــبه 
مدرن امروزی بهتر و پایدارتر است. همه ما ازدواج 
ســنتی را بهتر از ازدواج مدرن می شناسیم.هنوز 
 هم بعضی از رســم و رســوم ازدواج سنتی حتی 
 در امروزی تریــن ازدواج های ما وجــود دارد و 
فیلم ها و ســریال ها معموال ازدواج ســنتی را به 
عنوان ازدواج طبیعی معرفی مــی کنند. اما اگر 
خیلی آدم مدرنی هستید الاقل به خاطر نوستالژی 

های تان هم که شده این مطلب را بخوانید!
ازدواج سنتی این ویژگی ها را داشت:

1- پر رنگ بودن خانواده ها در آشنایی:
دختــران در ازدواج ســنتی همســر آینده خود 

را از بین خواســتگارانی انتخاب مــی کردند که 
 خانواده به آنها اذن دخول داده اســت و پســرها 
 بــه خواســتگاری دخترانــی مــی رفتنــد که 
 مادران شــان برای شــان نشــان کــرده بودند. 
 در بعضــی از موارد هم یک واســطه همیشــگی 
 در اقــوام وجود داشــت که دخترها و پســرهای 
دم بخت را شناسایی می کرد و به سلیقه خودش 

یکی را الیق آن یکی می دانست.
پر رنگ بودن نقش خانواده وقتی بیشتر معلوم می 
شــود که یادتان بیاید اکثر ازدواج ها در آن موقع 
بین خود فامیل انجام می شد نه غریبه: دختر عمو 
و پسر عمو، دختر دایی و پسر عمه و دختر خاله و 
پسر خاله. یکی از این نســبت ها هم که خودتان 

مستحضرید عقدشان را در آسمان بسته بودند!
2- توقعات سنتی از ازدواج:

در ازدواج ســنتی توقعات هم ســنتی است. این 
که یک دختر از خانه پدری منتقل شــود به خانه 
شــوهری و کارهای خانه شوهر را رتق و فتق دهد 
و مرد بیــرون از خانه کار کند و نــان آور خانواده 
باشــد. هر دو طرف انتظار دارند که تا آخر عمر به 
هم وفادار باشــند و به پای همدیگر بسوزند و پیر 
 شوند. سنت همه چیز را از قبل تعیین کرده است. 
مثال وقتی که یکی دو ســال از ازدواج گذشــت 
خانواده برای بچه دار شــدن فشــار می آورند و 
خانواده های والدین تا آخر عمرشان حق دخالت را 

به خودشان می دهند.
3- مردساالری:

در ازدواج ســنتی تقریبا همه چیز بــر وفق مراد 
مردهاست. اوست که می تواند خواستگاری های 
فراوانی داشته باشد. اوست که می تواند براساس 
ســنت به زنش اجازه بدهد درس بخواند و ادامه 
 تحصیل دهد یا ندهد و  بیــرون کار کند یا نکند. 
در ازدواج سنتی زن نقش سنتی خودش را حفظ 

می کند و مرد نقش همیشگی خودش را.
در ازدواج مــدرن، بــه جای این کــه ارزش های 
 ســنتی مهم باشــند ارزش های خــود فرد که 
 مــی خواهــد ازدواج کنــد مهــم مــی شــود. 
به همین خاطر هر دو طرف حق دارند که شریک 
زندگی شان را آزادانه از بین اطرافیان شان انتخاب 

کنند.
 ازدواج مدرن این ویژگی ها را دارد:

- در ازدواج مدرن، شــکل ســنتی خواستگاری 
رفتن و پســندیدن و پســندیده شــدن اگر هم 

 وجود داشته باشــد فقط یک نوع تشریفات است. 
 دختر و پســر قبــل از آن همدیگر را دیــده اند، 
حرف هــای خودشــان را به هم زده اند، عاشــق 
همدیگر شــده اندو حاال فقط می خواهند به این 
آشنایی شکل رســمی بدهند. برای همین شکل 
ازدواج مدرن اساسا با شکل ازدواج سنتی متفاوت 
است. ضمن این که عشق رمانتیک قبل از ازدواج 

در ازدواج مدرن خیلی پر رنگ است.
  توقعات مدرن از زندگی:

 در ازدواج مــدرن دو طــرف بــه هــم حــق 
 می دهند که تعریف جدیدی از زندگی مشــترک 
داشــته باشــند. آن ها نمــی خواهنــد فقط به 
 پای هم پیر شــوند. آن هــا می خواهنــد برای 
زندگی شــان یک حامــی فکــری و عاطفی پیدا 
کنند و همه چیز حتی مسایل اقتصادی و جنسی 
 با توافق دو طرف اســت. ضمن ایــن که فردیت 
دو طرف در زندگی مدرن خیلی مهم است و برای 
همین در دعواهای مدرن زناشویی این جمله زیاد 
به گوش می رســد » من این جوریم، نمی خواهم 

خودم رو عوض کنم. «
  زندگی مدرن، نقش های مدرن:

شــاید اساســی ترین چیزی که در زندگی مدرن 
عوض شــده اســت نقش خانــم هــا در زندگی 
 مشترک است. در زندگی مدرن خانم ها تحصیل 
کرده تر هســتند، شــغلی بیرون از خانــه دارند، 
عالیق خودشان را دنبال می کنند و خالصه نقش 
منفعل ســنتی شــان را کامال کنار گذاشته اند. 
همین تغییر نقش زنان باعث شــده است که اوال 
 ســن ازدواج در خانم ها باالتر بــرود و هم خیلی 

از تغییرات بعد از ازدواج را رقم بزند.
  نقش وسایل ارتباطی:

در ازدواج مــدرن وســایل ارتباطــی نوظهــور 
 مثــل اینترنت می توانــد نوع جدیــدی از رابطه 
پیش از ازدواج را تعریف کند و رسانه های جمعی 

هم توقعات مدرن از زندگی را ترویج می کنند.
  آموزش های پیش از ازدواج:

همه ایــن تغییرات گفته شــده لزوم یک ســری 
آموزش هــای پیــش از ازدواج را بیشــتر معلوم 
می کند. ضمن این کــه در ازدواج مدرن به جای 
ریش ســفید یک متخصص به نام مشاور خانواده 
اســت که قبل از ازدواج به خانواده وارد می شود 
و مشــکالت را حل و فصل می کنــد. البته الزم 
 است که گفته شود جامعه ما نه هنوز کامال مدرن 
 شده اند و نه کامال از ســنت ها دست برداشته اند، 
ما در یک شــرایط گذار قرار داریم و برای همین 
خیلی از جوان هــا در انتخاب نوع ازدواج شــان 
 ســرگردانند و بین دوراهــی ســنت و مدرنیته 

مانده اند.

معاون پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش؛
پرداخت وام کم بهره به 1۰۰ هزار فرهنگی 

معاون توســعه مدیریت و پشــتیبانی وزارت 
آموزش و پرورش از پرداخت وام کم بهره به۱00 

هزار فرهنگی در کشور خبر داد.
ســیدمحمد بطحایی معاون توسعه مدیریت و 
پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به 

این پرسش که » آیا برای پایان سال، وام برای 
فرهنگیان در نظر گرفته شــده است؟ «، اظهار 
داشت: بله، یک خط اعتباری از بانک ملی ایران 
برای پرداخت وام ارزان قیمت دریافت کرده ایم.

بطحایی افزود: در ســال گذشــته وام معادل 
۱۲00 میلیارد تومان پیش بینی شد 
و تا اوایل سال جاری طول کشید و 
پرداخت شد؛ برای امسال هم با بانک 
ملی ایران برای یــک خط اعتباری 
جدید که وام کم بهره و ارزان قیمت 

است به توافق رسیدیم.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی 
وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه 
پرداخت ایــن وام به فرهنگیان آغاز 
شده است و برای ســال آینده این 
وام کم بهره را تقویت خواهیم کرد، 
خاطرنشان کرد: این وام به مبلغ پنج 
میلیون تومان اســت و به۱00 هزار 

فرهنگی پرداخت می شود.

آشفته بازار » پرستاری «
 در منزل

دستگیری معتادان متجاهر 
موثر نیست

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 
از آمادگی این سازمان در حوزه پیشگیری از اعتیاد 
خبر داد و گفت: طی پنج سال آینده و همگام با برنامه 
ششم توسعه برنامه هایی در رابطه با پیشگیری از مواد 

مخدر و اعتیاد داریم.
وی با اشاره به اینکه برنامه توسعه استان و شهرستان 
 تهران در حال تعریف اســت، افزود: سعی می کنیم 
به صورت مسئله محور و موضوعی به مشکالت تهران 
بپردازیم که مشکل مواد مخدر و کاهش اعتیاد یکی 
از موضوعاتی اســت که در تهران و سازمان مدیریت 
برنامه ریزی، حائز اهمیت اســت. رییس ســازمان 
مدیریت و برنامه ریزی اســتان تهران با بیان اینکه 
اولویت ها در تهران به۱0 محور اصلی تقسیم بندی 
می شــوند، افزود: درصدد هســتیم برنامه توســعه 
اســتان را تدوین و طی برنامه 5 ساله اقداماتی موثر 

انجام دهیم. 
ترکی با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش نقش کلیدی 
در پیشــگیری از اعتیاد دارد، تصریــح کرد: وظایف 
دستگاه ها و پیشگیری حائز اهمیت است و آموزش 

مهم ترین رکن اجتماع و جامعه است و خانواده نیز 
ارتباط موثری در کاهش اعتیــاد دارد بنابراین این 
مسائل باید مورد نظر دستگاه های مربوطه قرار گیرد. 
وی عنوان کرد: برخوردهــای مقطعی در زمان های 
مشخص در مبارزه و پیشــگیری از اعتیاد همچنین 
دستگیری معتادان متجاهر موثر نیست و دستگاه های 
متولی باید این موضوع را بــه صورت دقیق پیگیری 

کنند. 
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 
اظهار کرد: ما سعی می کنیم بر روی مسائلی همچون 
پیشگیری، اطالع رسانی و آموزش متمرکز شویم و 
در حال حاضر با اداره کل بهزیســتی استان تهران 
 اقداماتی را آغاز کرده و برنامــه ریزی های زیادی را 

در دستور کار قرار داده ایم.
ترکی از آمادگی کامل سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان تهران جهت پیشگیری و مبارزه با اعتیاد خبر 
داد و اعالم کــرد: آماده ایم اقدامــات الزم را در کنار 
دستگاه های دیگر انجام دهیم تا شاهد کاهش آسیب  

اجتماعی و شوم اعتیاد در کشور باشیم.

سنتی اما مدرن ازدواج کنید!
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پنجمین جشنواره حسنات در چهاردهمین روز از آخرین ماه 
سال در ایستگاه پنجم خود توقف و جوانان زیادی را به جامعه 

سینمایی کشور معرفی کرد.
حسنات سمبل تحقق آرمان های هنری در اصفهان است

اس��تاندار اصفهان گفت: معتقدم برای تحقق آرمان ه��ای هنری در اصفهان 
رویدادهایی مثل جشنواره حسنات دراین زمینه می تواند موثر واقع شود.

رسول زرگرپور، اس��تاندار اصفهان  در آیین اختتامیه پنجمین جشنواره ملی 
فیلم کوتاه حس��نات ضمن خوش آمد گویی به میهمانان این جشنواره گفت: 
بسیار خرسندم که در این جشنواره از یک بانوی نمونه اصفهانی که گام های 
بسیاری در زمینه احسان و نیکوکاری برداشته است تقدیر می شود. وی با اشاره 
به اینکه خوشبختانه در اصفهان دارای ۶۰۰ خیریه تخصصی هستیم که کمک 
های بسیاری را به نیازمندان اعطا می کنند، افزود:کمک این خیریه ها چندین 

برابر کمک های دولتی است.این خیریه ها برکتی هستند برای اصفهان.
استاندار اصفهان همچنین به سفر رییس جمهور در سال گذشته اشاره کرد و 
ادامه داد: در این سفر اولویت های استان را توسعه کریدورهای علم و فناوری 
و گردشگری عنوان کردم که پس از آن رییس جمهور اعالم کردند اگر جایگاه 

هنر در اصفهان نباشد پس کجاست؟
وی بیان داشت: رییس جمهور پس ازآن به من اعالم کردند که باید توسعه هنر 

هم در اصفهان مد نظر قرارگیرد.
زرگرپور اضافه ک��رد: من معتقدم برای تحقق آرمان ه��ای هنری در اصفهان 

رویدادهایی مثل جشنواره حسنات دراین زمینه می تواند موثر واقع شود.
 قدردانی از حسناتی ها برای برگزاری جشنواره

مهدی جمالی نژاد نیز در این آیین اظهار داش��ت: اصفهان شهر ادب، متانت، 
احسان، تواضع و هنر است. شهری که سرچشمه جهان به لحاظ دارا بودن علم، 

ایمان، اندیشه بوده و مهد اندیشمندان صاحب س��بک و مشاهیر در بسیاری 
از زمینه هاست.

 وی اف��زود: اصفه��ان ش��هری مطرح و بزرگ اس��ت ک��ه تقاخ��ر آن فقط به 
جاذبه های تاریخی و میراثی آن نیست بلکه این شهر به لحاظ دارا بودن میراث 

معنوی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
ش��هردار اصفهان با بیان اینکه اصفهان ب��ه دلیل هویت تاریخ��ی، مذهبی و 
گفتمان س��ازی اس��المی که در آن وجود دارد، دارای آرامش��ی بسیار حائز 
 اهمیت اس��ت، گفت: ش��هر اصفهان غنی از میراث هایی اس��ت که ش��امل 
 جش��ن ها، آیین ه��ا، فرهن��گ ن��ذر و وق��ف، آیی��ن فت��وت و جوانمردی،

 میهمان نوازی، ایثار، دعاهای خیر و دس��ته جمعی است و در نهادینه سازی 
فرهنگ امور خیریه و تشکیل خیریه های بسیار و حتی در زمینه آداب و رسوم 

همیشه پیشتاز بوده است.
وی ادامه داد: از عوامل جشنواره حس��نات که باعث شدند آیین های منحصر 
به فرد کش��ور به رخ جهانیان کش��یده ش��ود، قدردانی می کن��م. افرادی که 
 مانند زاون قوکاس��یان می آیند و این هنرها و هویت ها را برای همه ماندگار

 می کنند.
جمالی نژاد افزود: امسال در ش��هرداری اصفهان قرار گذاشته ایم که رویکرد 
جدید در حوزه فرهنگ داشته باش��یم که در این راستا در بودجه ۹۵ و برنامه 

۱۴۰۰ برای اصفهان اعتبار ویژه ای در نظر گرفته شده است.
شهردار اصفهان گفت: همراه مردم هنردوست اصفهان در سال آینده در برنامه 

۱۴۰۰، پویایی فرهنگ و هنر اصفهان را شاهد خواهیم بود.
وی اظهار کرد: خرسندم خادم مردمی هستیم که در زمینه احسان و نیکوکاری 

شهره هستند و این شهره بودن تنها به دارا بودن آثار تاریخی خالصه نمی شود.
بلکه به جهت فهم و شعور سیاسی و اجتماعی نیز هست.

 جایزه مهربانی زاون در دستان رسول صدرعاملی
در این آیین همچنین از رس��ول صدرعاملی به عن��وان هنرمند خیر تجلیل و 

جایزه ویژه مهربانی به یاد زاون قوکاسیان به وی اهدا شد. 
همچنین حسین مالیی رییس جشنواره حسنات، صدرعاملی را به عنوان دبیر 

هنری جشنواره حسنات به جای مرحوم زاون قوکاسیان معرفی کرد. 
صدرعامل��ی کارگ��ردان فیل��م ه��ای اجتماعی اس��ت ک��ه پ��س از انقالب 
کار خ��ود را ب��ا فیل��م خونب��ارش و س��پس گل ه��ای داوودی آغ��از ک��رد 
که ای��ن فیل��م جوای��ز مختلف��ی کس��ب ک��رده اس��ت. وی همچنی��ن به 
 دلی��ل ن��وع ن��گاه خ��ود در کارگردان��ی فیل��م های��ی همچون دخت��ری با 
 کفش ه��ای کتانی، م��ن تران��ه ۱۵ س��ال دارم و دیش��ب باباتو دی��دم آیدا 
جایزه های مختلفی در جش��نواره های داخلی و خارجی دریافت کرده است. 
 وی که در زم��ان تحصیل در مون��ت پلیه فرانس��ه به اصلی ترین گزارش��گر

 بین المللی اخبار مربوط به اقامت امام خمینی )ره( در نوفل لوش��اتو تبدیل 
شد  در پرواز انقالب نیز تنها گزارش مستند تصویری و مصاحبه با امام خمینی 

را ثبت کرد. 
 تقدیر از مدیرعامل موسسه خیریه صدیقین 

در ادامه مراسم اختتامیه جشنواره حس��نات از زهرا بنیانیان  به عنوان بانوی 
نمونه در عرصه نیکی و احسان با اهدای لوح و تندیس جشنواره  تقدیر شد.

در این مراسم زهرا بنیانیان نیز گفت:به خودم می بالم که اصفهانی هستم و به 
شهری که منبع خبر و نیکی است می بالیم.

وی افزود: به شورای ش��هر اصفهان می بالم که از زنان سرپرست خانوار برای 
اولین بار الیح��ه ای حمایت کردن��د؛ همچنین ار رییس جش��نواره که بانی 

برگزاری این حرکت عظیم شدند.
مدیرعامل موسسه صدیقین گفت: همچنین از رسول صدر عاملی نیز تقدیر می 
کنم که مسئولیت جشنواره حسن و نیکی ها را پس از زاون قوکاسیان پذیرفت 

تا این بار به زمین نماند.
 دایره نیکوکاری محدود به یک کشور نیست

حجت االس��الم حبیب رضا ارزانی مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان 
اصفهان نیز با تقدیر و تش��کر از دست اندرکاران این جش��نواره اظهار داشت: 
برگزاری جشنواره حسنات از جمله کارهای ارزشمند فرهنگی هنری است که 

در طول سال های اخیر نام اصفهان را در کشور برازنده کرده است.
وی با بی��ان اینکه دو دوره در کنار زاون قوکاس��یان داور معن��وی و محتوایی 
جشنواره بوده اس��ت، افزود: فقدان و عدم حضور زاون قوکاسیان در جشنواره 
حسنات بسیار مشهود است و جای خالی او در بین ما حس می شود؛ امیدواریم 
روح وی قرین رحمت باشد و راه پرفروغ وی در جشنواره حسنات امتداد پیدا 

کند.
 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اس��المی اس��تان اصفهان با بیان پیشنهادی برای 
جشنواره حسنات در سال های آیند تاکید کرد: همه می دانیم دایره نیکوکاری 
محدود به یک کش��ور نیس��ت و در همه فرهنگ ها و زبان ها این نیکوکاری 

سرمشق مهربانی است.
وی ادامه داد: پیشنهاد می کنم مسئوالن برگزاری جشنواره، برای سال آینده 
و یا در دو سال آینده، جشنواره حس��نات را از سطح ملی به سطح بین المللی 
ارتقا دهند چراکه می توان از این ایده مشترک جهانی و از حضور افراد با نیت 

نیکوکاری از سراسر دنیا در جشنواره استفاده کرد.
حجت االسالم ارزانی با بیان اینکه گاهی نگاه های جامعه به نیکوکاری فردی 
است، اضافه کرد: نباید دایره حوزه نیکوکاری را محدود بدانیم؛ حوزه نیکوکاری 

یک حوزه وسیع است و تنها به کمک مالی با دیگران خالصه نمی شود.
وی اضافه کرد: در این راستا باید نگاه خود را از سطح فردی به سطح اجتماعی 
ارتقا دهیم و بدین شکل دنیای وسیعی از حسنات در برابر دیدگان ما گشوده 

خواهد شد.
 جشنواره حسنات در ایستگاه پنجم، برترین های خود را شناخت

همچنین بر این اساس در بخش داستانی و در سه سطح ملی، تجربی و تجربه 
نخست ۱7 نفر از هنرمندانی که آثارشان به بخش مسابقه این دوره از جشنواره 

راه یافتند تجلیل شدند.
 هیئ��ت داوران این جش��نواره فیلم  ه��ای »گچ« س��اخته محم��د صادقی؛ 

» آب یخ« ساخته جالل ساعدپناه ،»باد هر وقت که بخواهد می وزد« ساخته 
مریم اسمی خوانی، »قمارباز« ساخته کریم لک زاده ،»هوادار« علی دلکاری، 
 »دیوار کش��ی« احمد تیموری ؛ » ک��ودکان ابری« رضا فهیم��ی را به عنوان

 فیلم های برتر انتخاب کردند.  
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان نیز برای پرداختن به مضامین 
قرآنی از فیلم داس��تانی »روز زوج« س��اخته حمید معصوم دوست نیز تقدیر 
کرد و عالوه بر جایزه نقدی، لوح س��پاس این اداره و صنایع دستی به این اثر 

تخصیص یافت.

اداره کل امور زندان های اس��تان اصفهان نیز از اثر» در راه« اثر امیر صرافها به 
خاطر پرداختن به مضامین انسان دوستانه با تقدیم صنایع دستی ساخته دست 

مددجویان تقدیر کرد. 
در بخش مستند نیز از بین 22 اثر در بخش مستند ۹ اثر را در آیین اختتامیه 

مورد تقدیر قرار گرفت.
بر این اساس و بر اساس نظر هیئت داوران پنجمین جشنواره ملی فیلم کوتاه 
حس��نات اصفهان جایزه فیلم برتر جشنواره در بخش مس��تند به فیلم »لیر« 

س��اخته محمدرضا حافظی ؛جایزه بهترین کارگردانی بخش مس��تند نیز به 
»قارلی دامالر« ساخته هایده مرادی ؛ »چنگار« ساخته فاطمه بهروز نیز جایزه 

بهترین پژوهش فیلم مستند همراه با جایزه نقدی تعلق گرفت.  
جایزه ویژه هیئ��ت داوران در بخش مس��تند نیز به »چاق، کچل، س��یبیلو« 

 ساخته محس��ن نجفی مهری ؛ »خواهرم محدثه« س��اخته عاطفه محرابی ؛
» لیر« ساخته محمدرضا حافظی؛ تعلق گرفت.

 پنجمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان در روز چهارم برترین های 
خود را در بخش های مختلف شناخت و در این میان »ناگهان باد برمی خیزد« 

و »دایره گچی« اولین ها شدند.
همچنین در پنجمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حس��نات اصفهان ۴3 اثر در 
بخش پویانمایی به بخش مسابقه راه یافتند که از این تعداد هشت اثر برگزیده 

شدند.

در این راس��تا در بخش ملی پویانمایی ملی »ناگهان باد بر می خیزد« ساخته 
ادریس سامانی ؛»نقش هر پرده« ساخته مریم فرح زاده.

  در بخش تجربی به اثر »دایره گچی« ساخته سهیل سراجی، فیلم »مکعب« 
ساخته فرهاد نجفی فرد ؛»آینه« اعظم کاشفی کیا .

  در بخش تجربی نیز به فیلم »امید« س��اخته آروین مدقالچی همراه با جایزه 
نقدی، لوح سپاس و یادمان جشنواره تعلق گرفت.

کان��ون پرورش فکری اس��تان اصفه��ان به دلی��ل ترویج فرهنگ احس��ان و 
 نیکوکاری در نس��ل آینده س��ازان جامع��ه از فیل��م »تمام زمس��تان هایی 
که ندیده ام« س��اخته امید خوش نظر با تقدیم لوح س��پاس و صنایع دستی 

تقدیر کرد.

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اس��تان اصفهان برای پرداختن به مضامین 
قرآنی از فیلم پویانمایی »مس��توره« ساخته ش��کیبا مهدویان با تقدیم لوح 

سپاس و صنایع دستی تقدیر کرد.
 سناریوهای »روشنایی در پوتین« ، »خورشیدآس��مان، خورشید کاشی« و 
»33۰ سی سی خاطره« به ترتیب در سه بخش داستانی، پویانمایی و مستند، 

برترین های جشنواره پنجم حسنات شدند.
  در پنجمین جش��نواره ملی فیلم کوتاه حس��نات اصفه��ان ۴۱ اثر در بخش 

فیلمنامه به بخش مسابقه راه یافتند که از این تعداد سه اثر برگزیده شدند.
جایزه بهترین فیلمنامه داستانی به اثر»روشنایی درپوتین« نوشته بابک نبی 
زاده؛ »خورشیدآسمان، خورشید کاشی« نوش��ته زیبا ارژنگ، جایزه بهترین 
فیلمنامه مس��تند نیزبه »33۰ سی سی خاطره« نوش��ته الهام معروفی تعلق 

گرفت.

جشنواره حسنات در ایستگاه پنجم، برترین های خود را شناخت؛

حسنات سمبل تحقق آرمان های هنری در اصفهان است
تندیس مهربانی زاون در دستان زاون قوکاسیان

مراسم بزرگداشت زاون قوکاسیان از سوی موسسه تنظیم 
و نشر آثار امام خمینی )ره( برگزار می شود.

 مس��ئول امور هنری این موسس��ه ضمن اعالم این خبر 
گفت: اکران آثار برگزیده نهمین جشنواره سینما حقیقت 
 در س��ه روز متوالی ۱۶ تا ۱8 اس��فندماه در نگارس��تان

 امام خمینی )ره( و با حضور جمعی از هنرمندان برگزار 
می شود و در ادامه در روز ۱۹ اسفندماه، مراسمی جهت 
بزرگداش��ت مرحوم زاون قوکاس��یان، منتقد برجس��ته 

سینمای ایران برگزار می شود.
اس��تکی افزود: در این مراس��م که جمعی از شاگردان و 

دوس��تان زاون نیز حضور دارند، برخی از آثار مستند این 
هنرمند اکران ش��ده و درباره آنها جلس��ه نقد و بررسی 

برگزار می شود.
وی خاطرنش��ان کرد: این مراسم از س��اعت ۱۶ تا ۱8 به 
اکران برخی از فیلم های زاون و از ساعت ۱8:3۰ به نقل 
بخش��ی از خاطرات او از زبان دوستانش و بررسی آثارش 

می پردازد.
گفتنی است؛ عالقه مندان می توانند جهت شرکت در این 
مراسم در روز ۱۹ اسفند ماه به نگارستان امام )ره( واقع در 

پل خواجو، میدان فیض مراجعه کنند.

رییس حوزه هنری استان اصفهان گفت: حوزه هنری استان اصفهان 
با در اختیار گذاردن سینماهای س��وره و خانواده برای نمایش فیلم و 
همچنین سینما سپاهان برای اختتامیه این جشنواره از آغاز تا پایان با 

این جشنواره همکاری کرده است.
 س��ید مهدی سیدین نیا با اش��اره به مشارکت گس��ترده حوزه هنری 
در جش��نواره حس��نات گفت: در حالی به اختتامی��ه پنجمین دوره 
جشنواره حسنات نزدیک می شویم که شاهد حضور سینما دوستان 
 و عالقه مندان فیلم های کوتاه و اس��تقبال گس��ترده از این جشنواره

 بوده ایم .
وی افزود: جشنواره حسنات در طول س��ال های اخیر در میان عموم 

مردم جامعه و به ویژه فیلمس��ازان جا افتاده است و ارسال 22۰۰ اثر 
 به این جشنواره نشانه اس��تقبال باالی فیلمس��ازان  از این جشنواره

 است.
وی با بیان اینکه این جش��نواره در طول چهار دوره برگزاری توانسته 
روند رو به پیش��رفت خود را حفظ کند و امس��ال نیز پنجمین دوره را 
برگزار خواهد کرد، افزود: جش��نواره های موضوعی محدودیت ایجاد 
می کند. بر این اس��اس این موضوع که بیش از دو ه��زار اثر برای یک 
جشنواره موضوعی ارسال ش��ده است نش��انه تاثیرگذاری خوب این 

جشنواره در جامعه است.
س��یدین نیا در ارتباط با  همکاری حوزه هنری و جش��نواره حسنات 

 برای س��اخت این فیلم ها در راس��تای پیش��نهاد ارایه ش��ده، گفت:
  پیش��نهاد خوب��ی اس��ت و از دیدگاه م��ن باید دس��ت ان��درکاران، 
پس از برگزاری جش��نواره به س��راغ مجموعه های مختلف بروند تا با 
 همیاری آنه��ا مجموعه های مختل��ف از جمله حوزه هن��ری در کنار

  این عزی��زان قرار گرفت��ه و در حد وس��ع خود در ای��ن ارتباط کمک 
کند.

وی با اش��اره به امکان همکاری حوزه هنری و جشنواره حسنات برای 
پخش فیلم های جشنواره نیز ابراز داشت: از دیدگاه من سینمای هنر و 
تجربه فرصت مناسبی برای اکران فیلم هایی است که پای آن به اکران 

عمومی نمی ر سد.
رییس حوزه هنری اصفهان تاکید کرد: این سینما فرصت خوبی برای 
فیلمسازان جشنواره حسنات نیز هست تا هم فیلم هایی از این دست به 

دست مخاطب برسد و هم زحمت فیلمساز به هدر نرود.

19  اسفندماه؛

مراسم بزرگداشت زاون قوکاسیان برگزار می شود
رییس حوزه هنری استان اصفهان:

حوزه هنری با جشنواره حسنات از آغاز تا انتها همراه بود

مریم
یاوری
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اخبار کوتاه خبر

حجت االسالم حسن انصاری، امام جمعه شهر لردگان با اشاره به اهمیت برگزاری 
جشن نیکوکاری اظهار کرد: جشن نیکوکاری حرکت عظیم فرهنگی است و قشر 
غنی جامعه برای خشنودی خداوند از نیازمندان حمایت و به آنها کمک رسانی 

کنند.
امام جمعه لردگان ادامه داد: نهاد کمیته امداد با فرمان امام خمینی  در راستای 
کمک به قشر نیازمند جامعه تاسیس شد تا با برنامه ریزی الزم و مشارکت مردم 
مشکالت قشر محروم جامعه برطرف شود. وی با اشاره به حضور پرشور مردم در 
انتخابات هفتم اسفندماه بیان داشت: مردم شریف شهرستان لردگان با نماینده 
منتخب خود در مجلس شورای اسللالمی برای بررسی مشکالت این شهرستان 
همراه باشند و منتخب مردم نیز با به کارگیری افراد شایسته و کارآمد مشکالت 
مردم این شهرسللتان را حل کند. وی افزود: منتخب حوزه انتخابیه لردگان باید 
مشکالت جوانان را از برنامه های اولویت دار خود قرار دهد و اشتغال جوانان از جمله 

مشکالتی  است که مسئوالن باید بدان توجه کنند.
انصاری با اشاره به آغاز هفته منابع طبیعی خاطرنشان کرد: احیای منابع طبیعی 
از اهمیت ویژه ایی برخوردار است و استفاده نادرست از منابع طبیعی باعث وارد 
شللدن خسللارت زیادی به این نعمت الهی می شللود و باید مانع از قطع بی رویه 

درختان شد زیرا قطع درختان حق الناس است و مردم باید بدان توجه کنند.

حجت االسالم سیدشللهاب الدین طباطبایی، امام جمعه این هفته شهر چلگرد 
با اشاره به روز درختکاری، اظهار کرد: مشللارکت همه جانبه مردم در صیانت و 

حفاظت از منابع طبیعی ضروری است.
امام جمعه کوهرنگ با اشللاره به اینکه منابع طبیعی یک نعمت الهی است بیان 
داشت: همه ما موظف هسللتیم از منابع طبیعی کشور به عنوان یک نعمت الهی 
صیانت و پاسداری کنیم. وی افزود: منابع طبیعی یک سرمایه  ارزشمند و خدادادی 
است که مشللارکت همه جانبه مردم در صیانت و احیا این نعمت خدادادی الزم 
و ضروری است و مسئوالن مربوطه  باید در احیای منابع طبیعی تالش مستمر 
داشته باشند .وی خاطر نشان کرد: استفاده نادرست و بی رویه از منابع طبیعی 
خسللارت زیادی را به همراه خواهد داشت. وی با اشللاره انتخابات هفتم اسفند 
تصریح کرد: انتخابات هفتم اسفند در شهرستان کوهرنگ با شکوه خاصی برگزار 
شد و مردم با حضور حداکثری در پای صندوق های رای حماسه ای بزرگ آفریدند.

حجت االسالم طباطبایی با اشاره  به اینکه انتخابات مجلس شورای اسالمی در 
حوزه انتخابیه اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ به دور دوم کشیده است عنوان کرد: 
مردم با حضور در پای صندوق های رای در هفتم اسفندماه همبستگی خود را با 

والیت و نظام ابزار کردند.
امام جمعه کوهرنگ گفت: احسان و نیکوکاری یکی از بهترین فضیلت  های دینی 
و اجتماعی در دین اسالم اسللت و اجر دنیوی و اخروی فراوانی را برای خیران به 

همراه دارد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحللال و بختیاری و امام جمعه شللهرکرد تاکید 
کرد:برآیند انتخابات هفتم اسفند،تشکیل یک مجلس متوازن و متعادل است.

حجت االسللالم محمد علی نکونام، افللزود: در انتخابات هفتم اسللفندماه،از 
همه طیف های سیاسللی در شللهرهای مختلف ایران،منتخبانللی برگزیده 
شده که خروجی آن تشللکیل یک مجلس متوازن و متعادل است. وی تاکید 
کرد:منتخبان مجلس شورای اسالمی پیام عمومی مردم را درک کنند و باید 

به دنبال خدمت گزاری و قانون گذاری باشند.
نکونام تاکید کرد:پیام مردم در انتخابات با توجه به انتخابات طیف ها این است 
که مجلس نباید جای سیاست بازی باشللد و پیام مردم، داشتن یک مجلس 
خدمت گزار است. به گفته وی،مسئوالن و مردم باید مراقب باشند تا راه نفوذ 
دشمن بسته شود؛ چرا که هنوز دشللمن به دنبال نفوذ به کشور و ضربه زدن 
به نظام جمهوری اسالمی ایران است. وی گفت:در این انتخابات به لطف خدا 
مجلس خبرگان ارزشمند،مطلوب و قابل قبولی شکل گرفت و دشمنان نظام 
مقدس انقالب اسالمی نتوانستند در این انتخابات به خواسته های خود برسند. 
به گفته وی،حضور 62درصد مردم ایران در پای صندوق های رای و کیفیت آرا، 
نشان داد که مردم هوشمند و موقع شناس هستند و در مقابل خواسته های 

دشمنان بیرونی نظام همیشه ایستاده اند.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد به هفته منابع طبیعی اشاره 
کرد و گفت:کاشت درخت یک معروف و قطع درخت یک منکر است و نظام 
مقدس اسللالم بر حفظ و صیانت از منابع خدادادی تاکید دارد. نکونام یادآور 
شد:حفاظت از منابع طبیعی یک وظیفه همگانی است و همه مردم در حفظ و 

پاسداشت این نعمت های خدادادی سهیم هستند.
خطیب جمعه شهرکرد به هفته احسان و نیکوکاری و تاسیس کمیته امداد امام 
اشاره کرد و گفت:کمیته امداد یک شجره طبیه است که امام برای کمک به 
نیازمندان آن را تاسیس کردند و در ایام پایانی سال که مردم به دنبال نو شدن 
می باشللند،باید به نیازمندان کمک کرد. وی به بیستم اسفندماه روز راهیان 
نور نیز اشاره کرد و گفت:وجود کاروان راهیان نور برای کشور یک نعمت است 
چرا که یاد و خاطره هشت سال دفاع مقدس برای همیشه در اذهان مردم زنده 
است. گفتنی است؛ ائمه جمعه سراسللر  استان چهارمحال و بختیاری نیز در 
خطبه های این هفته نماز جمعه شهرهای مختلف استان از حضور حماسی 

مردم در انتخابات هفتم اسفندماه قدردانی کردند.

جشن نیکوکاری حرکت عظیم 
فرهنگی است

 لزوم مشارکت همه جانبه مردم 
در صیانت از منابع طبیعی

خطیب جمعه شهرکرد:

تش�کیل مجلس متوازن و متعادل 
کرفس کوهی)کلوس( مهم ترین و گران قیمت ترین برآیند انتخابات است

گیاه دارویللی چهارمحال و بختیللاری در ارتفاعات 
این اسللتان اسللت که این روزها، توسللط محلی ها 
 برداشت شللده و در بللازار اسللتان بلله فللروش 

می رسد.
چهارمحال و بختیاری با داشتن وسعت یک درصد 
مسللاحت کشللور حدود دو هزار و ۵۰۰ تا سه هزار 
گونه گیاهی که ۱۰ تا ۱۵ درصد آن دارویی هستند 

راداراست.
اسللتفاده از گیاهان دارویی از دیرباز در این استان 
متداول و دانش بومی اسللتان در ایللن زمینه غنی 
اسللت. از طرف دیگر تنوع گیاهی باال و سللازگاری 
گونه های گیاهی، شللرایط مناسللبی برای کشللت 
 و اهلللی کللردن گونه هللای گیاهی در این اسللتان 

فراهم آورده است.
دره ها و کوهستان های استان چهارمحال و بختیاری 
سرشللار از گیاهان دارویی است که بیشللتر آنها از 
گذشللته های دور کاربرد دارویی مؤثللری در بهبود 
بیماری ها داشته اند و شناخت و طرز استفاده آنها از 

پیشینیان سینه به سینه نقل شده است.
گرم شدن هوا در استان چهارمحال و بختیاری و عدم 
بارش برف مناسب در ارتفاعات زمینه را برای رشد 
بسللیاری از گیاهان در فصل زمستان در این استان 
فراهم کرده است. به طوری که بسللیاری از گیاهان 
دارویی کوهسللتان های این استان که در فصل بهار 
رشد می کردند و به بازار می آمدند هم اکنون در این 

فصل سال به بازار آمده اند.
یکی از مهم ترین گیاهان کوهسللتانی کلله به بازار 
این استان آمده و یا کنار جاده ها به فروش می رسد 

کرفس کوهی یا کلوس است.
مردم این استان اعتقاد باالیی به خواص آن دارند و 
به علت اینکه رویش این گیاه در ارتفاعات برف گیر 
اتفاق می افتد میزان برداشللت آن بسیار کم است و 
میزان برداشتی که توسط اهالی مناطق سخت گذر 
و مرتفع این استان انجام می شود در خود استان به 
فروش می رسللد و زمان فروش آن نیز بسیار اندک 

است.
بیشترین فراوانی پراکنش این گیاه از ارتفاع دو هزار 
و ۱۰۰ متری تا سه هزار متری در اقلیم های مختلف 
اسللتان چهارمحال و بختیاری به خصوص در اقلیم 

ارتفاعات فوقانی است.
هم اکنللون آب وهللوای مناسللب و گرم بللودن هوا 

موجب شللده کلله رویش ایللن گیاه سللریع تر آغاز 
 شود و فروش آن در اسللتان چهارمحال و بختیاری 

آغاز شود.
در حال حاضر ایللن گیاه در کنللار جاده های اصلی 
چهارمحال و بختیاری توسط فروشنده های محلی به 
فروش می رسد و کسب درآمد فروش گیاهان دارویی 
توسط محلی های ساکنان ارتفاعات این استان بسیار 

زودتر از سال های گذشته آغازشده است.
هم اکنون قیمت این گیاه بر اساس کیفیت و تازگی و 
غنچه بودن آن متفاوت است . قیمت یک کیلو غنچه 

این گیاه حدود ۹۰ هزار تومان است. 
اسللتیکی از فروشللندگان کرفللس کوهللی اظهار 
داشللت:کرفس کوهی از دیربللاز یکللی از گیاهان 
موردتوجه چهارمحللال و بختیاری بوده اسللت که 
همیشه در فصل بهار مردم این استان در کنار صرف 

وعده های غذایی مصرف می کرده اند.
ایللن گیللاه مختللص  للهللی گفت: حسللن یدا
کوهسللتان های چهارمحال و بختیللاری و تنها در 
شهرسللتان کوهرنگ که بارش بللرف قابل توجهی 

دارد می روید.
وی عنوان کرد: با آغاز آب شدن برف ها و هنگامی که 
سللطح خاک در حال بیرون آمدن از زیر برف است 

این گیاه رشد می کند و از زیرخاک بیرون می آید.
وی اذعان داشت: برداشت و فروش این گیاه دارویی 
توسللط محلی ها هزینلله زندگی فصل بهللار آنها را 

تأمین می کند.
این فروشنده تأکید کرد: هم اکنون استقبال خوبی 

از خرید کرفس کوهی توسط مردم این استان شده 
است.

کرفس کوهی خاصیت ضد سرطانی دارد
یکی از متخصصیللن گیاهللان دارویی در اسللتان 
چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه کرفس کوهی 
یکی از مهم ترین گیاهان دارویی استان چهارمحال 
و بختیاری به شمار می رود، اظهار داشت: این گیاه 

خواص درمانی و غذایی باالیی برای بدن دارد.
رشللید شللاهرخ ادامه داد: ایللن گیاه بللا دارا بودن 
ترکیباتی چون فالونوئید دارای اثرات ضدالتهابی، 
ضدویللروس، ضد دیابت، ضد سللرطان و ضد سللم 
بوده که به طور عمده در بذر، سللاقه و گل آذین گیاه 

تجمع دارند.
وی عنللوان کرد: جوامللع محلی و بومی نیللز از بذر 
و ریشلله گیاهی به صورت جوشللانده بللرای درمان 
سرماخوردگی و سرفه های شدید و از اندام های گیاه 
برای رفع دل درد، درمان رماتیسللم و تصفیه خون 

استفاده می کنند.
این کارشناس گیاهان دارویی اظهار داشت: این گیاه 
مکمل غذایی و عامل پیشگیری کننده از سرطان و 

زخم معده و محافظ کبد است.
شاهرخ ادمه داد: همچنین ضد فشارخون و رماتیسم 

است.
این گیاه دارویی در نقاط مختلف اسللتان به ویژه در 
جاده شهرکرد - اصفهان  که مسافران و گردشگران 
بیشتر از این جاده تردد می کنند توسط محلی ها به 

فروش می رسد.

»کلوس« کیلویی۹۰ هزار تومان؛ 

سرآمد گیاهان دارویی به بازار آمد

شهردار شهرکرد:

اجرای 6۰ برنامه در آستانه نوروز 

شهردار شهرکرد از اجرای 6۰ برنامه در آستانه نوروز در این شهر خبر داد و گفت: زیباسازی و ارایه خدمات 
شهری از برنامه های مهم برای آماده سازی شهرکرد برای استقبال از مسافران نوروی است.

نوراهلل غالمیان دهکردی، اظهار کرد: در راستای استقبال از ایام نوروز بیش از 6۰ عنوان برنامه در شهرکرد 
اجرا خواهد شد.شهردار شهرکرد با اشاره به اهمیت آماده سازی فضای شهر برای استقبال از نوروز و مسافران 
ادامه داد: زیباسازی شهر، رنگ آمیزی میادین، ارایه خدمات شهری، گلکاری میادین از برنامه  های اجرایی 
در راستای استقبال از فصل بهار است. وی عنوان کرد: در تالش هستیم تا با زیباسازی شهر و ارایه خدمات 
شایسته، مسافران و گردشگران  زیادی را جذب شهرکرد کنیم؛ چراکه ارایه خدمات ارزنده، شایسته  مسافران 
و گردشگران است. غالمیان دهکردی با اشاره به اهمیت ایجاد محیطی با نشاط برای شهروندان و مسافران 
در ایام نوروز تصریح کرد: شست وشوی معابر و المان ها، اصالح و نوسازی مبلمان و تأسیسات شهری،  برپایی 
سفره  نمادین هفت سین در ورودی های شهر، رنگ آمیزی جداول، گلکاری و درختکاری در بوستان ها و 

پارک های شهر  از مهم ترین برنامه های اجرایی در ایام نوروز است.
شهردار شللهرکرد از تجهیز و آماده سازی پارک ها برای اسللکان موقت میهمانان نوروزی خبر داد و گفت:  
طراحی و نصب چندین مکعب نورپردازی، اجرای هفت سللین سیار دوچرخه در سللطح شهر، راه اندازی 

اکیپ های راهنمای گردشگران و مسافران از دیگر برنامه های اجرایی در ایام نوروز است.
وی خاطرنشان کرد: در راستای ارایه خدمات در ایام نوروز، نقشه  راهنمای شهر  تهیه و  در بین مسافران و 

گردشگران توزیع خواهد شد.
غالمیان از راه اندازی بازارچه های موقت نوروزی خبر داد و تصریح کرد: برای رفاه حال شهروندان سه بازارچه 
 نوروزی در شهرکرد راه اندازی شللده است.وی سرویس دهی مناسللب ناوگان حمل و نقل درون شهری و 
جمع آوری نخاله های سللاختمانی را از دیگر برنامه های اجرایی توسط شهرداری شللهرکرد در ایام نوروز 

برشمرد.

قائم مقام معاون آموزشی وزارت بهداشت:

 برگزاری آزمون پیش کارورزی پزشکی

قائم مقام معاون آموزشی وزارت بهداشللت گفت: آزمون پیش کارورزی دانشجویان پزشکی 
برای اولین بار در منطقه ۷ آمایشی به صورت الکترونیک برگزار می شود.

دکتر حمید اکبری با حضور در برخی از دانشگاهای علوم پزشکی از حوزه های برگزاری آزمون 
علوم پایه پزشکی دانشجویان رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و همچنین آزمون 
پیش کارورزی دانشجویان پزشکی بازدید کرد. وی افزود: آزمون پیش کارورزی در کل کشور 
طبق روال معمول در حال انجام اسللت اما برای اولین بار این آزمون در منطقه هفتم آمایشی 
شامل دانشگاه های اصفهان، یزد، کاشان و شهرکرد به صورت الکترونیک نیز برگزار می شود.

اکبری اظهار داشللت: معاونت آموزشی وزارت بهداشللت در نظر دارد آزمون الکترونیک را به 
سرعت به سایر دانشگاه ها تعمیم داده و به زودی شاهد برگزاری کلیه آزمون های علوم پایه و 

پیش کارورزی به صورت الکترونیک در کلیه دانشگاه های علوم پزشکی باشیم.
قائم مقام معاون آموزشی وزارت بهداشت، امکان استفاده از انواع سواالت و خارج شدن آزمون 
از ارایه سواالت محدود و همچنین برگزاری مکرر این مدل آزمون در سال را از مزایای آزمون 
الکترونیک برشللمرد. وی اظهار داشللت: در صورتی که موفق به تعمیم ایللن آزمون به کلیه 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور بشللویم با توجه به امکان تکرار سریع آزمون، دانشجویانی 
 که در آزمون مردود می شللوند لزومی ندارد تا شش ماه معطل بشللوند و می توانند در فاصله 

سریع تر و کوتاه تری در آزمون بعدی شرکت کنند.
 اکبری با حضور در دانشللگاه علوم پزشکی شللهید بهشللتی از حوزه برگزاری آزمون پذیرش

 دوره های فوق تخصصی در رشته های پزشللکی بازدید کرد و اظهار داشت: معاونت آموزشی 
وزارت بهداشللت در حال هماهنگی با مراکز معتبللر بین المللی برای برگللزاری آزمون های 

استاندارد و شناخته شده بین المللی در کشور است.
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نماینده منتخب مردم شهرکرد، بن و سامان در مجلس دهم:

دفاع از حق آبه استان نیازمند حمایت 
نمایندگان مجلس دهم است

نماینده منتخب مردم شهرکرد، بن و سامان در مجلس دهم گفت: دفاع از حق آبه چهارمحال و بختیاری 
یکی از مهم ترین اولویت های ما در مجلس شورای اسالمی است.

 اردشیر نوریان اظهار داشت: توسعه زیرسللاخت ها، نیازمند حمایت مسئوالن است و باید به تولیدات و 
ظرفیت های داخلی استان توجه ویژه شود. وی توجه به اقتصاد مقاومتی را توجه به اقتصاد دورن زا دانست 

و افزود: درراستای پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی باید قوانین مورد نیاز در مجلس تصویب شود.
وی بیان کرد: اقتصاد مقاومتی به معنای کوچک کردن بدنه دولللت و منطقی  کردن فعالیت های بخش 

خصوصی در عرصه های تولید، تجارت و بازرگانی است.
نوریان با اشاره به مشکالت استان در حوزه آب خاطرنشان کرد: در راستای دفاع از حق مردم حقوق مردم 
در حوزه آب، یکی از مهم ترین اولویت های کاری ما در مجلس شورای اسالمی خواهد بود و از تمام ظرفیت 

استان برای حمایت از حقوق مردم استفاده می کنیم.
وی با بیان اینکه در مجلس شورای اسالمی حامی هوشمند دولت خواهیم بود، تصریح کرد: در راستای 
بهبود بخشیدن وضعیت معاش، اشتغال و افزایش سللرمایه های داخلی، کاهش تنش های داخلی و در 
اجرای برنامه های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت حامی هوشمند دولت هستیم. نوریان با بیان اینکه در 
راستای اجرای برنامه های خود در مجلس شورای اسالمی در چارچوب نظام حرکت می کنیم، ادامه داد: 
در مجلس به فکر منافع خود نیستم و در استان از مدیرانی که شایستگی و توانایی الزم برای اجرای برنامه ها 
را داشته باشند، استفاده می کنم. نماینده منتخب مردم شهرکرد، بن و سامان در مجلس دهم خاطر نشان 

کرد: توجه به امور اجرایی، زیربنایی و عمرانی استان از جمله مهم ترین برنامه های ما در بهارستان است.
نوریان نخستین شرط برای ارتباط با کشورهای دیگر را تعامل سللازنده دانست و افزود: دوری از تنش، 
احترام متقابل، حفظ امنیت ملی و حفظ منافع ملی از جمله شرایطی است که در حوزه روابط بین الملل 

باید مورد توجه قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان مطرح کرد؛

بهره برداری از ۳ نیروگاه برق � آبی
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان:

18۰ هکتار از اراضی ملی مشایخ، زیر کشت انار دیم می رود
 مدیرعامللل شللرکت آب منطقلله ای اسللتان چهارمحللال و بختیللاری گفت:

 ۳ نیروگاه برق ل آبی کوچک با ظرفیت ۱۰ مگاوات برای نخستین بار در استان 
به بهره برداری می رسد.

حسین صمدی در شللهرکرد اظهار داشللت: ۳ نیروگاه برق ل آبی در روستاهای 
آب سرده، دوپالن و عزیز آباد شهرستان اردل در سال ۹۵ با سرمایه گذاری بخش 
خصوصی به بهره برداری می رسد. وی افزود: با شناسایی مناطق مستعد احداث 
نیروگاه های برق ل آبی بیش از ۱۰۰ نیروگاه با ظرفیت 4 هزار مگاوات در سال های 

آینده در استان احداث می شود.
مدیرعامل شللرکت آب منطقه ای اسللتان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه 
در سللال های آینده میللزان مصرف انللرژی در بخش صنعت و مصرف با رشللد 
قابل توجهی مواجه می شللود بیان کرد: کاهش مصرف سللوخت های فسللیلی، 
صرفه اقتصادی باال و کاهش آلودگی های زیسللت محیطللی از مزایای احداث 
نیروگاه های برق ل آبی است. صمدی خاطرنشللان کرد: اداره نیروگاه برق ل آبی 
کوهرنگ با ظرفیت ۳۹ مگاوات به استان محول شللده که از منافع این نیروگاه 

می توان چندین نیروگاه احداث کرد.
وی با بیان اینکه در همایللش »پیوند آب و انرژی« که به مللدت ۳ روز از تاریخ 

۱۰ تا ۱2 اسفندماه در دانشللگاه صنعتی شریف برگزار گردید ۳ اصل مهم برای 
پیوند این 2 عامل مطرح شللد گفت: رعایت این ۳ اصل مهم سبب پایداری یک 

پیوند می شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: 
این ۳ اصل مهم شللامل توجه به حقوق انسللان ها در احداث پروژه ها، کارایی و 

داشتن صرفه اقتصادی پروژه ها و پایداری زیست محیطی است.
صمدی با اشاره به اهمیت توجه به مالحظات زیست محیطی بیان کرد: در اجرای 
یک پروژه باید تبعات زیست محیطی حذف و یا در صورتی که قابل حذف نیستند 
با استفاده از شللیوه های مختلف جبران و در غیر این صورت پروژه باید متوقف 
شود. وی گفت: ارتفاع و جریان آب از شرایط احداث نیروگاه های برق ل آبی است 
که استان با توجه به وجود آب های سطحی در مناطق غربی و کوهستان زاگرس 

و شیب دار و کوهستانی بودن، دارای پتانسیل خوبی در این زمینه است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: بکر بودن 
بسیاری از مناطق استان، پراکندگی روسللتاها و صعب العبور بودن آنها از دیگر 
پتانسیل های استان در زمینه احداث نیروگاه های برق ل آبی کوچک با کمترین 

هزینه و از نظر زیست محیطی تجدیدپذیر است.

مدیرکل منابللع طبیعی و آبخیللزداری چهارمحال و بختیللاری گفت: در طرح 
جنگلکاری اقتصادی ۱8۰ هکتار از اراضی ملی مشللایخ، در شهرستان کیار زیر 

کشت انار دیم می رود.
علی محمدی مقدم، در دیدار کارکنان منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و 
بختیاری با نماینده ولی فقیه در این استان ضمن تبریک به مناسبت هفته منابع 
طبیعی و آغللاز بهار طبیعت اظهار کرد: رویکرد اصلی این سللازمان مشللارکت 

سازنده با مردم در جهت حفظ و احیای منابع طبیعی است.  
وی با اشاره به شعار سال سازمان منابع طبیعی »هر ایرانی یک نهال آینده ایرانی 
آباد«، بیان داشت: متخلفان در زمینه آسیب به این منابع خدادادی دو دسته اند، 
دسته اول کسانی هستند که از روی آز و طمع اقدام به دست درازی به این منابع 

می کنند که قطعا با آنها برخورد شدید خواهد شد.
دسته دیگر مردمی هستند که به واسطه نیازشان جهت امرار معاش یا استفاده از 
این منابع به عنوان سوخت، ناخواسته ایجاد خساراتی می کنند که برای رفع این 
معضل سازمان منابع طبیعی این سازمان به گونه ای عمل کرده است که با تغییر 

معیشت، نیاز مردم را برطرف کند.
محمدی مقدم با بیان اینکه در مناطق شیب دار اقدام به کاشت گیاهان دارویی 

با مشللارکت مردم کرده ایم افزود: هدف از این کار حفظ منابع طبیعی و تامین 
نیازهای مردم بوده است.   

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری با اشللاره به اینکه از 
طرح جنگلکاری اقتصادی این سازمان شروع شللده ادامه داد: با این طرح ۱8۰ 
هکتار از اراضی ملی مشایخ در شهرسللتان کیار زیر کشت انار دیم خواهد رفت 
همچنین برخی از منابع طبیعی باالدست نیز با اعالم آمادگی مردم حفظ و احیا 
خواهند شد و ۱2۰ هکتار در شهرستان اردل و ۷۰ هکتار در بازفت نیز به کشت 

درخت انجیر اختصاص داده خواهد شد.
وی اضافه کرد: رهبر معظم انقالب اسالمی ایران در حفظ، حراست و احیای منابع 
طبیعی تاکیدات بسیار زیادی داشتند از همین رو این سازمان، منویات ایشان را 

سرلوحه کار خود قرار داده است.
این مسللئول تاکید کرد: برخی از اراضی در حوزه منابع طبیعی قابلیت توسعه 
گردشگری دارند که این موضوع توسعه اشللتغال را نیز به دنبال خواهد داشت. 
از همین رو سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری با شرط 
اینکه هیچ آسیبی به این منابع نرسد آمادگی خود جهت همکاری در این زمینه 

را اعالم می کند.
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دستاوردهای بودن در فضا برای مدت طوالنی
بلندتر و جوان تر

راکت فالکون 9 برای بار چهارم نتوانست سالم روی آب فرود بیاید؛
اسپیس ایکس باز هم نتوانست به آرزویش برسد

یافته محققان دانشگاه شهیدبهشتی؛
امکان ژن درمانی سرطان با فناوری نانو 

در مرکز سرطان دانشگاه کلرادو اتفاق افتاد؛
درمان نوعی سرطان خون مهاجم در کودکان با سلول های بنیادی

 اس��کات کلی، فضانورد آمریکایی، چند روز پیش پس از سفری یک ساله 
) به طور دقیق تر 340 روزه ( به زمین بازگشت تا تاثیرات جاذبه صفر روی 

بدنش مورد آزمایش قرار بگیرد.
اما حاال در جدیدترین نتایج منتشر شده از سوی ناسا، اسکات کلی تقریبا 5 

سانتی متر افزایش قد داشته و 1 صدم ثانیه جوان تر شده است.
طبیعی است که در سفرهای فضایی، قد انسان تا 7 سانتی متر بلندتر شود 
که علت آن به فاصله میان مفاصل و س��تون فقرات باز می گردد. در جاذبه 
صفر، هیچ فشاری روی بدن نیست، بنابراین فاصله استخوان های ستون 
فقرات به مرور بیشتر می ش��ود که مجموع کل این افزایش می تواند تا 7 

سانتی متر باشد.
با این حال، اسکات کلی االن 5 س��انتی متر بلندتر شده است. الزم به ذکر 
است که افزایش قد کلی موقتی خواهد بود و پس از مدتی دوباره به حالت 

عادی بازخواهد گشت و استخوان هایش به فرم سابق در می آیند.
در مورد جوان تر شدن اسکات کلی نیز باید دست به دامان تئوری اینشتین 
شد. اگر دو جسم با س��رعتی متفاوت حرکت کنند، زمان برای جسمی که 
سرعت کمتری دارد، سریع تر سپری می ش��ود؛ پدیده ای که اتساع زمان 

نام دارد.
اس��کات کلی در مدار زمین، با سرعتی بسیار بیشتر نس��بت به ما در کره 
زمین حرکت می کرده است. سرعت ایستگاه بین المللی فضایی در حدود 

17 هزار مایل بر ساعت ) بیش از 27 هزار کیلومتر بر ساعت ( بوده است و 
براساس احتساب وبسایت Quartz، کلی حاال 8/6 میلی ثانیه جوان تر از 
همه ما است. با این حال، زیبایی و جوانی هزینه هایی هم برای این فضانورد 
 آمریکایی داشته اس��ت. او در معرض تشعشعاتی بوده است که ما هیچ گاه 
 در طول زندگی خ��ود تجربه نمی کنی��م و البته فرام��وش نکنید که وی 

به مدت340 روز دوش نگرفته است!

اسپیس اکس دیروز توانست راکت فالکون 9 خود را با موفقیت به فضا پرتاب 
کند، اما همان طور ک��ه انتظار می رفت، فرود آن روی س��کوهای دریایی 
پیروزمندانه نبود و ایالن ماسک نیز در این رابطه اظهار داشت که راکت آنها 

این بار نیز بسیار سخت فرود آمده است.
 اگ��ر پیگیر اخب��ار مربوط ب��ه فضا باش��ید حتما م��ی دانید ک��ه کمپانی 
اسپیس اکس پیش از این نیز سه بار تالش کرده تا راکت فالکون 9 خود را 
روی سطح شناور در دریا فرود بیاورد و هر سه مرتبه نیز با شکست مواجه 

شده بود.
البته در سری سوم، راکت به درستی روی س��طح تعیین شده نشست، اما 
به دلیل ضعف یکی از پای��ه هایش، تعادل خود را از دس��ت داده و منفجر 
شد. البته جا دارد اشاره کنیم که خود کمپانی س��ازنده نیز به فرود موفق 
 SES این ماهواره، امید چندانی نداش��ت زیرا از یک طرف خ��ود ماهواره 
از وزن بسیار باالیی برخوردار بوده و از سوی دیگر، موشک فالکون مسافت 

بیشتری را باید طی کند.
در همین رابطه، شرکت مورد بحث در بیانیه ای رسمی اعالم کرده بود که 

» انتظار ندارد این موشک به سالمت روی دریا بنشیند. «
 همچنین از قبل گفته ش��ده بود که این راکت تقریبا همه س��وخت خود 
برای رس��اندن ماهواره به مقصد را مصرف خواهد کرد و انرژی کافی برای 

بازگشت به سکوی پرتاب اولیه را نخواهد داشت.

علیرغم تمامی موارد ذکر ش��ده، اس��پیس اکس ماموریت اصلی خود که 
 ارس��ال ماهواره SES-9 به مدار زمین بود را کامال درس��ت و پیروزمندانه 

به انجام رسانده است.
این ماهواره در ارتفاعی باالتر از نمونه های پیشین جای گرفته شده و قرار 
 است از موش��ک های اختصاصی خود برای گش��ت در مدار تعیین شده،

استفاده کند.
پی�رو ای�ن ام�ر و همچنین بر اس��اس گزارشات منتش��ر گشته از کمپانی 
SES، ماهواره SES-9 س��رانج�ام در ارتفاع 22 هزار مایلی از خط اس��توا 
مستقر ش��د و به این واس��طه قادر خواهد بود برای مناط�ق شمال شرقی 
 آسیا، جنوب آسیا و همچنین اندونزی سرویس های ارتباط�ی الزم را مهیا 

کند.
در آخر جا دارد اشاره کنیم که اسپیس اکس برای فرود دوباره راکت فالکون 

9 یک شانس دیگر نیز دارد.
 این شرکت قرار است در هفته های آتی محموله ای را برای ناسا به ایستگاه 

فضایی بین المللی ارسال کند.
اینکه این فرود روی آب صورت خواهد پذیرفت یا روی س��طح زمین هنوز 
اعالم نشده است، اما ایالن ماسک اعالم کرده که بدون شک تالش شان این 
است تا این ماموریت شانس دوباره ای برای آنها رقم زده و موفقیت تازه ای 

را برای شان به دنبال داشته باشد.

پژوهش��گران دانش��گاه علوم پزش��کی تبریز موفق به س��نتز آزمایشگاهی 
نانوحامل های پلیمری ش��دند که از آن ها می توان در ژن درمانی س��لول های 
سرطانی اس��تفاده کرد. به نقل از ستاد ویژه توس��عه فناوری نانو، ژن درمانی 
روشی است که در آن ژن معیوب، اصالح شده و به کمک یک حامل به درون 
 سلول فرس��تاده می ش��ود. حامل های مورد اس��تفاده برای انتقال ژن ها، به 
دو دسته ویروسی و غیرویروسی تقسیم بندی می شوند. حامل های ویروسی 
به رغم اینکه کارایی باالیی در انتقال دارند، به دلیل سمیت و زیست سازگاری 
پایین، کاربرد مح��دودی پیداکرده اند. در مقابل، حامل های غیرویروس��ی از 
جمله پلیمرها و لیپیدهای کاتیونی مورد استفاده گسترده ای قرار گرفته اند. از 
این رو کشف و معرفی حامل های ژن کارآمد و زیست سازگار یکی از زمینه های 
مهم در حوزه ژن درمانی محسوب می شود. مهسا یوسف پور مرزبالی، مجری 
طرح، گفت: در این پژوه��ش، تالش ما بر این بوده اس��ت ت��ا پلیمری که از 
خصوصیات برتری همچون سمیت پایین و زیست سازگاری و زیست تخریب 
پذیری باالیی برخوردار باشد را به عنوان یک حامل مناسب جهت انتقال ژن 
معرفی کنیم تا با انواع حامل های تجاری قابل رقابت باش��د؛ برای این منظور 
پلیمر پلی یورتان انتخاب و مورد بررس��ی قرار گرفت. وی با تاکید بر مصارف 
زیس��تی متفاوت پلیمرهای پلی یورتان به دلیل خواص فیزیکی و شیمیایی 
مناسب و زیست سازگاری باالی آن ها گفت: با بررسی خواص مشتقات پلیمر 
پلی یورتان، انتظار می رفت با اعمال تغییراتی در ساختار این نوع پلیمرها بتوان 

به بازده مطلوبی از انتقال ژن، کاهش سمیت و افزایش زیست سازگاری حامل 
ژن دست پیدا کرد. یوسف پور اظهار داش��ت: این پلیمرهای تغییرپیدا کرده 
با احاطه کردن و فش��ردن مولکول های دی ان ای» DNA «، اندازه آن ها را تا 
مقیاس های نانومتری کوچک می کنند. بازدهی باالی انتقال ژن در سلول های 
سرطانی توسط این نانوحامل ها باعث شده این پلیمر تغییر پیدا کرده به  عنوان 
یک رقیب جدی برای نانوحامل های تجاری مطرح شود. به گفته وی، با توجه 
به بار منفی مولکول های دی ان ای، ماده حامل آن ها به منظور برقراری ارتباط 
بهتر، باید دارای بار مثبت باش��د. از این رو، ذرات پلیم��ری را تحت عملیاتی 
موس��وم به کواترنه کردن قرار می دهند تا ذرات پلیمری به ذرات با بار مثبت 
یا ذرات کاتیونی پلیمری تبدیل شود. وی ادامه داد: پایداری در محلول های 
فیزیولوژیکی، توانایی حمل مقادیر باالی DNA و امکان انطباق مشخصه های 
ساختاری با DNA، از خواص منحصربه فرد این ذرات پلیمری کاتیونی به شمار 
می روند. وی عنوان کرد: در مرحله اول پلی یورتان س��نتز ش��ده و پس از آن 
تحت عملیات کواترنه کردن قرار گرفت؛ در ادامه ژن موردنظر در س��ویه های 
باکتریایی با تعداد باال تکثیر و استخراج شد. سپس مناسب ترین کمپلکس ژن/

نانوذره تهیه و در نهایت روش بهینه برای انتقال ژن بررسی شده و میزان انتقال 
ژن به صورت کمی و کیفی در س��لول های اپیتلیال س��رطانی و غیر سرطانی 
انسانی مورد ارزیابی قرار گرفت. یوسف پور افزود: این نانوحامل ها در مقایسه 

با نمونه های مشابه، از سمیت کمتر و زیست سازگاری باالتری برخوردارند.

 محقق��ان در راس��تای درم��ان نوع��ی س��رطان خ��ون مهاج��م در ک��ودکان با 
سلول های بنیادی گام برداشتند. به نقل از پایگاه اطالع رسانی سلول های بنیادی، 
مطالعه ای در مرکز سرطان دانش��گاه کلرادو پیش ساز های اولیه سلول های T در 
لوکمیای لنفوبالستیک حاد)ETP-ALL( را مدل سازی کرده و نشان داده است که 
غیرفعال کردن ژن EZH2 به عنوان یک عامل س��رطانی می تواند، هدفی درمانی 
برای این بیماری باش��د. حدود 15 درصد » لوکمیاهای لنفوبالس��تیک « حاد در 
کودکان از پیش سازهای سلول های T   ایجاد می شوند و مطالعات نشان داده است 
که بیماران مبتال به این بیماری نیازمند درمان های هدفمندتر و شدیدتر هستند. از 
 آن جایی که این شکل از بیماری مجددا عود می کند یا به درمان های موجود پاسخ 
 نم��ی دهد، درم��ان آن بس��یار مش��کل اس��ت. در س��ال 2012 مطالع��ه ای در

 Nature نش��ان داد ک��ه ETP-ALL موتاس��یون ه��ای فراوان��ی را در مولک��ول 
 های واس��طه در رش��د و س��یگنال های بقا نش��ان می ه��د و بی��ش از40 درصد

 ETP-ALL ه��ا تغیی��رات غیرفع��ال کنن��ده ای در ژن EZH2 دارن��د. 
فقدان عملک��رد EZH2 م��ی تواند منجر ب��ه فعالس��ازی پروتئینی دیگ��ر به نام 
PRC2  ش��ود.  با این ح��ال، این که چگونه موتاس��یون ه��ای منجر به از دس��ت 
دادن عملک��رد در PRC2  ب��ه رش��د لوکمیا کمک م��ی کنند تا کنون مش��خص 
 نش��ده و این مطالعه جدید در مرکز س��رطان کلرادو به درک ای��ن مطلب کمک 
کرده اس��ت. پیش از این مش��خص ش��ده بود که بیماری ETP-ALL دارای بیان 
ژنی ش��به س��لول های بنی��ادی هس��تند و در این مطالع��ه نیز محققان نش��ان 

دادند که تمایز س��لول های بنیادی به س��لول ه��ای خونی تخص��ص پیدا کرده 
تا حدی ب��ه EZH2/PRC2  بس��تگی دارد که به طور مس��تقیم فق��دان عملکرد 
 PRC2  را به پروفایل بیان ژنی ش��به س��لول های بنیادی ربط می دهد. محققان 
دریافت��ه ان��د ک��ه این س��لول ه��ای ش��به بنی��ادی دلی��ل تش��خیص ضعیف 
لوکمیای حاد هس��تند. اما از دیگر عواقب غیر فعالس��ازی EZH2 افزایش رش��د 
و س��یگنالینگ ه��ای بقا اس��ت. در بافت ه��ای س��الم، اینترلوکین6 س��یگنالی 
 برای رش��د س��لول ایجاد می کند. در س��لول های ETP-ALL، س��لول ها شدیدا 
به اینترلوکین6 حساس هستند و این امر منجر به رشد بیش از حد این سلول ها در 
مقایسه با سلول های سالم می ش��ود. با توجه به آن چه گفته شد محققان درصدد 
هستند که از EZH2 و غیرفعالسازی آن به عنوان هدفی برای درمان لوکمیا استفاده 

کنند.

ویروس زیکا اولی��ن بار، س��ال 1947 در جنگل زیکای 
 کش��ور اوگاندا کش��ف ش��د. ویروس نام ب��رده اما حاال 
به دردسری بزرگ تبدیل شده و شیوع آن به شکل غیر 
قابل توصیفی گسترده و سریع است. از آمریکای جنوبی 
گرفته تا ایاالت متح��ده آمریکا و س��پس دیگر مناطق 
گرمس��یر و مرطوب کره زمین، وی��روس زیکا هر جایی 
ممکن است خود را نش��ان دهد و با وجود سفرهای بین 
 قاره ای، وجود پش��ه دیگر صرفا مالک نیست. همزمان 
با انتشار گسترده ویروس، مقامات رسمی برزیل، کلمبیا 
و دیگر کش��ورهای آمریکای جنوب��ی، افزایش ناگهانی 
 میکروس��فالی را گزارش دادند. میکروس��فالی س��بب 

 می شود تا نوزادها با س��رهایی کوچک تر 
از حد عادی متولد شوند که این بیماری 

س��بب بروز مشکل در رش��د کودک 
خواهد ش��د و بهره هوشی اش را 
کاهش می دهد. تشنج و بسیاری 
دیگر از مش��کالت فیزیولوژیکی 

نیز در نتیجه ابتال ب��ه زیکا به وجود 
می آیند. با این حال، جالب است بدانید که 
رابطه میان میکروس��فالی و ویروس زیکا 
هنوز اثبات نشده، اما س��ازمان بهداشت 
 جهان��ی )WHO( م��ی گوی��د ش��واهد 
 در ای��ن زمین��ه رو ب��ه افزایش اس��ت و 
می توان ارتب��اط میان ای��ن دو را تقریبا 
تایید شده دانس��ت. گزارش دیگری نیز 
 نش��ان می دهد که پرونده ه��ای مربوط 

به میکروس��فالی در برزیل احتماال بیش از 
حد واقعی اعالم شده است. 

 همچن��ان، این بیم��اری که توس��ط پش��ه ای 
 به نام Aedes Aegypti یا تب زرد شیوع پیدا کرده، 

نگران کننده است.
چرا آئ�دس اجیپت�ی ت�ا این حد 

خطرناک است؟
بیش از3500 گونه پوش��ه در سراسر 
دنیا وجود دارد که آئدس اجیپتی تنها 

ه یکی از آن ها به حساب می آید. پشه های  د سر
آئدس در پخش بیماری های کشنده ای مثل تب دنگی، 
 تب زرد و ویروس نیل غربی بس��یار موثر ب��وده اند، اما 
با این حال، همه پشه های این سرده خطرساز نیستند. 
عادت های غذایی این پشه ها مشخص می کند که چرا 
بعضی های ش��ان تا این مرتبه خطرناک هس��تند. فقط 
پشه های ماده خون می خورند در حالی که پشه های نر 
به میوه ها و آب بس��نده می کنند. بعضی پشه ها عاشق 

پرنده ها، خزنده ها و دوزیستان هس��تند و برخی دیگر 
پستانداران و احش��ام را هدف قرار می دهند. اما آئدس 
اجیپتی، به هر دلیلی، عاشق گوشت و خون انسان است. 
ریچارد پوالک، پروفس��ور دانش��گاه هاروارد می گوید: 
» پش��ه آئدس اجیپتی وابستگی ش��دیدی به تغذیه از 
پستانداران، خصوصا انسان ها دارد. همین مسئله، آن ها 
را به پشه های بسیار خطرناکی تبدیل می کند. « کمتر از 
یک اینچ آب الزم دارند تا در آن تخم گذاری کنند و از آن 
لحظه، یک هفته و نیم طول می کشد تا پشه ها به مرحله 
بلوغ کامل رس��یده و پرواز کرده و به دنبال غذا باش��ند. 

م��ی توان��د حتی بنابراین یک گلدان س��اده 

محس����وب خط����ری ب���زرگ 
وی��روس ه��ا باید ش��ود. با ای��ن حال، 
همخوان���ی کاملی با آن س��رده از پشه 
همین دلیل است که داش��ته باش��ند. به 

بیمار مبتال به HIV را نیش آئدس اجیپت��ی اگر یک 
بزند، ناقل آن ویروس نخواهد شد. اما اجیپتی آماده است 
تا زیکا را س��ریع و بی صدا انتقال دهد. پوالک می گوید 
بدون هیچ دردس��ری، HIV درون بدن آئدس اجیپتی 
هضم می شود و هیچ مشکلی ایجاد نمی کند. زیکا پس از 
اینکه وارد بدن پشه می شود، سلول های پوششی مجاری 

گوارشی را از بین برده، به سرعت رشد کرده و وارد جریان 
خون می ش��وند. در نهایت غدد بزاق را تحت تاثیر قرار 
داده و زمانی که این اتفاق بیافتد، پشه آماده آلوده کردن 
است. در آفریقا، دستگاه ایمنی بسیاری از انسان ها نسبت 
 به زیکا مقاومت ایجاد ک��رده، در حالی که چنین اتفاقی 
در آمریکای جنوبی رخ نداده اس��ت. آب و هوای گرم و 
جمعیتی که با بهداش��تی اندک در هم فشرده شده اند، 
مناسب ترین سوژه برای شیوع یک بیماری جدید است.

 چگونه پشه ها را از بین ببریم؟
در ده��ه30 می��الدی، Anopheles gambiae ی��ا 
آنوفل ماده، بزرگ ترین دش��من، برزیل برای گس��ترش 
 ماالریا محس��وب می شد. دولت ارتش��ی به راه انداخت و 
خانه به خانه برای از بی��ن بردن الروها اق��دام می کرد. 
پوالک م��ی گوید س��اده ب��ه نظر می رس��د، اما 
 امروزه امری دش��وار اس��ت. راه اندازی 
کمپین های شبه نظامی، باید هر خانه 
را بگردند، حتی اگ��ر صاحب خانه هم 
حاضر نباش��د، اجازه وج��ود دارند 
که درب را شکس��ته و وارد شوند. 
تمامی ظروفی که ب��ه نوعی آب 
در آن ها نگه داش��ته می شود را 
از بی��ن ببرند و با دس��تگاه های 
مخصوص شان خانه را پاکسازی 
کنند. شاید یک قرن پیش انجام 
چنین طرحی چندان دش��وار 
نب��ود، اما ح��اال ب��ا وجود 
گسترش شهرها، انجام آن 
بسیار هزینه بر خواهد شد. 
اما دانشمندان امروزی با بهره گیری از 
علم ژنتیک توانسته اند ترفندهای 
متعددی را اجرا کنند. برای 
 ،Oxitech مثال ش��رکت

نری را وارد محیط کرده که پش��ه های 
زاده های شان پیش از بلوغ پ��س از زاد و ولد، 

 از بین می روند، در نتیجه به مرور زمان آئدس اجیپتی را 
 Oxitech .به طور کامل ریشه کن و البته منقرض می سازد
تعدادی از آن ها را در برزیل رها کرده و قصد دارد این رقم 
را افزای��ش دهد. با این حال، پوالک م��ی گوید که چنین 
طرحی ش��اید در یک جزیره کوچک جواب دهد، اما یک 
قاره به عظمت آمریکای جنوبی بعید اس��ت. به هر حال، 
هر چه که سبب شود جمعیت پش��ه ها کاهش پیدا کند، 
 مورد اس��تقبال قرار می گیرد. حتی توسعه واکسن زیکا 
یا راهکارهای دیگر، به مرور زمان کمک کننده خواهد بود.

خبر

براساس اعالم شرکت Skycure که در زمینه امنیت موبایل فعالیت دارد، شکل 
ت��ازه ای از بدافزار حدودا نیم میلیارد تلفن هوش��مند اندروی��دی را در معرض 
 خط��ر Accessibility Clickjacking قرار داده اس��ت. در این حمله، کاربران 
تلفن های هوشمند برای کلیک کردن روی چیزی که در ظاهر بی خطر به نظر 
می آید فریب داده می ش��وند، اما عاقبت به خاطر همین کار، موبایل آنها برای 
نفوذ هکرها تضعیف می شود. برای این منظور الزم است که یک سایت مخرب، 
وبسایتی که به ظاهر بی خطر به نظر می آید و یک الیه نامرئی از سرویس های 
دیگر را در خود دارد، برای کاربر بارگذاری کند. با این روش، هکرها قادر خواهند 
بود تمامی اطالعات حساس متنی کاربران هدف را سرقت کنند و با استفاده از 
سیستم عامل یا اپلیکیشن هایی که ش��ناخته شده نبوده یا حتی مالک موبایل 
نیز از وجودش��ان بی اطالع اس��ت آن اطالعات را به خدمت بگیرند. همان طور 
که گفته شد، در این حمله، داده های متنی بیش��تر در معرض خطر هستند و 
 به همین خاطر پیامک های ش��خصی و کاری و همچنین ایمیل ها، داده های 
به دست آمده از اپ های پیام رسان و داده های حساس مربوط به نرم افزارهای 
CRM و اتوماس��یون اداری همگی در معرض خطر س��رقت اطالعات هستند. 
 بعد از آنکه کارب��ر با کلیک خود اجازه دسترس��ی هکرها ب��ه اطالعات موجود 
در موبایلش را فراهم کرد، هکرها می توانند تنظیمات مربوط به مدیریت دستگاه 
 و مجوزه��ای آن را تغییر دهند و حت��ی ادمین تازه ای ب��رای آن تعریف کنند. 
 به این ترتیب، پس��ورد تلفن همراه قابل تغیی��ر خواهد بود و حت��ی از راه دور 
می شود داده های ذخیره شده روی آن را نیز پاک کرد. در پایان الزم است اضافه 
کنیم که 65 درصد از تلفن های هوشمند اندرویدی، یعنی آنها که از نسخه های 
 2.2 تا 4.4 این سیستم عامل بهره می برند، در معرض خطر قرار دارند. بنابراین 
به محض آنکه سیس��تم عامل موبایل تان را به آبنبات چوب��ی ارتقا دهید دیگر 
خطری ش��ما را تهدید نمی کند. بنابراین Skycure توصی��ه کرده که کاربران 
دستگاه های اندرویدی برای مقابله با خطر دستگاه خود را به جدیدترین بیلد این 
سیستم عامل آپدیت کنند. نکته دیگر اینکه بهتر است از کلیک روی کادرهای 
کوچکی که در صفحات وب باز می ش��وند خودداری کنید مگر اینکه مطمئن 
باش��ید آن پنجره ها دقیقا از کجا می آیند. در پایان اینکه به بخش تنظیمات یا 
Settings و سپس Accessibility بروید و مطمئن شوید که هیچ گروهی به نام 

Services در آن وجود ندارد و اگر چنین است آن گروه ها فعال نباشند.

نیم میلیارد تلفن هوشمند اندرویدی در معرض خطر؛

برای کلیک روی هر لینک
مراقب باشید

خبر

دبیر س��تاد توس��عه علوم و فناوری های ش��ناختی معاونت علم��ی از افتتاح 
آزمایشگاه ملی نقشه برداری در دانش��گاه تهران در اوایل سال 1395 خبر داد. 
کمال خرازی، در مراسم اختتامیه  هفته آگاهی از مغز که عصر دیروز در سالن 
همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد، عنوان کرد: آزمایشگاه 
ملی که توسط ستاد علوم شناختی در دانش��گاه تهران راه اندازی شده در اوایل 
 سال آینده افتتاح خواهد شد و این آزمایش��گاه در اختیار همه دانشگاه ها قرار 
می گیرد. ب��ه گفته خرازی، آزمایش��گاه ملی نقش��ه برداری از مغ��ز، مجهز به 
یک مجموعه کامل از پیش��رفته ترین دس��تگاه های مختل��ف تصویر برداری، 
اندازه گی��ری، تحری��ک و تحلیل برای مطالعات نقش��ه برداری مغزی اس��ت. 
وی اف��زود: همچنین ماموریت ای��ن آزمایش��گاه حمایت از کلی��ه تحقیقاتی 
است که در زمینه  نقش��ه برداری مغزی و علوم ش��ناختی در سطح ملی انجام 
می ش��ود. خرازی  درباره یکی از پروژه هایی که س��تاد علوم شناختی معاونت 
علمی در راس��تای اجرایی ش��دن، از آن حمایت کرده اس��ت، گفت: محققان 
 کش��ور در حال س��اخت الکترودی هس��تند که با کش��ت آن در مغز می توان 
بیماری هایی مانند پارکینسون و دیس��تونیا را بر طرف کرد. آزمایشات ساخت 
این الکترود به نتیجه رسیده و قرار است که روی حیوان آزمایش شود. وی افزود: 
 این نوع الکترود قیمت باالیی دارد و امیدواریم که این تجهیزات صنعتی شوند 
تا بیماری های پارکینس��ون و دیس��تونیا برطرف ش��ود. خرازی با بیان اینکه 
امیداوریم با برگزاری برنامه هایی مانند هفته آگاهی از مغز، بهداشت مغز در کشور 
مورد توجه قرار گیرد، گفت: کار علوم شناختی، شناسایی دنیای اسرار آمیز بدن 
است که محققان هم در این زمینه فعالیت می کنند تا مغز را بشناسند و از قدرت 
آن آگاه شوند. وی با تاکید بر اینکه مهم ترین زمان توسعه علمی و ساختاری مغز 
در سنین پایین صورت می گیرد، افزود: در همین راستا، محققان تالش می کنند 
که بفهمند که چگونه می توانند ذهن و مغز کودکان را  سامان بدهند. دبیر ستاد 
علوم شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری عنوان کرد: مغز، سرمایه  
اصلی انسان به شمار می رود و کسی موفق است که از مغز خود، بهتر استفاده کند. 
در واقع خود ما مغزمان را می سازیم و با ساختن آن می توانیم روی دیگران تاثیر 
 بگذاریم. خرازی افزود: مغز، یک سیس��تم خودکار است و همین موضوع باعث 
 می شود که انرژی کمتری مصرف کند. وی در خصوص ساختار یک مغز گفت: 
هر مغز  صد بیلیون س��لول عصبی دارد و هر س��لول یک پردازش��گر اس��ت و 
 هزاران اتصال بین هر نورون با نورون های دیگر در مغز وجود دارد. دبیر س��تاد 
 علوم ش��ناختی معاونت علمی ب��ا بیان اینکه مغز ش��بکه عظی��م اطالعاتی و 
داده پردازی است و هر چه بیش��تر یادگیری های معنی دار با آن صورت گیرد، 
تقویت می ش��ود، اظهار کرد: اکنون محققان دنیا در تالش��ند تا از فرتوتی مغز 
جلوگیری کنند. به گفته وی، افراد علمی که همواره کارهای فکری و علمی انجام 
می دهند، کمتر دچار آلزایمر خواهند شد. کمال خرازی به ضرورت کنترل مغز 
تاکید کرد و گفت: همان گونه که بدن انس��ان نیاز به چکاپ دارد، مغز هم باید 
چکاپ شود تا زودتر از آسیب هایی که قرار است به مغز وارد شود، جلوگیری شود. 
مردم باید مراقب افراد سو استفاده کننده در این زمینه باشند و به کسانی که از 

دانش و تخصص الزم برخوردار نیستند، مراجعه نکنند.

دبیر ستاد علوم شناختی؛

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز 
سال 9۵ افتتاح می شود

ویروس زیکا چرا این قدر در کانون توجه قرار گرفته است؟!

یک پشه و این همه سر و صدا!
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 همایش فرهیختــگان ماندگار کــه در فصل اول آن 
به آیین تجلیــل از اعجوبه ریاضیــات جهان و چهره 
مشــهور بین المللی، پرفســور ابراهیم اســرافیلیان 
اختصاص داشــت با حضور پرشــور مردم در ســالن 

شهروند نجف آباد برگزار شد.
دشمنی دشــمنان ما به دلیل افتخارآفرینی 

دانشمندان ماست
در این آیین که از سوی شهرداری نجف آباد و با حضور 
اســتاندار اصفهان همراه بود، ابتدا معاون اســتاندار 
 و فرماندار شهرســتان ویــژه نجف آباد در ســخنانی 
 به ســرمایه های یک جامعه اشاره کرد و اظهار داشت: 
 در کشــورمان منابع بســیار عظیمی داریم، اما آنچه 
از همه زیباتر است و می توان به آن بالید دانشمندان و 

فضالی ماهستند که به آن ها افتخار می کنیم.
وی افزود: مباهات دانشمندان و علما افتخاری بزرگ 
است و همه دنیا نیز به علما و گذشتگان خویش افتخار 
می کنند. ســیروس محمودی به عظمت ایرانیان در 
دنیا اشــاره و تصریح کرد: اگر امروز در دنیا به  عنوان 
مردمی بافرهنگ، عظمت و دارای پیشــینه تاریخی 
هســتیم به خاطر علما، شــخصیت های گوناگون و 
دانشمندان هسته ای ماســت. وی افزود: جرم ما ارتقا 
علم و دانش است و دشــمنی دشــمنان ما به دلیل 

افتخارآفرینی دانشمندان ماست. فرماندار نجف آباد به 
 شخصیت پرفسور اسرافیلیان اشاره کرد و اظهار داشت: 
این دانشمند متعهد باعزت و افتخار دین مداری را در 
بلندترین قله ها فریاد زد و مردم نجف آباد به دانشمندان 
خود می بالند. وی افزود: اگر ایران ســربلند و مقتدر 

می خواهید باید راه امثال اسرافیلیان را ادامه دهید.
اســرافیلیان مصداق کامل عمــل به احادیث 

ارزشمند دینی است
امام جمعه نجف آباد نیز در ســخنانی به سرمایه های 
یک ملت اشــاره کرد و اظهار داشت: دارایی یک ملت 
آب، خاک و ساختمان نیست بلکه وجود انسان هایی 

فرهیخته و دانشمند است.
وی افزود: ویژگی پروفسور اسرافیلیان صرفا به خاطر 
 تخصص در ریاضیات و هندســه نیست بلکه عظمت 
این مرد به خاطر شــخصیتی جامــع از ادب، اخالق، 
دیانت، سیاست و حضور در صحنه های اجتماعی است.

حجت االســالم  مصطفی حســناتی بــه زندگینامه 
اســرافیلیان اشــاره کرد و گفت: وی با تمام امید در 
 زمان غربت فکر و فرهنگ، همه هستی اش را گذاشت و 
با تحمل سختی های فراوان توانست با جدیت مدارج 
علمی عالیه را طی کند. وی افزود: مسند مسئولیت های 
مختلف از جمله نمایندگی مجلس و معاونت وزیر و... 

این مرد بزرگ را از ادامه راه علمی و تربیت شاگردان 
منصرف نکرد و اکنــون با تواضع دیــن داری خود را 
پیوسته پاس داشــته که خود نشان دهنده علم واقعی 
است.حسناتی با اشــاره به این مثال که درخت هرچه 
تنومندتر شود سر به  زیرتر خواهد شــد، اضافه کرد: 
اســرافیلیان مصداق کامل عمل به احادیث ارزشمند 
دینی اســت و هر چه علم و تخصصش بیشــتر شــد 
تواضع و عبودیت وی باالتر رفت. امام  جمعه نجف آباد 
اظهار امیــدواری کرد جوانان این مــرز و بوم به  ویژه 
نجف آبادی ها امثال پروفســور اســرافیلیان را الگوی 

زندگی خود قرار دهند.
 پروفســور ابراهیم اســرافیلیان نیــز در این همایش 
به بلوغ جســمانی و فکری در افراد اشاره کرد و گفت: 
این بلوغ در برخی زود و در برخی دیرتر و برای بعضی ها 
نیز ممکن است اتفاق نیفتد. وی افزود: در دنیا کسانی 
که حکومت می کنند غالبا زودتر بــه این بلوغ فکری 
می رســند و برخی افــراد مانند پیامبــران و رهبران 
دینی و فکری جامعه برای همیشــه بر ذهن انسان ها 
 حاکم هســتند. این اعجوبه ریاضیات جهان با اشاره 
به این که کار علمی بســیار ســخت اســت، تصریح 
 کرد: اگــر در دنیای علم شــمعی افروخته می بینید، 

جانی است که می سوزد.

اخبارکوتاه

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آران و بیدگل گفت: امسال برای حدود 
پنج هزار هکتار از اراضی منابع طبیعی سند اخذ شده است.

رضا شفیعی افزود: این اسناد در قالب سه پالک در بخش کویرات آران و بیدگل 
به زمین های ملی و در حوزه منابع طبیعی آران و بیدگل اضافه شــده است.

وی با اشاره به اینکه حفاظت از اراضی ملی یکی از مشکل ترین فعالیت ها در 
 منابع طبیعی است، اظهار کرد: شعار اصلی منابع طبیعی حفاظت ازعرصه ها 
 با کمک مردم است.شفیعی خاطر نشان کرد: در راستای حفاظت از عرصه های 
 منابع طبیعی امســال 107 پرونده قضایی تشــکیل شــد که از این تعداد 
50 پرونده مربوط به قطع درختان تاغ و تبدیل آن به زغال، 51 مورد تصرف 
 اراضی ملی و شــش فقره چرای مازاد دام بوده اســت. شفیعی تصریح کرد: 
از ابتدای ســال 1349 تاکنون بیش از120 هزار هکتار جنگل دست کاشت 
تاغ و قره داغ و فعالیت های مالج پاشی در کانون های بحرانی فرسایش بادی 
آران و بیدگل اجرا شــده که حاصل آن در امان ماندن جاده های آســفالتی 
 و راه آهــن، خانه هــا و مناطق مســکونی و زمین های کشــاورزی از ورود 

ماسه های بادی بوده است.

 رییس اداره برق شهرســتان گلپایــگان گفت: بانوان ســهم قابل توجهی 
در کاهش مصرف انرژی دارند و می توانند با استفاده از تکنیک های کاهش 
مصرف عالوه بر پایین آوردن هزینه های پرداختی قبوض، به مصرف کمتر 
انرژی هم کمک کنند. شــاپورحدادی پور با بیان اینکه اگر مصرف انرژی 
 کمتر شود ســاخت نیروگاه ها به تاخیر خواهد افتاد، گفت: عدم استفاده 
از لوازم برقی پرمصرف در زمــان اوج بار می توانــد در کاهش هزینه برق 

مصرفی و سرانه مصرف برق در شهرستان بسیار تاثیر گذار باشد.

فرماندار تیران و کرون در نشست نخستین ســتاد هماهنگی امور جوانان 
شهرستان تیران و کرون اظهار داشــت: برنامه ریزی برای اوقات فراغت و 
ازدواج جوانان در اولویت های ستاد ســاماندهی امور جوانان است و برنامه 
جامع برای غنی سازی اوقات فراغت توســط ادارات و نهادهای فرهنگی و 
اجتماعی ارائه شود. علی رحمانی افزود: مشکالت اقتصادی تنها مانع ازدواج 
نیست بلکه در برخی از جوانان بی میلی به ازدواج مهم ترین مانع است که 
باید این احســاس نیاز برای آن ها تبیین شــود. فرماندار تیران و کرون، با 
 اشاره به اینکه مدیران دستگاه ها بر اساس ظرفیت ها و رسالت سازمان خود 
برنامه ای تدوین کنند، اذعان داشــت: برای تدویــن برنامه جامع نیازمند 

برنامه ریزی کارشناسی و مدون و منسجم است.

وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی در مراســم افتتاحیه 
 بیمارســتان تخصصی شفا در شــهر کلیشاد و ســودرجان گفت: 
فضا و تجهیزات، مقدمه کار اســت و در حقیقت اصل کار به عهده 
نیروی انسانی مهربان، عزیز و متخصص است؛ پرستاران عزیز و گروه 
علوم پزشکی و پزشکان محترم که بتوانند درد و رنج مردم را کاهش 

دهند و مردم را به سالمتی خودشان بازگردانند.
سید حسن قاضی زاده هاشــمی افزود: مراحل ساخت بیمارستان 
شفا بعد از 25 سال تمام شد و مسئوالن فالورجان یک نفس راحتی 
کشیدند؛ من برای هیچ بیمارســتان و پروژه ای در کشور آن قدری 
که برای مسائل حوزه انتخابیه شهرستان فالورجان پیگیری کردم، 

تماس نگرفتم.
 وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی گفت: آنچه که الزم است 
در مورد بیمارســتان لحاظ شود و معاون دانشــگاه علوم پزشکی 
اصفهان قول داده اســت، از روز شــنبه هفته آینــده 2 متخصص 
رادیولوژی در این مجموعــه حضور دارنــد، همچنین مبلغ500 
میلیون تومان به بیمارستان امام خمینی )ره( فالورجان تخصیص 
پیدا می کند که باید صورت جلسه شود و در منطقه قهدریجان باید 
اقدام شود؛ البته مسئوالن و نماینده مربوطه قهدریجان بپذیرند که 

ما باید از منابع و بیت المال حداکثر استفاده را ببریم.
وی تصریح کرد: یکی از مشکالت جدی کشور این است که سالمت، 
جز اولویت ها نبوده و اگر هم بوده در مراکز استان ها بوده، مطب ها 
و مجموعه های بیمارســتانی در یک نقطه متمرکز است؛ این نگاه، 
درست نیست بدون ارتقای سالمت، توسعه کشور صورت نمی پذیرد 
چراکه رشد اقتصادی بدون رشد خدمات در حوزه سالمت بدون  معنا 
و غیرقابل قبول است. قاضی زاده هاشمی بیان داشت: در کشورهای 
 هم جــوار ما  3 هــزار و600 تخت بیمارســتانی در مدت 2 ســال 
ساخته می شود، اما ما از ابتدای سال تمام پیمانکاران درجه یک خود 
را بســیج کرده ایم تا1000 تخت و نزدیک به 2 برابر آن در وزارت 
بهداشت ساخته شــود؛ البته این بی احترامی به پیمانکاران داخلی 
نیست، اما باید توجه داشت که علم روز به روز در حال پیشرفت است 

و تجربه و دانش بشری افزون می شود و ما باید بیشتر تالش کنیم.
وی تاکید کرد: باید ســرمایه های بین المللی سرگردان را به کشور 
 خود جذب کنیم و نترسیم چراکه معنای آن وابستگی و نفوذ نیست، 
برای مثال کشور چین با وجود ســرمایه های زیاد آمریکا همچنان 
مستقل است و کسی نمی تواند بگوید چین یک کشور وابسته است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: امیدواریم در فرصت 
جدید مجلس محترم و دولت جرات کند تا ما بتوانیم راه های نرفته را 
با سرعت بیشتری طی کنیم تا در این دولت20 هزار طرح را تحویل 
دهیم در حالی که قبل از ما ساالنه 1 هزار و600 تخت بیمارستانی 
تحویل داده شد که عالوه بر آن فرصت های سرمایه گذاری در بخش 

خصوصی و دولتی استفاده شود.

 مدیر عامل ســازمان پارک ها و فضای ســبز شــهرداری کاشان، 
از احداث پارک بزرگ گردشــگری در دروازه ورودی شهر کاشان 

خبر داد.
حمیدرضا ممیز اظهار داشت: پارک بزرگ گردشگری با هدف ایجاد 
امکانات رفاهی، تفریحی و تفرجی در یکی از مبادی اصلی ورودی 

شهر واقع در بلوار امام رضا )ع( احداث می شود.
وی افزود: این پارک با تعبیه آالچیق هایی به عنوان فضای نشیمن 
و همچنین ایجاد رســتورانی به صورت غار و آبشار و برکه به طرح 
ســنگ و صخره، مکان مفرحی برای مسافران و شهروندان کاشانی 

ایجاد کرده است.
 به گفتــه وی، این پروژه با مســاحتی بالغ بر30 هــزار متر مربع و 
هزینه ای بالغ بر20 میلیارد ریال با پیشرفت فیزیکی40 درصدی 

در حال انجام است.
مدیــر عامــل ســازمان پــارک هــا و فضای ســبز شــهرداری 
کاشــان، با تاکید بر توسعه زیرســاخت های گردشــگری اظهار 
داشــت: یکی از مهم تریــن عوامل توســعه گردشــگری، ایجاد 
 مکان هــای رفاهی وتفریحــی در مبادی ورودی شــهر اســت، 
بنابرایــن ســازمان پارک ها و فضای ســبز شــهرداری کاشــان 
 این هدف را بــا اجرای 2 پــروژه در بلــوار امام رضــا )ع( محقق 

می سازد.

پنج هزار هکتار از عرصه های منابع 
طبیعی آران و بیدگل سنددار شد

بانوان نقش مهمی 
در کاهش مصرف انرژی دارند

 پیگیری غنی سازی اوقات فراغت 
در ستاد هماهنگی جوانان 

تمام شدن مراحل ساخت بیمارستان 
شفا در فالورجان پس از 25 سال 

احداث پارک بزرگ گردشگری 
در دروازه ورودی کاشان

اخبار

آن سوی خبر

رییس اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی نطنز بر ضرورت تخصصی شــدن 
کانون های فرهنگی هنری مساجد این شهرستان تاکید کرد.

علی مشربی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه بادرود اظهار کرد: 
در آستانه بیست و ســومین سالروز تاســیس کانون های فرهنگی هنری 
مساجد هستیم که در سال 71 و بنا بر مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی 
 تکلیف تاســیس آن بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمی گذاشته و 
مقرر شــد برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشــمن و همچنین برنامه ریزی 

فرهنگی هنری این کانون ها تشکیل شود.
وی با بیان اینکه هم اکنون حدود20 هزار کانون فرهنگی هنری در سطح 
 کشــور فعال هســتند، افزود: هم اکنون تعداد50 کانــون فرهنگی هنری 
در سطح شهرستان در حال فعالیت هســتند و برای ثبت کانون جدید هم 
هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد و چنانچه مسجدی ظرفیت ثبت کانون 

جدید را داشته باشد، آماده ثبت کانون جدید هستیم.
 رییس اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان نطنــز تصریح کرد: 
این کانون ها با انعقاد تفاهم نامه با دبیرخانه استان در طول سال با برنامه های 
فرهنگی هنری که از قبل تعریف شده، برنامه هایی را برگزار و پس از ارسال 
گزارش به اســتان مشــمول کمک های مالی دبیرخانه اســتان می شوند 
 و به حمدا... در چند ســاله اخیر فعالیت کانون ها در ســطح شهرســتان 

چند برابر شده است.
وی با بیان اینکه البته این بدان معنا نیست که از ظرفیت کانون ها به خوبی 
استفاده شده باشد، تصریح کرد: یکی از برنامه های ســال آینده ارزیابی و 
پایش کانون ها خواهد بود و در صورت لزوم و ضــرورت کانون ها را تقویت 

خواهیم کرد.
مشربی خاطرنشان کرد: باوجود50 کانون فرهنگی هنری مسجد در سطح 
شهرستان نطنز، متاسفانه از وجود کانون های تخصصی بی بهره هستیم و 

یکی از برنامه های سال آینده، تخصصی کردن 5 کانون در سطح شهرستان 
است که با تخصصی  کردن کانون ها می توانیم موضوعات تخصصی همچون 
مهدویت، اقتصاد مقاومتی و سبک زندگی اسالمی ایرانی را در این کانون ها 

دنبال و به نتیجه برسانیم.
 وی تاکید کرد: از همه مســئوالن محترم شهرســتان اســتدعا داریم که 
نگاه ویژه ای به کانون ها داشته باشــند و در اجرای برنامه های کانون آن ها 
 را یاری کننــد و چنانچه قصد اجــرای برنامه های فرهنگــی هنری را نیز 

داشته باشند می توانند از ظرفیت کانون ها استفاده کنند.
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان نطنز اضافه کرد: خوشبختانه 
 در ســطح شهرســتان تعامل خوب و تاثیرگذاری بین ارکان مسجد یعنی 
امام جماعت، هیئت  امنا و پایگاه مســجد با کانون ها وجــود دارد و هر جا 
می بینیم تعامل و همکاری بیشتر بوده، شاهد موفقیت و تاثیرگذاری بهتر و 

بیشتر برنامه ها بوده ایم.
وی برگزاری جشــنواره قرآنی مدهامتان، همایش نماز و همایش راه های 
 مقابله با آســیب های اجتماعی را از جمله مهم ترین برنامه های اجراشده 
در سطح کانون های شهرستان برشمرد و اظهار امیدواری کرد مدیران کانون 
با همکاری ارکان تشــکیالتی کانون گام های موثری را در مقابله با تهاجم 

فرهنگی دشمن بردارند.

نگاه منطقه ای به کویر مرنجاب اشتباه استاحداث دو پایگاه نجات جاده ای و امداد کوهستان هالل احمر در نطنز

رییس جمعیت هالل احمر نطنز گفت:  امســال به مناسبت ایام نوروز دو پایگاه 
فعال امداد و نجات جاده ای در ابیازن و امداد و نجات کوهستان در کشه مستقر 
خواهد شد. اصغر سلطانی در جمع خبرنگاران افزود: هر ساله جمعیت هالل احمر 
نطنز و بادرود در کنار نیروهای امدادی آتش نشانی، پلیس راه و اورژانس آماده 

خدمت رسانی همه جانبه به مردم و مسافران نوروزی خواهد بود.
وی تصریح کرد: جمعیت هالل احمر  بــه عنوان یک نهاد غیردولتی خدمتگزار، 
فعال است و آموزش های الزم جهت امداد رسانی به نیروهای رسمی و داوطلب 
آن داده می شود و امسال پایگاه های ما در دو روســتای کشه و ابیازن خدمات 

متفاوت و متنوعی به ویژه در بحث امداد سریع در حوادث به مردم خواهند داد.
رییس جمعیت هالل احمر نطنز ادامه داد: با توجه به وجود جاذبه کوهســتان 
کرکس در شهرستان نطنز و استقبال نوروزی کوهنوردان از سراسر کشور  لزوم 
وجود پایگاه امداد و نجات کوهستان کرکس به منظور امداد رسانی در مواقع لزوم 

و حوادث کوهستان احساس می شود.
سلطانی تصریح کرد: پایگاه ابیازن  با در اختیار داشــتن وسایل امدادی و کادر 
 مجرب جهت ارایه خدمــات امدادی جاده ای به مســافران و انجــام عملیات 
رها سازی با دستگاه های ست هیدرولیک مستقر خواهد شد. وی گفت: حدود 50 
 امدادگر داوطلب در کنار نیروهای رسمی در شهرستان نطنز فعالیت می کنند

و جمعیت هالل احمر از وجــود نیروهای داوطلب آموزش دیــده خود در کنار 

 عوامل اورژانس 115 و نیروهای انتظامی و پلیس راه در مواقع ضروری استفاده
 می کند.

رییس جمعیت هالل احمر نطنز همچنین از استقرار مجدد پایگاه های راهنمای 
گردشگران  و مسافران نوروزی در سطح شهرستان خبر داد  و افزود: همه ساله 
در سطح شهرها پایگاه هایی با محوریت راهنمایی گردشگران و انجام یک سری 
از امدادهای جزیی همچون گرفتن نبض یا کنترل فشــار خون در مســیرهای 
 اصلی ورودی شهر برقرار می شود. وی افزود: امسال در  ورودی شهر و کنار اداره 
 راه و ترابری شهرســتان نطنز و برخــی میادین پایگاه های راهنما را مســتقر 
خواهیم کرد که همچون گذشــته از وجود بانوان داوطلب هالل احمر برای این 

منظور استفاده می شود. 
این پایگاه ها همچنین وظیفه پخش بروشــورهای گردشــگری و پایگاه های 
نماز و ... که هالل احمــر با همــکاری اداره میراث فرهنگی صنایع دســتی و 
گردشــگری و شــهرداری تهیه کرده اســت را بر عهده خواهند داشت. رییس 
 جمعیت هالل احمر نطنز در خصوص جذب نیروهای داوطلب در مدارس گفت: 
 در مدارس کانون های هالل احمر به صورت فعال حضــور دارند و کانون هایی 
در مهد کودک ها  فعالند که مربیان و دبیران هالل احمــر آنها را زیر نظر دارند 
 و در کنار آنها کانون های دانشــجویی، طالب، کارگری و روستایی با داوطلبین 

همکاری می کنند.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نطنز مطرح کرد؛

ضرورت تخصصی شدن کانون های فرهنگی هنری مساجد نطنز
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معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، 
گفت: مهم ترین مشکل پیش روی پیشرفت در کویر بین المللی مرنجاب 

جاده دسترسی آسان است که حل آن نیازمند یک تصمیم ملی است.
مرتضی رحمانی موحد در جلسه کارگروه بررسی مشکالت مرنجاب افزود: 
نگاه منطقه ای به این کویر زیبا نه تنها اشتباه است بلکه مشکالت را نیز 

نمی توان با این نگاه حل کرد.
 وی اظهار کرد: گره های کوچکی در کار  گردشــگری منطقه مرنجاب 
به وجود آمده که سدی را در برابر پیشرفت این منطقه نمونه گردشگری 
ایجاد کرده کــه امیدواریم با مدیریــت، همدلی و هماهنگی بیشــتر 
مسئوالن رفع شود. معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
 دستی و گردشگری خاطر نشان کرد: با قرار گرفتن جاده کویر مرنجاب 
 در حوزه راه های وزارت راه و شهرسازی می توان امیدوار به رفع برخی از 

عمده ترین مشکالت این کویر بکر شد.
رحمانی موحد، گردشگری را موضوعی با ظرافت دانست و گفت: برخورد 
قهرآمیز و غیر کارشناسی با گردشــگران موجب به وجود آمدن ذهنیت 
 منفی و به دنبــال آن تبلیغات منفــی و وارونه در مناطق گردشــگری 
خواهد شــد. معاون وزیر راه و شهرســازی نیز در ادامه با اشاره به اینکه 
جاده کویر مرنجاب با شرایط نامناســب کنونی راه محسوب نمی شود و 

مشخصات فنی راه را هم ندارد، افزود: در شرایط حاضر فقط می توان جاده 
را تا حدودی اصالح و آن را به تابلو و مسیرنما مجهز کرد.

 داود کشــاورزیان افزود: جاده هایی مانند جاده مرنجــاب که تا کنون 
در حوزه وزارت راه قرار نگرفته، خارج از حوزه راهداری بوده و وزارت راه 

مسئولیتی در قبال آن ندارد.
مدیرکل مدیریت بحران اســتان اصفهان نیز در این جلسه اظهار کرد: 
موضوع مرنجاب به ویژه جاده دسترسی آن به یک معضل بزرگ تبدیل 
شده به طوری که هر ساله شاهد حوادث ناگوار مفقود شدن گردشگران 
و حوادث رانندگی که منجر به فوت تعدادی از گردشــگران شده است، 

بوده ایم.
منصور شیشه فروش افزود: همه وظیفه دارند برای رفع مشکل این منطقه 
تالش کنند و ضروری است که قبل از انجام هرکار بلند مدتی راهکارهایی 

کوتاه مدت برای حل این مشکالت در نظر گرفته شود.
کویر بین المللی گردشگری مرنجاب یکی از جاذبه های زیبای گردشگری 
در کشور است که همه ســاله میزبان گردشگران زیادی از سراسر کشور 
 و خارج از کشــور اســت. رمل ها و نوار ریگ بلند، کارونسرای مرنجاب، 
چاه دستکن، دریاچه نمک، ارغوانیو چاله های سنبک از جمله جاذبه های 

خاص کویر مرنجاب است.

گزارشی از قدرشناسی مردم نجف آباد از یک چهره علمی؛

اگر در دنیای علم شمعی افروخته می بینید، 
جانی است که می سوزد
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نكته ها خبر

ــفيد رنگ و دردناكى هستند كه ممكن  آفت هاى دهانى، لكه هاى س
است خود را روى گونه ها، لب، لثه ها و يا زبان نشان دهند.

ــى روند، اما در طى مدتى كه  اغلب اين آفت ها به خودى خود از بين م
هستند، همراه با درد و ناراحتى خود را نشان مى دهند. آفت هاى دهانى 
بيشتر در سال هاى نوجوانى و در دهه 20 زندگى ظاهر مى شوند و در 

زنان تظاهرشان غالب است.
عواملى كه ممكن است خطر ابتال به آفت دهان را باال ببرند:

سابقه خانوادگى آفت دهانى، تضعيف دستگاه ايمنى بدن، گاز گرفتن 
ــا تغييرات  ــترس و ي ــكى، اس درون گونه يا دهان، اعمال دندان پزش
ــى مانند آهن،  ــالح معدن ــى ويتامين ها و ام ــود برخ هورمونى، كمب
ــيد فوليك يا ويتامين ب 12، برخى آلرژى هاى غذايى و در نهايت  اس

ابتال به عفونت ويروسى.
براى پيشـگيرى از تجربه اين آفت ها بايد نكات زير را رعايت 

كرد:
از خميردندان ها و دهان شويه هاى حاوى مواد تحريك كننده پرهيز 

كنيد.
از آدامس و غذاهاى سفت، خشك و ادويه دار پرهيز كنيد.

براى كم كردن درد ناشى از آفت دهان اين راهكارها را رعايت كنيد:
از داروهاى مسكن كه در داروخانه ها عرضه مى شوند مثل استامينوفن 

يا ايبوپروفن استفاده كنيد.
دهان را با محلول آب نمك يا دهان شويه بشوييد.

ــوآپ پنبه اى روى آفت قرار  ــيد هيدروژن را با س محلول رقيق پراكس
دهيد.

چندبار در روز محلول شير منيزى روى آفت ها قرار دهيد.
از پمادهاى موضعى مسكن براى كاهش درد استفاده كنيد.

ويتامين ث يا ويتامين ب كمپلكس بخوريد.
از قرص هاى مكيدنى حاوى روى، استفاده كنيد.

ــت و يكمين  ــران و بيس ــب و عروق اي ــترك قل چهارمين كنگره مش
ــاركت ــران با مش ــروق اي ــب و ع ــن علمى قل ــاالنه انجم ــره س كنگ

ــه كار خود  ــهيد رجايى ب ــتان قلب ش ــى، در بيمارس ــن علم  8 انجم
پايان داد.

ــينى دبير اجرايى اين كنگره با  ــيد سعيد حس به گزارش مهر، دكتر س
اشاره به ارايه تازه ترين يافته هاى نوين هر رشته ودرمان هاى دارويى و 
جراحى در طول روزهاى اخير، گفت: رشته هاى مرتبط با امراض قلب و 
عروق به صورت پيوسته در حال به روز شدن ابداعات، اختراعات، ابزارها 

و روش هاى مختلف هستند.
وى سطح متخصصين داخلى را در مراكز خاص قلب خوب و همگام با 
دنيا دانست و اظهار كرد: در همه جاى دنيا، در هر رشته اى عده اى به 
صورت تخصصى و برخى به صورت كالسيك فعاليت دارند و ايران هم 

از اين قاعده مستثنى نيست.
حسينى از حضور حدود 60 نفر ميهمان و سخنران خارجى كه بسيارى 
ــكان برجسته و مطرح  ــور و از پزش ازاين افراد ايرانيان مقيم خارج كش
ــاركت انجمن داخلى  ــا توجه به مش ــتند، خبر داد و افزود: ب دنيا هس
ــتارى  ــى قلب، انجمن پرس قلب، انجمن جراحى قلب، انجمن بيهوش
قلب،انجمن پرفيوژن، انجمن فيزيوتراپى و فارماكولوژى شاخه مرتبط 
به قلب، انجمن اكوكارديوگرافى قلب، همچنين سطح خوب علمى اين 
كنگره، حدود 3500 نفر اعم از پزشكان،پرستاران، فيزيوتراپيست ها 
و... در كنگره امسال شركت كردند و از جلسات سخنرانى و ارايه مقاالت 

بهره گرفتند.
ــكى و  ــكى، رعايت توصيه هاى پزش ــگاه علوم پزش ــتاد دانش اين اس
ــگيرى از  ــن نكته در پيش ــر را مهم تري ــاى خط ــاب از فاكتوره اجتن
ــفانه در كشور با  بيمارى هاى قلبى عروقى خواند و تصريح كرد: متاس
ــطح آگاهى مردم، تبديل اين  وجود تمام اطالع رسانى ها و افزايش س
دانسته ها به عمل خوب نبوده و مردم كمتر اقدامات پيشگيرانه رارعايت 

مى كنند.
ــم تحركى، ــوا، ديابت، ك ــيگار، آلودگى ه ــراح قلب و عروق س اين ج

ــارى هاى  ــال به بيم ــاز ابت ــى خطر س ــل اصل ــترس و... را از عوام  اس
ــيوع  ــا توجه به ش ــد: ب ــادآور ش ــرد و ي ــوان ك ــى عن ــى و عروق قلب
اين امراض، درمان ها در كشور بسيار پيشرفته است و در تمامى موارد 
حتى در افرادى با قلب ضعيف هم مى توان با استفاده از دستگاه كمك 
ــه زندگى را افزايش قلبى يا قلب مصنوعى طول عمر بيماران و اميد ب

داد.
وى ميانگين شيوع بيمارى هاى قلبى را در ايران، پايين تر از كشورهاى 
توسعه يافته خواند و خاطرنشان كرد: به كارگيرى دانسته ها و كنترل 
ــاى قلبى به  ــيوع بيمارى ه ــراى جلوگيرى از ش ــاى خطر ب فاكتوره
ــئوالن دراختصاص دادن  فرهنگسازى موثر و همچنين همكارى مس
ــبزى ها ــه لبنيات، ميوه و س ــالم از جمل ــيد به مواد غذايى س سوبس

نياز دارد.

از آفت دهان پيشگيرى كنيد عوامل خطرساز ابتال
به بيمـارى هـاى قلبى
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مسواك به مرور ساييده مى شود و مانند اوايل نمى تواند پالك ها را از روى سطح 
دندان پاك كند. بنابراين هر بار مقدارى از آنها باقى مى مانند.

معموال خريد يك مسـواك جديد به اين شـكل اتفاق مى افتد: همين 
ــغول خريد مرطوب كننده و  ــگاه مش ــتى فروش طور كه در بخش لوازم بهداش
ــواك مى افتد و با خود فكر مى كنيد  كرم هستيد،ناگهان چشمتان به يك مس
ــواك جديد و يك بوگير دهان هم برداريد، چون اصال يادتان  بهتر است يك مس
ــواك خريديد كى بود، يك سال پيش؟ آن هم به  نمى آيد آخرين بارى كه مس
سفارش دندان پزشك؟ اصال خودم خريدم؟ در مواقع خيلى شديد به اين نتيجه 

مى رسيد كه اصال مسواك نداريد!!!
نگران چه چيزى باشيد: بايد نگران احيا كردن مجدد باكترى هاى قديمى در 
دهان بود و اينكه آنچه قبال از دهان خارج كرديد دوباره روى دندان ها بازگردانيد. 
يعنى تمام اين مدت خودمان به دست خود داشتيم دندان هاى سفيدمان را زرد 

مى كرديم؟
بدترين اتفاقى كه ممكن اسـت بيفتد: بيمارى پريودنتال و از دست دادن 
دندان، به دليل تجمع عمده پالك. به مرور زمان بر اثر ماندن پالك ها روى سطح 
ــاييده و ضعيف مى شوند. پالك ها  ــت مى رود و س دندان استحكامشان از دس
تنها باعث حفره نمى شوند، وقتى درست از اطراف لثه ها پاك نشوند باعث بروز 
مشكالتى از جمله تورم لثه ها، التهاب، تحريك و بيمارى هاى لثه اى مى گردند. 
اگر ورم لثه درمان نشود، مى تواند تبديل به بيمارى پريودنتال و شايد هم از دست 

دادن دندان شود.
چه اتفاقى ممكن است بيفتد: مسواك به مرور ساييده مى شود و مانند اوايل 
ــطح دندان پاك كند. بنابراين هر بار مقدارى از  نمى تواند پالك ها را از روى س
ــواكى است كه سيم هايش به خوبى  آنها باقى مى مانند. يك مسواك خوب مس
خم شوند، وقتى مسواكتان قديمى مى شود به راحتى مى توانيد متوجه كاهش 
ــتفاده بيش از حد مردم از مسواكى  عملكردش شويد.يكى از مشكالت رايج، اس
ــده اين كار باعث تحريك دندان و لثه مى شود و همچنين  است كه فرسوده ش

شكاف هاى V شكلى را نزديك خط لثه ها به وجود مى آورد.
البته اين را هم بايد گفت كه اگر بعد از يك بيمارى همان مسواك را استفاده كنيد 
احتمال دوباره مريض شدن بسيار ضعيف است. با اينكه باكترى ها و ويروس ها 
مى توانند تا سه روز روى مسواك دوام بياورند، اما بدن شما نيز آنتى بادى ساخته 
ــدن را به راحتى بگيرد. براى اينكه از مسواك  و مى تواند جلوى دوباره بيمار ش
استفاده اى مفيد بكنيد و كار به جايى نرسد كه به دندان ها و لثه ها آسيب برسد 
ــاده ترين راه اين است كه هر  هر 3 تا 4 ماه مسواكى جديد را جايگزين كنيد. س
ــواك جديد براى خود خريدارى كنيد به اين شكل ديگر فراموش  فصل يك مس

هم نخواهيد كرد.

خطرات استفاده طوالنى از مسواك

ــاره به اينكه بايد از مصرف مكمل هاى تهيه  عضو انجمن تغذيه ايران با اش
ــتخوان، عنصر معدنى دلوميت يا پوسته صدف تصفيه  ــت اس شده از پوس
نشده، اجتناب شود، هشدار داد: اين مكمل ها ممكن است حاوى تركيباتى 

مانند سرب يا ساير فلزات سمى باشند.
 شهزاد محمديان شربت و قرص هاى مكمل كلسيم دار را منبع خوبى براى 
دريافت كلسيم بدن دانست و گفت: مكمل هاى كلسيم كه در شكل هاى 
مختلف از جمله قرص، قرص هاى جويدنى و شربت در بازار عرضه مى شوند، 
منبع خوبى براى دريافت مقادير بيشتر كلسيم هستند؛ در حال حاضر انواع 
مختلف مكمل كلسيم از جمله كربنات كلسيم، سيترات كلسيم و فسفات 
ــترس مصرف كنندگان قرار گرفته كه همگى منابع خوب  كلسيم در دس

اين عنصر معدنى محسوب مى شوند.
كار شناس ارشد تغذيه به ميزان عنصر كلسيم در دارو ها اشاره كرد و گفت: 
همه كلسيم موجود در اين مكمل ها نمى تواند در دسترس بدن قرار گيرد 
بنابراين در هنگام مصرف به مقدار (عنصر كلسيم) موجود در مكمل توجه 
ــاير ويتامين ها و مواد  ــيم همراه با س كنيد؛ گاهى اوقات مكمل هاى كلس
معدنى، مانند ويتامين D، روى و منيزيم عرضه مى شوند؛ اما اگر مطمئن 
ــتيد، نيازى به مصرف اين  ــتيد كه دچار كمبود اين مواد مغذى نيس هس

مكمل هاى تركيبى نداريد.
ــان، در  ــتگاه گوارش انس ــرد: دس ــران تصريح ك ــن تغذيه اي عضو انجم
ــيم  ــيم را جذب كند و كلس ــى گرم كلس ــت 500 ميل ــر نوبت قادر اس ه
ــت مكمل  ــود، بنابراين بهتر اس اضافه به طرق مختلف از بدن دفع مى ش
ــت  ــى روز و در چند نوبت مصرف كنيد مثال اگر قرار اس غذايى خود را ط
ــت 500  ــيم در روز مصرف كنيد، بهتر اس 1000 ميلى گرم مكمل كلس
ــب  ــى گرم باقى مانده در ش ــده صبح و 500 ميل ــرم آن را در وع ميلى گ

خورده شود.
كار شناس سابق دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت افزود: همان طور 
كه پيش از اين نيز اشاره شد، مكمل كلسيم با مارك ها و شكل هاى مختلف 
در بازار وجود دارد؛ بنابراين بايد مراقب باشيد كه مكمل مصرفيتان سالم و 
موثر باشد، بهتر است از مصرف مكمل هاى تهيه شده از پوست استخوان، 
ــده، اجتناب كنيد، زيرا  عنصر معدنى دلوميت يا پوسته صدف تصفيه نش
اين مكمل ها ممكن است حاوى تركيباتى مانند سرب يا ساير فلزات سمى 
ــه بروز عوارض  ــل در بدن، آزاد و منجر ب ــند كه در جريان هضم مكم باش

مختلف شوند.
ــاور و پزشك  ــيم دار را تحت نظر مش محمديان، مصرف مكمل هاى كلس

ــيم، دچار  ــراد پس از مصرف مكمل كلس توصيه كرد و گفت: بعضى از اف
ــوند، اگر شما هم دچار اين  عوارض گوارشى از جمله يبوست و نفخ مى ش
ــك معالج، نوع و شكل مكمل  ــت با مشورت پزش حالت هستيد، بهتر اس
ــيم  ــش از اين، هرگز مكمل كلس ــر دهيد؛ اگر تا پي مصرفى خود را تغيي
نخورده ايد، بهتر است از مقادير كم شروع كرده و به تدريج ميزان مصرف 

خود را افزايش دهيد.

الزم است بدانيد مغز بادام هندى بايد كمى طعم خامى داشته و بدون مزه تلخ و 
تند باشد و چون پوسته آن در تماس با پوست سبب سوزش و خارش مى شود، 

اين محصول بدون پوست و خشك شده به بازار عرضه مى شود. 

ــى دارد اغلب  ــيت زايى باالي ــدى قدرت حساس ــز خام بادام هن از آنجا كه مغ
ــد، اما چون  ــودن، آن را بو مى دهن ــك ب ــراى كاهش آلرژي ــدگان ب عرضه كنن
ــت كه خام آن را در  ــت بهتر آن اس ــور و اغلب كهنه اس بادام هندى بو داده، ش
ــورد نياز تفت  ــدارى و در خانه به ميزان م ــتن طعم مطلوب خري صورت داش

دهيد.
اين روزها اغلب آجيل فروشى ها كسب و كارشان سكه است و اقالم مختلف آجيل 

شب عيد را تازه يا كهنه به مشترى عرضه مى كنند.
ــت ارزان  ــان قيم ــالك خريدش ــد م ــن دارن ــى پايي ــوان مال ــرادى كه ت  اف
ــى دارند هر  ــع خوب ــى وض ــر بضاعت ــه از نظ ــرادى هم ك ــت و اف ــل اس آجي
ــاب كرده و  ــد آن را انتخ ــوش آب و رنگ تر باش ــر و خ ــل گرانقيمت ت چه آجي
ــروه به  ــدام از اين دو گ ــچ ك ــل از اينكه هي ــد. غاف ــان مى گذارن جلوى مهم
ــد و بيچاره  ــه نمى كنن ــت توج ــل اس ــه تازگى آجي ــاخصه ك ــن ش مهم تري
ــوند ــه پذيرايى مى ش ــده و كهن ــاى مان ــن آجيل ه ــا اي ــه ب ــى ك آن مهمانان

 و دم بر نمى آورند.
ــالمت و تازگى آن   ضمن اينكه توصيه اصلى ما به خريداران آجيل توجه به س
است. پيشنهاد مى كنيم در صورت ناتوانى در تشخيص تازگى آجيل لطفا چشم 
ــتار قصد داريم در مورد چگونگى  بازار را كور نكنيد و آجيل نخريد. در اين نوش
تشخيص تازگى گرانقيمت ترين قلم آجيل كه همان كاشو يا بادام هندى است 

اطالع رسانى كنيم.
بادام هندى محصول آمريكاى جنوبى (برزيل) است كه البته امروزه هندوستان 
به دليل داشتن شرايط آب و هوايى خاص بزرگ ترين توليدكننده آن است. بادام 
هندى به دليل وارداتى بودن وقتى وارد ايران مى شود و به دست مشترى مى رسد 

اغلب تازگى خود را از دست داده و مانده و داراى طعم ناخوشايندى است و بر اين 
اساس بيشتر خريداران با طعم واقعى و تازه بادام هندى آشنا نيستند و نمى دانند 

اين محصول در زمان عرضه بايد داراى چه ويژگى هايى باشد.
نحوه بسته بندى بادام هندى

ــرايط نامناسب و در رطوبت باال به  بادام هندى يكى از مغزهايى است كه در ش
سرعت به توكسين هاى خطرناك آلوده مى شود.

ــرطان كبد را افزايش دهد. به  ــتمر آن مى تواند احتمال ابتال به س مصرف مس
ــدود كه حاوى  ــد در قوطى هاى فلزى قلع ان ــز بادام هندى باي همين دليل مغ
ــور  ــور صادركننده به كش ــده از كش ــد به صورت مهر و موم ش گاز بى اثر باش
ــروش براى  ــد در هنگام ف ــندگان متعه ــود كه اغلب فروش ــال ش مقصد ارس
ــخ مصرف آن ــته بندى و تاري ــالمت اين محصول به نوع بس اثبات تازگى و س

 اشاره مى كنند.
ــاد  ــانه هاى فس  چروكيدگى، آفت زدگى و طعم و بوى نامطلوب، همگى از نش
محصول است. بادام هندى را مى توانيد براى ماندگارى بيشتر در يخچال و فريزر 

نگهدارى كنيد.
مراقب احتمال بروز شوك حساسيت باشيد

ــه محض مصرف  ــتعد، ب ــدى در برخى افراد مس ــادام هن ــت بدانيد ب الزم اس
ــه  ــر ب ــد منج ــه مى توان ــود ك ــيتى مى ش ــوك حساس ــروز ش ــب ب موج
ــت يا  ــزى پوس ــر و قرم ــاب و كهي ــى، الته ــارى تنفس ــداد مج ــورم و انس ت
ــود كه فرد بالفاصله بايد به مراكز  ــتفراغ ش ــهال و اس ــكمى و اس دردهاى ش
ــى خود  ــالت آجيل ــان تنق ــز را از مي ــن مغ ــس اي ــاع و از آن پ ــى ارج درمان

حذف كند.

خبر

دريچه

ــت علفى و چند ساله كه عالوه بر ساقه  نعناع گياهى اس
ــت . از محل  ــاقه هوايى نيز هس ــى ، داراى س زير زمين
گره هاى ساقه كه در تماس با زمين هستند ريشه هايى 
ــاقه جديد را درست مى كند. بنابراين  خارج شده كه س
ــاقه نعناع در باغچه خود بكاريد  ــما فقط يك س اگر ش
به زودى تمام باغچه شما پر از نعناع مى شود. برگ هاى 
ــند . ــكل ، نوك تيز و دندانه دار مى باش نعناع بيضى ش
گل هاى آن بسته به نوع نعناع ممكن است قرمز، ارغوانى 
ــند . نعناع در مناطق معتدل و آفتاب گير  يا سفيد باش

به خوبى رشد مى كند .
ــاه معطر  و  ــگ گي ــه عنوان ي ــم االيام ب ــاع از قدي نعن
ــتگاه گوارش به كار  اشتها آور و براى ناراحتى هاى دس
ــت. بقراط پدر علم طب از نعناع در نوشته هاى  رفته اس
ــاع در معالجه  ــطى از نعن خود ياد كرده و در قرون وس
ــام زخم ها و درمان درد گزيدگى  بيمارى ها و براى التي

زنبور و سگ هار استفاده مى كردند.
تركيبات شيميايى:

ــد كه ايجاد  ــاده اى به نام منتول مى باش نعناع داراى م
ــدار منتول  ــد . مق ــان مى كن ــاس خنكى در ده احس
ــد تغيير  ــوع آن از 35 تا 55 درص ــته به ن در نعناع بس
مى كند كه البته اگر نعناع دير كنده شود مقدار منتول 

آن تا حدود 30درصد پايين مى آيد .
خواص دارويى:

ــم ايران  ــب قدي ــر ط ــاع از نظ نعن
ــوده و  ــك ب ــرم و خش ــبتا گ نس
ــه  ــى از پون ــواص داروي ــر خ از نظ

قوى تر است .از نعناع اسانس،روغن و 
تنتور تهيه مى كنند كه مصارف طبى 

مختلفى دارد.
ــت و گاز معده و روده را از  ــكن اس 1)نعناع باد ش

بين مى برد.
2)نعناع تقويت كننده معده وبدن است.

3)نعناع ضد تشنج و ضد سرفه است.
4)يك فنجان چاى گرم نعناع سينه را آرام 

مى كند.
5)نعناع مسكن ، آرام بخش و قاعده آور است.

6)استفاده از نعناع درد شكم را برطرف مى كند.
7)نعناع درمان سرماخوردگى و آنفوانزا مى باشد.
8)نعناع ناراحتى هاى عصبى را برطرف مى كند.

ــته  ــكين درد دندان نعناع را دردهان گذاش 9)براى تس
و بجويد.

ــاميدن چاى نعناع و يا عصاره نعناع خونريزى  10)آش
سينه را قطع مى كند.

11)كمپرس نعناع درد سينه و پهلو را از بين مى برد.

12)نعناع كرم هاى روده و معده را مى كشد.
ــكه و دل بهم خوردگى و  ــن بردن سكس 13)براى از بي

استفراغ نعناع را با آب انار ترش بخوريد.
14)نعناع ادرار را زياد مى كند.

ــاى روده ، معده و هضم  ــج و درده 15)براى رفع قولن
نشدن غذا چاى نعناع بنوشيد.

16)براى از بين بردن گلو درد چاى نعناع غرغره كنيد.
17)نعناع معرق است بنابراين تب را پا يين مى آورد.

ــاى نعناع  ــرماخوردگى بينى را با چ ــگام س 18)در هن
بشوييد.

ــت كه  ــانس آن اس 19)يكى از فرآورده هاى نعناع اس
ــاع تحت اثر  ــاخه هاى گلدار نعن از تقطير برگ و سرش
بخار آب تهيه مى شود و داراى 50 تا 70 درصد منتول 
ــور انگلستان تهيه  ــانس نعناع كه در كش مى باشد . اس
ــانس به عنوان  ــهرت خاصى دارد . اين اس ــود ش مى ش
ــكن ، ضد عفونى كننده ، رفع  تقويت كننده معده، بادش

دل پيچه بچه ها و اسهال به كار مى رود.
براى استفاده از اسانس نعناع كافى است كه مقدار يك 
ــابه مخلوط  ــه قطره آن را با يك ليوان آب و يا نوش تا س

كرده و بنوشيد .
ــانس نعناع را نبايد به مقدار زياد براى كودكان  20)اس
ــتفاده كرد زيرا روى حركات تنفسى  و  و نوزادان اس

قلب اثر گذاشته و ممكن است خطرناك باشد.
21)اگر اسانس نعناع به مقدار زياد 

شود  مصرف 
فشار خون را باال برده 

و موجب حالت تهوع ، استفراغ 
و درد معده مى شود.

ــوان پمادى  ــردردهاى ميگرنى مى ت 22)براى رفع س
ــه اى كه درد مى كند  به صورت زير تهيه كرد و در نقط

ماليد.
اسانس نعناع 3گرم، روغن زيتون 2 گرم، النولين 5 گرم
ــى محلولى به صورت  ــى كردن بين 23)براى ضد عفون
زير تهيه كرده و به مقدار پنج قطره  در هر سوراخ بينى 

بچكانيد.
اسانس نعناع 1 گرم، روغن بادام شيرين 40 گرم

24)اگر بدن شما خارش دارد مقدار 2 گرم اسانس نعناع 
را در 50 گرم وازلين ريخته ، خوب با هم مخلوط كرده و 

در محل خارش بماليد.
ــم و آرتروز رنج مى بريد از روغن  اگر از بيمارى رماتيس
ــتفاده از آن به اين صورت  نعناع استفاده كنيد. طرز اس
است كه 2 قطره روغن نعناع را با يك قاشق سوپ خورى 
ــل هاى دردناك را با آن  روغن بادام مخلوط كرده و مح

ماساژ دهيد .
ــردرد از كمپرس نعناع استفاده كنيد   25)براى رفع س
ــاع را با يك ليوان  ــه 10قطره روغن نعن بدين ترتيب ك
ــه بريزيد. سپس  ــرد مخلوط كرده و در يك كاس آب س
يك پارچه كه به اندازه پيشانى باشد در آن فرو برده آب 
اضافى آن را بگيريد و روى پيشانى و شقيقه ها بگذاريد 

تا سردرد برطرف شود.
26)نعناع بهترين دوست كبد است . كبد را تميز كرده 
ــترول خون را پايين مى  وصفرا را رقيق مى كند و كلس

آورد .براى اين مورد چاى نعناع را قبل از غذا بنوشيد.
ــد اگر زيادمصرف  27)نعناع با تمام خواصى كه گفته ش
شود سيستم گوارشى را تحريك مى كند. اگر 
شما دو تا سه فنجان چاى نعناع در 
روز بنوشيد بهتر است كه بعد از 
ــد روزى آن را قطع  دو هفته چن

كرده و دوباره شروع كنيد.

بيشتر بدانيم

راه تشخيص بادام هندى تازه

27 خـاصيت دارويـى نعنـاع

ــم ايران  ــب قدي ــر ط ــاع از نظ نعن
ــوده و  ــك ب ــرم و خش ــبتا گ نس
ــه  ــى از پون ــواص داروي ــر خ از نظ

قوى تر است .از نعناع اسانس،روغن و 
تنتور تهيه مى كنند كه مصارف طبى 

ــت و گاز معده و روده را از  ــكن اس نعناع باد ش

)نعناع تقويت كننده معده وبدن است.

)يك فنجان چاى گرم نعناع سينه را آرام 

)نعناع مسكن ، آرام بخش و قاعده آور است.
)استفاده از نعناع درد شكم را برطرف مى كند.

)نعناع درمان سرماخوردگى و آنفوانزا مى باشد.
)نعناع ناراحتى هاى عصبى را برطرف مى كند.

ــته  ــكين درد دندان نعناع را دردهان گذاش )براى تس

ــاميدن چاى نعناع و يا عصاره نعناع خونريزى  )آش

)كمپرس نعناع درد سينه و پهلو را از بين مى برد.

ــتفاده كرد زيرا روى حركات تنفسى  و  و نوزادان اس
قلب اثر گذاشته و ممكن است خطرناك باشد.

21)اگر اسانس نعناع به مقدار زياد 

شود  مصرف 
فشار خون را باال برده 

و موجب حالت تهوع ، استفراغ 
و درد معده مى شود.

تا سردرد برطرف شود.
26)نعناع بهترين دوست كبد است . كبد را تميز كرده 
ــترول خون را پايين مى  وصفرا را رقيق مى كند و كلس

آورد .براى اين مورد چاى نعناع را قبل از غذا بنوشيد.
ــد اگر زيادمصرف  27)نعناع با تمام خواصى كه گفته ش
شود سيستم گوارشى را تحريك مى كند. اگر 
شما دو تا سه فنجان چاى نعناع در 
روز بنوشيد بهتر است كه بعد از 
ــد روزى آن را قطع  دو هفته چن

كرده و دوباره شروع كنيد.

عضو انجمن تغذيه ايران هشدار داد:

احتمال وجود سرب و فلزات سمى در برخى از مكمل هاى كلسيم
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مزایده اموال غیرمنقول)اسناد رهنی(
12/270 شماره آگهی:139403902004000285 شماره پرونده:139304002004000501 
آگهی مزایده پرونده اجرایی کالس��ه:9301761 ش��ش دانگ یک باب خانه پالک 
شماره 380 فرعی مفروز و مجزی ش��ده از 15202 اصلی مساحت 229 مترمربع 
واقع در بخش 5 ثب��ت اصفهان به آدرس: اصفهان – ش��هرک فاضل – خیابان 
بهار2- کوچه گل اشرفی – بن بست نرگس - پالک آبی 229 به شماره کدپستی 
8159957663 که سند مالکیت آن در صفحه 444 دفتر 162 امالک ذیل ثبت شماره 
28595 با شماره چاپی 674002 ثبت و صادر شده اس��ت با حدود: شماال در 2 
قسمت که قسمت دوم پخ اس��ت به ترتیب به طولهای 9 متر و 2/82 متر درب و 
دیواریست به کوچه شرقا به طول 19 متر دیواری است به دیوار 379 فرعی جنوبا 
به طول 11 متر دیواری است به زمین 408 فرعی غربا به طول 21 متر دیواریست 
به زمین 381 فرعی که طبق نظر کارشناس رس��می منزل مسکونی با کاربری 
مسکونی و اعیانی مشتمل بر پارکینگ مسقف و زیرزمین و همکف و نیم طبقه 
اول مسکونی به مس��احت 314 مترمربع بنا و مستحدثات: نمای آجر 4 سانتی 
و پنجره هاپروفیل آهنی است و اسکلت طاق ضربی و پوشش سقف ایزوگام و 
دارای انشعابات برق و آب و گاز می باشد سیستم سرمایش آپارتمان کولر آبی 
بوده و سیستم گرمایش بخاری گازی و آبگرمکن و اتاق خوابها: کف موزاییک 
و موکت دیوارها رنگ آمیزی شده و چارچوب ها فلزی و دربهای داخلی و کمدها 
از جنس چوب بوده و درب و پنجره های خارجی از ن��وع آهنی و نمای خارج و 
حیاط آجرنمای 4 سانتی – هال و پذیرایی: کف موزاییک و دیوارها رنگ آمیزی 
شده است آش��پزخانه دیوار کاشیکاری و کف س��رامیک و دارای کابینت فلزی 
است حمام و توالت: دیوار کاشیکاری کامل و کف سرامیک می باشد ملکی آقای 
مهدی ترابی زیارتگاهی که طبق سند رهنی شماره 165481-92/10/08 دفترخانه 
15 اصفهان در رهن بانک ایران زمین واقع می باشد و طبق اعالم بانک ملک مورد 
وثیقه بیمه ندارد از س��اعت 9 الی 12 روز دوش��نبه مورخ 1395/01/23 در اداره 
اجرای اسناد رس��می اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی – چهارراه 
اول خیابان الهور به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه 6/985/0000/000 
ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته 
می شود.الزم به ذکر اس��ت پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از 
حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها 
باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از 
اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است. ضمن 
آنکه پس از مزایده در صورت وجود م��ازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق 
از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در 
روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 94/12/16 درج و منتش��ر می گردد و در 
صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت 
در جلس��ه مزایده مبلغ پایه مزایده طی چک تضمین ش��ده بانک ملی در وجه 
اداره اجرا به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناس��ایی معتبر الزامی است. 
ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش 
مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید.م الف:35089 اجرای 

اسناد رسمی اصفهان
حصر وراثت

12/300 آقای جالل شواخ دارای شناسنامه شماره 2597 به شرح دادخواست به 
کالسۀ 482/94ش1 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان عباس شواخ بشناس��نامه 120 در تاریخ 1394/4/12 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به:1- جعفرآقا شواخ فرزند عباس به شماره شناسنامه 4 )پسر متوفی( 2- مهدی 
شواخ فرزند عباس به شماره شناس��نامه 623 )پسر متوفی( 3- مرتضی شواخ 
فرزند عباس به ش��ماره شناسنامه 2974 )پس��ر متوفی( 4- جالل شواخ فرزند 
عباس به شماره شناس��نامه 2597 )پس��ر متوفی( 5- کبری خانم شواخ فرزند 
عباس به شماره شناسنامه 105 )دختر متوفی( 6- معصومه کحقی فرزند حسن 
به شماره شناسنامه سه )همسر متوفی( و به جز نامبردگان فوق ورثه دیگری 
ندارد.اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس��ی 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 الف401 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف نطنز
ابالغ اجراییه قرارداد بانکی

12/301 شماره پرونده:139404002003000948/1 شماره بایگانی پرونده:9401994/1 
ش��ماره آگهی ابالغیه:139403802003000123 بدینوس��یله به آقای سید سعید 
میرمعصومی فرزند سید رضا شناسنامه شماره 48521 و کدملی 1280374098 
صادره از اصفهان س��اکن اصفهان – اتوبان مهرداد خزائی – شهرک غدیر – 
گلستان4- پالک63 ابالغ می ش��ود که بانک پارسیان شعبه نوربخش اصفهان 
به استناد قرارداد بانکی ش��ماره 2003/400/259572/5 مورخ 1387/01/19 جهت 
وصول مبلغ 720/000/000 ریال اصل و مبلغ 162/443/836 ریال س��ود و مبلغ 
1/675/724/484 ریال خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1394/09/14 و از آن به بعد 
روزانه مبلغ 689/031 ریال خسارت روزانه تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات 
علیه ش��ما اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه 9401994/1 در این 
اداره تشکیل ش��ده و طبق گزارش مورخ 1394/10/26 محل اقامت شما به شرح 
متن سند شناخته نشده لذا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجرا 
مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان آگهی می شود 
و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد 
نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرایی جریان خواهد یافت. 

م الف:35278 اسدی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
حصر وراثت

12/302 خانم زهرا سلطانی دارای شناسنامه شماره 4725 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 385/94 شعبه اول حقوقی و حسبی شورای حل اختالف تیران از این 
شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
مختار سلطانی تهرانی بشناسنامه 74 در تاریخ 94/10/6 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به:1- حس��ین 
سلطانی تهرانی ش.ش 200 و 2- مهدی س��لطانی تهرانی ش.ش 165 )بعنوان 
فرزندان ذکور متوفی( و 3- زهره س��لطانی تهرانی ش.ش 122 )به عنوان فرزند 
اناث متوفی( و 4- زهرا س��لطانی ش.ش 4725 )به عنوان همس��ر متوفی( و به 
غیر از نامبردگان متوفی وارث دیگری ندارد. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی 
درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:369 شعبه اول حقوقی و حسبی 

شورای حل اختالف تیران 
حصر وراثت

12/303 آقای محمدتقی مس��عودی دارای شناس��نامه ش��ماره 104 به ش��رح 
دادخواس��ت به کالس��ۀ 498/94ش1 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علیرضا مسعودی بشناسنامه 
1230048537 در تاریخ 1393/10/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- کبری حسین پور زواره فرزند عباس 
به شماره شناسنامه 104 )مادر متوفی( 2- محمدتقی مسعودی فرزند رضا به 
شماره شناسنامه 104 )پدر متوفی( و به جز نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کس��ی 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:404 

شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف نطنز

ابالغ نظریه کارشناس
12/304ریاست محترم شعبه اول شورای حل اختالف دادگستری اصفهان احتراما 
عطف به ابالغنامه ش��ماره 1014/93 مرجع /اول م��ورخ 94/12/2 له آقای رضا 
صانعی فر و علیه آقای محمدحسن خیابانی آن شورا و پیرو نظریه کارشناسی 
شماره 11 مورخ 94/2/27 در مورد انجام کارشناسی مجدد )یک خط سیم کارت 
تلفن همراه اول مربوط به شهرستان مشهد مقدس به شماره 09151159112( به 
اس��تحضار می رس��اند با توجه به جمیع جهات موثره در مقطع کنونی مانند 
کاهش نرخ تورم و شاخص قیمتها پس از توافق برجام و هفته برگزاری انتخابات 
مجلسین شورای اس��المی و خبرگان رهبری قیمت روز پایه سیم کارت مذکور 
به مبل��غ 11/200/000 ریال معادل ی��ک میلیون و یکصد و بیس��ت هزار تومان 
ارزیابی می گردد.آقای محمدحس��ن خیابانی شما چنانچه اعتراضی به نظریه 
کارشناس��ی دارید ظرف مهلت 3 روز پس از رویت به ش��عبه اول اجرای احکام 
شورای حل اختالف مراجعه نمایید.م الف:34978 کارشناس رسمی دادگستری 

– شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/305 در خصوص پرونده کالسه 940940 خواهان علی مراد دهدار دادخواستی 
مبنی بر مطالبه الزام به انتقال رس��می و قطعی س��ند مالکیت یک دس��تگاه 
کامیونت ایس��وز به ش��ماره انتظامی 414575-ای��ران23 با احتس��اب هزینه 
دادرسی و احتساب هزینه انتقال سند به طرفیت آرام نجیمی تقدیم نموده است 
وقت رس��یدگی برای مورخ 95/1/21 س��اعت 8 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع ش��ماره 2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:35038 شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/306 در خصوص پرونده کالس��ه 2051/94 خواهان تعاون��ی اعتباری ثامن 
االئمه به نمایندگی محمدحسین نظری توکلی و مسعود مهردادی با وکالت امیر 
قاسمیان دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت محمد حیدری – محمد جواد 
میرزائی کهرویی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/1/24 ساعت 
8/30صبح تعیین گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدن��ی مراتب در جراید 
منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود.م الف:34975 شعبه 14 حقوقی 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/307 در خصوص پرونده کالس��ه 1644/94 خواهان س��ودابه اکبری باطنی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه نفقه معوقه از تاریخ 1393/8/1 لغایت صدور حکم و 
تعیین نفقه آتیه علی الحساب مقوم به 50/000/000 ریال بانضمام کلیه خسارات 
دادرسی به طرفیت سید حسین حسینی عاشق آبادی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 94/1/25 ساعت 8/30صبح تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در خیابان 
سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 
کدپس��تی 8165756441 ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف:34966 شعبه 1 حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ 

12/308 شماره ابالغنامه:9410100353105627 شماره پرونده:9409980362700024 
ش��ماره بایگانی ش��عبه:940132 ابالغ ش��ونده حقیقی: ابراهیم نظری نشانی 
مجهول المکان تاریخ حضور:1395/01/29 یکشنبه ساعت:08:30 محل حضور: 
اصفهان-خ چهارباغ باال-خ شهید نیکبخت-س��اختمان دادگستری کل استان 
اصفهان-طبقه3-اتاق شماره349 علت حضور: در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
در این شعبه حاضر ش��وید.م الف:35051 ش��عبه 105 دادگاه کیفری دو شهر 

اصفهان)105 جزایی سابق(
ابالغ وقت رسیدگی

12/309 در خصوص پرونده کالس��ه 941616 خواهان دانیال داوری دادخواستی 
مبنی بر الزام به انتقال س��ند به طرفیت لیال محمدی فرزند محمود – مرتضی 
داوری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 95/1/29 ساعت 
12 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا 
خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفه��ان ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:35032 شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره 2 

شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

12/310 شماره ابالغیه:9410106836903782 شماره پرونده:9409986836900435 
شماره بایگانی شعبه:941120 خواهان/شاکی عبداله خان قزوانی دادخواستی به 
طرفیت خوانده/متهم مرضیه سبزی پور به خواسته صدور گواهی عدم امکان 
سازش به درخواست زوج تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 9 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ میرفندرس��کی)خ.میر( – حدفاصل چهارباغ باال و پل میر – مجتمع قضایی 
شهیدقدوس��ی – طبقه1- اتاق102 ارجاع و به کالسه 9409986836900435 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/01/30 و س��اعت 09:00 تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکی و به تجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/

متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد.م الف:35050 شعبه 9 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
12/311 در خص��وص پرونده کالس��ه 1148/94 خواهان اصغر ش��هر آبادبان 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت احمدرضا سلطانی آفارانی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 95/1/31 س��اعت 17:00 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:35009 شعبه 16 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
12/312 در خصوص پرونده کالسه 1146/94 خواهان محمد آردن دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت ابوالقاس��م کیوانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخ 95/1/31 ساعت 16/45 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختالف مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:35010 شعبه 

16 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ 

12/313 شماره ابالغنامه:9410100352806522 شماره پرونده:9409980363401526 
شماره بایگانی شعبه:941354 ابالغ ش��ونده حقیقی: امراله نوروزی فرزند قدرت 
اله نش��انی مجهول المکان تاریخ حضور:1395/01/31 سه شنبه ساعت: 09:00 
محل حضور: اصفهان-خ چهارباغ باال-خ شهید نیکبخت-ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان-طبقه2-اتاق شماره216 علت حضور: در خصوص شکایت 
محبوبه جمش��یدیان علیه ش��ما دائر بر ترک انفاق در وقت مق��رر فوق جهت 
رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.م الف:35052 شعبه 102 دادگاه کیفری دو 

شهر اصفهان)102 جزایی سابق(
ابالغ وقت رسیدگی

12/314 در خصوص پرونده کالسه 814/94 خواهان مهدی موسوی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت زهرا میرحس��ینی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخ 95/2/1 ساعت 16/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختالف مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:34998 شعبه 

17 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/315 در خص��وص پرونده کالس��ه 941078 خواهان س��ید جواد حس��ینی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت ولی مهدور موگویی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 95/2/1 ساعت 11/30 صبح تعیین 
گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود.م الف:34976 شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/316 در خصوص پرونده کالس��ه 941513 خواهان س��یمین دخت کالنتری 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت احمدرضا مرتضایی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 95/2/4 س��اعت 11 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:35020 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/317 در خصوص پرونده کالسه 94-980 خواهان مسعود شیخی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت رس��ول جهانبخش مهدی آبادی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 95/2/5 ساعت 3/30عصر تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:34965 شعبه 31 حقوقی مجتمع شماره 

2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/318 در خصوص پرونده کالسه 941536 خواهان حسین آخوندی دادخواستی 
مبنی بر الزام به حضور در دفترخانه و انتقال سند به طرفیت 1- حمید عباسی 
2- مسعود آخوندی تقدیم نموده است وقت رس��یدگی برای روز یکشنبه مورخ 
95/2/5 ساعت 9/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در 
جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:35021 شعبه 11 حقوقی 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/319 در خصوص پرونده کالسه 941559 خواهان داود نیکبخت دادخواستی 
مبنی بر انتقال سند موتورسیکلت به طرفیت عبدالمجید و سید حمزه طباطبایی 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/2/6 ساعت 11/30صبح تعیین 
گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود.م الف:34968 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/320 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 94-2006 خواهان ایمان حق ش��ناس 
دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 46/240/000 ریال به طرفیت 1- سمیه رحمانی 
2- زینب ذوالفقاری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/2/7 ساعت 
11/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا 
– پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:35026 شعبه 32 حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/321 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 1236/94 خواه��ان منص��وره باقری 
دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 49/000/000 ریال بابت 4 فقره چک به طرفیت 
سحر طاهری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/2/7 ساعت 4عصر 

تعیین گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:35018 شعبه 24 حقوقی 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/322 در خص��وص پرونده کالس��ه 1237/94 خواهان اصغر ش��هرآبادیان 
دادخواس��تی مبنی بر مطالب��ه 56/100/000 ریال بابت خرید ل��وازم خانگی به 
طرفیت امید نائبیان تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/2/7 ساعت 
4/30عصر تعیین گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به 
این شعبه واقع در ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:35017 

شعبه 24 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/323 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 2084/94 خواهان احمدرض��ا قرایی 
دادخواس��تی مبنی ب��ر مطالبه ب��ه طرفیت مه��دی رامی تقدیم نموده اس��ت 
وقت رس��یدگی برای مورخ 95/2/8 س��اعت 9 تعیین گردیده اس��ت با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع ش��ماره 2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:35039 شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/324 در خصوص پرونده کالسه 941511 خواهان مجید کدخدائی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت صفر بیاتی تقدیم نموده اس��ت وقت رسیدگی برای 
مورخ 95/2/8 س��اعت 8 تعیین گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:34988 شعبه 7 حقوقی 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/325 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 2024/94 خواه��ان محم��ود میرزایی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت محمدمهدی س��بزواری تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخه 95/2/8 ساعت 10صبح تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول 
ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب س��اختمان صبا – پالک57 کدپستی 
8165756441 ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف:34987 شعبه 6 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

12/326 در خصوص پرونده کالسه 94-2004 خواهان آزاده تقی زاده دادخواستی 
مبنی بر الزام خواندگان به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی در خصوص 
نقل و انتقال خودروی سواری پژو آردی به ش��ماره انتظامی 537/13ص18 به 
طرفیت نسیم نقشینه – محس��ن تقی آبادی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخه 95/2/11 ساعت 11/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب س��اختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید.در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف:35024 شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/327 در خصوص پرونده کالس��ه 941337 خواهان مه��دی عرب جمالویی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه خسارت به طرفیت محس��ن مرادی فرزند آیت ا... 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 95/2/11 ساعت 8صبح 
تعیین گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا 
خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفه��ان ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:34991 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره 2 

شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/328 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 957/94 خواهان غالمعب��اس عابدی 
دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال به طرفیت 1- مجید مینائیان – 2- رضوان 
حسین زاده تقدیم نموده است وقت رس��یدگی برای مورخه 95/2/11 ساعت 6 
تعیین گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپس��تی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و 
نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت 
 رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف:34969 

شعبه 26 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

12/329 ش��ماره ابالغیه:9410100352906748 شماره پرونده:9409980360200420 
شماره بایگانی ش��عبه:941460 شاکی مهدی طهماسبی ش��کایتی به طرفیت 
متهم مهدی حقانی به خواسته قدرت نمایی با چاقو تقدیم دادگاههای عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر 
اصفهان )103 جزایی س��ابق( واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 337 ارجاع و به 
کالس��ه 9409980360200420 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1395/02/12 و 
ساعت 08:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست 
شاکی و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:35076 شعبه 103 دادگاه کیفری دو 

شهر اصفهان)103 جزایی سابق(



خبر

ابراهیم خطابخش، رییس اتحادیه پوشاک اصفهان با بیان اینکه خرابی 
و رکود در میان تمام اصناف است و همه از آن اطالع دارند، اظهار کرد: 
وضعیت فروش در بازار امسال نسبت به سال گذشته 40 تا 50 درصد 

کمتر است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر واحدهای صنفی با سرمایه های قبلی 
اداره می شــوند، افزود: عده ای از صاحبــان واحدهای صنفی فروش 
پوشاک، قصد دارند بازار شب عید تمام شــود تا واحد صنفی خود را 

تعطیل کنند.
رییس اتحادیه پوشــاک اصفهــان اضافه کرد: بســیاری از صاحبان 
واحدهای صنفی فروش پوشاک در مکان های مهم شهر به دلیل رکود 
موجود در بازار و بحث های دارایی مجبور به تعطیلی واحدهای صنفی 

خود شدند. 
خطابخش با بیان اینکه عمده مشــکل بســیاری از واحدهای صنفی 
اداره دارایی و بحث های مالیاتی اســت، ادامه داد: در سال های آینده 
نیز احتماال 50 تا 70 درصــد به مقدار مالیات افزوده خواهد شــد و 
 با این وجــود امکان ادامه فعالیت واحدهای صنفی بســیار مشــکل

 می شود.
 وی در خصوص میزان قاچاق پوشاک خاطرنشان کرد: به دلیل وجود 
رکود در بازار پوشــاک، گرایش به ســمت قاچاق کاهش می یابد. در 
سال های قبل تقاضا وجود داشــت و امکان قاچاق نیز زیاد بود، اما در 

سال جاری افزایشی در میزان قاچاق نداشتیم.
رییس اتحادیه پوشاک اصفهان پیرامون فروش پوشاک تولید داخلی با 
برندهای خارجی در بازار اصفهان تصریح کرد: جنس پوشاک مشخص 

می کند که آن پوشاک تولید کدام کشور است.
همچنین کارشناســان اتحادیه در بازار حضور دارند و بر پوشاکی که 
فروخته می شود، نظارت می کنند و در این زمینه مشکل خاصی وجود 

ندارد.
خطابخش با بیــان اینکه ممکن اســت برخی تولیــدات داخلی در 
 بخش پوشــاک در بازار اصفهان با برندهای ترک و کره ای به فروش
  برســد، اظهار کرد: ســطح آگاهی مردم و شــناخت آنــان از تمیز

 دادن پوشــاک داخلی از خارجی به آن حد رســیده کــه در صورت 
مشاهده یک پوشاک با یک برند دیگر، متوجه این قضیه شوند.

وی ادامه داد: در صورتی که مردم با چنین مــواردی برخورد کردند 
می توانند با اتحادیه فروش پوشــاک تماس بگیرند و کارشناســان 

اتحادیه این موارد را پیگیری خواهند کرد.
رییس اتحادیه پوشاک دوخته اصفهان با بیان اینکه افزایش محسوسی 
در قیمت پوشاک نسبت به ســال گذشته وجود ندارد، گفت: به دلیل 
باالبودن هزینه هــای تولید، افزایش قیمت در بخش تولید پوشــاک 

وجود دارد.

رییس اتحادیه پوشاک ؛

کاهش 40 درصدی فروش پوشاک
 در اصفهان

رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان با تاکید بر اینکه 
اصفهان بیش از هر موقع نیازمند درختکاری است، گفت: 
در برنامه ریزی های توسعه ای شهر باید به حفظ درختان 

تنومند توجه ویژه شود.
 رضا امینی در جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان 
اظهار کرد: امروزه با صنعتي شدن جوامع بشري درختان 
نقش مهمــی در زندگي بشــر ایفا مي کننــد، بنابراین 
درختکاری مقوله مهمی در توســعه زیســت محیطی 

کالنشهرها محسوب می شوند.
وی افزود: با رویکرد شهردار اصفهان امسال به مناسبت 
 هفته درختــکاری به تعداد شــهدای دفــاع مقدس،

 230 هزار درخت به یاد شهیدان در سطح شهر اصفهان 
کاشته می شود.

رییس شــورای اســالمی شــهر اصفهان با اشــاره به 
اینکه فضای ســبز بــه منزله ریه هاي یک شــهر تلقي 
می شــود، تصریح کرد: به دلیل فعالیــت کارخانجات 
صنعتي و نیز ازدیاد وســایط نقلیه عمومــي و فعالیت 
روزانــه آنهــا در ســطح شــهرهاي بــزرگ گازهاي 
مهلک و خطرناکــي نظیر دي اکســید کربن در هواي 
 شــهرها افزایــش می یابد و ســالمت افــراد را تهدید 
می کند. امینی خاطرنشــان کــرد: در برنامه ریزی های 
توسعه شهری باید به توسعه فضای سبز و حفظ درختان 

تنومند توجه ویژه شود؛ چرا که گاهی درختان تنومند 
در مقابل پارکینگ و در خروجی منازل قرار می گیرد و 
به لحاظ پروانه ساختمانی که صادر شده مجبور به قطع 

درخت می شویم.
وی در ادامــه بــه جشــن نیکــوکاری اشــاره کــرد 
و ادامــه داد: احســان و هدیه دادن عالوه بر احســاس 
لــذت، عشــق و محبــت هدیه شــونده را به انســان 
 زیــاد مي کنــد و موجــب، اســتحکام ارتبــاط قلبي 

مي شود.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان اضافه کرد: توجه به 
شخصیت و حیثیت افراد در امر احسان و خدمت رساني 
شایان توجه است؛ چرا که اگر در ضمن انجام اعمال خیر، 
نیکي و احسان، انفاق و امداد و کمک به ارباب رجوع به 
عزت نفس و آبروي افراد بي توجهي شود، نه تنها نتیجه 
 مثبت نخواهد داد بلکه مایه انزجــار و نفرت نیز خواهد 

بود.
امینی در ادامه با اشــاره به تذکرات اعضای شورای در 
جلسه علنی شورا گفت: فلسفه تذکرات اعضای شورا این 
است که اگر در طول هفته اتفاقی برای شهر، شهروندان، 
مدیریــت و منطقه افتــاد و تذکر به شــهرداری منجر 
 به اقدام موثری می شــود، تذکر در صحن علنی شــورا

 ارایه شود.

وی در ادامه به پروژه مترو اشاره کرد و افزود: جابه جایی 
شهروندان از شــهرک قدس تا 25 آبان به وسیله مترو 
صرفه اقتصادی برای شــهرداری نداشت ولی به منظور 
ترغیب شــهروندان تاکنون این طرح به صورت رایگان 
در اختیار شهروندان قرار گرفته ولی الیحه پیشنهادی 
قیمت مترو از 15 فروردین در شــورای شــهر در حال 

بررسی است.
رییس شورای اســالمی شــهر اصفهان تصریح کرد: بر 
اساس زمانبندی در سازمان قطار شهری، خط اول مترو 
تا چهاررراه تختی در 6ماهه اول سال 95 و تکمیل خط 

در خردادماه سال 96 انجام خواهد شد.
امینی در پایان رحلت آیت اهلل واعظ طبســی نماینده 
ولي فقیه در اســتان هاي خراســان رضوي، خراســان 
 شمالي و خراسان جنوبي را تسلیت گفت و اظهارداشت:

آیــت اهلل واعــظ طبســي پــس از پیــروزي انقالب 
 شکوهمنداســالمي همــواره بــه عنــوان یکــي از

 اســتوانه هاي نظام مقدس مورد توجه قرار داشته و از 
ســوي امام خمیني )ره( به عنوان نماینده معظم له در 
خراسان بزرگ و تولیت آســتان قدس رضوي منصوب 
 شــد و پس از رحلــت آن بزرگوار، این حکم از ســوي 
حضرت آیت اهلل العظمي خامنه اي رهبر معظم انقالب 

اسالمي تایید شد.
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جمالی نژاد خبر داد:

 کاشت درخت به یاد شهدای اهل رسانه 
در مجتمع مطبوعاتی اصفهان

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان:

سابقه 40 ساله اصفهان در تولید گل شب بو
مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان:

درختان طالی سبز و زینت بخش 
شهر هستند

 شهردار اصفهان گفت: به یاد شهدای اهل رسانه و به احترام تمام اهالی مطبوعات، 19 نهال  درخت در 
فضای سبز مجتمع مطبوعاتی و فرهنگی اصفهان همزمان با روز درختکاری، کاشته شد.

مهدی جمالی نژاد در مراسم درختکاری به یاد شهدای اهل رسانه اظهار  داشت: با توجه به 19 شهدای 
رسانه در اصفهان، 19 نهال درخت کاشته شد.

وی بیان داشــت: درخت و درختکاری یکی از موضوعات پر اهمیت در حوزه شــهری و شــهرداری 
 اســت به طوری که تالش داریــم فرهنگ درختــکاری را در تمــام خانواده های اصفهــان نهادینه 

کنیم.
شهردار اصفهان با اشاره به کاشت 30 هزار اصله درخت به نام شهدای انقالب اسالمی ایران در استان 
اصفهان، گفت: درخت و درختکاری محدود به یک هفته نیست و تصمیم داریم این امر نیکو و پسندیده 

را در تمام طول سال به شکل مستمر انجام دهیم.
وی با اذعان به اینکــه درختکاری در فضای امروز که با انواع آالینده هــا و بیماری ها مواجهیم، دارای 
اهمیت دوچندان است، اظهار داشت: شهرداری به تنهایی نمی تواند امر درختکاری را به دست بگیرد 
بلکه این سنت پسندیده باید در تمام خانواده ها ریشه دار شده و مردم در نگهداری از درخت و پرورش 

گیاه اهتمام ورزند.
 شــهردار اصفهان با اشــاره به اینکه در هفته درختکاری برای 15 منطقه تحت پوشــش شهرداری 
برنامه های مجزا در نظر گرفتیم، گفت: در سابقه تاریخی و سفرنامه استان، »اصفهان« باغ شهری بوده 
است که امروز نیز باید تمام مردم این شهر سنتی و تاریخی ســفیران درختکاری باشند و اصفهان را 

همچون گذشته به باغی سبز مبدل سازند.

مدیر باغبانی ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان 
اصفهان گفت: اصفهان سابقه 40 ساله در تولید گل 
شب بو دارد که بیشترین تولیدکنندگان این نوع گل 

زینتی در خمینی شهر فعالیت می کنند.
احمدرضا رییس زاده با اشــاره به تولیدات گل های 
تزیینی اظهار داشت: استان اصفهان با تولید سالیانه 
10 میلیون 300 هزار گلدان گل شــب بو  رتبه اول 

کشوری را به خود اختصاص داده است.
وی با اشــاره به اینکه خمینی شهر بیشترین تولید 
کننده گل شبو را در سطح اســتان اصفهان دارد، 
بیان داشت: خمینی شهر با تولید 10میلیون گلدان، 
اصفهان با تولید 150 هزار گلدان، نجف آباد با تولید 
150 هزار گلدان و فالورجان با تولید 20 هزار گلدان 
به ترتیب بیشترین تولیدکنندگان این نوع گل در 

استان هستند.
مدیر باغبانی ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان 
اصفهان تصریح کــرد: تولید این نــوع گل زینتی 
در اســتان اصفهان سابقه 40 ســاله دارد و عمده 

شهرستان های استان تولید کننده شب بو هستند.
 وی با اشــاره به اینکه تعــداد تولیدکنندگان گل

 شب بو در اســتان اصفهان حدود 2۸0 نفر است، 
اظهار داشــت: این نوع گل های تولیدی به غیر از 
بازار داخلی استان به سایر استان ها از جمله تهران و 

مرکزی نیز صادر  می شود.
رییس زاده با اشــاره به اینکه گلخانه داران اســتان 
اصفهان امســال حدود 10 میلیون اصله درخت و 
درختچه های زینتی نیز تولید کردنــد، ادامه داد: 
این تعداد درخت در ســال جاری با افزایش وسعت 
گلخانه ها از 27 به 30 هکتار در استان افزایش یافت.

وی با بیان اینکــه تولید درخــت و درختچه های 
زینتی امسال حدود یک میلیون اصله افزایش یافته 
است، افزود : بیش از 600 بهره بردار در زمینه تولید 
 گل و گیاهان زینتی در اســتان اصفهــان فعالیت 

می کنند.
مدیر باغبانی ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان 
اصفهان اعــالم کــرد: برگ نــو، کاج هــا، اقاقیا، 
ســروها، چنار و زرشــک زینتــی از جمله درخت 
در  کــه  زینتــی هســتند  درختچه هــای  و 
 شهرستان های فالورجان، خمینی شهر و اصفهان 

تولید می شود.

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان گفت: درختان طالی سبز و 
زینت بخش شهر هستند که زیبایی را به شهر و شهروندان هدیه می دهند.

 احمد ســلیمانی پور در حاشــیه برنامه های تفریحی _ فرهنگی و آموزشــی ویژه هفته 
درختکاری اظهار کرد: درختان منابع با ارزش جامعه محسوب می شوند و وجود و کاشت 

درخت در جامعه امری ضروری برای حیات و محیط زیست است.
وی با اشاره به اینکه اصفهان با 11 مادی به باغ شــهر معروف بوده است، افزود: تردد 901 
میلیون خودرو، موتورسیکلت ها و ریزگردهایی که از شرق به داخل اصفهان می آیند باعث 

شده است تا آثار مخربی را بر روی شهر ایجاد کنند.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان تصریح کرد: برنامه های فرهنگی 
امروز جهت آموزش کاشــت گل وگیاه، نحوه آبیاری بهینه باغچه ها، نگهداری از گیاهان 
و مبارزه با آفت و بیماری گیاهان برگزار شده است تا شــهروندان اطالعات خود را در این 

زمینه ارتقا دهند.
وی با بیان اینکه 230 هزار اصله نهال به یاد شهدا در سطح شهر در حال کاشت است، عنوان 
کرد: از زمانی که این طرح در دستور کار قرار گرفت اجرای آن آغاز و اکنون مراحل پایانی 

کاشت نهال در دست انجام است.
سلیمانی پور خاطرنشان کرد: شــهروندان می توانند جهت دریافت نهال به فرهنگسراها 
 مراجعه کنند و در فرهنگســراها برنامه های متنوع تفریحی و آموزشــی برای شهروندان

 پیش بینی شده است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان گفت: در روزهای 
اخیر 75 تن میوه قاچاق از سطح میدان میوه و تره بار شهرستان 
اصفهان کشف و پرونده آن در حال رسیدگی در شعب تعزیرات 

حکومتی است.
غالمرضا صالحی اظهار داشت: ســازمان تعزیرات حکومتی در 
راستای برنامه های راهبردی به منظور حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان و حضور موثر در امر مبارزه با تخلفات اقتصادی به ویژه 
گران فروشی و همچنین در راســتای برخورد قانونی با عوامل 
اختالل در نظم اقتصادی بازار هر ساله طرح ویژه نظارتی نوروز 
رابه منصه ظهور می رساند. وی با اشاره به حوزه های رسیدگی 
طرح ویژه نظارتی نوروز، افزود: کاال و خدمات اعم از صنفی و غیر 
صنفی، هوایی، زمینی، حمل و نقل درون شهری و برون شهری، 
مکان های اســکان و پذیرایی، اقامت گاه هــا، توزیع مواد غذایی 
شامل رستوران ها و سرویس های غداخوری شهری و بین شهری، 
اغذیه فروشی ها و قنادی ها، مراکز توزیعی، انبارها، سردخانه ها 
و فروشــگاه های زنجیره ای، نمایشــگاه های بهاره میادین میوه 
و تره بار، جایگاه های ســوخت، مراکز درمانی بهداشــتی شامل 

درمانگاه های آمبوالنس خصوصی و امور بهداشتی از جمله این 
مراکز است.

 مدیر کل تعزیــرات حکومتی اســتان اصفهان با بیــان اینکه 
سیاست های مدنظر ما در راســتای اجرای طرح قانون مندی و 
رعایت حقوق مصرف کننده است، بیان داشت: حضور فعال در 
کنار سایر عناصر دخیل در تنظیم بازار برای رسیدگی به شکایات  
مردمی، سرعت عمل در چارچوب قانون جهت استیفای حقوق 
شاکی، اجرای اقدامات اثر بخش و به موقع در حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان و اطالع رسانی سراسری فعالیت ها و عملکرد 
سازمان از طریق صدا و سیما، جراید و ستاد اجرایی خدمات سفر 

استان از برنامه ها و سیاست های این سازمان است.
اجرای طرح ویژه نظارتی نوروز از ۱۶ اسفندماه لغایت ۱۵ 

فروردین سال ۹۵
وی با اشــاره به اجرای طرح ویژه نظارتی نوروز از 16 اسفندماه 
لغایت 15 فروردین سال 95 ابراز داشــت: در ایام تعطیل نیز از 
طریق شعب کشیک این فعالیت ها را پوشــش داده و اقدامات 

واحدهای تولیدی استان را رصد می کنیم.

صالحی با بیان اینکه چهار شــعبه ســیار در مرکز استان و یک 
شعبه مستقر در اداره کل، وظیفه رصد فعالیت واحدهای توزیعی 
و خدماتی را در مرکز اســتان در ایام نــوروز برعهده دارد، ادامه 
داد: در هر کدام از شهرســتان ها نیز یک شــعبه عهده دار این 

مسئولیت است.
وی اظهار داشت: این فعالیت ها با گشت مشترک بین دستگاهی 
شــامل ســازمان تعزیرات حکومتی، ســازمان صنعت، معدن 
 و تجــارت، اتاق اصنــاف، دانشــگاه علوم پزشــکی، گمرک و

 نماینده ای از طرف استانداری و فرمانداری و یک نفر نیز از طرف 
نیروی انتظامی انجام می شود. مدیر کل تعزیرات حکومتی استان 
اصفهان با بیان اینکه از محاسن این طرح رسیدگی به تخلف در 
همان واحد صنفی است، گفت: در مباحث گران فروشی مرجع 
شکایت کننده اتاق اصناف، ســازمان صنعت و معدن و یا مردم 
هستند و مرجع رسیدگی کننده و قضایی سازمان تعزیرات است، 

و نمی تواند نقش شاکی و قاضی را به شکل توامان داشته باشد.
وی اضافه کرد: در بحث قاچاق نیز ما مرجع رســیدگی هستیم 
و وزارت بهداشت و درمان، ســازمان جهاد کشاورزی، گمرک، 
سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده، محیط زیست، 
میراث فرهنگی، بانک، شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، 

دخانیات، شیالت نیز می تواند شکایت را منعکس کنند.
صالحی در ارتباط با آمار و ارقام از ابتدای ســال جاری تا سی ام 

بهمن ماه 94 گفــت: در این مدت تعداد 37 هــزار و 392  فقره 
پرونده در شــعب تعزیرات حکومتی  استان مورد رسیدگی قرار 
گرفته که شــامل پرونده های کاال،خدمات و بهداشــت ، دارو و 

درمان ،کاال و ارز بود.
وی افزود: همچنین به تفکیک این ارقام شامل 32 هزار و 2۸2 
فقره کاال و خدمات، ســه هزار و 464 فقره بخش بهداشت، دارو 
و درمان بوده و یک هزار و 641 فقره پرونده نیز مربوط به حوزه 

کاال و ارز بوده ست.
قاچاق میوه از کشورهاي هند، پاکستان و مصر به اصفهان

مدیر کل تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان با اشــاره به اینکه 
بیش از 94 درصد پرونده ها منجر به صدور حکم شده است، ابراز 
داشــت: میزان محکومیت در این پرونده ها بیش از 47 میلیارد 

تومان بوده است.
وی اضافه کرد: همچنین در روزهای اخیر 75 تن میوه قاچاق از 
سطح میدان میوه و تره بار شهرستان اصفهان کشف و پرونده آن 
در حال رسیدگی در شعب تعزیرات حکومتی است که این کاالها 

معموال از کشورهای هند و پاکستان و مصر وارد می شود.
صالحی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی فروشگاه های برند 
با ارایه بن و خرید کاال باقیمانده مبلغ را به خریدار برنمی گردانند 
و از وی می خواهند خرید دیگری داشته باشد در حالی که با مبلغ 
کم امکان خریداری جنسی از این فروشگاه ها وجود ندارد، ابراز 

داشت: این کار خالف قانون است چراکه از حقوق ابتدایی مصرف 
کننده این است که کسی جنس را به مصرف کننده تحمیل نکند 

و این امر شامل فروش اجباری و تخلف است.
تلفن های 124 و 3624607 آماده رســیدگی به شکایت مردم 

درباره گران فروشی است.
وی مبنی بر درج برچســب های »کاالی فروخته شده تعویض و 
پس گرفته نمی شود«، در فروشــگاه های مختلف تصریح کرد: 
متاسفانه برخی فروشــگاه ها از بی اطالعی مردم در این ارتباط 
استفاده می کنند؛ پس گرفتن جنس نیز از حقوق مصرف کننده 
اســت و مردم در صورت مشــاهده چنین تخلفاتی مانند پس 
نگرفتن جنس و یا زدن برچسبی در این ارتباط می توانند با تلفن 

124 این امر را اطالع دهند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی اســتان اصفهــان، مبنی بر فروش 
اجناسی که بیش از پنج یا 10 ســال در انبارهای خارجی باقی 
مانده و به قیمت ارزان در برخی فروشگاه ها به فروش می رسد، 
گفت: این نوع پوشاک مشمول تاناکورا و اجناس دست دوم است 
و در صورت اطالع مردم برخورد قانونی با این فروشگاه ها انجام 

می شود.
گفتنی اســت؛ مردم می توانند هرگونه شــکایات درباره فروش 
غیرقانونی، گران فروشــی و مواردی از این نوع را با شماره تلفن 

124 یا 36246070 و یا به سامانه 30009651 اطالع دهند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان خبر داد:

کشف ۷۵ تن میوه قاچاق از سطح میدان میوه و تره بار 

خبر

 رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان 
گفت: حقوق، عیدی و پاداش کارگران شــهرداری در پایان سال بدون تاخیر 

پرداخت شود و این امر باید مورد توجه قرار بگیرد.
اصغر آذربایجانی در یکصد و بیست و چهارمین جلسه علنی شورای اسالمی 
شهر ضمن عرض تسلیت رحلت حضرت آیت اهلل واعظ طبسی به رهبر معظم 
انقالب اظهار داشت: سازمان زیبا سازی شهرداری در زمانبندی اجرای طرح ها 
و پروژه های زیبا سازی در سطح شهر به صورت کامل آماده پذیرایی مسافران 
نوروزی شود. رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی 
شهر اصفهان ادامه داد: از سازمان ورزش شهرداری به جهت برگزاری این دوره 
مسابقات ورزش کشور برای سنین مختلف بانوان و آقایان و همچنین اختتامیه 

این دوره مسابقات تشکر می کنیم.
وی با اشاره به اهمیت اجرای این برنامه ها ادامه داد: همچنین اجرای چنین 
برنامه هایی که همراه با حضور دانش آموزان در کنار خانواده ها و با هدف ایجاد 
فضای شور و نشاط برای ارتقای سالمت جســمی و روانی شهروندان است، 

بسیار ضروری به نظر می رسد.
آذربایجانی بیان داشــت: با توجه بــه این موضوع تأکید می شــود که حوزه 
فرهنگی، اجتماعی شهرداری نسبت به اجرای چنین برنامه هایی که همراه با 

مخاطب حداکثری و ایجاد فضای شور و نشاط است، اقدام کند.
وی با بیان اینکه حقوق، عیدی و پاداش کارگران شهرداری در پایان سال باید 
بدون تاخیر پرداخت شود، افزود: حتی اگر امکان پرداخت زودتر از موعد نیز 

وجود دارد این امر باید صورت بگیرد.
استفاده از عناوین فارسی و مذهبی برای معابر شهر ضروری است

عدنان زادهوش، عضو شورای اسالمی شــهر اصفهان نیز در ادامه این جلسه 
ضمن تاکید بر استفاده از عناوین فارسی و اســالمی برای خیابان ها و معابر 
شهری، اظهار داشت: نباید خیانتی که حاکمان گذشته به مردم در خصوص 

تهاجم غرب به کشور انجام دادند را تکرار کنیم.
وی اضافه کرد: ما می دانیم مقوله نامگذاری از مهم ترین ارکان انتقال فرهنگ 
و دیدگاه هاست، اگر در زمان پهلوی نام خیابان های ما رزولت و چرچیل بود، 
نشــانه غرب گرایی حاکمان و دیدگاه های حاکم بر آنها بود و اگر اکنون این 
نام ها به آزادی و استقالل تغییر کرده نشانگر دیدگاه های انقالبی مردم است.

رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر اصفهان:

حقوق و پاداش کارگران شهرداری در 
پایان سال بدون تاخیر پرداخت شود

رییس شورای اسالمی شهر :

اصفهان بیش از هرموقع نیازمند درختکاری است
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ــم شان به صندلى سرمربى پرسپوليس است، مى خواهند  آنهايى كه چش
با وعده قهرمانى وى را تخريب كنند. از همان روزى كه برانكو ايوانكوويچ 
سرمربى پرسپوليس شد، كم نبودند كسانى كه موفقيت برانكو را به معنى 
ــرمربى پرسپوليس را  ــتند س ــتند و مى خواس پايان دوران خود مى دانس

تخريب كنند.
آنها اوايل با روش هاى مختلف دنبال زدن برانكو افتادند و كوشيدند براى 
ــخصيت خاص اين مربى  ــت كنند، اما ش برانكو از داخل تيم بحران درس
ــد همه بازيكنان طرف او باشند. اقدام بعدى اين گروه تحريك و  باعث ش
تطميع بوقچى ها بود كه اين يكى هم جواب نداد و نحوه بازى پرسپوليس 
باعث شد مردم بدون توجه به خط دهى بوقچى ها، برانكو را تشويق كنند.
ــته شان كسى است  حاال در جديدترين روش، مخالفان برانكو كه سردس
ــتن روى نيمكت سرمربيگرى پرسپوليس را دارد، به جاى  كه روياى نشس
ــو به برخى  ــد و به نقل از برانك ــپوليس مصاحبه مى كنن ــرمربى پرس س

رسانه ها مى گويند از زبان سرمربى پرسپوليس وعده قهرمانى بدهند.
ــد تا اگر  ــاال ببرن ــع را از برانكو ب ــن روش توق ــا اي ــد ب ــى خواهن ــا م آنه
پرسپوليس قهرمان نشد، مردم بگويند برانكو كار خودش را درست انجام 

نداده است.

ــاالر نويد اعالم كرد  ــم چهلم همايون بهزادى در ت ــين هدايتى در مراس حس
ــى دربند و گرفتار آزاد  ــداد گل هاى همايون بهزادى در تيم ملى زندان ــه تع ب

خواهد كرد.
ــامخ و  ــن زندانى ها به نيت روح ش ــن خبر گفت: اي ــى ضمن اعالم اي هدايت
ــال ايران يعنى همايون بهزادى و ناصر حجازى آزاد  ــز 2 مرد بزرگوار فوتب عزي
ــد. از آن جا كه در روزهاى گذشته درباب مسائل خيريه و عملكرد  خواهند ش
ــالم كرد كه نام اين  ــت، هدايتى اع ــيار بوده اس نيكوكاران حرف و حديث بس
ــكلى  ــان از بابت اعالم نام مش ــد البته اگر خودش عزيزان هم اعالم خواهد ش
نداشته باشند. ضمن اين كه گفته مى شود اولين كسى كه مخاطب  اين كمك 
قرار خواهد گرفت يكى از اهالى قديمى رسانه هاست كه مدتى است به خاطر 

مشكالت مالى دربند است.

قلعه نويى فقط يك افتخار كم دارد؛ 
قهرمانى آسيا

داستان تخريب برانكو

آزادى زندانى ها به تعداد 
گل هاى سرطاليى

سيرى در دنياى ورزش

هفته بيست ودوم ليگ برتر با برگزارى ديدار تيم هاى حاضر 
ــد كه البته  ــروز به پايان مى رس ــيا ام در ليگ قهرمانان آس
ــاس و مهمى هم پيش روست. جايى  ــيار حس ديدارهاى بس
ــپاهان  ــه نفت تهران و ذوب آهن به مصاف هم مى روند، س ك
ــپوليس و تراكتورسازى  رو در روى صبا قرار مى گيرد و پرس

در تهران دوئل دارند.
نفت تهران - ذوب آهن اصفهان

ــتانى، مربى بدنساز نفت تهران،  ــت على اكبر دارس با درگذش
ــوك بزرگى مواجه شد. حاال نفتى ها در چنين  اين تيم با ش
ــرايطى بايد به مصاف ذوب آهن اصفهان بروند؛ ذوب آهنى  ش
ــا در ليگ  ــاوى مقابل لخوي ــروزى و يك تس ــا يك پي كه ب
ــيا آماده مى شود تا ديدارهاى ليگ برتر را ادامه  قهرمانان آس
ــب سه امتياز ديدار مقابل نفت همچنان  بدهد تا بلكه با كس

بين مدعيان قهرمانى باقى بماند.
ــت داد و  ــال 94 نفت را در تهران شكس ــن اوايل س ذوب آه
قهرمان جام حذفى شد و اين بار هم اميد زيادى به شكست 
اين تيم دارد، اما شايد شرايط متفاوت با گذشته باشد. نفتى 
كه مانند فصل گذشته اين فصل نتوانسته نتايج خوبى كسب 
ــه و حاال تا  ــر به خوبى امتياز گرفت ــد، در بازى هاى اخي كن
رده ششم جدول باال آماده است. شاگردان عليرضا منصوريان 
ــاز، در فاصله دو امتيازى با ذوب آهن قرار دارند و  با 32 امتي
ــد.  ــن بازى مى تواند فرصت خوبى براى نفت باش مطمئنا اي
تيمى كه شايد نياز به كسب پيروزى دارد تا هم نتايج منفى 
ــل اول را از ياد ببرد و هم به نوعى با پيروزى مقابل  نيم فص

ذوب آهن روح مربى فقيدش را شاد كند.
سپاهان اصفهان - صباى قم

ــپاهان اين فصل شگفتى ساز بوده، البته شگفتى فقط اين  س
نيست كه تيمى خوب امتياز بگيرد، بلكه اين بار كامالبرعكس 
ــت و  ــت. براى تيمى كه پرافتخارترين تيم ليگ برتر اس اس
هميشه جزو مدعيان قهرمانى بوده، كسب نتايج ضعيف يك 

نوع شگفتى محسوب مى شود. سپاهان در ليگ برتر نتوانسته 
نتايجى كه بايد را كسب كند و با 25 امتياز در رتبه يازدهم 
ــدول قرار دارد. نبايد فراموش كرد كه فاصله مدافع عنوان  ج
ــت و  ــقوط فقط پنج امتياز اس ــى ليگ برتر تا مرز س قهرمان
اين شرايط اصال نمى تواند براى طاليى پوشان اصفهانى نتيجه 
ــد. تيمى كه اين هفته از ليگ  ــب يا حتى متوسط باش مناس
قهرمانان بازگشته و نتيجه آن هم يك پيروزى خانگى و يك 

شكست در دبى مقابل النصر امارات بوده است.
ــاگردانش بايد در اين شرايط مقابل صباى قم  استيماچ و ش
قرار بگيرند. تيمى كه با على دايى شايد شگفتى ساز نبوده، اما 
توانسته نتايج قابل قبولى كسب كند و مطمئنا در هفته هاى 
ــيايى  ــهميه آس ــب س ــان ليگ هم به دنبال كس ــه پاي رو ب
ــان و مقابل  ــى دايى در اصفه ــايد حضور عل خواهد بود. ش
سپاهان با خاطره ديدار جنجالى پرسپوليس و سپاهان كمى 

اين بازى را براى سرمربى صباى قم حساس كند.
پرسپوليس - تراكتورسازى تبريز

برانكو ايوانكوويچ اگر واقعا مى خواهد تيمش را قهرمان كند، 
نبايد در خانه امتيازى از دست بدهد. آن هم مقابل تيم هايى 
ــت يا  ــى قهرمانى مى دانند و با شكس ــان را مدع كه خودش
ــپوليس يك قدم به قهرمانى نزديك خواهند شد.  توقف پرس
ــپوليس با يكى از همين تيم ها بايد رو در رو  اين هفته پرس
شود. تراكتورسازى؛ تيمى كه در نيم فصل اول نتايج الزم را 
كسب نكرد، اما حاال با امير قلعه نويى اوج گرفته و مى خواهد 

در هفته هاى باقى مانده به جمع مدعيان قهرمانى بپيوندد.
ــرخپوش ليگ برترامروز در ورزشگاه آزادى جنگ  دو تيم س
ــپوليس  قهرمانى دارند و مطمئنا با بازى هاى زيبايى كه پرس
ــه اين روزها  ــازى زيبايى ك ــذارد و البته ب ــه نمايش مى گ ب
ــايى  ــازى اين دو تيم تماش ــم، ب ــازى مى بيني از تراكتورس

خواهد شد. 
تراكتورسازى در حال حاضر با 31 امتياز در رده هفتم جدول 
ــپوليس هم 35 امتيازى و سوم است. شاگردان  است و پرس
برانكو ايوانكوويچ در حال حاضر ذوب آهن و نفت را هم دنبال 
خود مى بينند و در صورتى كه نتوانند در اين بازى به پيروزى 

برسند، قطعا از قهرمانى دور مى شوند.
ــتقالل 42 امتيازى كه اكنون   از يك طرف فاصله آنها با اس
صدرنشين است بيشتر شده و از سوى ديگر رقيبان بيشترى 
ــود  ــئله باعث مى ش ــود مى بينند كه اين مس ــك خ را نزدي
ــكل شود.  ــيدن به هدف خود دچار مش ــپوليس در رس پرس
برنامه بازى هاى  امروز ازهفته بيست ودوم ليگ برتر به شرح 

زير است:
يكشنبه - 16 اسفندماه 94

نفت تهران - ذوب آهن اصفهان، ساعت 15:30
سپاهان اصفهان - صباى قم، ساعت 17:30

پرسپوليس - تراكتورسازى تبريز، ساعت 17:30
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آمار قلعه نويى در ليگ قهرمانان آسيا تاييد مى كند كه هر چه از زمان حضور 
وى در اين عرصه مى گذرد نتايج بهترى مى گيرد.

ــى از غول هاى فوتبال  ــروزى پى درپى مقابل الجزيره، يك تراكتور را با دو پي
ــايد در نهايت منجر به تاييد  امارات در صدر گروه c مى بينيم. نتايجى كه ش
ــيا باشد. سرمربى  ــير صعودى امير قلعه نويى در ليگ قهرمانان آس نظريه س
تراكتورسازى هر فصل كه از زمان حضورش در ليگ قهرمانان آسيا گذشته 
ــتدالل كه امير فصل به فصل بهتر مى شود،  نتايج بهترى گرفته و اگر اين اس
ــيا فرا رسيده باشد.  ــود، اين فصل بايد زمان صعودش به فينال آس تاييد ش
واقعه اى كه چنانچه حقيقت پيدا كند افتخارى بزرگ خواهد بود براى مردى 
ــت  ــيزدهم و چهاردهم ناكامى بزرگى را تجربه كرد و نتوانس كه درفصل س
ــت پيدا كند. امير قلعه نويى اما در فصل  ــتقالل به آنچه مى خواهد دس با اس

جارى شايد به آنچه همواره در ذهن داشته دست پيدا كند.
اينجا الزم است اشاره اى داشته باشيم به حرف هاى سرمربى كنونى تراكتور 
ــت و قصد داشت بازى رفت مقابل  وقتى كه روى نيمكت استقالل مى نشس
ــتاده و  ــه اى از فرودگاه رياض ايس ــتان را انجام دهد. امير گوش الهالل عربس

با همكارانش گفت و گو مى كند. سمتش مى رويم و با او گپ مى زنيم.
ــمت مى رود و مى گويد: « من در ليگ به همه  حرف هايش ناگهان به اين س
افتخارها رسيده ام و فقط قهرمانى در ليگ قهرمانان آسيا را كم دارم. دوست 
دارم با استقالل قهرمان آسيا شوم. قهرمان آسيا كه شدم ديگر ماموريتم در 

اين فوتبال تمام است و مى روم سراغ زندگى ام و به خانواده ام مى رسم. »
آن فصل اما امير قلعه نويى پاى رسيدن به فينال آسيا از اف سى سئول آن تيم 
پر هزينه و پر مايه شكست خورد و نتوانست به آرزوى بزرگش برسد. فصلى 
كه البته با استقالل توفيق رسيدن به رتبه شصتم بهترين تيم هاى باشگاهى 
در جهان را داشت. حال كه دروازه اى تازه در ليگ قهرمانان آسيا پيش روى
 امير قلعه نويى قرار گرفته به نظر مى رسد كه با انگيزه بيشتر چشم به قهرمانى 

آسيا دوخته باشد. 
ــاى بى رقيب  ــوص تيم ه ــه خص ــيا ب ــرق آس ــه رقابت با غول هاى ش گرچ
ــور  ــه تراكت ــان چنانچ ــا آن زم ــا ت ــت، ام ــوار اس ــخت و دش ــى س چين
ــود اين تيم را با جذب بازيكنان درجه  به سير صعودى خود ادامه دهد مى ش

يك و بين المللى آماده قهرمانى در آسيا هم كرد.

راهكارهايى كه باشگاه ها براى ورود تماشاگران به ورزشگاه ها 
در پيش گرفته اند هر چند مى تواند به سود هواداران باشد، 
ــگاه ها ندارد و پولش به  اما از نظر درآمدزايى نفعى براى باش

جيب اشخاص مى رود.
ــى و ــت فروش ــوع بلي ــه موض ــت ك ــه اى اس ــد هفت چن

ــوژه اول فوتبال  ــا به س ــگاه ه ــدن ورود به ورزش رايگان ش
ــده و اتفاقاتى در اين مورد رخ داده است  ــور تبديل ش كش
ــه تاكنون  ــكارى هايى ك ــه راه ــد هم ــه نظر مى رس اما ب
ــرى براى  ــت و ثم ــخاص اس ــتر به نفع اش ــده بيش ارائه ش
ــواالت  ــورد البته س ــت. در اين م ــگاه ها نخواهد داش باش

ــل رايگان  ــه دلي ــا تنها ب ــد؛ آي ــى آي ــم پيش م زيادى ه
ــگاه  ــتقاللى ها هم به ورزش ــگاه ها بود كه اس ــدن ورزش ش
ــدى بود كه  ــاد مجي ــل حضور فره ــتند؟ آيا به دلي برگش
به ورزشگاه آمدند؟ آيا هواداران استقالل به دليل بازى پرشور 
استقالل دوباره عازم ورزشگاه شدند يا اينكه روز جمعه بود 
و هوا عالى؟ به نظر مى رسد بايد اين مسئله كامال ريشه يابى 
ــازمان ليگ. بى توجهى  شود، هم از سوى باشگاه ها و هم س
ــه يابى اين موضوع يك اتفاق ساده رقم مى زند و آن  به ريش
ــتى دادن هواداران به  اين است كه پروسه بازگرداندن و آش
ورزشگاه ها نه از مسير درست جلو مى رود و نه صحيح است.

ــازمان ليگ  ــرا س ــت كه چ ــش اين اس ــن پرس البته اولي
بليت فروشى مى كند كه به باشگاه ها بدهكار باشد و باشگاه ها 
ــان را صاف كنند؟ و چرا خود  بخواهند از اين طريق طلب ش
باشگاه ها بليت فروشى نكنند درست مثل اكثر باشگاه هاى 
ــند و درآمدش را  ــان بليت مى فروش شهرستانى كه خودش
ــادگى بازى ها رايگان  برمى دارند كه اگر چنين بود به اين س

اعالم نمى شد.
ــواداران  ــه ه ــت ك ــا اين اس ــدف قاعدت ــال ه ــن ح ــا اي ب
ــه اى از  ــى هم گوش ــگاه ها برگردند و بليت فروش به ورزش
ــن موضوع بايد  ــه براى اي ــگاه ها را بدهد ك هزينه هاى باش
ــايد  ــت. ش ــه يابى اس ــه بهترين روش ريش ــرد ك تاكيد ك
ــه  ــر جامع ــن نظ ــايد گرفت ــگاه ها، ش ــنجى باش ــر س نظ
ــگاه ها و  ــه باش ــير ب ــن مس ــد در اي .. بتوان ــارى و . آم

ــوادران را  ــت ه ــه راه بازگش ــك كند ك ــازمان ليگ كم س
به ورزشگاه صحيح تر طى كنند.

ــت  ــواداران و تبديل اين سياس ــال قبل از عادت ه به هر ح
ــت را  ــير درس ــد مس ــگاه ها نتوانن ــر باش ــه اگ ــه وظيف ب
ــد، اما  ــخت خواهد ش ــده س ــراى آين ــد، كار ب ــى كنن ط
ــه آيا  ــى فهمند ك ــر م ــد بهت ــت بجنبانن ــروز دس ــر ام اگ
ــت داده اند،  ــش مثب ــا واكن ــتاره ه ــان به س هواداران ش
ــدن و يا حتى تلفيقى  به بازى در روز آخر هفته يا رايگان ش
ــى روزهاى  ــى كه ط ــالوه رجز خوان ــه ع ــه اين ها ب از هم
ــت.  ــپوليس به وجود آمده اس ــتقالل و پرس ــن اس اخير بي
ــپوليس راهكارى هاى  ــتقالل و پرس ــگاه هاى اس حاال باش
ــه اند.  ــاگران در نظر گرفت ــذب تماش ــراى ج جديدى را ب
ــتر پولش  ــد بيش ــى رس ــه نظر م ــه ب ــى ك ــكارى هاي راه
ــت است كه  ــگاه ها. درس ــخاص مى رود تا باش در جيب اش
ــا واقعيت اين  ــد، ام ــواداران پرتعدادتر خواهد ش حضور ه
ــود و عوايد مادى آن  ــگاه نمى ش است كه چيزى عايد باش
ــگاه  ــر باش ــم س ــت و بازه ــد رف ــراد خواه ــب اف ــه جي ب
بى كاله خواهد ماند. شايد پرسپوليس هم بخواهد همين راه 
را برود. اما اگر قرار باشد تماشاگران با قيمت هاى بليت ارزان 
وارد ورزشگاه شوند و پول هايى كه با شركت در سامانه هاى 
پيامكى مى دهند نصيب اشخاص شود بازهم يك جاى كار 
لنگ مى زند و نفعى به باشگاه ها نخواهد رسيد تا بدهى هاى 

آنها روز به روز بيشتر شود.

خوب كردن هاى بيش از حد و خارج از عرف باشگاه ايرانى در 
ميزبانى از لخويا، قطرى ها را به خيال بد انداخته كه عليه ايران 
و ايرانى سخن سرايى كنند و بر طبل ادعاهاى واهى سعودى ها 
بكوبند. نيمه دوم بهمن 94 بود كه كاروان چند ده نفرى باشگاه 
ــيا  ــام ديدار پلى آف ليگ قهرمانان آس قطرى لخويا براى انج
برابر نفت به تهران آمد. در آن روزها ادعاهاى سعودى ها عليه 
ايران در اوج خود بود و بحث بر سر برگزارى ديدار نمايندگان 
ــورى ثالث در جريان بود،  قطرى ها  ــتان در كش ايران و عربس
ــده بودند و از نبود امنيت كافى در  هم با عربستانى ها هم نوا ش
ــگاه قطرى به ايران آمد تا  ايران مى گفتند. در همين فضا باش
ــر ذره بين بودند – در بوته  ايرانى ها – كه حاال بيش از پيش زي

آزمايش گذاشته شوند.
ــه به مهمان نوازى معروف بوده اند و هيچ گاه  ايرانى ها هميش
ميزبانى مطلوب از مهمان دغدغه فكرى براى شان نبوده چون 
ــل، از قبل پذيرفته  ــان به عنوان يك اص اين موضوع براى ش

ــت. با اين حال رفتارها و سخنان طرف هاى عرب زبان  شده اس
ــيت ها نسبت به شيوه ميزبانى ايران  باعث شده بود كه حساس
از تيم قطرى باال برود. چه اين كه لخويا نخستين تيم عربى بود 
كه پس از ادعاهاى سعودى ها به ايران مى آمد و پذيرايى شايسته 
از اين تيم مى توانست تاثير زيادى در برخوردها و سخنان بعدى 
داشته باشد. اين  يك طرف ماجرا بود، اما طرف ديگر در ايران 
جريان داشت و آن تدارك ميزبانى از تيم قطرى بود؛ اقدامى كه 
همان زمان نيز انتقاد بسيارى از كارشناسان را به همراه داشت. 
مسئوالن باشگاه نفت ايران در پذيرايى از مهمان قطرى كار را 
ــريفات كار را زياد كردند كه  تا حد تكلف باال بردند و آنقدر تش

مهمان نوازى به مهمان پرستى نزديك شد.
ــت به هتل محل  ــگاه نف به عنوان نمونه رفتن مديرعامل باش
ــئوالن اين باشگاه در ورودى  اقامت قطرى ها و استقبال از مس
هتل با هيچ منطق و عرفى سازگار نبود. همچنين رفتارهايى از 
اين دست كه در آن ايام بسيار رخ داد. با اين حال طرف قطرى 

نه تنها از اين مسائل به نيكى ياد نكرده بلكه مسئوالن باشگاه 
ــار، اقدامات نفتى ها  در اظهارنظرهايى عجيب ولى قابل انتظ
ــازى » و « ظاهرسازى » دانسته اند.  را « نمايشى براى سندس
ــا كردند، اما در  ــه ايرانى ها خيلى كارها براى م آنها گفته اند ك
هر جا و هر زمان از ما و كارهاى خود عكس و فيلم مى گرفتند 
تا سندسازى كنند. مى شد از قبل منتظر چنين اظهارنظرهايى 
ــعودى، قطر و امارات –  ــتان س بود چون طرف عربى – عربس
ــان داده اند كه خيرخواه ايران نيستند و از هر فرصتى براى نش
 ضربه زدن به آن استفاده مى كنند. در چنين فضايى ايران بيشتر 
به عقالنيت نياز دارد تا بتواند هجمه ها عليه خود را دفع كند و 
ــى و دور از شان، جايگاه  نبايد با رفتارهاى نسنجيده، احساس
ايران را در اذهان عمومى جهان با خدشه روبرو كنيم. از قديم 
ــادان خيال بد كند. »  گفته اند كه « خوبى چو از حد بگذرد، ن
و اين حكايت اين روزهاى فوتبال ايران برابر سيل هجمه هاى 

سعودى و قطرى هاست.

تماشاگران چگونه به ورزشگاه ها بازمى گردند؟

خوبى بيش از حد باشگاه ايرانى
 و نمكدان شكنى قطرى ها

هفته بيست ودوم ليگ برتر فوتبال؛

سرخ عليه سرخ براى جنگ قهرمانى

آگهى ارزيابى كيفى مشاوران 

ــتان اصفهان در نظر دارد مطابق آيين نامه اجرايى بند (هـ) ماده 29 قانون برگزارى  ــاورزى اس سازمان جهادكش
مناقصات به شماره 193542/ت42986 ك مورخ 1388/10/01 و بخشنامه ها ودستورالعمل هاى مرتبط با آن 

نسبت به ارزيابى كيفى مشاوران در خصوص سيستم هاى نوين آبيارى و تهيه ليست كوتاه مشاورين اقدام نمايد.
ــى از سازمان مديريت و  ــرايط كه داراى حداقل رتبه 3 در زمينه آبيارى و زهكش لذا از مهندسين مشاور واجد ش
ــناد  ــند دعوت به عمل مى آيد جهت دريافت دفترچه اس ــتاندارى ها مى باش برنامه ريزى و يا معاونت عمرانى اس
ارزيابى كيفى از تاريخ 1394/12/16تا پايان وقت ادارى 1394/12/20 به مدت 5 روز به آدرس: اصفهان – خيابان 
هزارجريب – سازمان جهادكشاورزى استان اصفهان – اداره امور پيمانها و قراردادها – اتاق 250 مراجعه و اسناد 
ــماره تلفن 03137913250 آقاى قاسمى  ــتر ش مربوطه را دريافت نمايند. ضمنا در صورت نياز به اطالعات بيش

اعالم مى گردد.
هزينه خريد اسناد مبلغ 700/000 ريال مى باشد.

زمان تحويل اسناد، برنامه زمانى و مراحل ارزيابى در دفترچه ذكر شده است.

اداره امور پيمانهـا و قراردادهـا    

وزارت جهاد كشاورزى استان اصفهان

نوبت اول

م الف:35617

آگهى ابالغ 

با توجه به ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به اطالع نامبردگان زير كه پرونده آنان به علت غيبت 
در اين هيات تحت رسيدگى مى باشد، مى رساند ظرف مدت يكماه از تاريخ نشر اين آگهى به دفتر 
ــتاد مركزى دانشگاه علوم پزشكى و خدمات  اين هيات واقع در اصفهان – خيابان هزارجريب – س
بهداشتى،درمانى استان اصفهان – ساختمان شماره1 - طبقه اول – اتاقهاى 112 يا 113 مراجعه و 
دفاعيه كتبى خود را به انضمام مدارك الزم به دفتر اين هيات تسليم نمايند، در غير اينصورت طبق 

مقررات نسبت به صدور راى اقدام خواهد شد.
 1-آقاى محمدرضا شيرانى فرادنبه فرزند مصطفى كارشناس آزمايشگاه 

2 -آقاى دكتر مجيد خادم الحسينى فرزند محمدعلى پزشك عمومى                                  

هيات بدوى رسيدگى به تخلفات ادارى كارمندان 
دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى، درمانى استان اصفهان    

م الف:35635 
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داستانحکایت

روزی روزگاری در روستایی در هند مردی به روستایی ها اعالم کرد 
که برای خرید هر میمون۲۰دالر به آنها پول خواهد داد.

روستایی ها هم که دیدند اطراف شان پر است از میمون به جنگل 
 رفتند و ش��روع به گرفتن ش��ان کردند و مرد هم ه��زاران میمون 
به قیمت۲۰دالر از آنها خرید. ولی با کم ش��دن تع��داد میمون ها 
روستایی ها دست از تالش کش��یدند و به همین خاطر مرد این بار 

پیشنهاد داد برای هر میمون به آنها ۴۰دالر خواهد پرداخت.
با این شرایط روستایی ها فعالیت خود را از سر گرفتند. پس از مدتی 
موجودی باز هم کمتر و کمتر شد تا روستاییان دست از کار کشیدند 

و برای کشاورزی سراغ کشتزارهای شان رفتند.

این بار پیش��نهاد به ۴۵ دالر رس��ید و... در نتیجه تعداد میمون ها 
آن قدر کم شد که به سختی میشد میمونی برای گرفتن پیدا کرد.

این بار نیز مرد تاج��ر ادعا کرد که برای خرید ه��ر میمون۶۰ دالر 
 خواه��د داد ولی چون برای کاری باید به ش��هر می رف��ت کارها را 

به شاگردش محول کرد تا از طرف او میمون ها را بخرد.
در غیاب تاجر، شاگرد به روس��تایی ها گفت : » این همه میمون در 
قفس را ببینید ! من آنها را به قیمت۵۰ دالر به شما خواهم فروخت 

تا شما پس از بازگشت تاجر آنها را به۶۰ دالر به او بفروشید. «
روس��تایی ها که وسوسه ش��ده بودند، پول های ش��ان را روی هم 
گذاش��تند و تمام میمون ها را خریدند... البت��ه از آن به بعد دیگر 
کسی مرد تاجر و ش��اگردش را ندید و تنها روس��تایی ها ماندند و 

یک دنیا میمون.

در تاریخ مشرق زمین شیوانا کشاورزی بود که او را استاد عشق 
و معرفت و دانایی می دانستند.

روزی بچ��ه ای نزد ش��یوانا رفت و گف��ت: م��ادرم قصد دارد 
برای راضی س��اختن خدای معبد و به خاط��ر محبتی که به 
 کاهن معبد دارد، خواهر کوچک��م را قربانی کند. لطفا خواهر 
بی گناهم را نجات دهید. شیوانا سراسیمه به سراغ زن رفت و 
با حیرت دید که زن دس��ت و پای دختر خردسالش را بسته و 
در مقابل در معبد قصد دارد با چاقو سر دختر را ببرد. جمعیت 
زیادی زن بخت برگشته را دوره کرده بودند و کاهن معبد نیز 
با غرور و خونسردی روی سنگ بزرگی کنار در معبد نشسته و 

شاهد ماجرا بود. شیوانا به سراغ زن رفت و دید که زن به شدت 
دخترش را دوست دارد و چندین بار او را در آغوش می گیرد 
 و می بوس��د، اما در عین حال می خواهد کودکش را بکش��د، 
تا بت اعظم معبد او را ببخش��د و برکت و فراوانی را به زندگی 

او ارزانی دارد.
  ش��یوانا از زن پرس��ید که چرا دخترش را قربان��ی می کند؟ 
زن پاس��خ داد که کاهن معبد گفته اس��ت که باید عزیزترین 
 پاره وجود خ��ود را قربانی کند، ت��ا بت اعظم او را ببخش��د و 
به زندگی اش برکت جاودانه ارزانی دارد. شیوانا تبسمی کرد 
و گفت: اما این دخت��ر که عزیزترین بخش وجود تو نیس��ت! 
چون تصمیم به هالکش گرفت��ه ای. عزیزترین بخش زندگی 
 تو همین کاهن معبد اس��ت که ب��ه خاطر ح��رف او تصمیم 

گرفته ای دختر نازنینت را بکشی! بت اعظم که احمق نیست. 
او به تو گفته است که باید عزیزترین بخش زندگی ات را از بین 
ببری و اگر تو اشتباهی به جای کاهن، دخترت را قربانی کنی، 
 هیچ اتفاقی نمی افتد و ش��اید به خاطر س��رپیچی از دستور 

بت اعظم بال و بدبختی هم گریبانت را بگیرد!
  زن کمی مکث کرد. دس��ت و پ��ای دخترک را باز ک��رد. او را 
در آغوش گرفت و آن گاه در حالی که چاقو را محکم در دست 
 گرفته بود، به س��مت پله س��نگی معبد دوید، ام��ا هیچ اثری 
از کاهن معبد نب��ود! می گویند از آن روز به بعد دیگر کس��ی 

کاهن معبد را در آن اطراف ندید!
 هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست که متوجه شویم کسی که به 

او اعتماد داریم عمری فریب مان داده است...

پس از اندکی مکث گفت:
- گوش کنید، هنوز ش��ما تمام حقایق را نمی دانید، من دیوان��ه ام، دیوانه ها و 

مجانین هم از ازدواج ممنوعند.
- باور نمی کنم، دیوانه ها این طور منطقی حرف نمی زنند.

- معلوم می شود چیزی نمی دانید که این طور فکر می کنید، مگر شما نمی دانید 

که بسیاری از دیوانگان، در اوقات معینی دیوانگی می کنند و در فواصل آن ادوار 
با آدم های عادی هیچ تفاوتی ندارند؟

- باور نمی کنم، اصال حرفش را هم نزنید:
- در این صورت من از دکتر برای شما تصدیق می آورم.

- اگر تصدیق را ببینم ب��اور می کنم، اما حرف ش��ما را ب��اور نمی کنم.  عجب 
دیوانه ای!

- نیم ساعت دیگر تصدیق طبیعت را برای شما می آورم. عجالتا خداحافظ.
میلکین کالهش را با شتاب برداشت و بیرون دوید. پنج دقیقه بعد او وارد منزل 
 دکتر فیتیویف دوس��ت خودش می ش��د ولی بدبختانه، مخصوصا در موقعی 
رسیده بود که او بعد از نزاع کوچکی با زنش مشغول مرتب کردن سرو زلفش بود.

میلکین به دکتر رو کرد و گفت:
- دوس��ت گرامی، من برای خواهش��ی پیش تو آمده ام، موضوع این است که 
می خواهند به هر نحوی که بشود مرا داماد کنند. برای نجات از این مصیبت، من 
خیال کرده ام خودم را دیوانه معرفی کنم. می دانی، تا حدی، همان رویه  ها ملت 
است. می دانی که دیوانه ها اجازه ندارند زن بگیرند. مرا مرهون محبت دوستانه  

خودت کن و تصدیقی بده، که من دیوانه ام!
- تو نمی خواهی زن بگیری؟

- به هیچ وجه!
دکتر دستی به زلف های ژولیده اش زد و گفت:

در این صورت من حاضر نیس��تم به تو تصدیق بدهم. کسی که نمی خواهد زن 
بگیرد دیوانه نیست، بر عکس عاقل ترین اشخاص است.

اما هر وقت خواس��تی زن بگیری، آن وقت دنبال تصدیق بیا. آن وقت مسلم و 
واضح خواهد بود، که تو دیوانه شده ای...

راننده تاکس��ی گفت: » می دون��ی بهترین 
ش��غل دنیا چیه؟ « گفتم: » چیه؟ « گفت: 

»راننده تاکسی.« خندیدم.
راننده گف��ت: » جون تو... ه��ر وقت بخوای 
 می��ای س��رکار، هر وق��ت نخ��وای نمیای، 
هر مس��یری خودت بخوای میری، هر وقت 
دلت خواست یه گوشه می زنی بغل استراحت 
می کنی، هی آدم جدید می بینی، آدم های 
مختلف، حرف های مختلف، داس��تان های 
مختل��ف... موقع کار می تون��ی رادیو گوش 

بدی، می تونی گوش ندی، می تونی 
روز بخوابی ش��ب بری س��ر کار، 
هر کی را دوس��ت داری می تونی 

س��وار کن��ی، ه��ر ک��ی را 
دوس��ت نداری سوار 
نمی کن��ی، آزادی، 

راحتی. «
دی����دم راس����ت 
م�ی گوی���د. گفت�م: 
»خوش به حالتون.«

رانن��ده گف��ت: » حاال 
اگر گفت��ی بدترین ش��غل دنیا 

چیه؟ « گفتم: »چی؟« راننده گفت: 

»راننده تاکسی.«
بعد دوب��اره گفت: » جون ت��و... هر روز باید 
بری سر کار، دو روز کار نکنی دیگه هیچی تو 
دست و بالت نیست، از صبح هی کالچ، هی 
ترمز، پادرد، زان��ودرد، کمردرد، با این لوازم 
یدکی گرون، ی��ه تصادفم بکن��ی که دیگه 
واویال می شه، هر مسیری مس��افر بگه باید 
همون رو ب��ری، هرچی آدم 
عجیب و غریب هس��ت 

سوار ماشینت میشه، همه هم ازت طلبکارن، 
حرف بزنی یه جور، حرف نزنی یه جور، رادیو 
روش��ن کنی یه جور، رادیو روشن نکنی یه 
جور، دعوا س��ر کرایه، دعوا سر مسیر، دعوا 
سر پول خرد، تابس��تون ها از گرما می پزی، 
زمستون ها از س��رما کبود می شی. هرچی 

می دویی آخرش هم لنگی. «
به راننده نگاه کردم. راننده خندید و گفت: 

» زندگی همه چیش همین جوره. می ش��ه 
بهش خوب نگاه کرد، می ش��ه بد نگاه 

کرد. « 

بر سر سنگ مزارم بنويس
بر سر سنگ مزارم بنویس:

زیر این سنگ جواني خفته ست
با هزاران اي کاش

و دو چندان افسوس
که به هر لحظه عمرش گفته ست

بنویس:
این جوان بر اثر ضربه کاري مرده ست...

نه بنویس:
این جوان در عطش دیدن یاري مرده ست...

جلوي روز وفاتم بنویس:
روز قربان شدن عاطفه در چشم نگار

روز پژمردن گل فصل بهار
روز اعدام جنون بر سر دار

روز خوشبختي یار...
راستي شعر یادت نرود
روي سنگم بنویس:

آي گل هاي فراموشي باغ!
مرگ از باغچه کوچک مان مي گذرد داس به دست

و گلي چون لبخند مي برد از بر ما

بهترين شغل دنیا   نامزد و پدرجان عروس 
قسمت پايانی

 اگر انس��ان به قدرت بینایی عق��اب مجهز بود 
می توانست از طبقه دهم یک س��اختمان به راحتی 

یک مورچه را در طبقه همکف تشخیص دهد... 
 اگر در انگلستان تمبر ملکه را به صورت برعکس 

بر روی پاکت نامه بچسبانند زندانی می شوند.
 وقتی ادیسون مریض بوده است و در حال مرگ 
آخرین بازدم او را در یک لوله آزمایش ذخیره کردند 

و در شهر میشیگان آمریکا نگهداری می کنند. 
نوجوانان به طور میانگین 31 س��اعت از هفته را 
 با اینترنت کار می کنند و ۴ س��اعت از طول هفته را 

به انجام تکالیف مدرسه اختصاص می دهند. 
طبق تحقیقات انجام ش��ده م��ردان برای حفظ 
سالمتی روحی و جسمی خود باید ۲ شب در هفته را 

به خوش گذرانی با دوستان شان بگذرانند. 
 قدرت چشم های جغد 8۲ برابر دید انسان است. 

 افرا یکی از زیباترین پروانه های جهان است. 

پلیکان می تواند غذای بیش��تری را در منقارش 
نگه دارد تا در شکمش. 

 زادو ولد در موش ها به قدری س��ریع است که 
در عرض 18 ماه دو م��وش می توانن��د بیش از یک 

میلیون نواده درست کنند. 
 در آمریکا هر 13 دقیقه یک کتاب جدید منتشر 

می شود. 
جمعیت میمون ها در هند بال��غ بر۵۰ میلیون 

است. 
 در زیمباوه از هر ۵ نفر یکی مبتال به ایدز است. 

مسافرت سالمت مغز را افزایش می دهد و خطر 
حمله قلبی و افسردگی را کاهش می دهد. 

 عقرب می تواند تا ۶ روز نفسش را نگه دارد.
در سال19۵۰ مردم به طور متوسط 18 دقیقه 
 در روز می خندیدند، اکنون ما ۴ ت��ا ۶ دقیقه در روز 

می خندیم. 

 شادترین مردم کسانی نیستند که لزوما بهترین 
چیزها را داشته باشند، بلکه افرادی هستند که قدر 

امکاناتی را که دارند، می دانند. 
 از وام های بانکی دوری کنی��د و روی خودتان 
سرمایه گذاری کنید و همواره به یاد داشته باشید که: 
» پول، انسان ها را خلق نمی کند، بلکه انسان هاس 
 هس��تند که پول را خلق می کنن��د «، » زندگی را 

به سادگی خودتان زندگی کنید. «
 بر اساس حرف های دیگران عمل نکنید، فقط 
به آنها گوش کنید ولی هر چه را که احساس خوبی 

به آن دارید، انجام بدهید. 
 به دنبال پوشیدن یا داشتن برندها نباشید، بلکه 
آنچه را که در آن احساس راحتی می کنید خریداری 

کنید. 
 پول خود را روی چیزه��ای غیر ضروری خرج 
نکنید، بلکه روی چیزهایی سرمایه گذاری کنید که 

واقعا به آنها احتیاج دارید. 
در نهایت اینکه این زندگی شماست، پس چرا 
این فرصت را در اختیار دیگران قرار می دهید تا روی 

زندگی شما حاکم باشند؟
 در خاتمه این نکته که: » شادترین مردم کسانی 
نیستند که لزوما بهترین چیزها را داشته باشند، بلکه 
 اف��رادی هس��تند که ق��در امکانات��ی را ک��ه دارند 

می دانند. « 

۴- کاله بازی و ورژن های ديگر
وسايل مورد نیاز: کاله به تعداد میهمان ها

تعداد نفرات: سه نفر به باال
 نحوه ب�ازی: ماجرا از این قرار اس��ت که یا ب��ه اندازه 
میهمان ه��ای تان کاله تهی��ه می کنید ی��ا از آنها می 
خواهی��د هم��راه خودش��ان کاله بیاورن��د. در ابتدای 
میهمان��ی همگ��ی کاله ب��ه س��ر م��ی ش��وید و یک 
نف��ر را به عن��وان آغازگر مش��خص می کنی��د. زمانی 
ک��ه آغازگ��ر ب��ازی کاله��ش را ب��ردارد، بقی��ه هم 
 باید ای��ن کار را انجام دهن��د. آخرین نف��ری که کاله 
به س��ر مانده اس��ت، بازنده خواهدبود و با توجه به نظر 
جمع مجازات می ش��ود. نکته اساس��ی در این اس��ت 
که قرارنیس��ت فرآیند کالهبرداری به س��رعت اتفاق 
بیفتد و آغازگ��ر بازی تا انته��ای میهمانی فرصت دارد 
کالهش را بردارد. به همین خاط��ر انتخاب یک بحث 
سرگرم کننده یا چالش برانگیز می تواند بعد از دقایقی 

حواس میهمان ها را پرت کرده و حالتی شبیه یادم تو 
را فراموش ایجاد کند!

نس��خه جدید این بازی مخصوص آنهایی است که قرار 
است چند ساعتی را دور یک میز بنشینند و گپ بزنند. 
با این تفاوت که قرار است آغازگر بازی انگشت شستش 
را با کمترین میزان جلب توجه روی میز قرار دهد. بقیه 
هم باید این کار را ادامه دهند و آخرین نفری که از جمع 
عقب مانده، بازنده خواهدشد. مجازات این بار هم با نظر 
جمع و نظارت آغازگر از سبیل آتشین تا کالغ پر و امثال 

آن متفاوت خواهدبود!
جرزنی: اگر قرار اس��ت از کاله اس��تفاده کنید، قانون 
 »کوچک زیباس��ت« را اعمال کنید و سراغ کاله های 
ریزه میزه و تیره بروید که بود و نبودش��ان خیلی جلب 
توج��ه نمی کن��د. از ط��رف دیگر یک موض��وع خوب 
 برای بح��ث و پرت کردن حواس گروه در آس��تین تان 

داشته باشید و بعد از پنج دقیقه رو کنید.

زیبا وخواندنی  بازی های جالب در میهمانی های نوروزی

تاجر و میمون ها شیوانا

کاریکاتور )  درختکاری (

ضرب المثل

برای درک این ضرب المثل باید به سراغ نحوه 
آش��پزی در میان مردم قرقیز رف��ت که مانند 
آشپزی مردم دیگر کشورها نیز دارای آداب  و 

رسوم خاصی است.
یکی از محب��وب ترین غذاهای م��ردم قرقیز 
س��وپ » ش��ورپا « اس��ت. این غ��ذا در تمام 
مراسم ها از جمله جشن عروس��ی، تولد نوزاد 

و حتی عزاداری طبخ می شود.
 این غذا در قرقیزس��تان به ص��ورت متفاوت 
با دیگر کشورهای منطقه از جمله قزاقستان و 

مغولستان پخت می شود.

در تهیه این س��وپ تمام گوشت یک گوسفند 
را به همراه س��ر و پاهایش در یک قابلمه گرد 
موس��وم به » خازان « همراه با آب قرار داده و 
پس از ۴ ساعت جوش��یدن هر قسمت از این 
 گوش��ت ها را که ب��ه آن » اس��تقان « نامیده 

می شود به یک نفر از میهمانان می دهند.
هر قس��مت از گوس��فند را با توجه به حضور 
 میهمانان تقس��یم می کنند. ب��ه عنوان مثال 
در استان های شمالی قرقیزستان سر گوسفند 
به کوچک ترین فرد و در اس��تان های جنوبی 
برعک��س به ب��زرگان و اف��راد محت��رم تعلق 

می گیرد.
از جمله رسوم قرقیزها این که ۲ سر گوسفند 
نباید در یک قابلمه پخته شود زیرا برای مردم 

یک بدیمنی به ارمغان می آورد.
عدم قرار دادن ۲ س��ر در ی��ک قابلمه در حال 
حاضر یک��ی از رایج ترین ض��رب المثل های 
قرقیزی تبدیل ش��ده اس��ت به معنی این که 
۲ مدیر در یک مرکز و موسسه نمی توانند کار 
کنند و در صورت چنین اقدامی در این مراکز 

مشکالتی به وجود خواهد آمد.
معادل فارسی این ضرب المثل در زبان فارسی 
نیز هست که گفته می شود » آشپز که ۲ تا شد 

غذا یا شور می شود یا بی نمک. «

سر 2 گوسفند در يک ديگ نمی جوشد 
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اخبار کوتاه

 معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي اســتان از دســتگيري يك ســارق 
حرفه اي داخل خودرو و كشف 59 فقره سرقت خبر داد.

 ســرهنگ جهانگير كريمي گفت: پس از وقوع چندين فقره سرقت داخل 
خودرو در شهرستان شاهين شهر، شناسايي و دستگيري عامل و يا عوامل 
اين ســرقت ها در دســتور كار ماموران پليس آگاهي اين شهرستان قرار 

گرفت.
وي ادامه داد: ماموران پس از تشكيل پرونده و راه اندازي گشت هاي آشكار 
و پنهان، سرانجام يك ســارق را حين باز كردن درب يك خودروي پرايد 

دستگير كردند.
سرهنگ كريمي بيان داشت: اين سارق هنگامي كه با مستندات پليس روبرو 
شد به 59 فقره سرقت داخل خودرو در شهر شاهين شهر و اصفهان اعتراف 
كرد. اين مقام انتظامي اضافه كرد: در اين زمينه پرونده تشــكيل و متهم 

جهت سير مراحل قانوني به مراجع قضايي تحويل داده شد. 
معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي اســتان اصفهان در پايان به دارندگان 
وسايل نقليه توصيه كرد: اگر مجبوريد خودروي خود را در خيابان يا كوچه 
پارك كنيد، آن را به سيســتم هاي حفاظتي پيشــگيري از سرقت مانند 
دزدگير، سوئيچ مخفي و ... مجهز كنيد و وسايل گران قيمت و با ارزش خود 

را در داخل خودرو، روي صندلي و در معرض ديد قرار ندهيد.

جانشين فرمانده انتظامي استان از كشــف 43 هزار و 861 عدد انواع مواد 
محترقه غير مجاز خبر داد.

سرهنگ مراد جعفري بيان داشت: با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال 
و چهارشنبه آخر سال طرح برخورد با توزيع كنندگان مواد محترقه توسط 

پليس زنجان به مرحله اجرا درآمد.
جعفري افزود: ماموران پليس امنيت عمومي فرماندهي انتظامي اســتان 
زنجان با انجام كار اطالعاتي موفق شدند  پنج ســود جو كه اقدام به تهيه 

و توزيع مواد محترقه غير مجاز و خطر ناك مي كردند را شناسايي كنند.
اين مقام مســئول افزود: ماموران انتظامي متهمان را در شهرســتان هاي 
زنجان و ابهر دستگير كه در بازرسي از محل اختفاي آنان 43 هزار و 861 

عدد انواع مواد محترقه كشف وضبط كردند.
 جانشين فرمانده انتظامي استان زنجان با اشــاره به برخورد قاطع پليس 
با سودجويان و توزيع كنندگان مواد محترقه اذعان داشت: به استناد قانون 
 مجازات اســالمي هر گونه قاچاق ، خريد و فروش مــواد محترقه به طور 
غير مجاز جرم محســوب شــده و مرتكب آن به مجازات مندرج در قانون 

محكوم مي شود.
وي از شهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه فعاليت غير قانوني و 

موارد مشكوك مراتب را به پليس110 اعالم كرده و اطالع دهند.

رييس پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا به ارائه عملكرد پليس مبارزه با 
مواد مخدر در سال 94 اعالم كرد و گفت: خوشبختانه امسال 5۲5 تن 

انواع مواد مخدر توسط اين پليس كشف و ضبط شد. 
سردار علی مويدی رييس پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا در نشست 
خبری با اصحاب رسانه به ارائه گزارش عملكرد اين پليس در سال 94 
پرداخت و اظهار داشت: امسال در سايه همدلی و همزبانی توفيقات 
 بســيار خوبی در امر مبارزه با مواد مخدر داشــتيم كه اين توفيقات 

به صورت كمی و كيفی كامال مشهود و محسوس است.
رييس پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا به آمار كشفيات در سال جاری 
پرداخت و تصريح كرد: 4۲5 تن انواع مواد مخدر تا به امروز در اقصی 
نقاط كشور كشف و ضبط شده است كه نســبت به سال گذشته 14 

درصد افزايش كشفيات داشته ايم.
وی گفت: از اين مقدار مواد مخدر400 تن ترياك، 75 تن حشيش و 

موادی مانند هروئين، مرفين و ساير مواد مخدر بوده اند.
اين مقام ارشــد مبارزه با مواد مخدر كشــور با بيــان اين مطلب كه 
 بايد تمركز خود را در شرق كشور بيشــتر كنيم، اعالم كرد: به لحاظ 
هدفگذاری در استان سيستان و بلوچســتان كه خط مقدم مبارزه با 
مواد مخدر است توانستيم بيش از100 درصد كشفيات مان افزايش 
داشته باشد كه طبيعی اســت اگر در اين نقطه متمركز شويم هزينه 

نظام كاهش پيدا خواهد كرد.
ســردار مويدی به دســتگيری340 هزار نفر اشــاره و بيان داشت: 
 از اين تعــداد110 هزار نفر معتــاد و۲30 هزار نفــر ديگر قاچاقچی 

بودند.
وی گفت:۲80 هزار پرونده تا به امــروز در بحث مبارزه با مواد مخدر 
تشكيل شده و ۲ هزار و600 باند متالشی شده اند؛ همچنين هزار و10 

قبضه سالح از قاچاقچيان مسلح كشف  و ضبط شده است.
رييس پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا بــه هالكت 61 نفر قاچاقچی 
مسلح پرداخت و گفت: با رعايت مسائل حفاظتی و ايمنی و در سايه 
آموزش و تشكيل قرارگاه جهادی آموزش، آسيب های ناشی از اقدامات 
پليسی كاهش پيدا كرده و نزديك به70 درصد كاهش تلفات خودی 
 و ۲5 درصد كاهش مجروحين خودی از دســت قاچاقچيان را شاهد 

بوديم.
وی افزود: سال گذشته10 نفر در راه مبارزه با مواد مخدر به شهادت 

رسيدند كه امسال اين آمار به 3 نفر رسيد.
اين مقام ارشد مبارزه با مواد مخدر كشور به شناسايی و متالشی شدن 
190 آشــپزخانه توليد مواد مخدر صنعتی در كشور پرداخت و اعالم 
كرد: كاهش ۲5 درصدی را در اين زمينه شاهديم و اين خبر خوبيست 
چرا كه هر سال شــاهد افزايش متالشی شدن آشــپزخانه ها بوديم 
 و امسال شــاهد كاهش آنها و توانستيم با متالشــی شدن آنها توليد 

مواد مخدر صنعتی را به حداقل برسانيم.

دو خواهر دوقلوی گمشــده توانســتند به كمك 
تلگرام در بابل پس از 34 سال همديگر را مالقات 

كنند.
ســميرا از بندرگــز اســتان گلســتان و مريم از 
 شهرســتان بابل دو خواهر گمشــده ای بودند كه 
با تالش همسر ســميرا و طرح موضوع در تلگرام 

موفق به پيدا كردن هم شدند.
همسر يكی از خواهران دوقلو گفت: ما اهل گلستان 
شهرستان بندرگز هستيم، همسرم سميرا در كالس 
دوم ابتدايی توسط بچه های محل متوجه شد كه 
فرزند واقعی والدين خود نيست و خواهری دوقلو 

دارد. از آن موقع در جست وجوی خانواده اش بود.

از طريق تلگرام مطلب و عكســی از دوران كودكی 
و اكنون همسرم را گذاشتم و از همه خواستيم اگر 

اطالعی از خواهر او دارند، با ما تماس بگيرند. 
 بعد از مدتی زنی بــا من تماس گرفــت و عنوان 
 كــرد: همســر شــما شــباهت بســيار زيادی 
 به يكی از دوســتان من دارد كــه در بابل زندگی 

می كند.
بنابراين به بابل آمديم و با آن زن كه گفته می شد 
خواهر دوقلوی همســرم اســت، مالقات كرديم. 
با كمال تعجــب ديديم كه اين دو در بســياری از 
خصوصيت ها، رفتار، ســاعت و مكان تولد، شكل 

ظاهری و حتی گروه خون با هم شبيه هستند.

 کشف 59 فقره سرقت 
داخل خودرو در اصفهان

جلوگيري از توزيع 43 هزار عدد 
مواد محترقه 

تلگرام 2 خواهر را پس از 34 سال به هم رساند

رييس پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا؛
کشف 525 تن ا نواع مواد  مخد ر 

و متالشی شد ن 2۶۰۰ با ند در سطح کشور

 كارمنــد اخراجــی كه برای اجرای نقشــه ســرقت 
از گاوصندوق شــركت، نگهبان را كشته بود، با تاييد 

حكم مجازاتش به زودی قصاص می شود.
آذر سال 9۲ پس از گزارش قتل مردی در يك شركت 
در محله تهرانپارس اين پرونده تشكيل شد. با حضور 
ماموران در محل جنايت كه يك شركت بود، مشخص 
شد نگهبان شركت توســط افرادی به قتل رسيده و 
جسد وی در زمان مراجعه كاركنان به محل كارشان، 
در پشت ميز اتاقك نگهبانی و با دســتان بسته پيدا 

شده است.
بنابراين تالش برای شناسايی عامل يا عامالن جنايت 
آغاز شد. تحقيقات نشــان داد قاتل يا قاتالن با انگيزه 
سرقت گاوصندوق حاوی مبلغ40  ميليون تومان پول 
نقد وارد ساختمان شده و پس از كشتن نگهبان، قصد 

خارج كردن گاوصندوق با استفاده از يكی از خودروهای 
نيسان شركت را داشته اند كه به علت بزرگی و سنگينی 
گاوصنــدوق و با وجــود انتقال آن بــه داخل حياط 
شركت، موفق به اين كار نشده و محل را ترك كرده اند.

تجسس ها برای شناســايی قاتل آغاز شد و ماموران 
به يكی از كارمندان اخراجی اين شــركت كه به دليل 
 اعتياد از شــركت اخراج شــده بود، مظنون شــده و 
در نهايت موفق به دســتگيری اين مرد شدند و او را 

تحت بازجويی قرار دادند.
 وی در بازجويی هــا به قتــل اعتراف كــرد و گفت: 
» به خاطر اعتياد از شــركت اخراج شــده بودم. برای 
همين از ســه ماه قبــل تصميم به ســرقت از داخل 
 شركت گرفتم. تا اين كه روز حادثه همراه پسرعمه ام 
با موتورسيكلت به شــركت رفتيم. منتظر مانديم تا 

خيابان خلوت شود. بعد از ورود به حياط درحالی كه 
رضا بيرون شركت مراقب بود، متوجه شدم چراغ اتاق 
نگهبانی خاموش است. برای همين سراغ گاوصندوق 

رفتم. اما نگهبان بيدار شد و مرا ديد.
 برای همين مجبور شــدم او را به قتل برسانيم تا مرا 
لو ندهد. پسرعمه ام ضربه های مشت به او زد و من نيز 

گردن و گلوی او را فشار دادم تا ديگر از حركت افتاد.
 ما پس از قتل، گاوصندوق را از آنجا خارج و به زحمت 
به حياط شــركت منتقل كرديم، امــا هرقدر تالش 
كرديم، نتوانستيم گاوصندوق را داخل نيسان بگذاريم 
و تنها پس از برداشتن40  هزار تومان پول نقد داخل 
 يكی از ميزهای اتاق مالی، از شــركت بيرون آمديم و 

از محل دور شديم. «
با اعترافات اين مرد، پســرعمه اش نيز دستگير شد و 
به جرم خود اعتراف كرد. با اعترافات متهمان، پرونده 
آنها برای رسيدگی به شعبه 71 دادگاه كيفری استان 

تهران فرستاده شد.
پس از برگزاری جلسه محاكمه، قضات دادگاه متهم 
رديف اول را به قصاص و زنــدان و متهم رديف دوم را 
نيز به زندان محكوم كردند. حكم قصاص در ديوانعالی 

كشور تاييد و حكم حبس نقض شد.
اين بار متهم در شــعبه دهم دادگاه كيفری محاكمه 
 شــد كه با رد اتهام ســرقت مقــرون بــه آزار گفت: 
من قبل از ســرقت قتل را انجــام دادم و اتهام خود را 
قبول نــدارم و هيچ آزاری دركار نبــود. فقط نگهبان 
 را كشــتيم كه بــه همين دليل  به قصــاص محكوم

 شدم.
 قضات پــس از دفاعيات مــرد اعدامــی او را به دليل 
سرقت به ده ســال زندان و 74 ضربه شالق محكوم 
 كردند كه حكم مجازات در شعبه اول ديوانعالی كشور

 تاييد شد.

خبر

سرقت مرگبار گاوصندوق

ابالغ وقت رسیدگی
12/330 در خصوص پرونده کالسه 94-1547 خواهان شرکت تعاونی مصرف 
کارکنان آموزش و پرورش ناحیه 1 اصفهان دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 
46/820/000 ریال به طرفیت جواد عزیزی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخه 95/2/12 ساعت 9/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شــعبه واقع در خیابان ســجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپســتی 8165756441 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف:35027 شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/331 در خصــوص پرونده کالســه 941211 خواهان ابوالفضــل امیرخانی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه وجه چک به طرفیت حمید فرخــی تقدیم نموده 
است وقت رســیدگی برای روز یکشنبه مورخ 95/2/12 ســاعت 8صبح تعیین 
گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شــورای حل اختالف مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود.م الف:34990 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

12/332 در خصــوص پرونــده کالســه 94-1222 خواهــان نیلوفــر فرهنگ 
دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 27/700/000 ریال به طرفیت محمدعلی بیگی 
نبی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 95/2/13 ساعت 8/30 تعیین 
گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرســه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا 
– پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:35025 شعبه 32 حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

12/333 شماره ابالغیه:9410100352906811 شماره پرونده:9409980365900974 
شماره بایگانی شــعبه:941485 شاکی اسداله رضوانیان شــکایتی به طرفیت 
متهمین مجید کریملو و مجتبی احمدی به خواسته مشارکت در تخریب شیشه 
های منزل و درب الومینیومی و ورود به مسکن یا منزل دیگری به عنف و تهدید 
تقدیــم دادگاههای عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگی به 
شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )103 جزایی سابق( واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
3 اتاق شماره 337 ارجاع و به کالســه 9409980365900974 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1395/02/15 و ساعت 10:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن متهمین و درخواست شــاکی و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا نامبردگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:35077 شعبه 

103 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )103 جزایی سابق(

ابالغ وقت رسیدگی
12/334 در خصــوص پرونــده کالســه 1234/94 خواهــان مهــدی عبدالهی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت غالمحســین زنگنه تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 95/2/15 ســاعت 17 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شــماره 2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:35030 شعبه 27 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/335 در خصــوص پرونــده کالســه 1139/94 خواهان فرشــید مســیبی 
دادخواســتی مبنی بر الزام به طرفیــت مهناز کمائی تقدیم نموده اســت وقت 
رسیدگی برای روز شنبه مورخ 95/2/18 ساعت 16 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:35031 شعبه 27 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/336 در خصوص پرونده کالسه 2057/94 خواهان میالد صدری دادخواستی 
مبنی بر مطالبــه به طرفیت محمدعلی قاســمی نژاد تقدیم نموده اســت وقت 
رســیدگی برای مورخ 95/2/18 ســاعت 11 تعیین گردیده اســت بــا توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شــماره 2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:35007 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

 12/337 در خصــوص پرونــده کالســه 2076/94 خواهــان حامد نفیســی با 
وکالت مسعود شریفی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت ابوالفضل رنجبر 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/2/18 ساعت 10 تعیین گردیده 
 اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر

 ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از 
 وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شــورای حل اختالف مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود.م الف:35005 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

12/338 در خصوص پرونده کالسه 886/94 خواهان طاهره قاسمی دادخواستی 
مبنی بر انتقال پالک 29929 به طرفیت طاهره ملکوتــی – احمدرضا فرهنگ – 
اسماعیل ترخانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 95/2/19 ساعت 
4/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا 
– پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 

ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:35043 شعبه 22 حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

12/339 شماره ابالغیه:9410100350111607 شــماره پرونده:9409980350101016 
شماره بایگانی شــعبه:941182 خواهان مصطفی سرچشــمه دادخواستی به 
طرفیت خوانده حمیدرضا عقیلی به خواسته اعتراض به عملیات اجرایی )موضوع 
مواد 146و147 قانون اجرای احکام مدنی( تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 333 ارجاع و به کالسه 9409980350101016 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/02/20 و ساعت 12:30 تعیین شده است 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد.م الف:35071 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
12/341 در خصوص پرونده کالسه 758/94 خواهان بهمن صادقی دادخواستی 
مبنی بــر مطالبه وجه به طرفیت ســیامک ارشــادی تقدیم نموده اســت وقت 
رسیدگی برای مورخه 95/2/20 ســاعت 5عصر تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – 
روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:34967 شــعبه 42 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/343 در خصوص پرونده کالسه 941533 خواهان مجتبی هنری فرد با وکالت 
نفیسه مستقل دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک به طرفیت فردین اصالنی 
فرزند منصور تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای مورخ 95/2/21 ساعت 9 
تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود.م الف:35008 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

12/344 شــماره ابالغیه:9410100351113362 شماره پرونده:9409980351100725 
شماره بایگانی شعبه:940803 خواهان محمدرضا شــماعی زاده دادخواستی 
به طرفیت خوانده علی معصومی به خواســته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و 
مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 11 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 356 ارجاع و به کالسه 9409980351100725 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/02/22 و ساعت 12:00 تعیین شده است 

به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواســت خواهان/شــاکی و به 
تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.م الف:35079 شعبه 11 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/345 در خصوص پرونده کالسه 2085/94 خواهان مریم پورکیان دادخواستی 
مبنی بر انتقال ســند به طرفیت محمدرضا فالمرزی تقدیم نموده اســت وقت 
رســیدگی برای مورخ 95/2/22 ســاعت 10 تعیین گردیده اســت بــا توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شــماره 2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:35006 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
احضار متهم

12/346 شماره ابالغیه:9410100354407700 شماره پرونده:9209980362600926 
شماره بایگانی شعبه:921068 محاکم کیفری دو دادگستری شهرستان اصفهان 
در پرونده کالسه 9209980362600926 برای شــکایت سجاد زمانی علیه مهدی 
عزیزی فرزند علی به اتهام تخریب و تهدید و توهین به اشخاص عادی و ضرب 
و جرح عمدی تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع 
و وقت رسیدگی برای مورخه 1395/02/23 ساعت 10:00 تعیین گردیده است. با 
عنایت به مجهول المکان  بودن وعدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات ماده 
344 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک 
نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر 
گردد بدیهی اســت در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به 
عمل خواهد آمد. م الف:35063 شــعبه 118 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )118 

جزایی سابق(
آگهی ابالغ اخطاریه ممنوع الخروجی 

شماره پرونده:139404002127000077/1 شماره بایگانی پرونده:9400109 شماره 
ابالغیه:139405102127000945 بدینوسیله به آقای اصغر آقاخانی فرزند محمود 
به شماره شناسنامه 136 صادره از شهرضا متولد 1353/06/01 به شماره ملی 
1199149810 که طبــق آدرس متن قرارداد و تقاضانامه صدور اجراییه ســاکن: 
شهرضا – خیابان 45 متری کوی شهید دوستی و آقای تورج طیاره فرزند فیض 
اله به شماره شناســنامه 173 به شــماره ملی 1199166464 متولد 1355/02/06 
صادره از شهرضا که طبق آدرس متن سند و تقاضانامه صدور اجراییه ساکن: 
شــهرضا – ترمینال کامیونداران که طبق اعالم مامور اداره پست در آدرسهای 
مذکور مورد شناسایی واقع نگردیده اید ابالغ می گردد در موضوع پرونده اجرایی 
به شماره بایگانی 9400109 له مدیریت شعب بانک سپه منطقه اصفهان و علیه 
شما بنا به درخواســت بستانکار شــما ممنوع الخروج از کشور گردیده اید این 
آگهی یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان جهت ابالغ به شــما درج و 

منتشر می گردد. یوسفیان – مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا
اصالحیه )مجمع عادی(

پیرو آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی شرکت بهین پودر سپاهان )سهامی 
خاص( که در تاریخ 94/10/22 منتشر گردیده که اشتباها مورخه 94/10/23 اعالم 
گردیده  به مورخه 94/12/27 واقع در اصفهان - خیابان آبشار سوم - کوی الهیه 

- کوی صدری - پ11 تشکیل می گردد بدین شرح اصالح می گردد.



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

پيامبر صلى اهلل عليه و آله:
 هر كس مشــتاق بهشــت اســت، بــراى انجام 

خوبى ها سبقت مى گيرد.
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معرفی کتاب

کتاب » فلسفه فقه « جلد اول و دوم به کوشش» حسینعلی بای « را » انتشارات 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی « چاپ و روانه بازار نشر کرده است.

 فلســفه فقه که به تحقیق درمبانی نظری و تحلیلی فقــه، موضوع، محمول، 
مسایل، مبادی، مقدمات، غایات و شــیوه های روش شناختی فقه و ارتباط آن 
با علوم و پدیده های دیگر می پردازد، حوزه ای است برای ارائه مباحث بنیادین 

راجع به فقه که دارای تاثیرات فراوانی بر مباحث درون فقهی است.
نظر به تاثیری که فلسفه فقه می تواند بر مدیریت تحول، تطور، توسعه، عمیق 
 و تکامل فقه و همچنین روند اجتهاد و شــکوفاتر شــدن فقه پویای جعفری 
 داشــته باشــد، اولین جلد از مجموعه مقاالت فلســفه فقه با مباحثی نظیر: 
» فلســفه فقه «، » چیستی فلسفه فقه «، » گفتمان فلســفه فقه «، » جایگاه 
تساهل و تسامح در قوانین حقوقیـ  اجتماعی اسالم «، » عرفی و عقالیی بودن 
زبان دین در حوزه تشریع و تقنین «، » بررسی ساختار فقه «، » عوامل پویایی 
فقه «، » نقد نظریه حداقلی در قلمرو فقه اسالمی «، » مذاق شریعت «، » استناد 
فقهی به مذاق شریعت در بوته نقد «، » ثبات شریعت و مدیریت دگرگونی های 
اجتماعیـ  اقتصادی «، » تبیین نظریــه منطقه  الفراغ «، » منابع فقه در قرآن 
کریم «، » درآمدی بر مبانی کالمی استنباط از قرآن «، » تبعیت یا عدم تبعیت 
احکام از مصالح و مفاســد واقعی «، » امکان فهم مصالح و مفاســد مورد نظر 
شارع«، » سنت پژوهی «، » نقش سنت در حجیت فهم ظواهر کتاب «،» اصل 

اولی در گفتار و رفتار معصوم )ع( «، » تاملی در حجیت خبر موثق «، است.
دومین جلد از مجموعه مقاالت فلســفه فقه با مباحثی نظیر:» فقه و مالکات 

احکام «، » گستره کارکرد و کاربرد عقل در تفهم و تحقق دین «، » استصالح 
در فقه امامیه «، » درآمدی بر جایگاه مصلحت در فقه «، » نظرات کارشناسانه 
فقیه در موضوعات احکام «، » مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق«، 
» کشف و اجرای شریعت در روابط اجتماعی «، » رابطه اجتهاد و مسئله  تعدد 
قرائت ها از دین «، » فقــه و عقل «، » فقه و عرف «، » فقــه و اخالق «، » فقه 
و قانونگذاری «، » فقه و حقوق بین الملل «، » بررســی انتقادی مقایســه فقه 

اسالمی و بینش هرمنوتیکی « است.

 فلسفه 
فقه

 

آشپزی

گوناگون

    

مواد الزم برای تهيه شــامى نارنجى: عدس قرمز 125 گــرم، پیاز 1 
عدد، هویچ ریز رنده شــده250 گرم، پنیر چدار رنده شــده100 گرم، آرد 

سوخاری150 گرم، کنجد 35 گرم، تخم مرغ 2 عدد.

طرز تهيه شامى نارنجى:
عدس را با دو لیوان آب بگذارید بپزد تا نرم شــود. هر از گاهی هم بزنید که 
 ته نگیرد. اگر آب آن کم شــد به آن آب اضافه کنید. ولی در نهایت نباید آب 
داشته باشد. بگذارید سرد شود. حاال با پیاز رنده شده و هویج رنده شده و چدار 
رنده شده و40 گرم از آرد سوخاری و نمک و فلفل آن را میکس کنید. مخلوط 
کامال نرمی به دست می آید ولی آنقدر خمیری نیست که بتواند به تنهایی 
 فرم خودش را حفظ کند.کنجد و آرد سوخاری را مخلوط کنید و تخم مرغ ها

را هم با 2 قاشق غذاخوری آب داخل یک کاسه بزنید تا یکنواخت شود.
  با یک قاشــق غذاخوری، یک قاشــق از مخلوط، کف دســت تان بریزید و 
 گلولــه اش کنید. ) اگر دســت تان را مرتــب خیس کنید، به دســت تان 
 نمی چســبد. ( و بعد داخل تخم مرغ و بعد هم داخل کنجد بغلطانید. کمی 
با کف دست به آن فشار بدهید که پهن شود. همه را داخل یک سینی که کاغذ 
 روغنی کف آن گذاشتید، بچینید و برای نیم ســاعت داخل فریزر بگذارید. 
می توانید در همین مرحله چند تا چند تا داخل زیپ الک بسته بندی کنید 
و فریز کنید، برای هر موقع که عجله داشتید و وقت غذا پختن ندارید. ) خیلی 
راحت از فریزر در بیاورید و مســتقیما داخل روغن داغ ســرخ کنید و نوش 
جان کنید. ( حاال با روغنی که حسابی داغ شده، روی حرارت متوسط سرخ 
 شــان کنید. هر طرف 3 دقیقه، تا زمانی که طالیی شوند. نارنجی شدن این 
کلوچه های نارنجی به خاطر نارنجی بودن هویج، نارنجی بودن عدس قرمز، 

نارنجی بودن پنیر چدار و باالخره نارنجی بودن کنجد تست شده است.

وقتی اسم موزه را می شنویم چیزی که به ذهن مان می آید نقاشی های 
هنرمندان مشهور یا مومیایی های مصری است. این موارد چیزهایی ا ست 

که به نظر ما طبیعتا جایگاه آن ها موزه هاست.
مثل همیشه ما عالقه مند به دیدن اشــیا عجیب در موزه ها هستیم، اما 

لیستی که در اینجا وجود دارد چیزی فراتر از موارد عجیب است.
موزه دستمال مرطوب در ميشــيگان: دلیل اینکه اصال چرا کسی 
باید دســتمال های مرطوب را جمــع کند و مخصوصا اینکــه چرا باید 

موزه ای در این مورد ایجاد شود، برای ما هم معلوم نیست. تاریخ دستمال 
مرطوب های اولیه این موزه به 1963 برمی گردد.

موزه تيمارســتان در ویکفيلد بریتانيا: انتظار دیدن چه چیز های 
جالبی را در موزه بیماران روانی دارید؟ خوب دیدن دیوارهای ســلول 
آن ها که با پدهاب مخصوصی پوشیده شده است در نوع خود جالب است. 
البته در آن وسایلی هم از یک تیمارستان در سال 1818 موجود است. 
به نظر می رسد اگر زیاد حال مساعدی ندارید، این مکان جای مناسبی 

برای رفتن باشد.
موزه دستگاه دیاليز در سياتل واشنگتن: دستگاه هایی که در این 

موزه وجود دارند مربوط به سال1940 می شود.
موزه وسایل جادوگری در کورنوال بریتانيا: این موزه از سال 1951 
بوده و مدعی داشتن بیشترین و ترسناک ترین لوازم مورد نیاز جادوگران 

است.
موزه تاریخ تدفيندر هوستون تگزاس: شعار این موزه این است »هر 
روز روی زمین، روز خوبیســت.« در اینجا وسایلی که در مراسم تدفین 
افراد مشهور و ثروتمند استفاده شده از سال1900 جمع آوری شده است.

موزه در توالت فرنگى در سنت آنتونيو تگزاس: در اینجا می بینیم 
طراحی روی سرپوش توالت فرنگی ها هم نوعی هنر محسوب می شود. 
 فردی که این موزه را برپا کرده فردی90 ســاله اســت کــه احتماال از 

حس طنز قوی برخوردار بوده  است.

شامى نارنجى

موزه های عجيب و غریب 
که تصورش دشوار است

خانه داری
 تمیز کردن دیوارها به خاطر مســاحت زیاد و ارتفاع بلندشان همواره کار سختی 
به نظر خواهد آمد. اما به هر حال حداقل سالی یک بار را باید به تمیز کردن همه 
دیوارها و سقف اختصاص داد. البته توصیه می کنیم هرچند گرد وخاک و دوده را 
نمی توان هر روز تمیز کرد؛ اما همواره لکه هایی که روی دیوار و مخصوصا اطراف 
کلیدها و پریزها می بینید، تمیز کنید. در این نوشته محلول هایی برای تمیز کردن 

دیوارها معرفی کرده ایم.
 نحوه تميز کردن دیوار:

ابتدا تمام وسایل نزدیک دیوار را جمع کنید، تابلوها را بردارید و پنجره ها را باز کنید. 
بعد با برس دسته بلند دیوارها را گردگیری کنید.

 لکه های مداد رنگی بچه ها روی دیوار را به وســیله یک مســواک کهنه و کمی 
خمیر دندان پاک کنید.

– لکه های مداد آرایشی یا مداد شمعی را با پنبه آغشته به روغن بچه پاک کنید.
– شوره و سفیدک روی کاشــی و ســرامیک را می توان با مالش دادن یک تکه 

لیموترش یا دستمال آغشته به سرکه روی سطح مورد نظر از بین برد.
– واکس اتومبیل، تمیز کننده خوبی برای کاشی است. آن را به کار گیرید و پیش 

از خشک شدن با دستمال نرم مالش دهید.
– برای پاک کردن لکه از روی آجر، سطح مورد نظر را با آجر مشابه دیگر بسایید یا 

از تکه ای سنباده نرم کمک بگیرید.
اگر رنگ دیوار یا کاغذ دیواری قابل شســت و شو اســت محلول آب ولرم و پودر 
ماشین لباس شویی را با اســفنج یا یک کهنه نرم روی دیوار بکشید و با دستمال 

تمیز پاک کنید.
 هر بار قســمت کوچکی از دیوار را تمیز کنید )حداکثر نیــم متر مربع(. مرز بین 

دو قسمت تمیز شده را نیز هر بار تمیز کنید تا لکه به جا نماند.

بهترین روش تميز کردن دیوارها)1(

نوروز ایامی اســت که اوج سفرهای مردم به شــهرهای مختلف ایران آغاز 
می شود.

هر فردی که قصد سفر به مکانی داشته باشــد، با توجه به مالک های سفر 
مانند اقامت، خرید، تفریح و... شهری را برای سفر انتخاب می کند.

حال چیزی  که باید به آن توجه و تامل کرد این است که هزینه  سفر به چه 
شهرهایی به صرفه تر از دیگر شهرهاست؟

کشوری مثل ایران که دارای تمدن و فرهنگ چشمگیری است، شهرهای 
کوچک و بزرگ بســیاری دارد که در آن ها شــاهد جاذبه های گردشگری 
هستید. هر کدام از این شهرها ســوغاتی و صنایع دستی مخصوص به خود 

را دارد.
 نکته ای که باید به آن توجه کرد این اســت که از بین این شهرها کدام یک 
در این ایام کم ترین هزینه را برای مسافر رقم می زند و به عنوان شهر ارزان 

می توان از آن اسم برد.
بوشهر

بوشهر، شهریست که دارای جاذبه های دیدنی بسیاری است که از جمله  آن 
می توان به موزه رییس علی دلواری، قلعه نصوری، رافائل، ســحانتیر، گنبد 

نمکی جاشکف موزه  دریانوردی خلیج فارس و ری شهر اشاره کرد. 
 سوغاتی های زیادی در این شهر است که خرما، ارده، حلوای سنگک، خارک 
پخته، ماهی از جمله آن هاست. هزینه  ســفر 3 تا 4 روزه به این شهرستان 

حدود900 هزار تومان است.

بروجرد
بروجرد شهر دیگری  اســت که دارای جاذبه هایی همچون پل قلعه حاتم، 

گلدشت، روستای دره صیدی، کرکیخان و موزه  مردم شناسی است. 
کلوچه روغنی، نان گوشــه ای و خشــکبارها از جمله ســوغاتی های این 
شهرستان است. برای سفر به این شهرســتان فقط500 تا600 هزار تومان 

کافی است.
 تفرش

تفرش شــهری زیبا که دارای جاذبه های طبیعی بســیاری اســت. از این 
جاذبه های گردشگری می توان به آبشار قطره باران، روستای خانک، روستای 
طالد، آب انبار بلور، چشمه آب معدنی گراو، مســجد جامع شش ناو و غار 
امجک اشاره کرد. از سوغات این شهرستان، گردو، بادام، نان تندی، شیرینی 

خانگی و عسل را می توان نام برد.
در این شهرستان افراد نامور و معروفی همچون پروفسور حسابی و پروفسور 
سحابی زیسته اند. شما تنها با700 تا800 هزار تومان می توانید به این مکان 

زیبا سفر کرده و از آنجا دیدن کنید.
کاشان

کاشان شهر گل و گالب است که جاذبه هایی همچون مسجد جامع، مسجد 
آقا بزرگ، آتشکده نیاســر، غار تاالر، کاروانسرای مرنجاب، باغ و حمام فین  

را دارد.  
از سوغات این شهرستان می توان به کلوچه، گالب و روغن نباتی اشاره کرد. 
 هر مســافری در ایام نوروز با هزینه 500 تومان می تواند از این شهرســتان 

به مدت 3تا 4 روز دیدن کند.

محالت
محالت از دیگر شهرهایی است که به شهر گل معروف است. مردم با هزینه ای 

حدود600 هزار تومان می توانند از این شهرستان دیدن کنند.   
 چشمه  آبگرم، ســتون های خورهه، آتشکده  آتشــکوه، قلعه  آقاخان و غار 
آزادخان از جمله جاذبه های این شهرستان است. از مراسم های دیدنی این 

شهرستان اهواهو است. سوغاتی محالت حلواشکری و حلوا ارده است.
سرعين

سرعین دیگر شهرستانی است که دارای جاذبه هایی همچون آبگرم، سبالن، 
بش باجیالر و گاومیش گلی، دهکده  صخره ای باســتانی، بندر کلخوران و 

پیست اسکی است.  
سوغات معروف این شهر عســل و حلوای سیاه است. شــما با800 تا900 
 هزار تومان می  توانید یک ســفر 3 تا 4 روزه در ایام نوروز به این شهرستان 

داشته باشید. 
تویسرکان

تویسرکان، شهرســتانی کوهستانی اســت که دارای جاذبه های تاریخی و 
طبیعی بسیار است. شما در این شهرستان می توانید از مکان هایی همچون 
حیقوق نبی، قلعه  اشتران، حمام زرمان، باغوا و سیراب، درخت3000 ساله  

چنار و بازارها دیدن کنید. 
 هرکسی که قصد سفر به این شهرستان را داشته باشد، با400 تا500 هزار 

تومان می تواند به مدت 3 تا 4 روز از این شهر دیدن کند.
نوش آباد

نوش آباد شــهری زیباست که در اســتان اصفهان واقع شــده است. شهر 

زیرزمینی اویی در این شهرســتان واقع شده اســت. معماری بی نظیر این 
شهرستان  هر فردی را مجذوب خود می کند.

جاذبه هایی همچون پل اسحاق آباد، قلعه  خشــتی فرزین، بقعه  رقیه بانو، 
 آب انبار چاله ســی، مرکزی، دربریــگ و زیارتگاه فیض آباد این شــهر را 
دیدنی تر کرده است. صنایع دستی این شهرستان زبانزد خاص و عام است. 

از این صنایع می توان  به جوالبافی اشاره کرد.
بندر خارک

بندر خارک از دیگر شهرهای دیدنی و گردشگری کشورمان است.
صخره  کند و نرده های سنگی و قرار گرفتن بندر در کنار دریای خلیج فارس 
از جاذبه های این شهرستان است. یکی از ویژگی های بندر خارک وجود آب 
شیرین فراوانش است. شما با900 هزار تا یک میلیون تومان می توانید سفری 

پرخاطره به این شهر داشته باشید.
طارم

طارم از دیگر شهرستان هایی است که در آن جاذبه های طبیعی بسیار است 

این شهرستان دارای جاذبه هایی همچون آتشــکده های تشویر، سانسیز، 
پیرچم، قوهیجان، قلعه های سمیران، آبشــار هشترخان و باغ های سرسبز 

و زیبا است. 
سوغاتی های این شهرستان شامل برنج، ســیر، انار، زیتون، طالبی، انجیر، 
فندق و.. هستند. شما برای سفر به این شهرســتان تنها700 تا800 هزار 

تومان هزینه می کنید.

کم هـزینه  ترین شهـرهای ایـران در نـوروز
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