
W W W . Z A Y A N D E R O U D . C O M

با صدور حکمی؛

رهبر انقالب حجت االسالم 
رییسی را به تولیت آستان قدس 

منصوب کردند
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جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح 
با بیان این مطلب که فروش خدمت سربازی در سال 

۹۵ صحت ندارد، اعالم کرد: در سال ۹۵ بحث...

مهــدی بقایــی، مدیرعامل ســازمان زیباســازی 
شهرداری اصفهان در نشســتی با خبرنگاران که به 

منظور معرفی 60 پروژه زیباسازی آماده ...

سقوط قیمت نفت و طوالنی شدن زمان افت قیمت ها 
سبب شده است که شماری از شرکت های آمریکایی 

تولیدکننده نفت شیل که به عنوان...

فروش سربازی در سال ۹۵ 
صحت ندارد

 طرح جامع نور در اصفهان
 کلید می خورد

عقب نشینی رقیب اوپک از 
بازار نفت

هم نشینی میراث ملموس و ناملموس در آستانه بهار؛

نوروزگاه ،زینت بخش چهلستون می شود
2

3

رییس جمهور بــا تاکید بــر اینکه باید بــه امنیت 
کشورمان افتخار کنیم، گفت: ما باید از همه قهرمانان 
سپاه، بسیج، ارتش، نیروی انتظامی و دستگاه های 
اطالعاتی مان تشــکر کنیم که ایــن امنیت و ثبات 
 را در ســایه تالش و فداکاری آنان شــاهد هستیم. 
حجت االسالم حســن روحانی در بیست و پنجمین 
سفر اســتانی خود در جمع مردم یزد اظهار داشت: 
ســالم بر نگین کویر ایران. ســالم بر مردمی که در 
همه صحنه ها افتخار و حماســه آفریدند. ســالم بر 
شهید محراب آیت اهلل صدوقی. سالم بر مرد اخالق 
 و ادب ســید روح اهلل خاتمی. رییس جمهور افزود:  
سالم بر شهیدان و دالوران و قهرمان تیپ الغدیر یزد. 
سالم بر شهید منتظر قائم و همه شهیدان این دیار. 
سالم بر جوانان غیور و حماســه آفرین استان یزد. 
ســالم بر دیار گفت وگوی تمدن ها. وی خطاب به 
مردم یزد گفت: شما در سال ۵۴، ۵6 و ۵۷ در انقالب 
اسالمی کارهای بزرگی کردید. شما مردم یزد بعد از 
قم و تبریز، سومین ســتون تحرک انقالب اسالمی 
در فروردیــن ۵۷ بودید. روحانی ادامــه داد: من در 
فروردین ۵۷ در یزد بودم و دالوری های شــما را از 
نزدیک دیدم. من قهرمانی های تیپ الغدیر یزد را در 
عملیات های مختلف و به ویــژه در عملیات خیبر از 

نزدیک شاهد بودم...

ایران در مرکز منطقــه ای قرار گرفته کــه پیرامونش 
بزرگ تریــن ذخایر انــرژی جهان جای گرفته اســت. 
خاورمیانه، دارنده بزرگ ترین منابع نفتی جهان به شمار 
می رود،  به گونه ای که تخمین زده می شــود، حدود 60 

درصد از کل ذخایر نفتی دنیا در خاورمیانه قرار دارد.
براساس گزارش ها، از مجموع کل 12۵8 میلیارد بشکه 
ذخایر نفت خام در سال 2008، بالغ بر ۷۵۴/1 میلیارد 
بشکه در منطقه خاورمیانه و ۵03/۹ میلیارد بشکه در 
دیگر مناطق نفت خیز جهان قرار گرفته است. همچنین 
در شمال ایران، حوزه بزرگ نفت و گاز دنیا یعنی منطقه 
قفقاز جــای دارد. منطقه آســیای مرکــزی نیز قطب 
 بزرگ انرژی جهان را تشــکیل می دهد. از سوی دیگر، 
بزرگ ترین بازار مصرف انرژی دنیا نیز اطراف ایران قرار 

گرفته است. منطقه شبه قاره ...

انتخابات ۷  اسفند رای
 به عقالنیت، منطق و امید 

به آینده بود

ایران، قطب ترانزیت انرژی 
درخاورمیانه
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 به گللزارش مهللر، حضللرت آیللت اهلل خامنلله ای رهبر معظللم انقللاب اسللامی در حکمی 
»حجت االسام سیدابراهیم رییسللی« را به تولیت آسللتان قدس رضوی علیه السام منصوب 

کردند. متن حکم رهبر انقاب اسامی به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

 جناب حجت االسللام آقای حللاج سللید ابراهیم رییسللی دامت برکاتلله، اکنون کلله جناب 
حجت االسام و المسلمین آقای طبسی رحمه اهلل علیه پس از سال ها تاش مخلصانه و موفق 
 در خدمتگزاری به بارگاه مبارک و منور حضرت علی بن موسللی الرضا علیه آالف التحیه و الثناء 
 به سللرای باقی شللتافته و در جوار مضجع شللریف آرمیده اند، جنابعالی را که خود نشأت یافته 

  آن دیار پر برکت، و برخللوردار از صاح و امانت و کارآزموده در مدیریت های کان می باشللید، 
به تولیت آن آسللتان نورانی و مقدس منصوب می کنم و توجه آن جنللاب را به نکاتی معطوف 

می دارم:
۱-خدمتگزاری آسللتان قدس رضوی، افتخار معنوی بزرگ و زمینه  بهره مندی از روحانیت آن 
خورشید فروزان و تقرب به ساحت والیت آن مهر درخشان است. این فرصت کم نظیر را مغتنم 
بشمارید و همه  توش و توان خود را مصروف آن سازید و سرمایه های معنوی را که بحمداهلل از آن 

برخوردارید، در پرتو آن افزایش دهید.
۲-خدمت به زائران آن بارگاه مقدس به ویللژه ضعفا و نیازمندان را از رؤس برنامه های خود قرار 

دهید.
۳-خدمت به مجاوران و به ویژه مستمندان و مستضعفان وظیفه  دیگری است که شایسته است 

به آن اهتمام ورزید.
۴-آستان قدس ظرفیت فرهنگی عظیمی اسللت که می تواند در فضای عمومی کشور و جهان 
اسام اثرگذاری کند؛ شایسته اسللت با کمک خبرگان فرهنگی، بیشترین بهره از این ظرفیت 

کم نظیر در ترویج معارف قرآنی و مکتب اهل بیت علیهم السام گرفته شود.
۵-مجموعه  فضاها و بناهای آسللتان قدس گنجینه  منحصر به فردی از هنر معماری اسامی و 
ظرایف و لطایف علمی و هنری پر مضمون ملت ایران اسللت؛ نگهللداری و نگهبانی از این موزه  
عظیم که در زمان تولیت فقید به نزدیک ده برابر گذشللته ارتقا یافتلله از جمله وظایف بزرگ و 

شایسته توجه است.
 ۶-حفاظللت از موقوفللات و بهره گیللری بهینلله از آن در مصللارف خللود کلله متولللی فقید 
 بللدان اهتمامی ویژه داشللتند و به ویللژه بهره مند سللاختن تهیدسللتان نقاطی از کشللور که 
 آن موقوفللات در آن قرار دارند، بر حسللب گنجایللش وقفنامه هللا نیز وظیفه  بللزرگ دیگری 

است.
۷-سامان بخشیدن به بنگاه های اقتصادی و خدماتی آستان قدس رضوی و انضباط قانونی آنها 

نیز باید همواره مد نظر بوده از آن غفلت نشود.
بار دیگر جنابعالی را به استمداد از انوار مقدسه  آن مضجع روحانی که بی شک به توفیق در انجام 
این وظایف کمک شایانی خواهد کرد و نیز به نکته های ۲ و ۳ توصیه می کنم و رحمت و مغفرت 
و رضوان الهی را برای متولی فقید سعید که در مدیریت و پیشرفت این دستگاه عظیم سعی وافر 
و خالص مبذول داشتند مسألت می نمایم و توفیق جنابعالی و همه خدمتگزاران آن آستان رفیع 

را همراه با تشکر از زحمات آنان از خداوند متعال خواستارم.
والسام علیکم و رحمه اهلل

سید علی خامنه ای۱۷/ اسفند ماه/ ۱۳۹۴

با صدور حکمی؛

 رهبر انقاب حجت االسلام رییسی را 
به تولیت آستان قدس منصوب کردند

رییس جمهللور با تاکیللد بر اینکلله باید بلله امنیت 
کشورمان افتخار کنیم، گفت: ما باید از همه قهرمانان 
سپاه، بسللیج، ارتش، نیروی انتظامی و دستگاه های 
اطاعاتی مان تشکر کنیم که این امنیت و ثبات را در 

سایه تاش و فداکاری آنان شاهد هستیم.
حجت االسام حسللن روحانی در بیست و پنجمین 
سللفر اسللتانی خود در جمع مردم یزد اظهار داشت: 
سام بر نگین کویر ایران. سام بر مردمی که در همه 
صحنه ها افتخار و حماسلله آفریدند. سام بر شهید 
محراب آیت اهلل صدوقی. سللام بر مرد اخاق و ادب 

سید روح اهلل خاتمی.
رییس جمهور افزود:  سام بر شللهیدان و دالوران و 
قهرمان تیپ الغدیر یزد. سام بر شهید منتظر قائم و 
همه شهیدان این دیار. سام بر جوانان غیور و حماسه 
آفرین استان یزد. سام بر دیار گفت وگوی تمدن ها.

وی خطاب به مردم یزد گفت: شللما در سال ۵۴، ۵۶ 
و ۵۷ در انقاب اسامی کارهای بزرگی کردید. شما 
مردم یزد بعد از قم و تبریز، سللومین سللتون تحرک 

انقاب اسامی در فروردین ۵۷ بودید.
روحانی ادامه داد: من در فروردین ۵۷ در یزد بودم و 
دالوری های شما را از نزدیک دیدم. من قهرمانی های 
تیپ الغدیر یزد را در عملیات های مختلف و به ویژه در 

عملیات خیبر از نزدیک شاهد بودم.
رییس جمهور، یللزد را دار ایمان، جهللاد، فداکاری، 
کوشش و عشق به انقاب نامید و گفت: بزرگ ترین 
استادهای من در حوزه علمیه قم از دیار یزد بوده اند.

وی افزود: من افتخار می کنم شللاگرد اسللتاد بزرگ 
 حوزه آیللت اهلل العظمی سللید محمد محقللق داماد
  بللوده ام. مللن شللاگرد آیللت اهلل العظمللی شللیخ

 مرتضللی حائری یزدی بللوده ام. اسللتوانه های علم 
و دانللش در حوزه علمیلله قم و باالتر از آن موسللس 
حوزه علمیه قم، آیت اهلل حائری یزدی از دیار شللما 

بوده است.
روحانی تصریح کرد: خوشحالم در روزهایی میهمان 
شللما مردم عزیز هسللتم که یک دوران بللزرگ در 
پیروزی اخاقی در انتخابات ۷ اسللفند رقم خورد و 

مردم قهرمان ما حماسه بزرگ دیگری آفریدند.
رییس جمهور اداملله داد: همانگونه کلله مردم ما در 
سال ۹۲ حماسه آفریدند و در آن حماسه برادر عزیزم 
دکتر عارف هم نقش بسللزایی داشللت، در حماسلله 
بزرگ ۷ اسفند نیز بعد از مقام معظم رهبری که نقش 
اصلی را در حرکت مردم پای صندق انتخابات داشتند 
همه نخبگان و بزرگان و به ویژه افتخارات این شللهر 
در این انتخابللات، مردم را برای یک حماسلله بزرگ 

دعوت کردند.
وی افزود: وقتی در سللال ۵۷ وارد مجلس شللورای 
اسامی شدم آنچه شما مردم یزد قهرمان به مجلس 
فرستاده بودید دسللته گل ها و چراغ های درخشان 
مجلس شورای اسللامی بودند. درود به روان مرحوم 
دکتر سید رضا پاک نژاد نماینده شهید مردم قهرمان 
یزد که قبل از انقاب من با ایشان آشنا بودم و یکی از 
نمایندگان برجسته مجلس اول شورای اسامی بود و 
در همان مجلس از اردکان برادر عزیزم حجت االسام 

سید محمد خاتمی حضور داشت.
رییس جمهور با بیان اینکه مردم ایران خدمتگزاران 
خود را هیچ وقت فراموش نخواهد کرد، گفت: آنهایی 
که برای عظمت ایران تاش کردند، آنهایی که امروز 
به عنوان افتخار سللرزمین ایران محسوب می شود، 
 هیچ کس نمی توانللد نام و عظمت آنللان را خاموش

 کند.
وی با اشللاره به انتخابات ۷ اسللفند گفللت: مردم در 
۷ اسفند دنیا را به حیرت وا داشللتند. این انتخابات، 
پیروزی یک جناح بر جناح دیگر نبود. در این انتخابات 
هیچ جناحی شکسللت نخورد و همه جناح ها پیروز 
شللدند. در این انتخابات اخاق بللر بداخاقی پیروز 
شللد. در این انتخابات اعتدال و میانلله روی بر افراط 

پیروز شد.
روحانی تاکید کللرد: امروز روزی اسللت کلله بعد از 
انتخابات باید برای ساختن ایرانی سربلندتر و آبادتر 
دسللت در دسللت هم دهیم و با وحدت، هماهنگی و 

اتحاد ایران عزیز را بسازیم.
روحانی خطاب به مردم ایران گفت: شما با حضورتان 
پای صندوق انتخابات در سراسر کشور بار دیگر نشاط 

و امید را به کشور بازگرداندید.
وی تاکید کرد: رای مردم در انتخابات ۷ اسللفند رای 
به عقانیت، منطق و امید به آینده بود و امروز روح و 
کالبد جدید در این کشللور دمیده شده است، دل ها 
را باید ازکینه ها بشللوییم. امروز، روز وحدت و اتحاد 

است.
رییس جمهور با بیان اینکه خداوند نعمت بزرگی در 
این انتخابات به ما داد گفللت: قدردانی از این نعمت 
این است که به مردم عزیز کشورمان خدمت کنیم و 
دولت آماده همکاری بیشللتر با مجلس دهم در سال 

آینده است.
روحانی افزود: مجلس دهللم و دولت یازدهم در کنار 
یکدیگللر برای حل معضللات این کشللور و از جمله 

استان عزیز یزد تاش خواهند کرد.
 وی در اداملله با اشللاره به رکللود جهانللی و کاهش

 بللی نظیللر قیمت نفللت در سللال ۹۴ گفللت: تمام 
کشورهای نفت خیز دچار مشکل شدند. ارزش پول 
ملی در طول یک سال و نیم گذشللته در روسیه ۹۸ 
درصد، در آذربایجان در طول یک سال و نیم گذشته 

ارزش پول ملی ۱۰۴ درصد، در ترکیه نیز ارزش پولی 
ملی ۳۱ درصد ، در ترکمنستان ۲۲ درصد و قزاقستان 

۸۸ درصد کاهش یافته است.
رییس جمهور اداملله داد: آنها که مللی گویند دولت 
یازدهم چه کرده اسللت؟ به این آمارهللا توجه کنند. 
دولت یازدهم کشللور را با نفت ۲۵ دالری اداره کرده 

است.
روحانی  تاکید کللرد: این دولت ارزش پللول ملی را 
برخاف کاهش نفت حفظ کرده است. ثبات، آرامش 

بازار و روند کاهنده تورم را حفظ کرده است.
وی افزود: درست اسللت که جوانان ما برای اشتغال 
نگاهشان به دولت آینده اسللت اما آنهایی که انصاف 
را در ایللن روزهللای انتخابات بللا بوق هایللی که در 
دسللت داشللتند فراموش کردند به آنها مللی گویم 
در دوران رکود قیمت نفت، در سللال های گذشللته 
با توجه به اینکلله درآمدهای نفتی ما در سللال ۹۰، 
 ۱۲۰ میلیارد دالر بود هیچ اشللتغالی برای جوانان ما

 ایجاد نکردند.
رییللس جمهور با بیللان اینکه بایللد کار زیادی برای 
اشتغال جوانان انجام دهیم گفت: من از اقتصاددانان، 
محققین و اساتید دانشللگاه می خواهم آمار اشتغال 
پاییز ۹۴ در مقایسه با اشتغال پاییز ۹۲ را نگاه کنند. 
در فاصله این دو سال تعداد شللاغلین در کشور یک 
میلیللون و ۱۷۹ هزار نفر اقزایش یافته اسللت؛ یعنی 
تقریبا در دو سال گذشته، سللالی ۶۰۰ هزار اشتغال 
درست شده البته ما نیاز به اشتغال یک میلیون نفر و 
رونق اقتصادی داریم. علی رغم همه مشکات من به 
شما مردم عزیز ایران و مردم بزرگ یزد قول می دهم 

که سال ۹۵، سال رونق اقتصادی ایران خواهد بود.
روحانی با اشاره به کسری دولت هایی که صادر کننده 
نفت در جهان هستند ادامه داد: عربستان ۲۱ درصد، 
عراق ۲۳ درصد، الجزایر ۱۳/۹ درصد، امارات متحده 
۵/۵درصد، قطللر ۴/۵درصد نسللبت به آمللار تولید 
ناخالص داخلی شان کاهش داشته اند و در ایران این 

کاهش ۲/۹بوده است.
وی با بیللان اینکلله ما قدم بلله قدم به سللمت رونق 
اقتصادی و اشتغال حرکت خواهیم کرد گفت: ما نیاز 
به اتحاد، وحدت، انسجام، همدلی و همزبانی داریم. ما 

نیاز به دولت و مجلس همزبان داریم.
رییس جمهور با اشاره به امنیت کشللور و با تاکید بر 
اینکه باید به امنیت کشللورمان افتخار کنیم  افزود: 
در طول سال ۹۴ در این کشور امنیت بود، اما ببینید 
در کشورهای همسللایه ما وضع امنیت چگونه است.

روحانی  در پایان با اشاره به طرح ها و پروژه هایی که 
دولت برای اسللتان یزد در نظر گرفته است، تصریح 
کرد: در این سللفر ۵۳۲ میلیارد تومللان اعتبار برای 
پروژه هللای راه و راه آهن در این اسللتان اختصاص 

خواهیم داد.

خبر
روحانی در جمع مردم یزد؛

انتخابات ۷  اسفند رای به عقالنیت، 
منطق و امید به آینده بود

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از بررسی آخرین 
وضعیت سوریه در کمیسیون متبوعش با حضور معاون وزیر خبر داد. 

نوذر شللفیعی گفت: اردن که توسللط آمریکایی ها کنترل می شللود، الزقیه 
 که توسط روس ها کنترل می شللود و ژنو که توسط کشللورهای عضو گروه 
بین المللی حمایت از سوریه اطاع می دهند و موقعیت آنها »موقعیت سبز« 
قلمداد می شللود. این مهم به شناسللایی موقعیت و ظرفیت نیروهای درگیر 

کمک می کند.
این نماینده با اشللاره به صحبت های معاونت وزارت امور خارجه گفت: نکته 
کلیدی که در خصوص آتش بس عنوان شد، فراهم کردن فرصت تنفس برای 
ارتش سوریه است. به هر حال این ارتش چند سال است که درگیر جنگ است 

و فراز و نشیب های جنگ ممکن است ارتش سوریه را خسته کرده باشد.
امیر عبداللهیان  نکته ای کلله در باره آتش بس مطرح کرد این اسللت که به 
همان میزان که آتش بس برای ارتش سوریه یک فرصت است برای گروه های 

معارض نیز یک فرصت برای تجدید قواست.
شفیعی ادامه داد: همچنین عنوان شللد که آتش بس روند سیاسی تحوالت 
سوریه را تقویت می کند. یعنی دیپلماسللی فرصت می یابد در غیاب جنگ 
تحوالت سوریه را جهت دهی کند. از سوی دیگر مطرح شد که  کمک رسانی 
به جمعیت کثیر جنگ زده سللوری دچار مشکل شده اسللت و  مردم سوریه 
هم اکنون در یکی از بدترین شرایط انسللانی به سر می برند. وی با بیان اینکه 
دومین اتفاقی که پس از آتش بس در سوریه حادث شد، مذاکرات سیاسی در 
ژنواست، توضیح داد: این مذاکرات قرار است در آینده اتفاق افتد اما مقدمات 

آن از طریق رایزنی های دو جانبه و چند جانبه شروع شده است.
به گفته این نماینده سللومین اتفاق نگاه بازیگران به تحوالت سللوریه است. 
آمریکا کماکان بر ساقط کردن بشار اسللد تمایل دارد. این در حالی است که 

روس ها تا کنون هیچ شبهه ای راجع به جایگاه بشار اسد وارد نکرده اند.
شفیعی در خصوص نقش ترکیه در جنگ سللوریه گفت: به گفته عبداللهیان 
ترکیه که به نظر می رسد قافیه را در سللوریه باخته، با محور عربستان، قطر و 

آمریکا در صدد است شرایط را به زیان بشاراسد بر هم بزند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسامی در 
پایان اظهار داشت: در این بین ایران بر حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه 
تأکید دارد و سر منشأ هرگونه تحول سیاسی در سوریه را خواست مردم این 

کشور آن هم به شیوه مسالمت آمیز می داند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی:
هرگونه تحول سیاسی در سوریه باید 

به خواست مردم انجام شود

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی گفت: 
اگر کشوری بخواهد مستقل باشد، اشغال هم نشود و به او 

حمله هم نشود، فقط باید قدرتمند باشد.
سردار سرتیپ پاسدار حسین سامی در مراسم اختتامیه 
اولین دوره خلبانی هوادریای نیروی دریایی سپاه پاسداران 
انقاب اسللامی با اشللاره به روند آماده سللازی مجموعه 
دانشللگاهی امام خامنه ای )مدظله العالی( نیروی دریایی 
سپاه گفت: با لطف و عنایت خدا ساخت این مجموعه آخرین 
مراحل خود را طی می کند و یک گام بیشللتر تا بازگشایی 
کامل این مرکز نمانده و ان شاءاهلل این مجموعه به یکی از 
مراکز مهم سازندگی و آموزش نیروهای کارآمد و مؤمن در 
سپاه تبدیل خواهد شد. وی در ادامه با اشاره به توطئه های 
رنگانگ دشللمنان علیلله جریللان اصیل اسللام انقابی 
خاطرنشان کرد: واقعیت این اسللت که از سال ۱۹۰۷ تا به 
امروز یعنی از تقارن کشف نفت در سرزمین های اسامی تا 
آغاز جنگ جهانی اول جهان اسام داستان غم انگیزی را 
تجربه کرده است. از اولین تفرقه های خونین و وحشتناک 

جهان اسام مثل درگیرشدن سرزمین شریف 
مکه با عثمانی با دسیسلله انگلستان تا 

تقسیم دنیای عرب به دو بخش 
فرانسوی انگلیسی و تأسیس 
دولللت مصنوعی یهللود در 

سللرزمین های اشللغالی 
فلسللطین و جنگ های 
 ۱۹۷۳ تللا   ۱۹۴۸

همچنیللن کودتاها 
در ایللران هملله در 
جهللت ضربه زدن 
بلله اسللام بوده 

است.
سردار سللامی با 

اشاره به توطئه های 
دشمنان علیه انقاب 

اسامی ایران و شکوفایی 

بازیابی هویت حقیقی در منظومه انقاب اسامی گفت: بعد 
از پیروزی انقاب اسامی تمام قدرت های جهانی شرق و 
غرب متعهد شدند تا از ظهور یک جهان نوین و قدرتمند به 
نام اسام جلوگیری کنند و از همان تاریخ تا به امروز شاهد 
جنگ های بزرگی در منطقه به نام جهان اسام در غرب آسیا 
و منطقه خاورمیانه بوده و سرزمین های اسامی 
عرصه تاخت و تاز قدرت های جهانی شده است. 
وی همچنین بللا بیان اینکلله در جهان امروز 
برای ملت ها و کشللورهای ضعیف ۳ حالت 
اشغال و ملت سللازی توسط قدرت های 
بزرگ، تحت حمله قرار گرفتن و پذیرفتن 
تابعیت سیاسی آمریکایی ها متصور 
اسللت گفت : اگر کشوری بخواهد 
مستقل باشد، اشللغال هم نشود، 
به او حمله هم نشللود فقط باید 
قدرتمند باشد و این قوی بودن 
راز و اسللرار بقای مستقل یک 
ملت و نظام سیاسللی اسللت و 
ما به فضل الهللی از این جنس 

هستیم.
جانشللین فرمانده کل سللپاه در 
ادامه با اشاره به اینکه بعد از خروج 

موفق از دفاع مقدس و به رسللمیت شناخته شدن اعتبار 
قدرت دفاعی ایران اسللامی توسللط دنیا ، نیروی دریایی 
سپاه با مفروضات خاصی سرشللت خود را با قدرت عجین 
کرده است گفت: اولین فرض و قوی ترین آن تقابل این نیرو 
با بزرگ ترین قدرت دریایی تاریخ بشر که قدرت هوایی او 
هم بر اسللاس قدرت دریایی اسللتوار بود که بحمداهلل این 
پدیده امروز شکل گرفته و اصل شجاعت پذیرش این فرض 
که ناشی از ایمان، توکل، صبر و امید بود به واقعیت تبدیل 
شده است و ما در مسیر ساختن یک قدرت بزرگ هستیم 
و باید اینگونه باشیم. امروز نیروی دریایی سپاه در مسیری 
با قدرت در حال حرکت اسللت که یکی از اجزای مهم آن 
همین بخش هوادریاست و دارای قدمت می باشدودر حال 
تکوین است. سامی در پایان از تاش ها و زحمات پاسداران، 
فرماندهی و ستاد نیروی دریایی سپاه، فرماندهی دانشگاه 
و دانشکده هوادریا همچنین همه اساتید و مربیان تشکر و 
 قدردانی کرد و گفت: دانش هوانوردی یکی از پیچیده ترین 
دانش های بشر اسللت و علت آن این است که پرواز اساسا 

متعلق به خلقت انسان نیست.
وی با اشللاره به اینکه ما آنچه را که ایجاد می کنیم باید در 
همه بخش ها در تراز پیشرفته ترین قدرت های جهانی باشد 
گفت: ما االن دیگر متفاوت از گذشللته و یک قدرت بزرگ 

هستیم و باید در همه زمینه ها به این مسئله توجه شود.

وزیر امور خارجه کشورمان که به نمایندگی از جمهوری 
اسامی ایران جهت شرکت در اجاس فوق العاده سران 
اسللامی در جاکارتا اندونزی حضور دارد، گفت: ایران 
برخاف اینکه می داند فشارهایی که در دهه های اخیر 
علیه این کشور اعمال شده محصول حمایت ما از آرمان 

فلسطین بوده است به این سیاست ادامه خواهد داد.
دکتر محمللد جللواد ظریف تصریللح کللرد: وضعیت 
 فلسللطین بیش از پیش قربانی اسللتفاده از زور توسط

 صهیونیسللت هللا شللده و ادامه اشللغال وحشللیانه 
اسللرائیل، مهم تریللن اصول حقللوق بیللن الملل در 
خصللوص حمایللت از حقللوق بشردوسللتانه را نقض 
کرده اسللت. وی افزود: رژیم اسللرائیل برای سرپوش 
گذاشللتن بر برنامه توسللعه طلبانه خود جهت تغییر 
وضعیللت مسللجداالقصی و اطللراف آن، در پوشللش 
اقدامات افراط گرایللان صهیونیسللت؛ در حال اعمال 
 سیاسللت خود در زمینه تغییللر ترکیللب جغرافیایی 

و یهودی سازی مسجداالقصی و قدس است.
وزیر خارجه گفت: شللورای امنیت به دالیل متعدد به 
ویژه سیاسللت های یکی از اعضای دائم خود متاسفانه 
در جهت انجام مسللئولیت خود بر اساس منشور ملل 
متحد اقدامللی نکرده و اجللازه داده اسللت این تهدید 

برای صلللح و امنیت بین المللی اداملله یابد. وی تاکید 
کرد: مللا به عنوان مسلللمان مللی بایسللت اختافات 
خللود را کنللار بگذاریللم و به دنبللال اقدامللات عملی 
برای پایان دادن به تمامی مظاهر اشللغال فلسللطین 
در یک چارچوب سللازمانی باشللیم و به عنللوان یک 
 گام در مسللیر آزادی کامللل فلسللطین، مانللع تحقق 
تاش های غیر قانونی اشغالگران اسرائیلی برای تغییر 

ماهیت شهر اشغال شده قدس شویم.
ظریف گفت: مسئله فلسللطین و قدس شریف در قلب 
و مرکز توجه و اولویت اصلی ما در سللازمان همکاری 
اسامی قرار دارد و باید بتوانیم به وعده های خود در این 
زمینه جامه عمل بپوشانیم. ما امروزه با مسایل مختلفی 
سللر و کار داریم، اما هیچ امری نباید مللا را از توجه به 
موضوع اصلی و فلسللفه وجللودی سللازمان همکاری 

اسامی منحرف کند.
وزیر خارجه گفت: تعداد رو به تزایدی از بازیگران دولتی 
و غیر دولتی در حال فاصللله گرفتن از حمایت قاطع از 
اسرائیل و سیاسللت های وحشیانه آن هسللتند و این 

مسئولیت جدیدی برای ما ایجاد می کند.
وی افزود: جمهوری اسللامی ایران بر تحقق تعهدات 

خود در خصوص فلسطین تاکید دارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای 
اسامی با بیان اینکه درخواست اعمال تحریم علیه ایران پس 
از برجام اگر محقق شود، نقض آشکار برجام است، گفت: عدم 
انجام تعهدات آمریکا نسبت به اجرای برجام باید به صورت 

قانونی پیگیری شود.
محمد اسللماعیلی در خصوص درخواسللت سللناتورهای 
آمریکایی مبنی بر اعمال تحریم های اقتصادی علیه شرکت 
هواپیمایی ماهان، اظهار داشت: درخواست اعمال تحریم علیه 
ایران پس از برجام اگر محقق شود، نقض آشکار برجام است.

نماینللده مللردم زنجللان و طللارم در مجلس بیللان کرد: 
طرف مقابللل قول داده بللود که دیگر تحریللم جدیدی را 
 علیه ایللران اعمال نکند و رفتار آنها نشللان مللی دهد که

 آمریکایی ها بلله دنبال بهانه هسللتند و بهانه های متعدد 
را پس از برجام مطرح می کنند تا به اهداف خود برسللند. 
عضو کمیسللیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس با 
بیان اینکه هر روز به یک بهانه سللازمان ها و مجموعه های 
مختلفی را در داخل ایران تحریم می کنند، متذکر شد: در 
عین حال آمریکایی ها به طرف های اروپایی فشار می آورند 

تا روابط خود با جمهوری اسامی را عادی نکنند.
اسللماعیلی با بیان اینکه هنوز مشکل تحریم های بانکی 
رفع نشده و این مشکات همچنان ادامه پیدا کرده است، 

گفت: براساس آنچه که پیش بینی می شد آمریکایی ها به 
هیچ وجه دنبال رفع تحریم ها نیستند و آن پیش بینی ها 
در حال تبدیل شدن به واقعیت است، چون هر روز به یک 

بهانه این موضوع را پیگیری می کنند.
وی افزود: این خوی آمریکایی هاسللت و ما نباید به رفتار 
آنها خوشبین باشیم که آنها به تعهدات خود عمل کنند، 
 چون سعی می کنند هر روز به یک بهانه تحریم جدیدی را 
وضع کنند. آمریکایی ها حتی تحریم هایی را که قول رفع 
آنها را داده بودند را از بین نبرده اند و به تعهدات خود در 

این راه عمل نمی کنند.
اسللماعیلی با بیان اینکه باید این مشللکات کشور را در 
داخل حل کنیم، ادامه داد: البته عدم انجام تعهدات آمریکا 
نسللبت به اجرای برجام باید به صورت قانونی در مراجع 

صالحه مورد پیگیری قرار داده شود.

محمد جواد ظریف؛

بر تحقق تعهدات  در خصوص فلسطین تاکید داریم
عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس:

اعمال تحریم جدید علیه ایران نقض برجام است

سردار سامی:
»قوی بودن« راز بقای مستقل
یک ملت و نظام سیاسی است

خبر



خبر 
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سخنگوی دولت از ادامه روند تدریجی حذف یارانه نقدی در سال 
آینده خبر داد.

 محمدباقر نوبخت در یك برنامــه تلویزیوني تأكيد كرد كه آهنگ 
كند حذف یارانه نقدي را براي افرادي كه نيازمند نيســتند ادامه 
خواهيم یافت. این مقام دولتي گفت: سياست دولت در حذف یارانه 
نقدي این اســت كه یارانه افرادي كه از دریافت حذف مي شوند به 
خزانه واریز نشود بلكه به شكل دیگري به خود آنها برگردد كه در این 
راستا مي توان به اجراي طرح تحول سالمت اشاره كرد كه 10درصد 
از منابع اجراي این طرح از اجراي طرح حذف یارانه نقدي صورت 
گرفت. ریيس ســازمان مدیریت و برنامه ریزي كشور عنوان كرد: 
48هزار ميليارد تومان درآمد را از محــل هدفمندي یارانه ها براي 
سال 1394 پيش بيني كردیم كه مصارف و منابع در سال آینده نيز 

به همين صورت خواهد بود.
بحران هاي پيش رو

ســخنگوي دولت در بخش دیگري از اظهاراتش بــه بحران هاي 
پيش روي كشور اشــاره كرد وگفت: موضوعاتي وجود دارد كه اگر 
به آنها توجه نشود به بحران خواهيم رســيد. ازجمله این مباحث، 
بحث محيط زیست، آب و صندوق هاي بازنشستگي است. وي ادامه 
داد:  بخش دیگر این موضوعات، فرابخشي است كه ازجمله آن باید 
به بحث اشتغال اشــاره كرد. باید حداقل تا900هزار فرصت شغلي 
را فراهم كنيم و عالوه بر موضوع اشــتغال به بهبود فضاي كسب و 
كار، بحث انرژي، فناوري اطالعــات و دانش بنيان در فعاليت هاي 

اقتصادي نيز توجه شود.
 ریيس سازمان مدیریت و برنامه ریزي كشور بيان داشت: موضوعات 
دسته سوم، بخشي است كه حمل ونقل، گردشگري و صنایع معدني 
در این حوزه قرار مي گيرد كه مي توانيم به جهت مزیت نســبي به 

لحاظ برخوردار بودن از آنها استفاده كنيم.
قيمت حامل هاي انرژي

سخنگوي دولت در این برنامه تلویزیوني اعالم كرد كه دولت هيچ 
تصميمي براي افزایش قيمت حامل هاي انرژي در سال آینده اتخاذ 
نكرده است. محمدباقر نوبخت گفت:  شاید نرخ بنزین همين عدد 
باشد، اما در رابطه با نفت ســفيد و گازوئيل همچنان جاي افزایش 
قيمت وجود دارد، »البته دولت هيچ تصميمي تاكنون براي افزایش 

آنها ندارد.«
افزايش 12درصدي حقوق

نوبخت در بخش دیگري از این برنامه در رابطــه با ميزان افزایش 
حقوق كارگــران و كارمندان در ســال آینده نيز بيان داشــت: ما 
افزایش حقوق را براي همه 12درصد درنظــر گرفته ایم، اما براي 
بازنشستگاني كه تا یك و نيم ميليون تومان حقوق دریافت مي كنند 
این افزایش تا 20درصد درنظر گرفته شده است ضمن اینكه پاداش 

بازنشستگاني كه طلب دارند در سال 95پرداخت خواهد شد.

تداوم سياست حذف يارانه نقدی 
در سال ۹۵

3
ایران در مركز منطقه ای قرار گرفته كه پيرامونش بزرگ ترین 
ذخایر انرژی جهان جــای گرفته اســت. خاورميانه، دارنده 
بزرگ ترین منابع نفتی جهان به شمار می رود،  به گونه ای كه 
تخمين زده می شود، حدود 60 درصد از كل ذخایر نفتی دنيا 

در خاورميانه قرار دارد.
براساس گزارش ها، از مجموع كل 1258 ميليارد بشكه ذخایر 
نفت خام در ســال 2008، بالغ بر 754/1 ميليارد بشكه در 
منطقه خاورميانه و 503/9 ميليارد بشــكه در دیگر مناطق 
نفت خيز جهان قرار گرفته اســت. همچنين در شمال ایران، 
حوزه بزرگ نفــت و گاز دنيا یعنی منطقــه قفقاز جای دارد. 
منطقه آسيای مركزی نيز قطب بزرگ انرژی جهان را تشكيل 

می دهد.
از ســوی دیگر، بزرگ ترین بــازار مصرف انــرژی دنيا نيز 
اطراف ایران قرار گرفته اســت. منطقه شبه قاره )شامل هند 
و پاكســتان( به دليل فقر منابع انرژی، به شــدت به واردات 
وابســته اســت. همچنين منطقه اروپا به عنوان بازار بزرگ 
مصرف انرژی، پيرامون كشــورمان جای گرفته و بسياری از 
توليدكنندگان نفت و گاز در منطقه برای انتقال منابع انرژی 
خود به بازار مصرف نياز دارند كه از فضای ایران استفاده كنند.

قرار گرفتن توليدكنندگان بزرگ نفت و گاز در منطقه و وجود 
بازار گســترده مصرف انرژی، شرایط مناســبی ایجاد كرده 
تا ایران به محور ترانزیت نفــت، گاز و فرآورده های نفتی در 

منطقه تبدیل شود.
مانع تراشی در مقابل نقش آفرينی ايران

برخی دولت ها با انگيزه سياســی، تالش كردند مانع تبدیل 
شــدن ایران به قطب ترانزیت انرژی در منطقه شوند و بر این 
اساس با اســتفاده از ابزار تحریم، كوشيدند كشورهایی را كه 
تمایل به مشاركت با ایران برای ترانزیت انرژی داشتند، تحت 

فشار قرار دهند و منصرف كنند.
بر این اساس، بسياری از طرح های انتقال نفت و گاز منطقه كه 
قرار بود از ایران عبور كنند، با فشار سياسی از دستور كار خارج 
شدند كه ازجمله آنها می توان به خط لوله باكوـ  جيحان اشاره 

كرد كه با هدف دور زدن ایران احداث شد.
هم اكنون با ساخت خط لوله باكوـ  جيحان، نفت خام حوزه 
خزر به دریاهای آزاد دسترسی پيدا كرده است، اما بدون شك 
ایران هنوز امن ترین و اقتصادی ترین مســير حمل نفت خام 

به شمار می رود.
گشايش خطوط انتقال نفت و گاز در پساتحريم

با توجه به اینكــه تحریم ها، مانعی عمده برای از ســرگيری 
ســواپ و نقش آفرینی ایران در ترانزیت انرژی منطقه ایجاد 
كرده است، پيشرفت مذاكرات هسته ای و اجرایی شدن برجام 
می تواند روند حضور ایران در طرح هــای ترانزیت منطقه را 
تسهيل كرده، موانع مشاركت ایران در طرح های انتقال نفت 

و گاز را برطرف كند.
طرح های زیادی بــرای انتقال گاز منطقه آســيای مركزی 
به بازارهای اروپــا در دســتور كار قرار دارد كــه بهترین و 
به صرفه ترین مسير انتقال آن از داخل خاک ایران می گذرد، 
اما تاكنون به دليل شــرایط سياســی، اجرایی نشده است. 

همچنين كشــورهای آســيای مركزی و قفقاز تمایل دارند، 
منابع نفتی و گازی خود را به بازار بزرگ هند و شبه قاره منتقل 

كنند كه مسير آن از ایران خواهد گذشت.
 عالوه بر آســيای مركزی، ذخایــر بزرگ نفــت و گاز نيز در

 خليج فارس قرار گرفته كــه برای انتقال آنهــا به بازارهای 
مصرف، بهترین مسير از داخل كشورمان می گذرد.

با اجرایی شدن این طرح ها، موقعيت بی نظير ایران به عنوان 
شاهراهی امن برای انتقال انرژی مستحكم خواهد شد.

در هفته های اخير كه روند اجرایی شــدن برجام آغاز شــده 
است، بحث های متعددی درباره مشاركت ایران در طرح های 
ترانزیتی در منطقه مطرح شــده كه ازجمله آنها می توان به 

سواپ نفت و گاز اشاره كرد.
از سرگيری سواپ نفت

عمليات سواپ از سال 1389 متوقف شده كه قرار است با رفع 
ایرادات، روند آن از سرگرفته شود.

از طریق ســواپ، از یك طرف نفت خام توليدی همسایگان 
شمالی، توســط ایران از طریق بنادر جنوبی ایران صادر و از 
طرف دیگر، نيازهای نفتی و گازی مناطق شمالی كشورمان 

به شكل ساده تری تامين می شد.
ازجمله مزیت های دیگر سواپ نفتی برای كشورمان دسترسی 

به درآمد ترانزیتی حاصل از این انتقال است. ازجمله مزایای 
سواپ، صرفه جویی در هزینه حمل و نقل فرآورده های نفتی 
از مبادی توليد در جنوب كشور به مناطق شمالی و آزاد شدن 

بخشی از ناوگان حمل و نقل سوخت است.
اجرای سواپ عالوه بر درآمدزایی، نقش مهمی در تبدیل ایران 
به محور ترانزیت انرژی در منطقــه دارد و می تواند موقعيت 
اســتراتژیك ایران را تقویت كند. تاكنون با تركمنســتان، 
قزاقستان و آذربایجان برای مشاركت در سواپ مذاكره هایی 

انجام شده است.
سواپ گاز روسيه به بازارهای جنوبی

ایران و روســيه مذاكره هایی را برای ســواپ گاز روســيه به 
بازارهای مصرف از طریق ایران انجــام داده و حتی مقامات 
شــركت گازپروم روســيه چندین بار به ایران سفر كرده اند. 
بر اســاس این طرح قرار اســت روزانه حدود 300 ميليون 

مترمكعب گاز روسيه توسط ایران سواپ شود. 
روسيه قرار است گاز را در نواحی شمالی كشور تحویل و ایران 
ما به ازای آن را در جنوب تحویــل دهد. ایران گاز دریافتی از 
روسيه را در استان های شــمالی مصرف خواهد كرد و به این 
ترتيب، هزینه احداث خطوط لوله چندیــن ميليارد دالری 
توســط ایران برای انتقال گاز از جنوب كشور به شمال وجود 

نخواهد داشت.
انتقال منابع انرژی آسيای مرکزی به اروپا

منطقه آسيای مركزی كه دارای منابع بزرگ نفت و گاز است، 
برای صدور محصوالت به بازار اروپا به شــدت نيازمند ایران 
است.در سال های گذشته با فشارهای سياسی اغلب طرح های 
انتقال انرژی این منطقه از طریق دریای خزر انجام شــده كه 
هزینه زیادی داشته و بر این اساس كشــورهای این منطقه 
تمایل زیادی برای عبور از مسير ایران دارند. تاكنون چندین 
خط انتقال از آسيای مركزی به سوی اروپا تعریف شده كه قرار 

است ایران در آنها مشاركت داشته باشد.
سواپ گاز ترکمنستان به هند

طرح دیگر ایران برای نقش آفرینی بيشتر در ترانزیت انرژی 
منطقه، مشاركت در سواپ گاز تركمنستان به هند و پاكستان 
است. بر این اســاس چندی پيش، یك منبع آگاه از سفر دو 
شــركت بزرگ هندی به ایران برای مذاكــره قيمت و انعقاد 

قرارداد گاز خبر داد.
به گزارش منابع خبری در ماه مارس قرار اســت دو شركت 
هندی به نام های گيل و ایندیان اویل برای انعقاد قرارداد خرید 
گاز از ایران به تهران بياینــد. اكونوميك تایمز ابراز اميدواری 
كرده است كه با این اقدام پروژه 4/5 ميليارد دالری انتقال خط 
لوله گاز از زیر دریا حركت بيشتری به خود بگيرد. این منبع 
آگاه گفت: همچنين طرحی برای انتقال گاز از تركمنســتان 
به هند از طریق همين خط لوله وجــود دارد. در صورتی كه 
 این برنامه موفق شــود، گاز از تركمنســتان به ایران منتقل 
می شود و تهران، معادل همان مقدار به هند گاز صادر می كند. 
ســواپ گاز از طریق همين خط لوله، هند تشنه انرژی را بعد 
از راه اندازی خط لوله TAPI بين كشــورهای تركمنستان، 
افغانستان، پاكســتان و هندـ  كه اواخر دسامبر افتتاح شدـ  

غنی خواهد كرد.
این پروژه خط لوله 1400 كيلومتری است كه گاز را از طریق 
دریای عمان از ایران به هند منتقل می كند. گفته می شــود، 

احتمال دارد در این انتقال گاز عمان هم مشاركت كند.
سواپ گاز ترکمنستان به امارات

طرح دیگری كه قرار اســت ایران در آن مشــاركت داشــته 
باشد، سواپ گاز تركمنســتان به امارات است. بر این اساس، 
چندی پيش، مدیرعامل شركت ملی صادرات گاز از مذاكره با 
شركت های بين المللی نفتی شاغل در تركمنستان به منظور 
سواپ گاز این كشور به امارات خبر داد و گفت: ایران در آینده 

به هاب تجارت گاز منطقه خاورميانه تبدیل خواهد شد.
عليرضا كاملی با اعالم اینكه اخيرا مذاكراتی برای سواپ گاز 
تركمنستان با تعدادی از شركت های بين المللی نفتی شاغل 
در این كشور انجام شده است، تصریح كرد: شركت های نفتی 
شاغل در تركمنستان به دنبال سواپ گاز این كشور همسایه 

به امارات متحده عربی هستند.
این مقام مسئول با بيان اینكه مذاكرات در مراحل مقدماتی 
قرار دارد و تاكنون توافقی حاصل نشــده اســت، اظهار كرد: 
باید پيشــنهادهای مطرح شده امكان ســنجی و در نهایت 

تصميم گيری شود.

No.1822| March 8.2016 | 16 Pages Shafiei.zayanderoud@gmail.comSociety,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

سقوط قيمت نفت و طوالنی شدن زمان افت قيمت ها سبب شده 
است كه شماری از شــركت های آمریكایی توليدكننده نفت شيل 
 كه به عنــوان بزرگ ترین رقيــب توليدكنندگان اوپك به شــمار 
می روند، از طرح های خود عقب نشــينی كرده و در آنها بازنگری 

كنند.
به گزارش ایرنا، دستيابی آمریكا به فناوری توليد نفت و گاز از شيل، 
سبب افزایش توليد نفت آمریكا شد به گونه ای كه توليد نفت این 
كشور از روزانه 10 ميليون بشكه فراتر رفت و این كشور را پس از 40 

سال به صادركننده نفت تبدیل كرد.
فراتر رفتن قيمت نفت خام از بشــكه 100 دالر، فرصت مناســبی 
 را برای توليدكنندگان شــيل هــای نفتی فراهم كرد تــا بتوانند

 فناوری های گران قيمت شيل های نفتی را توسعه دهند.
براساس گزارش ها، توليد هر بشــكه نفت شيل بين 40 تا 70 دالر 
هزینه دارد كه نوسان قيمت نفت در باالی 100 دالر سبب سودآوری 
آنها شده بود به همين دليل به یكباره ميليون ها بشكه نفت شيل به 

توليد روزانه این نوع نفت افزوده شد.
اما مشكل این است كه هزینه توليد نفت شــيل نسبت به مخازن 
متعارف نفتی در خاورميانه، روسيه و سایر مناطق بسيار گران تمام 
می شود؛ بر این اساس در حالی كه نفت منطقه خاورميانه با هزینه 
ای بين 15 تا 20 دالر توليد می شود، هزینه توليد نفت شيل 40 تا 
70 دالر است؛ هرچند به تازگی ادعا شده كه هزینه توليد این نوع 

نفت به حدود 20 دالر نيز كاهش یافته است.
سقوط قيمت نفت از بشكه ای 100 دالر در تابستان سال 2014 به 
زیر 30 دالر، زنگ هشدار را برای توليدكنندگان نفت شيل به صدا 

درآورد و به تعطيلی تدریجی چاه های نفت شيل منجر شد.
در واقع، شيل نفت آمریكا كه با هزینه باالیی توليد می شود به تدریج 
در مقابل نفت ارزان قيمت اوپك و ســایر توليدكنندگان متعارف 

عقب نشينی كرد.
اگرچــه توليدكنندگان نفــت اوپك و غيراوپك بــه دليل كاهش 
قيمت نفت ضرر ســنگينی متقبل شــده اند، اما توليدكنندگانی 
 كه نفت خود را از چــاه های نامتعارف وشــيل نفت، اســتخراج

 می كردند، بيش از ســایرین از كاهش قيمت نفت آسيب دیده و 
توجيه اقتصادی پروژه های آنها كاهش یافته است.

طوالنی شدن روند كاهش قيمت نفت در ماه های اخير سبب شده 
است كه توليدكنندگان نفت شيل به تدریج، كوتاه آمده و در طرح 

های خود بازنگری كنند.
بر این اســاس اعالم شــبكه سی.ان.بی.ســی، مدیرعامل شركت 
آمریكایی اكســون موبيل گزارش داده كه این شركت از طرح های 

نفت شيل عقب نشينی می كند.
مدیرعامل اكســون موبيل اعالم كرد كه اســتخراج نفت شــيل 
در شــرایط كنونی بازارهای بين المللی، درآمــدی ناچيز نصيب 
 این شــركت می كند. تيلرســون گفت: ما شــيل اویل استخراج

 نمی كنيم زیرا باور داریم كه ارزش دارایی های ما بيش از این است.
به گفته مدیر عامل بزرگ ترین شركت نفتی آمریكا، اگر قيمت نفت 
به حدود 40 دالر برگردد، ممكن است بخشی از توليد نفت آمریكا 

به بازار برگردانده شود.
وی همچنين با اشاره به نوســان های اخير قيمت نفت، گفت: باز 
هم شاهد نوســان هایی خواهيم بود، اما به احتمال زیاد دامنه آنها 

محدودتر خواهد بود.
شــيل های نفتی، گروه متنوعی از ســنگ ها هســتند كه دارای 
 مواد آلی و ارگانيك بوده و بيشــتر در حالل های آلی غيرقابل حل

 می شــوند، اما می توان به وســيله حرارت دادن )تقطير( آنها را 
استخراج كرد كه این فرآیند هزینه سنگينی را تحميل می كند.

بر اساس بررسی ها، تا سال 2030 ، توليدات منابع این نوع نفت می 
تواند یك سوم عرضه انرژی جهان را تامين كند و از نفت خام كه مقام 

اول انرژی دنيا را در اختيار دارد ، پيشی بگيرد.
هر چند توجيه اقتصادی توليد شيل های نفتی كاهش قابل توجهی 
یافته و به تعطيلی برخی از پروژه ها منجر شده، اما به دليل توسعه 
فناوری، توليد شــيل های نفتی به طور كامل متوقف نشده و این 

صنعت می تواند به حيات خود همچنان ادامه دهد.
پيش بينی می شود كه با توسعه هر چه بيشتر فناوری های مربوط 
به شيل های نفتی، در آینده هزینه توليد آنها كاهش بيشتری یافته 

و به رقيب جدید توليدكنندگان منابع متعارف اوپك تبدیل شود.

شرکت اماراتی برای ارايه خدمات مالی 
به بانک های ايرانی پيش قدم شد

رييس کميسيون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگانی تهران:

هنوز عمليات بانکی بين ايران و اروپا
 برقرار نشده است

جزييات قرارداد محرمانه
 ايران-توتال

شــركت »نت ورک اینترنشــنال« كه بزرگ ترین 
فراهــم كننده خدمــات پرداخــت در خاورميانه و 
آفریقاست، ممكن است امســال همكاری با بعضی 
از بزرگ ترین بانك های ایرانی را آغاز كند. بی هيراو 
تریویــدی، مدیرعامل »نت ورک اینترنشــنال« در 
مصاحبه ای با رویترز ضمــن بيان این مطلب، گفت: 
این شركت سرگرم مذاكره با بانك های ایرانی درباره 
 چگونگی آغاز انجام تراكنش های مالی بدون نقض 
تحریم های اقتصادی آمریكا عليه ایران اســت. وی 
بدون نام بــردن از بانك های ایرانــی طرف مذاكره 
عنوان كرد: این بانك ها جزو بزرگ ترین وام دهندگان 
دولتی و خصوصی ایران هســتند. مدیرعامل »نت 
 ورک اینترنشــنال« اظهار كرد: ما بر این باوریم كه 
فرصت های زیادی در ایران برای گسترش بازارمان 
وجود دارد با این حال چشــم بسته وارد هيچ بازاری 
نخواهيم شــد. بر اســاس گزارش رویترز، ایران به 
مدت چند سال به دليل تحریم های اقتصادی عليه 
برنامه هســته ای، از دسترســی به سيستم بانكی 
جهانی محروم شده بود، اما در ژانویه امسال با اجرای 
توافق هســته ای ميان قدرت های جهانی و تهران، 
 تحریم مربوط به برنامه هســته ای برچيده شد، اما 

بانك های خارجی و شركت های فراهم كننده خدمات 
مالی برای از ســرگيری همكاری مجدد با همتایان 
ایرانی خود محتاط مانده اند؛ زیرا آمریكا همچنان سایر 
تحریم ها عليه ایران را حفظ كرده و انجام مبادالت 
 مســتقيم و غيرمســتقيم مربوط به ایــران را برای

 بانك های آمریكایی ممنوع كرده است. این امر باعث 
شده بعضی از موسسات خارجی نگران این باشند كه 
در صورت ازسرگيری فعاليت در ایران، ممكن است 
همچنان هدف مقامــات آمریكایی قرار بگيرند یا در 

آمریكا با مشكالت حقوقی روبه رو شوند.
به گفته مدیرعامل »نت ورک اینترنشــنال«، هنوز 
تردیدهایی نسبت به چگونگی عملكرد تحریم های 
كنونی عليه ایران وجود دارد از این رو این شــركت 
سرگرم ارزیابی پيشنهادها برای ایجاد ساختاری است 

كه بدون مشكل كار كند.
بعضی از بانك های ایرانی پيش از تشــدید تحریم ها 
مشتری »نت ورک اینترنشنال« بودند. بانك امارات 
NBD كه بزرگ ترین بانك دبی اســت 51 درصد 
در این شركت ســهم دارد و باقی ســهم »نت ورک 
اینترنشنال« در اختيار شركت های سرمایه گذاری 

واربرگ پينكوس و جنرال آتالنتيك است.

ارتباط بين بانك های ایرانــی و اروپایی پس 
از اجرایی شــدن برجام، هنوز به طور كامل 
برقرار نشده و به گفته ریيس كميسيون بازار 
پول و ســرمایه اتاق بازرگانی تهران، مراحل 
ابتدایی برقراری این ارتباط انجام شــده اما 
هنوز عمليات بانكی به معنی گشایش ال سی 

بدون محدودیت اتفاق نيفتاده است.
علــی ســنگينيان، گفــت: بــه طوركلــی 
شــواهد نشــان می دهدكه عمليــات بانكی 
به ایــن معنی كــه منابــع جابه جا شــود 
یــا ال ســی ماننــد روال گذشــته بــدون 
 محدودیت گشــایش شــود، اتفاق نيفتاده

 است.
وی درباره دالیل كندی برقــراری ارتباطات 
بانكی بين بانك های ایران و بانك های اروپایی 
پس از اجرایی شــدن برجام ادامه داد: بعضی 
بانك های بزرگ عمدتا بــه دليل تحریم های 
آمریكا و ریسكی كه در بيزینس خود می بينند 
برای تصميم گيری و بررسی ریسك كارشان 

به زمان نياز دارند. 
ریيس كميســيون بازار پول و ســرمایه اتاق 
بازرگانی تهــران عنوان كــرد: موضوع مهم 
دیگر در این زمينه این اســت كه بانك های 
 داخلی باید با بانك های مرتبط اروپایی قرارداد

 ببندند.
یعنی هر بانك داخلی باید با یكی از بانك های 
خارجی برای گشــایش ال ســی قــرارداد 
كارگزاری ببندد؛ فرآیندی كه به دليل بررسی 
شــرایط بانك های ایرانی از سوی بانك های 

اروپایی، زمان بر است.
سنگينيان تصریح كرد: برقراری ارتباط بين 
بانك های ایرانــی و اروپایی در حــال انجام 
اســت اما به طور طبيعی نمی تــوان انتظار 
 داشــت كه خيلــی ســریع این اتفــاق رخ 

دهد.
 تا كنون برقراری سوئيفت قدم بزرگی بود اما 
عقد قرارداد ها و گرفتن اعتبار و سایر مراحل 

باید از سوی بانك ها پيگيری شود.

براساس اعالم وزیر نفت، شركت نفت ایران و توتال 
فرانسه پس از امضای قرارداد فروش نفت تا چند روز 
آینده یك قرارداد محرمانه به منظور توسعه ميدان 

نفتی آزادگان جنوبی امضا می كنند.
به گزارش مهر، توتال فرانســه اولين شركت بزرگ 
نفتی اروپایی بود كه اقدام به امضای قرارداد خرید 
روزانه 160 هزار بشــكه نفت خام از ایران كرد و به 
گفته ركن الدین جوادی مدیرعامل شــركت ملی 
نفت ایران، قرارداد توتال دائمی بوده و هر سال نياز 
به تمدید ندارد. بر این اساس شركت ملی نفت ایران 
و توتال فرانســه پس از امضای قرارداد فروش نفت 
تا چند روز آینده یك قــرارداد محرمانه به منظور 
توسعه ميدان مشترک نفتی آزادگان جنوبی امضا 

می كنند.
بيژن زنگنه وزیر نفت بــا تایيد آغاز مذاكرات نفتی 
شركت ملی نفت ایران با توتال فرانسه بر سر توسعه 
ميدان مشــترک نفتی آزادگان جنوبی، گفت: به 
زودی قرارداد محرمانگی توسعه این ميدان با توتال 
امضا خواهد شد. این عضو كابينه دولت تدبير و اميد 
با تاكيد بر اینكه با امضای قرارداد محرمانگی با توتال 
فرانسه، اطالعات تخصصی ميدان آزادگان جنوبی 

در اختيار این شــركت فرانسوی قرارداده می شود، 
تصریح كرد: در نهایت، مذاكــرات نهایی قرارداد با 
توتال برای توسعه آزادگان جنوبی انجام خواهد شد.

سيدمحمود مرعشی مجری توسعه ميدان آزادگان 
در شركت مهندسی و توســعه نفتی، با بيان اینكه 
براســاس برآوردهای اوليه، پيش بينی می شــود 
حجم سرمایه گذاری توسعه فاز دوم ميدان آزادگان 
جنوبی كمتر از 5 ميليارد دالر باشد، گفته است: از 
این رو در كنار توتال با چند شركت دیگر همچون 
»اینترپوز و وینچــی«، »هيوندایی« كره جنوبی و 

»ماروبنی« ژاپن هم مذاكراتی انجام گرفته است.
 در حال حاضر حدود 50 هزار بشــكه نفت خام از 
30 ميدان مشــترک نفتی برداشــت می شود كه 
 برنامه جامع توســعه آزادگان جنوبی، توليد حدود

 320 هزار بشكه نفت در روز است.
از این رو در صورت تكميل فاز اول توسعه این ميدان 
نفتی ظرفيت توليد نفت ميــدان آزادگان جنوبی 
به حدود 110 هزار بشــكه در روز و در مجموع در 
صورت توســعه فاز اول و دوم، ظرفيت توليد نفت 
از این ميدان مشترک به حدود 320 هزار بشكه در 

روز افزایش می یابد.

به دليل کاهش طوالنی مدت قيمت ها؛
عقب نشينی رقيب اوپک از بازار نفت

با رفع موانع چندين ساله محقق می شود

ایران، قطب ترانزیت انرژی 
درخاورمیانه
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عكس روز (خرس  هاى قهوه اى در آالسكا)

دريچه

ــدف معرفى آخرين  ــت باه ــگاه بين المللى محيط زيس  پانزدهمين نمايش
ــت محيطى در محل دائمى نمايشگاه بين المللى تهران  دستاوردهاى زيس
ــتاوردهاى ــگاه آخرين دس ــركت كنندگان در اين نمايش ــدتا ش برگزارش

 زيست محيطى خود را به نمايش بگذارند.
ــم افتتاحيه پانزدهمين  به گزارش خبرنگار فوالد، معصومه ابتكار در مراس
ــكر از برگزاركنندگان اين  ــت ضمن تش ــگاه بين المللى محيط زيس نمايش
نمايشگاه در بخش هاى مختلف دولتى، خصوصى و فعاالن محيط زيست و 
وزراى محيط زيست و كشاورزى كشورهاى شركت كننده در اين نمايشگاه 
گفت: محور بحث نمايشگاه محيط زيست، موضوع اقتصاد سبز است تا جايى 
كه برنامه دكتر روحانى در دولت يازدهم نيز توجه به مسايل اقتصادى با لحاظ 
كردن مناظرات زيست محيطى مى باشد، در واقع توجه به مسايل اقتصادى 
ــت محيطى موضوعى است كه در سياست هاى ابالغى  در كنار مسايل زيس
مقام معظم رهبرى نيز مورد توجه و تأكيد قرار گرفته و در حال حاضر در تمام 

دنيا نيز اين مسايل مورد اهميت است.
ــه بر ذخاير ــويه اى ك ــدار و برنامه يك س ــعه ناپاي وى افزود: به دليل توس

 كره زمين بر جاى گذاشته، تصميم و اراده جامعه جهانى بر اين است كه براى 
ــى انجام دهد و تدوين اهداف توسعه پايدار در  محيط زيست اقدامات اساس

سال، جايگاه ويژه اى دارد.
محسن ستارى، رييس محيط زيست فوالدمباركه در گفت وگو با خبرنگار 
فوالد با اشاره به حضور فوالدمباركه در نمايشگاه محيط زيست تهران گفت: 
ــانى و ــت محيطى با  اطالع رس ــى و ترويج فرهنگ زيس تنوير افكار عموم

ــركت از طريق حضور در  ــت محيطى ش ــازى از فعاليت هاى زيس  آگاه س
ــگاه هاى تخصصى  ــمينارها و كنفرانس ها و نمايش چنين محافلى نظير س
ــركت فوالد مباركه اصفهان در راستاى تحقق  يكى از اقداماتى است كه ش

مسئوليت هاى اجتماعى دنبال مى كند.
وى افزود: اقدامات شركت فوالد مباركه در حوزه محيط زيست بسيار متنوع 
و متعدد بوده كه موجب تحسين  نهادهاى نظارتى و ساير صنايع واقع شده 
ــركت در اين زمينه نيز به عنوان الگويى سرآمد دركشور  تا جايى كه اين ش

معرفى و شناخته گرديده است. 
ستارى خاطرنشان كرد: شركت فوالدمباركه اصفهان كه همواره سعى كرده 
پيش قراول صنعت كشور در عرصه هاى كيفيت و بهره ورى و محيط زيست 
 CMD ــته با اجرايى كردن پروژه مكانيزم توسعه پاك ــال گذش باشد از س
ــيدكربن اولين گام ها را در  ــاالنه حداقل 120 هزارتن دى اكس و كاهش س
ــت. از طرفى، ديگر اقدامات زيست محيطى بزرگ اين  اين مهم برداشته اس
شركت كه در سال هاى 92 تا 94 اجرايى شده است هنوز در حال پيشرفت 
ــى از اين  ــهرهاى مجاور يك ــاب هاى ش ــد. طرح تصفيه پس و اجرا مى باش
ــت محيطى منطقه اى نقش  ــت كه عالوه بر حل مشكالت زيس نمونه هاس

ــوان يكى از  ــته و به عن ــتى منطقه داش ــده اى در حل معضالت بهداش عم
نمونه هاى بارز تعهد فوالدمباركه در راستاى مسئوليت هاى اجتماعى خود 

به عنوان يك صنعت متعهد است.
رييس محيط زيست فوالدمباركه در ادامه افزود: پايش مداوم لحظه اى كليه 
خروجى هاى شركت فوالدمباركه در زمينه آالينده هاى هوا، پساب با اتصال 
آنها به دفتر پايش فراگير اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان در 
جهت عملكرد شفاف زيست محيطى گام و نشانه ديگرى از عمل به تعهدات و 
پايبندى شركت فوالدمباركه به رعايت توليدى پاك و سبز در راستاى اهداف 

كالن اقتصاد ملى است.
ــت تهران، همزمان با  ــگاه محيط زيس بنابر اين گزارش، پانزدهمين نمايش
نمايشگاه انرژى هاى تجديد پذير كه مقوله اى جديد و رو به پيشرفت است، 
در حالى برگزارشد كه با پر رنگ شدن موضوع پيمان پاريس در داخل كشور، 

اهميت انرژى هاى سبز و تجديد پذير  بيش از پيش نمايان مى گردد. 
ــارت، معصومه ابتكار، رييس   محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت معدن تج
ــور، وزراى محيط زيست كشورهاى  ــت كش ــازمان حفاظت محيط زيس س
ــن، وزير ورزش  ــور ژاپ ــت كش فنالند، اتريش و قائم مقام وزير محيط زيس

ــركت فوالدمباركه  ــورى از غرفه ش ــى ديگر از مقامات كش و جوانان و برخ
ــتاوردهاى زيست محيطى اين شركت  اصفهان بازديد كرده و با آخرين دس
آشنا شدند. متخصصان، دانشگاهيان، فعاالن، دوستداران و عالقه مندان به 
ــادل اطالعات با  ــه فوالدمباركه ،به تب ــت نيز با حضور در غرف محيط زيس

كارشناسان فوالدمباركه پرداختند.
ــگاه بين المللى  ــيه برگزارى پانزدهمين نمايش ــت درحاش الزم به ذكر اس
محيط زيست، لوح تقدير و تنديس اين نمايشگاه به پاس خدمات ارزشمند 
شركت فوالد مباركه از طرف معصومه ابتكار معاون رييس جمهور و رييس 
سازمان حفاظت محيط زيست به دكتر بهرام سبحانى مديرعامل اين شركت 

اهدا شد.
در متن اين لوح چنين آمده است:
جناب آقاى دكتر بهرام سبحانى 

مديرعامل محترم شركت فوالد مباركه اصفهان
ــگاه بين المللى محيط زيست با شعار بى ترديد برگزارى پانزدهمين نمايش
ــترى تاريخى و اثرگذار براى فرصت   « اقتصاد سبز، دوران پساتحريم» بس
آفرينى و ايجاد تحوالت نوين و خالقانه درحوزه محيط زيست كشورخواهد 
ــمند آن  بود. اين لوح تقدير به همراه تنديس يادبود، به پاس حمايت ارزش
شركت از برگزارى اين نمايشگاه به حضور شما تقديم مى گردد. باشد كه نام 

و يادتان در خاطر دوستداران محيط زيست جاودان باشد.
معصومه ابتكار 
معاون رييس جمهور و رييس سازمان حفاظت محيط زيست

پنجمين جلسه كميسيون كشاورزى، آب و محيط زيست اتاق بازرگانى  مريم 
برگزار شد. دكتر حميدرضا قلمكارى رييس كميسيون كشاورزى، آب و ياورى

ــت اتاق بازرگانى اصفهان در اين جلسه ضمن تسليت ايام  محيط زيس
سوگوارى بانوى دوعالم حضرت زهرا (س) و تقدير از مردم به خاطر شور سياسى كه در 
انتخابات 7 اسفند آفريدند، گفت : انتخابات يك تمرين دموكراتيك جهت گام نهادن به 

چرخه توسعه  پايدار است و مى تواند فرداى بهترى را براى جامعه رقم بزند . 
ــاورزى و كميته هاى زير مجموعه  آن بر اساس  ــيون كش وى با اشاره به اينكه كميس
ــيون(طبق روش گپ آناليز)مسايل و مشكالت حوزه   برنامه  مدون استراتژيك كميس
كشاورزى را زير ذره بين دارند و به دنبال آسيب شناسى و ارايه  راهكار هاى كارشناسى 
هستند افزود : هدف گذارى اصلى در بخش آب كميسيون، زنده كردن هميشگى زاينده 
ــفبار امروز آن ،ناشى از  ــت كه مطابق با نظر بسيارى از كارشناسان وضعيت اس رود اس

سوء مديريتى است كه در گذشته اتفاق افتاده است . 
قلمكارى فعاليت هاى صورت گرفته در سال هاى اخير را قابل تقدير دانست و اضافه كرد: 
ــال اخير صورت گرفته ولى اين اقدامات كافى نيست و اگرچه اقدامات مثبتى در دوس

 نمى تواند انتظارات مردم اصفهان و كشاورزان اين حوضه  آبريز را برآورده كند . 
دكتر قلمكارى با اشاره به اقشار مختلف و مسئوالن متعددى كه در جلسه حضور داشتند 
گفت: دست نياز وهميارى كميسيون كشاورزى اتاق بازرگانى در برابر تمام كسانى كه 
دغدغه آب و دغدغه محيط زيست و كشاورزى دارند دراز است و اين كميسيون آماده  
شنيدن نقطه نظرات ، راهنمايى ها و حتى انتقادها ى همه مى باشد تا نقش مشورتى كه 
اتاق بازرگانى به عنوان نماينده  بخش خصوصى دارد ايفا گردد و تالش و پيگيرى براى 

اجراى برنامه هاى كارشناسى تدوين شده توسط دستگاه هاى اجرايى صورت بگيرد . 
ــه ارايه  ــاورزى ب ــيون كش ــتان مهر دبير كميس ــه مهندس گلس ــه اين جلس در ادام
ــكيل كارگروه ويژه   ــده و نتايج مصوبات گذشته نظير تش گزارشات،اقدامات انجام ش
ــى كشت  گياهان تراريخته، ارايه پروپوزال طرح توليد صنعتى گياهان دارويى، بررس
ــلولى، ارايه  پروپوزال طرح منطقه  ويژه سيب زمينى داران، بسته  جلبك هاى تك س
ــت، اعزام نفرات تخصصى براى بررسى بازار كشاورزى  ــنهادى اصالح الگوى كش پيش
روسيه، راه اندازى پژوهشكده آب و محيط زيست در اتاق، آمايش سرزمين اصفهان در 
حوزه  آب و ...اشاره كرد و گفت : اكثريت مصوبات يا به صورت كامل انجام شده اند و يا 

مراحل پايانى اجرايى خود را سپرى مى كنند . 
ــتفاده بهينه از منابع آب و عضو كميته  آب اتاق  مهندس طاهرى مسئول كارگروه اس
بازرگانى هم در اين ديدار با اشاره به مباحث بررسى شده در اين كارگروه گفت : مطابق با 
بحث هاى كارشناسى شده اولويت هاى استان اصفهان در زمينه آب مشخص شده است 
و كماكان نيز مسايل مربوط به اين حوزه در سه كارگروهى كه زيرمجموعه كميته  آب 

هستند در حال بررسى چالش ها و تهيه راهكار هاست .
مهندس معقول مسئول كميته  توليدات كشاورزى و صنايع تبديلى نيز در اين جلسه 
به بيان فعاليت هاى صورت گرفته در اين كميته پرداخت و اضافه كرد: مسايلى همچون 
توليد گياهان دارويى ، تبديل منطقه  داران به قطب سيب زمينى كارى ، طرح نوآورانه 
توليد زعفران در كارگاه هاى مكانيزه و ... از جمله مواردى است كه توسط كارگروه هاى 

اين كميته با جديت در حال پيگيرى است . 
در ادامه جلسه دكتر ميرمحمد صادقى مديرعامل شركت آب منطقه اى استان اصفهان 
هم از اقدامات و كارهاى صورت گرفته در كميسيون كشاورزى تقدير و تصريح كرد: زنده 
كردن زنده رود به نحوى كه آب هميشه در آن جريان داشته باشد و يا اينكه اين مسئله 
ــود كار سختى است كه مساعدت تمامى  در سطح ملى مانند درياچه اروميه مطرح ش

دستگاه ها و بخش خصوصى را مى طلبد .
ــش و پاسخ بود كه حاضرين در خصوص  الزم به ذكر است پايان اين جلسه بخش پرس
فعاليت هاى صورت گرفته به خصوص در حوزه  آب مطرح كردند تا بيشتر از روند اقدامات 

گذشته و فعاليت هاى كه قرار است درآينده انجام شود آگاه گردند . در پنجمين جلسه 
كميسيون كشاورزى ، آب و محيط زيست اتاق بازرگانى اصفهان مطرح شد: « آب، نه 

يك كلمه كم نه يك كلمه بيش»
ــت اتاق بازرگانى به رياست  ــيون كشاورزى، آب و محيط زيس پنجمين جلسه  كميس
ــركت آب  دكتر حميدرضا قلمكارى و با حضور دكتر ميرمحمد صادقى مديرعامل ش
ــاتيد برجسته دانشگاهى و  ــئوالن شوراى شهر واستاندارى، اس منطقه اى استان، مس

اعضاى كميته هاى هفت گانه اين كميسيون برگزار شد .
نكته  حائز اهميت در اين جلسه مسئله  احياى زاينده رود و تاالب گاوخونى بود كه همه 
حاضران در رابطه با آن به اظهار نظر پرداخته و نكات قابل تاملى را مطرح  كردند . آب، 
نه يك كلمه كم و نه يك كلمه بيش، جمله اى بود كه توسط دكتر حميدرضا قلمكارى 
رييس كميسيون كشاورزى ،آب و محيط زيست اتاق بازرگانى در ابتداى بحث احياى 
حوضه  آبريز زاينده رود و تاالب گاوخونى از ديدگاه فرامنطقه اى و ملى مطرح شد و پس 
از آن ساير حاضرين نيز كه دغدغه  زاينده رود در صحبت هايشان آشكار بود با عناوين و 

عبارت هاى مختلف بر آن تاكيد كردند. 
رييس كميسيون كشاورزى،آب و محيط زيست در ادامه صحبت هاى خود به مطرح 
ــه داد : راه حل ــاره كرد و ادام ــئله  حوضه  آبريز زاينده رود در تراز ملى اش ــدن مس ش

ــى  ــت اصفهان را درگير خود كرده، ابتدا بررس ــال هاس  برون رفت از اين بحران كه س
مشكالت كنونى به عنوان فاز شناخت و سپس ارايه  شرايط مطلوب و تدوين نقشه راه 
رسيدن به اين شرايط مطلوب است و اين يعنى همان شيوه  برنامه ريزى استراتژيكى 

است كه با آن مدل( مدل آناليز شكاف) دنيا سال هاست برنامه ريزى كرده و از آن استفاده 
مى كند .مير محمد صادقى مديرعامل شركت آب منطقه اى استان اصفهان نيز در اين 
جلسه با بيان اينكه وضعيت زاينده رود خوب نيست و ما پيش بينى خوبى نيز براى سال 
آينده در مورد آن نداريم گفت: ملى كردن مسئله زاينده رود، اقدام بسيار موثرى خواهد 
بود كه در سال هاى اخير تالش هاى زيادى نيز در رابطه با آن صورت گرفته، اما متاسفانه 

نتيجه مطلوب را نداشته است . 
ــتان اصفهان اقدامات و دغدغه هاى كميسيون  ــركت آب منطقه اى اس مديرعامل ش
ــت و ادامه داد : مطرح كردن اين موضوع  ــاورزى اتاق بازرگانى را قابل تقدير دانس كش
ــت و همكارى تمام نهاد هاى دولتى ، خصوصى و  ــوار اس در سطح ملى كارى بس دش

پشتيبانى مردم را مطالبه مى كند . 
وى ديپلماسى زاينده رود ، مديريت يكپارچه  حوضه  آبريز ،بحث هاى داخل حوضه، عدم 
بارگذارى هاى جديد در منطقه، تعادل بخشى به برداشت ها را از جمله اقدامات صورت 
گرفته و در حال انجام عنوان و اظهار داشت : شركت آب منطقه اى آماده  همكارى همه 

جانبه با اتاق بازرگانى در خصوص مسئله آب است . 
ــايلى زيادى را در رابطه با مشكل حوزه  آبريز زاينده رود  حاضران دراين جلسه نيز مس
عنوان كردند كه از جمله  آنها مى توان به ناديده گرفتن 10 سال كار مطالعاتى در طرح 
ــته ، گفتمان با استان هاى  ــوء مديريت هاى گذش بهشت آباد ، جلوگيرى از تكرار س
خوزستان و چهارمحال به صورت جدى ، نياز به منابع آبى جديد و تاكيد بر ملى كردن 

مسئله  احياى زاينده رود مانند ملى شدن احياى درياچه  اروميه اشاره كرد.

به گزارش خبرنگار نگاه كوير ، دكتر حميدرضا قلمكارى رييس كميسيون كشاورزى 
آب و محيط زيست اتاق بازرگانى اصفهان در پنجمين جلسه  اين كميسيون با اشاره به 
اينكه اگر زاينده رود نباشد ديار نصف جهان نه صنعت دارد نه توليد ؛ زاينده رود نباشد نه 
مى توان نشاط اجتماعى را در وجود مردم اصفهان پيدا كرد و نه مى توان توريستى را در 
ميان آثار انبوه تاريخى آن يافت . زاينده رود رگ حيات اصفهان است وقطع اين شاهرگ 
حياتى يعنى مرگ تدريجى پايتخت فرهنگ و تمدن اسالمى ايران، گفت : مردم اصفهان 
زاينده رود را زنده مى خواهند؛ زيرا زندگى آنها در گرو زنده بودن زاينده رود است، اما 

تحقق اين هدف درگرو مديريت صحيح و پيگيرى اين مطالبه در سطح ملى است .
ــاون اول رييس  ــت مع ــتاد احياى درياچه  اروميه كه به رياس ــه س قلمكارى با مقايس
جمهور دبيرى دكتر كالنترى و حضور نمايندگان مجلس،دانشگاه هاى معتبر داخلى و 
خارجى،استاندار هاى استان هاى حاشيه درياچه ،نخبگان كشورى و برخى وزرا برگزار 
مى شود اظهار داشت : اهميت زاينده رود كمتر از درياچه اروميه نيست و بايد مسايل و 
مشكالت حوضه  آبريز زاينده رود هم در سطح ملى و با وسعت بيشترى پيگيرى شود.
وى با بيان اينكه اصفهان به تنهايى در مواجهه با مچ اندازى براى جارى كردن هميشگى 
ــاتيد اين حوزه بر اين باور هستند كه  ــت اضافه كرد : تمامى اس زاينده رود ضعيف اس
مديريت درستى در سال هاى گذشته بر اين حوضه آبريز اعمال نشده و مشكلى كه اين 
سال ها مردم اصفهان با آن روبه رو هستند با يك عزم همگانى و ملى در كنار مديريت 
ــاورزى آب و محيط زيست اتاق  صحيح مى تواند برطرف گردد .رييس كميسيون كش
ــور نظير دكتر رنانى و  ــاره به اينكه امروز فرهيختگان و دانشمندان كش بازرگانى با اش
پروفسور كردوانى و... بر اين باورند كه بحرانى كه امروز ايران را فراگرفته مسايل خارجى 
ــت ها ، خشك شدن باغات  ــت بلكه بحران آب است تصريح كرد : فرونشست دش نيس
چندين ساله و خشك شدن زاينده رود و باتالق گاوخونى همگى نشان از اين دارد كه 
بحران آب در اين استان به وجود آمده است و همه بايد براى حل بحران باهم همكارى 

و تعامل داشته باشند .
دكتر قلمكارى با بيان اينكه عزم همگانى در هشت سال دفاع مقدس عامل پيروزى كشور 
بود گفت : امروز نيز عزم همگانى و همكارى مسئوالن و مردم و مطرح شدن اين مشكل در 
تراز ملى مى تواند مشكالت اين حوضه را برطرف كند. همانگونه كه با ملى شدن مسئله 
درياچه  اروميه در سال هاى اخير اقداماتى در خور و قابل تقديرى صورت گرفته است. 
وى كمبود منابع آبى و در عين حال افزايش سطح نياز به اين مايه حياتى را عاملى براى 
احساس نياز به وجود يك نهاد قدرتمند براى تصميم گيرى در حوضه  آبريز زاينده رود 
ــته و در مواردى همچون اعتراض مردم  دانست و خاطرنشان كرد : در سال هاى گذش
شرق اصفهان و شكستن خط لوله  انتقال آب به يزد ، گرو كشى استفاده  ساير استان ها 
از خدمات استان اصفهان ، لغو طرح بهشت آباد و ناديده گرفتن 10 سال كار كارشناسى 

و ... به خوبى اين مديريت نادرست ثابت شد .
ــتن مدل برنامه ريزى  حميدرضا قلمكارى در خصوص برون رفت از اين بحران را داش
مطلوب دانست كه مطابق آن مدل انجام پروژه فاز شناخت وتحليل وضع موجود گام اول 
و ارايه  الگوى مناسب وترسيم وضع مطلوب را گام اول عنوان و اضافه كرد : پس از تحليل 
و بررسى مشكالتى كه امروز درگير آن هستيم و شرايطى كه مى خواهيم از آن برخوردار 
باشيم بايد برنامه ها ى انتقال براى ورود به شرايط مطلوب تعريف و پس از استقرار در 

وضعيت جديد به ارزيابى و كنترل نحوه اجراى برنامه ها پرداخته شود.
مهم:

ــدگان جديد منتخب  ــا و همه نماين ــرد : رويكرد همه م ــان تاكيد ك قلمكارى در پاي
ــانى كه دغدغه  زاينده رود را دارند  ــوراى اسالمى و همه  كس مردم اصفهان مجلس ش
ــويى و پيگيرى احياى زاينده رود و تاالب گاوخونى به صورت بايد همصدايى و همس
ــاس يك  ــاى زاينده رود در چارچوب و بر اس ــى و انجام برنامه احي  فرا منطقه اى و مل

برنامه ريزى راهبردى كالن و استراتژيك مصوب و تنفيذ شده باشد. 

رييس كميسيون كشاورزى، آب و محيط زيست اتاق بازرگانى اصفهان: 

حل چـالش ها و مسائل  زاينده رود  و تاالب گـاوخونى 
يك  رويكرد فرامنطقه اى و ملـى  را  مى طلبد 

در  پانزدهمين نمايشگاه بين المللي محيط زيست مطرح شد:

تحقق اقتصاد سبز براي اولين بار در دولت يازدهم
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معموال بيشتر ما آدم ها دوست نداريم كسى از خودمان يا اخالق و رفتارمان ايراد بگيرد.  
هميشه دوست داريم مورد تأييد و تعريف و تمجيد ديگران باشيم. وقتى كسى به ما 
انتقاد مى كند در همان لحظه اول خشمگين مى شويم و به هر شكلى كه مى توانيم 
تالش مى كنيم كه انتقاد و ضربه آن فرد را خنثى كنيم، اما معموال اين كار به درستى 

انجام نمى شود.
وقتى فرد مورد انتقاد نتواند خشم و عصبانيت خودش را كنترل كند و بر احساسات 
ــرايط مى تواند منجر به ضربه زدن به  آنى مسلط شود، هرعكس العملى در آن ش
شخصيت و روح و روان طرفين بشود. حتما همه ما مكررا در اين شرايط بوده ايم اما 
چند نفر از آدم هاى اطراف ما اين قدرت را دارند كه خشم و عصبانيت و احساسات 

ناخوشايند شان را در اين شرايط كنترل و آنها را دفع كنند؟
گر بر سر نقد ديگرى اميرى، مردى!

پدرى پسر بداخالقى داشت كه زود عصبانى مى شد. پسرك با شنيدن كوچك ترين حرفى 
ــان مى داد و به توهين آن فرد به  از ديگران در مورد خودش سريعا واكنش عصبى شديدى نش
زعم خودش پاسخ دندان شكنى مى داد؛ با آن فرد گالويز مى شد و با زبان تند و تيزش حرف هايى 
مى زد كه آن فرد را نه فقط از نقد كردن كه از زندگى كردن پشيمان مى كرد. پدرش كه عميقا نگران 
پسرش و روابط اجتماعى او بود، يك روز به او يك كيسه پر از ميخ و يك چكش داد و گفت هر وقت عصبانى 

شدى، يك ميخ به ديوار روبه رو بكوب.
ــت  ــرك توانس ــد 37 ميخ به ديوار روبه رو بكوبد. در روزها و هفته هاى بعد كه پس ــرك مجبور ش روز اول پس
عصبانيتش را كنترل كند و كمتر عصبانى شود، تعداد ميخ هايى كه به ديوار كوبيده بود، رفته رفته كمتر شد. 
ــان ندادن به نقد ديگران و عصبانى نشدن، آسان تر از  ــد كه كنترل خودش براى واكنش نش پسرك متوجه ش

كوبيدن ميخ ها به ديوار سخت است.
باالخره به اين ترتيب روزى رسيد كه پسرك ديگر عادت بدش را ترك كرده بود. پيش پدرش رفت و اين موضوع 
را با پدر در ميان گذاشت. پدر به او پيشنهاد كرد كه حاال به ازاى هر روزى كه عصبانى نشد، يكى از ميخ هايى را 

كه در طول مدت گذشته به ديوار كوبيده بوده از ديوار بيرون بكشد.
ماه ها گذشت تا باالخره يك روز پسر جوان پيش پدرش رفت و گفت كه همه ميخ ها را از ديوار درآورده است. 
ــت ات درد نكند، كار خوبى انجام دادى  پدر، دست پسرش را گرفت و به آن طرف ديوار برد و به او گفت: «دس

ولى به سوراخ هايى كه در ديوار به وجود آورده اى نگاه كن! اين ديوار ديگر هيچ وقت ديوار قبلى نخواهد بود».
نقد مى شوم پس نيستم!

ــد اما در هر حال نتيجه آن از اهميتى حياتى برخوردار است. ما وقتى  اين داستان مى تواند واقعى باشد يا نباش
عصبانى مى شويم، دست به كارهايى مى زنيم كه جبران كردن شان بعدا آنقدرها هم كه به نظر مى آيد آسان 
ــد اما عصبانيت راه حل هيچ مشكل و مسئله و  ــود عصبانى نش نيست. قابل قبول است كه هميشه هم نمى ش

چالشى نيست!
ــان هاى امروزى «نقدشدن» است. نمود اين  شايد به جرأت بتوان گفت كه از مهم ترين عوامل عصبانيت انس
ــابهى اتفاق مى افتد؛  ــكل هاى مختلفى دارد، اما معموال در موقعيت هاى مش مشكل در زندگى شخصى ما ش
ــتان، همسايگان و همكاران و از آن بدتر مردم كوچه و  عصبانيت و درگيرى بدون دليل با اعضاى خانواده، دوس
خيابان. كافى است كسى به ما نقد كوچكى به حق يا ناحق وارد كند، آن وقت است كه بالفاصله مدارهاى ذهنى 
دفاعى ما فعال مى شوند تا آن فرد را سر جايش بنشانند و به او ثابت كنند كه نه تنها در تشخيص اشتباه من خطا 

كرده است بلكه اساسا حقى براى قضاوت و اظهارنظر در مورد من و زندگى و كارها و عملكردم ندارد! 
ــن آدم ها نيز  ــه از آرام تري ــى بلك ــا عصبان ــان هاى ذات ــا از انس ــى را نه تنه ــت كه چنين واكنش عجيب اس

مى توان ديد.

جانشين اداره منابع انسانى ستاد كل نيروهاى مسلح:

فروش سربازى در سال 95 صحت ندارد

اخبار كوتاه

پرسه درشهر

خبرخبر

ــتمرى بگيران تامين اجتماعى با اشاره به   رييس كانون عالى مس
اينكه دولت بازنشستگان تامين اجتماعى را در تصميمات افزايش 
ــتگان ما جدا از بازنشستگان  حقوق ناديده نگيرد، گفت: بازنشس

كشورى نيستند.
ــتگان افزود:  ــتمرى بازنشس على اكبر بيات در مورد افزايش مس
ــتمرى اين افراد ابتدا بايد از افزايش مزد  دولت براى افزايش مس
ــوق 13 ميليون  ــاغل حمايت كند و هنگامى كه حق كارگران ش
بيمه پرداز افزايش پيدا كند درآمدى براى تامين اجتماعى ايجاد 
ــتگان نيز بايد افزايش پيدا  مى شود و در كنار آن حقوق بازنشس

كند.
ــازمان مديريت و ــر نوبخت رييس س ــاره به اينكه دكت وى با اش

ــورى (20 تا  ــتگان كش ــزى از افزايش حقوق بازنشس  برنامه ري
ــن افزايش حداقل حقوق  ــت، گفت: با اي 40 درصد) خبر داده اس
بازنشستگان كشورى از 750 هزار تومان به يك ميليون و 50 هزار 
تومان مى رسد اين در حالى است كه حداقل حقوق بازنشستگان 

تامين اجتماعى 712 هزار تومان است.
ــى از افزايش حقوق 2 ميليون و  به گفته وى دكتر نوبخت صحبت
800 هزار بازنشسته تامين اجتماعى نكرده است و دولت نمى تواند 
اين افراد را از بازنشستگان كشورى مستثنى كرده و در تصميمات 

جديد آنها را دخالت ندهد.
ــتگان  ــى افزايش حقوق براى بازنشس ــاره به اينكه وقت وى با اش
كشورى در نظر گرفته مى شود چطور دولت مى تواند 2 ميليون و 
800 هزار بازنشسته تامين اجتماعى را ناديده بگيرد، اظهار داشت: 
ــيار  ــتمرى كه اين افراد دريافت مى كنند بس در حال حاضر مس
ناچيز است و كفاف زندگى آنها را نمى دهد و در حالى كه برخى از 
بازنشسته ها، مستاجر هستند 712 هزار تومان فقط هزينه كرايه 
ــود و مابقى هزينه هاى خوراك، پوشاك، درمان خانه آنها مى ش

 و ...  را از كجا بايد تامين كنند.
ــازمان تامين  ــتگان و مستمرى بگيران س رييس كانون بازنشس
اجتماعى گفت: انتظار ما از دولت اين است كه بازنشستگان تامين 
اجتماعى را نيز از ديگر بازنشستگان مستثنى نكند به طورى كه 
تاكنون اين افراد در انتخابات مختلف نقش مهمى را ايفا كرده اند 
ــتگان تامين  ــفره بازنشس و از دولت تدبير و اميد انتظار داريم  س

اجتماعى را با افزايش  باالى حقوق، رنگين كند.
ــته حقوق شاغلين و حداقل  بيات با تاكيد بر اينكه در سال گذش
بگيران تامين اجتماعى بر اساس ماده 41 قانون كار و 111 تامين 
ــال جارى حقوق  اجتماعى، 17 درصد افزايش يافت، گفت: در س
باالى حداقل بگيران نيز طبق ماده 96 تامين اجتماعى 15 درصد 
رشد كرده و بر اساس اين ماده، تامين اجتماعى مكلف است سالى 
ــاس اعالم تورم بانك مركزى و هزينه هاى زندگى،  يك بار بر اس

حقوق بازنشستگان را افزايش دهد.

ــه زندانيان طبق  ــى نوروزى ب ــازمان زندان ها از اعطاى مرخص رييس س
بخشنامه رييس قوه قضاييه خبر داد.

اصغر جهانگير اعالم كرد: به مناسبت فرارسيدن عيد نوروز و به درخواست 
ــت محترم قوه قضاييه و با توجه به سياست هاى  سازمان زندان ها از رياس
ــا موافقت  ــاى زندانيان و ب ــت از خانواده ه ــر حماي ــه مبنى ب قوه قضايي
ــوى ــاى مرخصى نوروزى از س ــنامه نحوه اعط رييس قوه قضاييه، بخش

 آيت اهللا آملى الريجانى صادر و ابالغ شد.
دكتر جهانگير گفت: اين بخشنامه در دو بخش زندانيان محكوم به حبس 
و زندانيانى كه صرفا به دليل عجز از پرداخت جزاى نقدى در حبس به سر 

مى برند به مدت 15 روز صادر شده است.
ــر 15 روز، مدت مرخصى براى برخى از  وى همچنين تصريح كرد: عالوه ب

زندانيان به مدت 15 روز ديگر قابل تمديد خواهد بود.
ــرايط بهره مندى از اين بخشنامه  ــازمان زندان ها در خصوص ش رييس س
ــامل محكومين به حبس ابد  گفت: 5 گروه از زندانيان محكوم به حبس ش
به شرط تحمل 5 سال حبس، محكومين به حبس بيش از 10سال به شرط 
تحمل يك سال حبس، محكومين به حبس از 5 سال تا 10 سال به شرط 
تحمل شش ماه حبس، محكومين به حبس از يك سال تا 5 سال به شرط 
تحمل حداقل 2 ماه حبس و محكومين به حبس كمتر از يك سال به شرط 
تحمل حداقل يك ماه حبس مشمول اين بخش از مرخصى ها خواهند بود.

ــد  ــش ماه باش ــرادى كه باقى مانده حبس آنها كمتر از ش وى افزود: به اف
مرخصى منتهى به آزادى اعطا خواهد شد.

ــتگاه قضا در خصوص زندانيانى كه صرفا به دليل عجز  ــاور رييس دس مش
ــت: در اين بخش  ــر مى برند، گف ــزاى نقدى در حبس به س از پرداخت ج
محكومين به جزاى نقدى كه باقى مانده آن بيش از يكصد ميليون ريال باشد 
به شرط تحمل حداقل 2 ماه حبس و محكومين به جزاى نقدى كه مقدار 
باقى مانده آن بيش از پنجاه ميليون ريال تا يكصد ميليون ريال باشد به شرط 

تحمل حداقل يك ماه حبس مشمول مرخصى خواهند بود.
وى افزود: محكومين به جزاى نقدى كه مقدار باقى مانده آن تا پنجاه ميليون 

ريال باشد مرخصى منتهى به آزادى اعطا مى شود.
اين مقام ارشد قضايى در خصوص مرخصى محكومين جرائم غيرعمدى و 
محكومين مالى نيز گفت: زندانيانى كه به لحاظ عجز از پرداخت ديه در جرائم 
غيرعمد بازداشت هستند و همچنين دارندگان محكوميت مالى، صرف نظر 
از مدت اقامت در زندان از مرخصى موضوع اين بخشنامه برخوردار خواهند 
بود. رئيس دفتر بازرسى ويژه قوه قضاييه خاطرنشان كرد: محكومين جرايم 
سرقت هاى مسلحانه و مقرون به آزار، جاسوسى، اقدام عليه امنيت كشور، 
ــازمان يافته، تجاوز به عنف، داير كردن مراكز  آدم ربايى، جرايم باندى و س
فساد و فحشاء، اسيدپاشى، اخالل در نظام اقتصادى، قاچاق مشروبات الكلى، 
ــرعى، محكومين داراى سه سابقه  محكومين به قصاص و اعدام و حدود ش
ــهورند،  ــرارت مش محكوميت به ارتكاب همان جرم، محكومينى كه به ش
قاچاق مسلحانه و يا عمده مواد مخدر و روان گردان ها مشمول اين بخشنامه 

نخواهند بود.

دولت بازنشستگان تامين اجتماعى را ناديده نگيرد؛

عدالت درافزايش حقوق
بخشنامه مرخصى نوروزى 

زندانيان ابالغ شد 

جانشين اداره منابع انسانى ستاد كل نيروهاى 
ــروش خدمت  ــلح با بيان اين مطلب كه ف مس
سربازى در سال 95 صحت ندارد، اعالم كرد: در 
سال 95 بحث پرداخت جريمه مشموالن غايب 

دنبال مى شود.
ــر  ــى كمالى در مورد اخبار منتش ــردار موس س
ــال 95  ــربازى در س ــده پيرامون فروش س ش
ــربازى در سال  اظهارداشت: فروش خدمت س

95 صحت ندارد.
جانشين اداره منابع انسانى ستاد كل نيروهاى 
ــت جريمه  ــث پرداخ ــلح تصريح كرد: بح مس
ــال 95 مطرح شده كه  ــموالن غايب در س مش

كلياتش در مجلس تصويب شده است.
سردار كمالى ادامه داد: بنا بر پيشنهاد ستاد كل 
كسانى كه بيش از 8 سال غيبت داشته و در سال 
95 مدت غيبتشان از سربازى به 9 سال مى رسد 
مى توانند با پرداخت جريمه از خدمت سربازى 

معاف شوند.
ــوص  ــتاد كل در خص ــد س ــام ارش ــن مق اي

ــموالن غايب  ــه مش ــت جريم ــت پرداخ مهل
ــان كرد: اين  ــال 94 خاطرنش ثبت نامى در س
ــدگان مى توانند تا پايان  ــته از ثبت نام ش دس
ــود را بپردازند؛  ــرده و جريمه خ ــال اقدام ك س
ــال 95 جريمه را  در غير اين صورت بايد در س
بپردازند كه قطعا ميزان جريمه افزايش خواهد 

يافت.

ــت كه در همه كارتون ها و انيميشن هاي  ــت اس  درس
ــرانجام شخصيت هاى  ــده براي كودكان س ساخته ش
مثبت به پيروزي دست مي يابند، اما غالبا اين موفقيت 
ــونت ممكن مي شود و از آنجا  و پيروزي، با اعمال خش
ــتان ها و كارتون ها  ــخصيت هاي داس كه  كودكان با ش
همزاد پنداري مي كنند و در روزمره و بازي هايشان در 
جلد نقش هاي برگرفته از تماشاي برنامه ها مي روند و به 
نگاهي ديگر با آنها زندگي مي كنند، لذا انتخاب محتواي 

اين گونه برنامه ها از اهميت به سزايي برخوردار است.
 با جلو رفتن زمان و پيشرفت روز به روز علم و تكنولوژي، 
ــايل ارتباط جمعي  ــتفاده از وس ــته بر زمان اس پيوس

ــود. كودكان نيز از اين  ــط مردم افزوده مي ش توس
ــتند،اما بازي هاي  ــتثني نيس قاعده مس
رايانه اي، انيميشن ها و كارتون ها بيشتر از 
باقي اين قبيل محصوالت توجه كودكان 

ــود  ــه خ ــب را ب جل

ــاي  ــه تماش ــري ب ــه واف ــت.بچه ها عالق كرده اس
ــه كارتون ها  ــخصيت هاي اين گون ــد. ش كارتون دارن
ــودكان  ــراي ك ــتني اي ب ــت داش ــاي دوس الگوه
ــي در بازي هاي ــه از آنها حت ــه اي ك ــوند به گون مي ش
 روزمره شان استفاده مي كنند، حتي عروسك هايي كه 
ــخصيت اين گونه كارتون ها طراحي شده را  از روي ش
تهيه مي كنند. با اين تفاسير و با اين اثرات عميق، سوال 
اين است كه آيا ديدن اين گونه كارتون ها براي كودكان 

مضر و پيامدهايش نگران كننده نيست؟!
ــاس نگرانى  ــيارى از والدين احس ــال حاضر بس  در ح
ــودكان را  ــن كارتون ها، ك ــد و اعتقاد دارند اي مى كنن
ــن، فريبكار و متمرد بار مى آورند. ولى  موجوداتى خش
آيا واقعا كارتون هاى خشن مضر هستند؟جواب مثبت 
ــت نمي  توان جنبه هاي مثبت و  است.  آنچه مسلم اس
فوايد تماشاي اين فيلم ها را براي كودكان كتمان كرد، 
ــنايي با جامعه و زندگي در قالبي  فوايدي همچون آش

كوچك تر، پرورش قوه تخيل،پرورش رفتارهاي مطلوب 
مانند ايثارگري، مهرباني و عطوفت، همياري و كمك و...
ــتفاده بيش از حد،  ــور كلي اس ــن وجود و به ط اما با اي
نامناسب و بدون كنترل از تمامي كارتون ها عوارضي نيز 

براي كودكان دارد كه ضروري است به آن توجه شود؛
ــي كه به ذهن كودك  عدم كنترل والدين بر آموزه هاي

وارد مي شود.
ــتان  تحليل رفتن زمان ارتباط كودكان با والدين، دوس

و آشنايان. 
انتزاعي شدن دنياي مطلوب آنها.

فاصله گرفتن شان از دنياي واقعي هر چند نا مطلوب.
ــه خصوص در مورد  ــاى پرخاش گرانه ب تقويت رفتاره

فيلم هايي كه صحنه هاي پر خشونتي دارند.
كاهش موفقيت  هاى تحصيلى.

ــاي  ــوزش در حوزه ه ــان آم ــش زم كاه
مختلف.

معاون حمايت و سالمت خانواده كميته امداد:

كاهش سن زنان سرپرست خانوار

معاون حمايت و سالمت خانواده كميته امداد گفت: 
ــش  ــت خانوار تحت پوش 81 درصد از زنان سرپرس
كميته امداد به علت فوت همسر، 14 درصد طالق و 
پنج درصد به علل ديگر به اين نهاد مراجعه كرده اند.

ــان آنكه تعداد زنان  على محمد ذوالفقارى ضمن بي
ــت خدمات حمايتى به كميته  فقيرى كه براى درياف
امداد مراجعه مى كنند هرسال در حال افزايش است، 
ــت خانوار تحت حمايت اين  افزود: سن زنان سرپرس
ــه 10 درصد  ــت. به طورى ك ــش يافته اس نهاد كاه
ــداد را خانواده هاى طالق  ــه ام ــان كميت از مددجوي

تشكيل مى دهند.
ــت  ــان تح ــالق مددجوي ــل ط ــوص عل وى درخص
ــكالت  ــش نيز اظهار كرد: اعتياد، بيكارى، مش پوش
اقتصادى، نداشتن الگوى مناسب در زندگى، نداشتن
 مهارت هاى زندگى، فساد، ازدواج مجدد، نابارورى، 
ــتگى زوجين به اطرافيان و جهت گيرى آنها از  وابس

داليل طالق در ميان مددجويان است.
معاون حمايت و سالمت كميته امداد در ادامه ضمن 
بيان اينكه يك ميليون و 49 هزار زن سرپرست خانوار 

تحت پوشش كميته امداد هستند افزود: 55 درصد 
ــهرى بوده كه ــتايى و 45 درصد ش مددجويان روس

 57 درصد آنان زن و 43 درصد مرد هستند.
ذوالفقارى درخصوص عمده علت پوشش مددجويان 
ــت، از كارافتادگى، طالق،  اظهار كرد: فوت سرپرس
بيمارى و معلوليت سرپرست از عمده ترين علل تحت 

پوشش قرارگرفتن خانواده هاست.

انتقـاد كن، اما جنبـه هم داشتـه باش!
قسمت اول 

معموال بيشتر ما آدم ها دوست نداريم كسى از خودمان يا اخالق و رفتارمان ايراد بگيرد. 
هميشه دوست داريم مورد تأييد و تعريف و تمجيد ديگران باشيم. وقتى كسى به ما 
انتقاد مى كند در همان لحظه اول خشمگين مى شويم و به هر شكلى كه مى توانيم 
تالش مى كنيم كه انتقاد و ضربه آن فرد را خنثى كنيم، اما معموال اين كار به درستى 

انجام نمى شود.
وقتى فرد مورد انتقاد نتواند خشم و عصبانيت خودش را كنترل كند و بر احساسات 

ناخوشايند شان را در اين شرايط كنترل و آنها را دفع كنند؟
گر بر سر نقد ديگرى اميرى، مردى!

پدرى پسر بداخالقى داشت كه زود عصبانى مى شد. پسرك با شنيدن كوچك ترين حرفى 
ــان مى داد و به توهين آن فرد به  از ديگران در مورد خودش سريعا واكنش عصبى شديدى نش
زعم خودش پاسخ دندان شكنى مى داد؛ با آن فرد گالويز مى شد و با زبان تند و تيزش حرف هايى 
مى زد كه آن فرد را نه فقط از نقد كردن كه از زندگى كردن پشيمان مى كرد. پدرش كه عميقا نگران 
پسرش و روابط اجتماعى او بود، يك روز به او يك كيسه پر از ميخ و يك چكش داد و گفت هر وقت عصبانى 

شدى، يك ميخ به ديوار روبه رو بكوب.
ــد  ــرك مجبور ش روز اول پس

عصبانيتش را كنترل كند و كمتر عصبانى شود، تعداد ميخ هايى كه به ديوار كوبيده بود، رفته رفته كمتر شد. 
ــان ندادن به نقد ديگران و عصبانى نشدن، آسان تر از  ــد كه كنترل خودش براى واكنش نش پسرك متوجه ش

انتقـاد كن، اما جنبـه هم داشتـه باش!
قسمت اول 

ــتند،اما بازي هاي  ــتثني نيس قاعده مس
رايانه اي، انيميشن ها و كارتون ها بيشتر از 
باقي اين قبيل محصوالت توجه كودكان 

ــود  ــه خ ــب را ب جل

آيا واقعا كارتون هاى خشن مضر هستند؟جواب مثبت 
ــت نمي  توان جنبه هاي مثبت و  است.  آنچه مسلم اس
فوايد تماشاي اين فيلم ها را براي كودكان كتمان كرد، 
ــنايي با جامعه و زندگي در قالبي  فوايدي همچون آش

فيلم هايي كه صحنه هاي پر خشونتي دارند.
كاهش موفقيت  هاى تحصيلى.

ــاي  ــوزش در حوزه ه ــان آم ــش زم كاه
مختلف.
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 مديركل تعاون و پشتيبانى وزارت آموزش و پرورش:

مهلت رزرو اسكان نوروزى تا 25 اسفند

وزارت  ــتيبانى  پش و  ــاون  تع ــركل  مدي  
آموزش و پرورش با بيان اينكه از 9تا15اسفند 
بيش از 8هزار رزرو قطعى اسكان نوروزى توسط 
ــت: فرآيند ــت گف فرهنگيان صورت گرفته اس

 ثبت نام اينترنتى تا 25 اسفند ادامه دارد.
حميد سيارى درباره تعداد رزرو اسكان نوروزى 
ــل 20 درصد فضاهاى موجود  گفت: رزرو حداق
ــاعت 24 روز  ــفند ماه آغاز شد و تا س از نهم اس

سه شنبه 25 اسفند 1394 ادامه دارد.
وى افزود: تا روز 15 اسفند تعداد 8 هزار و 292 
رزرو قطعى اسكان نوروزى براى تعداد 42 هزار 

و 74 نفر صورت گرفته است. 
ــون و 400 هزار  ــك ميلي ــن بيش از ي همچني
ــد  ــامانه eskan.medu.ir بازدي ــر از س نف

كرده اند.
ــتيبانى وزارت آموزش  ــاون و پش ــركل تع مدي
ــكان در  ــان اينكه تعرفه هاى اس و پرورش با بي
ــته هيچ افزايشى نداشته  مقايسه با سال گذش
ــئوليت مدنى  ــت، گفت: بيمه حوادث و مس اس

براى عوامل اجرايى و ميهمانان به شكل متمركز 
پيش بينى شده است.

سيارى با اشاره به تعرفه اسكان بيان كرد: براى 
ــته و خانواده درجه  فرهنگيان شاغل و بازنشس
يك آنها براى يك تا 5 نفر به ازاى هر شب كالس 
ويژه، هزينه 25 هزار تومان، گروه الف 22 هزار 
تومان، گروه ب 16 هزار تومان، گروه ج 12 هزار 
تومان و برپايى چادر 6 هزار تومان در نظر گرفته 

شده است.
ــتيبانى وزارت آموزش و  ــاون و پش مديركل تع
ــرش مهمانان  ــوص نحوه پذي پرورش در خص
ــكان مكلف به  ــتاد اس ــان كرد: س نيز خاطرنش
سرويس دهى به فرهنگيان و خانواده درجه يك 
(پدر، مادر، همسر و فرزندان تحت تكفل) آنان 

شده است. 
ــتگان درجه يك فرهنگيان با ارايه  ــكان بس اس
ــم كارگزينى  ــايى فرهنگى يا حك كارت شناس
ــخص  ــنامه، حتى االمكان با حضور ش و شناس

فرهنگى امكانپذير است.
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سینما

مس��تند » درباره خون « به کارگردانی محمد خانحس��ینی 19 اس��فند ماه 
اکران می شود.

 فیلم مستند درباره خون تازه ترین ساخته محمد خانحسینی پس از اتمام 
مراحل پایانی تدوین و صداگذاری برای اولین بار در تاریخ 19 اسفند ماه سال 

جاری ساعت 21 در سینما فلسطین اکران می شود.
این فیلم مستند روایت متفاوتی از حال و هوای عزاداران امام حسین )ع( را 

در شهر زنجان را به تصویر می کشد.
نریشن این فیلم با صدای وحید جلیلوند ضبط شده است.

عوامل این فیلم عبارت اند از: تهیه کننده و کارگردان: محمد خانحس��ینی ، 
مجری طرح و مدیر تولید: داوود ماسوله، نویسنده: امیر اربابی، آهنگساز: کوشا 
پشنگ پور، تدوین و اصالح رنگ: محمد خانحسینی، بازیگر: بهمن جوادی و 

با صدای وحید جلیلوند و محبوبه تفضلی.

مراسم بیست و یکمین س��الگرد ارتحال حجت االسالم احمد خمینی از سوی 
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره( برگزار می شود.

 مس��ئول روابط عمومی این موسس��ه ضمن اعالم این خبر گفت: این مراس��م 
به مناسبت بیست و یکمین سالگرد ارتحال فرزند امام خمینی )ره(، حاج سید 

سالروز جانسوز شهادت حضرت زهرا )س( ک��ه با احم��د خمین��ی 
مقارن است، برگزار می شود.

بی��ات افزود: ای��ن برنامه که 
س��وگواره راز کوثر نام دارد 
ب��ا بخ��ش ه��ای مختلفی 
همچ��ون ش��عرخوانی 
ش��عرای پیشکس��وت 
اس��تان،  برگزی��ده  و 
 مداحی و سخنرانی اجرا 

می شود.
وی خاطرنشان کرد: این 
مراس��م روز 22 اسفندماه 
 از س����اعت 16 ت���ا 18 
در نگارس�����تان ام���ام 
 خمین��ی)ره( وی��ژه عم��وم 

عالقه مندان برگزار می شود.            

اخبار کوتاه

 ویژه سالگرد ارتحال حاج سید احمد خمینی؛

سوگواره راز کوثر
برگزار می شود

19 اسفندماه؛

مستند » درباره خون « در سینما 
سپاهان اکران می شود

در آستانه نوروز 95؛

شش کارگاه مرمت در کاخ موزه چهلستون برپا شد
 مدیر کل میراث فرهنگی اس��تان اصفهان از برپایی ش��ش کارگاه مرمت 
به صورت همزمان در مجموعه جهانی کاخ موزه چهلستون جهت رفاه حال 

گردشگران نوروزی خبر داد.
 فریدون ال��ه یاری با اعالم این مطل��ب افزود: با توجه ب��ه این که مجموعه 
جهانی کاخ موزه چهلستون اصفهان با وسعتی در حدود701000 متر مربع 
 یکی از اصلی ترین مقاصد گردش��گری در نوروز به شمار می رود، با عنایت 
به وسعت مجموعه که به صورت باغ و مجموعه بناهای تاریخی است، مرمت 
تمامی بخش های این مجموعه جهانی در دستور کار اداره کل قرار گرفته و 
به صورت همزمان شش گروه در شش کارگاه مرمت در کاخ موزه چهلستون 
مشغول به فعالیت هستند. وی در این زمینه تصریح کرد: مرحله دوم مرمت 
ایوان بزرگ کاخ چهلستون شامل مرمت و اس��تحکام بخشی سقف ایوان، 
مرمت پیشانی ایوان و همچنین مرمت ستون های ایوان به سرعت در حال 
اجرا است. اله یاری همچنین تصریح کرد: مرمت عمارت غربی باغ چهلستون 
که اینک دفتر فرماندهی یگان حفاظت میراث فرهنگی استان در آن مستقر 
است از دیگر فعالیت های مرمتی این کاخ به شمار می رود. مدیر کل میراث 
فرهنگی استان اصفهان همچنین اظهار داشت: طرح مرمت ایوان های ضلع 
جنوبی تاالر تیموری مشرف به ورودی ضلع شرقی کاخ موزه چهلستون پس 

از تامین اعتبار توسط گروه سوم مرمت گران در حال انجام است.
اله یاری ب��ه چهارمین طرح مرمت نیز اش��اره کرد و اف��زود: طرح تعویض 
نرده های ضلع ش��رقی مجموعه کاخ موزه چهلستون )خیابان استانداری( 
و تعویض نرده های قدیم��ی با نرده های چوبی، به گون��ه ای که نرده های 
تاالر تیموری، کاخ موزه چهلستون و موزه هنرهای تزئینی با یکدیگر از نظر 

 شکل و منظر شهری هماهنگی داشته باشند و به طول نزدیک به200 متر 
با همکاری سازمان نوسازی و به سازی شهرداری اصفهان در حال اجرا است. 
وی ادامه داد: تاالر مرکزی کاخ موزه چهلستون دارای نقاشی های دیواری 
منحصر به فردی است که مرمت اساسی آنها از10 سال پیش در دستور کار 
میراث فرهنگی استان قرار گرفته اس��ت، بنابراین امسال طرح پاکسازی و 
زدودن گرد و غبار از نقاشی دیواری جنگ چالدران که در تاالر مرکزی کاخ 
قرار گرفته در دس��تور کار میراث فرهنگی قرار دارد و این طرح به سرعت 

در حال اجرا است.
مدیر کل میراث فرهنگی اس��تان به س��ایر فعالیت های مرمتی و خدماتی 
در این مجموعه جهانی نیز اش��اره و عنوان ک��رد: همچنین طرح مرمتی و 
خدماتی در کاخ موزه چهلستون شامل نوسازی سیستم برق رسانی کاخ و 
باغ است که در ادوار گذش��ته طراحی و اجرا شده و نقایصی در آن به وجود 
آمده بود، بنابراین همکاران حوزه فنی به سرعت در حال رفع نقص سیستم 
برق رسانی کاخ هستند. وی همچنین تصریح کرد: در حال حاضر همکاران 
در حوزه بناها در حال پاکسازی و الیه روبی استخر عظیم ضلع شرقی کاخ 
بوده و طرح گلکاری و زیبا سازی مجموعه باغ نیز در دستور کار این اداره کل 
قرار دارد. وی به مرمت و زیبا سازی ساختمان های ضلع شمالی مجموعه 
نیز اش��اره کرد و افزود: طرح مرم��ت نمازخانه، دفتر مدیریت و نوس��ازی 
سرویس های بهداشتی این مجموعه از س��ایر فعالیت های اداره کل است 
که جدای از شش طرح مرمتی به سرعت در حال پیگیری و اجرا است. وی 
درپایان، رقم طرح های مرمتی مجموعه جهانی کاخ چهلستون را در حدود 

10 میلیارد ریال بر آورد کرد.

در یادواره نوذر پرنگ، از او به عنوان شاعری یاد شد که کمتر کسی او را 
چنان که شایسته است، می شناسد.

همچنین شانزدهم اسفندماه در سلسله نشست های هفتگی بازخوانی 
ش��عر چهره های معاصر، برگی از دفتر نوذر پرن��گ ورق خورد؛ کانون 
ادبیات ایران در یادواره نوذر پرنگ؛ شاعر و ترانه سرا، میزبان دکتر علی 
موسوی گرمارودی؛ شاعر و مترجم، مهدی ستایشگر؛ سردبیر مجله هنر 

موسیقی و آرش رضویان؛ خواهرزاده نوذر پرنگ بود.
پس از بی���ان مقدم�ه ای درباره غفل�ت زمانه در ش��ناخت نوذر پرنگ 
توس��ط مهدی فرجی، علی موس��وی گرم���ارودی از چگونگی نقش 
بستن شعر در کالم و گویا کردن اش��یا و پدی�ده ها توسط شاعر سخن 
گفت. او اظهار کرد: گویا کردن پدیده ها نوع�ی تصرف در آن هاست و 
شاعر وقتی دارای این توانمندی اس��ت که خ�ود در تصرف شعر باشد. 
به بیان دیگر، این شعر است که به س��راغ شاعر م�ی رود و اگر کسی به 
 سراغ شعر برود سخن استوار گفته است. برای سرودن شعر باید چنگ 

در جگرگاه سخن زد.
گرمارودی غزل را قالبی توصیف کرد که برترین نمونه های ش��عر ناب 
را در خود دارد و گفت: پرنگ در غزل های کتاب »فرصت درویش��ان« 
در تصرف شعر است. او مخاطب خود را در کشف رازهای نامکشوف و 
ناکجای نهان آدمی شریک می کند و لذت مکاشفات خود را به خواننده 
شعرهایش هدیه می دهد. در این مکاشفات شعر و موسیقی نقش دارند. 

موسیقی زبان اشاره و شعر زبان عبارت است از رابطه آن دو و جوشش 
سخن که وجه مشترکی ناگفتنی پدید می آید.

این شاعر ش��عرهای پرنگ را س��خنی تازه دانس��ت که در قالب غزل 
کالسیک سروده شده است و پدیدآورنده غزل نو و غزل امروز است. وی 
گفت: اگر کسی دوهزار سال دیگر ش��عر پرنگ را بخواند تپندگی غزل 
ناب فارسی را در آن احساس خواهد کرد و تاللو اشعار دیده خواهد شد. 
پرنگ ارادت و انسی ژرف به حافظ دارد و زبان حافظ را گلچرخ رنگین 
شعر بیان می کند. همچنین برخی پیرایه ها و آرایه های مشترک، شعر 
نوذر پرنگ را به اش��عار حافظ نزدیک کرده اس��ت. اشعار حافظ تراش 
الماس گونی دارد که در شعر پرنگ دیده می شود درحالی که ردیف ها و 
قوافی در شعر پرنگ توسعه پیدا کرده است و این شعر در قالب قدیمی 

دارای نگاه معاصر است و رنگ و بویی نو دارد.
سپس مهدی فرجی علت انزوای ش��عر پرنگ را در شرایطی که به اوج 
غزل زمان ما نزدیک تر است جویا شد که گرمارودی گفت: این رسالتی 
 اس��ت که به گردن تحلیل گران اجتماعی اس��ت. اگرچ��ه دو علت را 
می توان مش��خصا نام برد؛ اول اینکه نوذر پرنگ نمی خواست شناخته 
ش��ود، دوم همراهی نک��ردن وی با ح��زب غالب سیاس��ی زمانش و 
 پش��تیبانی نکردن حزب از وی است. این ش��اعر افزود: به قول پروین  
در دست روزگار بود تازیانه ای؛ غربالی به دست تاریخ و روزگار است که 

خوبان را انتخاب و معرفی می کند.

 در آش��فته بازار این روزهای کتاب، نه جوایز ادبی توان ایجاد 
جذابیت های خب��ری پیرام��ون برگزیدگان دارن��د و نه کمتر 
رسانه ای را می توان پیدا کرد که دل به کتاب و دعوت مردم به 

مطالعه بسته باشد.
این یک تحلیل ساده است. یک استدالل منطقی. وقتی کتاب 
نمی فروشد یعنی وقتی که مردم جامعه حاضرند برای هر کاالی 
فرهنگی و به اصطالح فرهنگی هزینه کنند و برای کتاب نه، پس 
باید راهی برای ایجاد جذابیت این محصول پیدا کرد. باید راهی 
پیدا کرد که به مخاطبان بقبوالند که کتاب خواندن اگر کمتر نه 
که الاقل همپای دیدن یک اثر سینمایی می تواند برای آن شعف 
آفرین و حتی مثمرثمر باش��د و مهم تر از آن اینکه این شعف و 
جذابیت را ذره ذره و به صورت مستمر به جان شان تزریق کند.

کت��اب ای��ن روزه��ا نمی فروش��د و ج��دای از تمام��ی 
آسیب شناسی های موجود در این زمینه، عرصه تبلیغات برای 
آن نیز راه به جایی نبرده اس��ت. ن��ه در روزنامه ها کتابی تبلیغ 
می ش��ود و نه مجالت تخصصی کتاب رونقی دارد و نه رس��انه 

ملی، میلی به آن دارد.
در این میان وضعیت اثر بخشی پرخرج ترین برنامه های تبلیغی و 
ترویجی برای معرفی کتاب و اشاعه مطالعه در جامعه نیز بهتر از 
این نیست. به عبارت دیگر جوایز ادبی دولتی با انبوه زرق و برق و 
حضور نخبگان فرهنگی در کار شناسایی و معرفی آثار برگزیده 
و سکه های رنگارنگ تدارک دیده شده برای اهدا به برگزیدگان 

نیز دیگر جذابیتی ب���رای کتابخوانی ایجاد نکرده است.
جوایز ادبی نفروش

شاهد مثال این مدعا را می توان در 
میان برخی از آمارهای منتشر شده 

در این زمینه جستجو کرد.
در مراس��م پایان��ی هفتمین دوره 

ادبی جالل آل احمد در پاییز س��ال 
گذشته دو کتاب »آه با شین« نوشته 
محم�د کاظ��م مزینان��ی و »ملکان 

عذاب« نوشته ابوتراب 
خس��روی به طور 
مش�����ترک ب��ه 
 عن��وان برگزی��ده 
گران تری��ن جایزه 
ادبی ای��ران معرفی 
ش��دند. ای��ن در 
 حال��ی اس��ت ک��ه 

بر اس��اس آم��ار موسس��ه خانه 
کت��اب از زم��ان برگ��زاری ای��ن جای��زه 

 تاکنون ای��ن دو کتاب تنها ی��ک نوبت تجدید چاپ ش��ده اند. 
به عبارت دقیق تر کتاب مزینانی در شهریور ماه سال جاری و 
کتاب خسروی نیز تنها یک نوبت در تابستان امسال و آن هم به 

دلیل تغییر ناشر تجدید چاپ شده است.
در میان برگزیدگان امس��ال این جایزه ادبی نیز وضعیت بهتر 
از این نیس��ت. کتاب » دختر لوتی « نوشته ش��هریار عباسی 
حتی یک نوبت نیز تجدید چاپ نشده اس��ت. اما در یک مورد 
اس��تثنایی و قابل اعتنا کتاب » پاییز فصل آخر س��ال است « 
دیگر برگزیده امس��ال این جایزه معتبر ادب��ی پس از دریافت 
جایزه تاکنون چهار نوبت تجدید چاپ شده است. در حوزه شعر 
 نیز کتاب برگزیده نهمین دوره جایزه ش��عر فجر تاکنون تنها 
در همان چاپ نخس��ت و ابتدایی خود باقی مانده اس��ت. این 
وضعیت برای دیگر تقدیر ش��ده های این جای��زه یعنی کتاب 
»کیف پول من گرسنه است« س��روده فاضل ترکمن نیز تکرار 
شده است. در همین حال کتاب های »هم روزنامه هم کلوچه« 

و » غم های قالبی « نیز بهتر از این نیست.

 از دنیای جوایز ادبی دولتی به جوایز ادبی خصوصی
رمان » تاریک ماه « نوشته منصور علیمرادی که در چهارمین 
دوره جایزه ادبی هفت اقلیم به عنوان برگزیده اعالم شد پس از 
دریافت این جایزه در یک نوبت تجدید چاپ شد، اما دو مجموعه 
داستان برگزیده و شایس��ته تقدیر این جایزه شامل » عاشقانه 

مارها « از این جایزه هرگز تجدید چاپ نشدند.
دیگ��ر جایزه ادبی بخ��ش خصوصی نی��ز با عن��وان رمان اول 
ماندگار در س��ال گذش��ته رمان » روزگار تفنگ « را به عنوان 
برگزیده خود اع��الم کرد، اما ای��ن رمان نیز نتوانس��ت با این 
جایزه به چاپ دوم برس��د. دوره س��یزدهم و چهاردهم جایزه 
ادبی مهرگان نیز رمان » گراف گربه « نوش��ته هادی تقی زاده 
را به عن��وان اثر برگزیده خود اع��الم کرد، اما ای��ن رمان نیز با 
این جایزه نتوانس��ت به رتبه در خور توجهی دس��ت پیدا کند. 
 مجموعه داس��تان » س��مفونی قورباغه ها « نوش��ته کرم رضا 
تاج مه��ر نیز وضعیت مش��ابهی دارد و با دریاف��ت جایزه ادبی 

مهرگان نتوانسته به چاپ تازه ای دست پیدا کند.
از این دست آثار بس��یار می توان پیدا کرد. حال این            

ل  ا مطرح است که آیا س��و
جوایز ادبی برای 
کتابخوانی فاقد 
ت��وان الزم 
ی  ا ب��ر
د  یجا ا

جذابیت هستند و مردم اعتمادی به آنها ندارند و یا اینکه جوایز 
ادبی در نهایت با سلیقه و خواست عمومی کتابخوانان در جامعه 

فاصله دارند.
 دولت و خلق معضل سلب اعتماد به جوایز ادبی

آیا جوایز در نگاه خریداران کتاب اعتباری ندارند و یا اینکه راه 
بازار کتاب هیچ ارتباطی با راه جوایز ادبی پیدا نمی کند؟

 فرید م��رادی از مدیران موسس��ه نش��ر ن��گاه که ب��ه تازگی 
در تدارک تالیف کتابی در زمینه جوایز ادبی ایران نیز هس��ت 
در این زمینه می گوید: جوایز ادبی در همه جای دنیا مس��یری 
را طی کرده اس��ت که جدای از دولت ه��ا و تصمیم گیری های 
آنهاس��ت. داوری ها و نقادی های جوایز ادبی در دنیا به شکلی 
مس��تقل جلو رفته ک��ه بر اس��اس آن تنها ارزش ه��ای کتاب 
مورد توجه قرار می گیرد و مردم نیز ب��ر همین معیار کنجکاو 
می ش��وند که بدانند این اثر چیس��ت و متمایل به خوانش آن 
می ش��وند. وی افزود: در کش��ور ما جوایز ادب��ی تاکنون دوام 
قابل توجهی نداش��ته اند. از س��ویی جوایز ادبی برگزار ش��ده 
 توس��ط بخش خصوص��ی همیش��ه س��رکوب ش��ده و حتی 
برگزار کنندگان ش��ان در خانه خودش��ان نیز نمی توانسته اند 
آن را برگ��زار کنند و اگر هم ش��ده خبرش چن��دان در جامعه 
پخش نشده است و از طرف دیگر دولت نیز در این زمینه خود 
 را رقیب بخش خصوص��ی قرار داده و در نهای��ت نیز این تقابل 
به کاهش اعتماد مردمی زائل می شود و دفاعه جوایز ادبی بیش 

از جاذبه آن می شود.
 ناشران باید خودشان بخواهند

 مرتضی محمد اس��ماعیل مدیر بخ��ش بازرگانی انتش��ارات 
سوره مهر هم در اظهار نظری مشابه می گوید: اگر ناشر خودبرای 
کار تبلیغاتی روی کتابش که برگزیده جوایز ادبی شده کار نکند، 
این جوایز به تنهایی برای او اتف��اق ویژه ای را رقم نمی زند. وی 
ادامه می دهد: منکر این نیس��تم که یک جایزه ادبی می تواند 
در فروش کتاب تاثیر بگ��ذارد، اما این جایزه اگ��ر با تبلیغاتی 
همراه ش��ود که منجر به دیده ش��دن کتاب ش��ود تاثیرگذار 
اس��ت و نه به تنهایی. وقتی جایزه ای مثل جالل آل 
احمد برگزار می شود، رس��انه ها چقدر به آن 
می پردازند؟ خیلی ک��م. وقتی این اتفاق رخ 
نمی دهد طبیعی اس��ت که کتاب برگزیده 
این جایزه نی��ز برایش اتفاق��ی در بازار رخ 
نمی دهد چ��ون مخاط��ب اصال 
کتاب را نمی شناسد که بخواهد 
درباره اش اظهار نظر کند. وی 
تاکید کرد: اگر من به عنوان ناشر 
 بتوانم ی��ک کار رس��انه ای ویژه را 
به روی یک کتاب ساماندهی کنم، 
می شود امید داشت که برگزیده 
ش��دن کتاب در یک جایزه ادبی 
هم بر فروشش تاثیر بگذارد در غیر 
این صورت تاثیر جوایز ادبی چندان 

هم نیست.

 نمایش��گاه تجس��می » ریحانه النبی « با موض��وع روای��ت مظلومانه بانوی 
 بی نش��ان در ج��وار ح��رم مطه��ر حضرت زین��ب بنت موس��ی ب��ن جعفر 

) علیهم السالم ( از 17 اسفندماه لغایت 15 فروردین دایر است.
بهزاد صب��ری مدیر اجرایی آس��تان مقدس حضرت زینب ) علیها الس��الم (، 
ضمن اعالم این خبر گفت: نمایش��گاه تجس��می » ریحانه النبی « با موضوع 
 روایت مظلومانه بانوی بی نشان به مناس��بت ایام فاطمیه در صحن امام رضا 

) علیه السالم ( آستان مقدس افتتاح می شود.
 وي تصری��ح کرد: این نمایش��گاه ب��ه همت جوان��ان هیئت صاح��ب الزمان 
 ) ارواحناف��داه ( و آس��تان مق��دس حض��رت زینب بنت موس��ی ب��ن جعفر 
 ) علیهم الس��الم ( برپا ش��ده اس��ت. صبری ادامه داد: در این نمایش��گاه که 
 با هدف بررس��ی روایت تاریخی روند ش��هادت حضرت زهرا ) علیها السالم (، 
از سقیفه بنی ساعده تا ظهور منجی عالم بشریت حضرت مهدی )اواحنافداه( 
دایر شده، ماکت هایی از غدیر خم، بیت الحزان، دفن کردن شبانه بی بی دو عالم 
حضرت زهرا ) علیها السالم ( و زندگی این بانوی بزرگ به نمایش درآمده است. 
الزم به ذکر است، نمایشگاه تجسمی » ریحانه النبی « از 17 اسفندماه لغایت 
15 فروردین  95 در صحن امام رضا ) علیه السالم ( حرم مطهر حضرت زینب 
بنت موسی بن جعفر ) علیهم السالم ( برای بازدید عالقه مندان دایر خواهد بود.

فریبا کلهر رمان » کش��ور ده متری « را در قالب مجموعه »رمان برای همه« 
منتشر و روانه بازار کرد.

 فریبا کلهر نویس��نده باس��ابقه ادبی��ات نوجوان��ان، رمان ت��ازه ای از خود را 
از مجموعه کتاب های » رمان برای همه « با عنوان کش��ور ده متری منتشر 
کرد. کلهر پیش از این در قالب این مجموعه آثاری چون والدیمیر می گوید، 
شهر یخ های خیلی یخ، دختر نفرین ش��ده، پسران گل، سنجاقکی نشسته بر 
کف استخر، جزیره افسونگران، افسانه پسرک، قصه های یک دقیقه ای و سی 
ثانیه ای سیاوش را منتشر کرده است. نویسنده در معرفی این رمان می نویسد: 
» درس��ته که این کشور ده متر مس��احت دارد... درس��ته که آدم کوچولوها 
توی این کشور زندگی می کنند... اما مشکالت کشور ده متری خیلی بزرگ 
 تر از مس��احت و یا قد و قواره مردمش است. کشوری که دو تا پادشاه مشنگ 
داشته باشد با سر افتاده توی دردس��ر. حاال اگر یکی از پادشاهان قالبی باشد 
دیگر بیا و درستش کن. من که دوس��ت ندارم توی همچین کشوری زندگی 
کنم. اما قراره دست پادش��اه قالبی رو بشود و دوباره کش��ور ده متری سر و 
سامان بگیرد. چطوری؟ « رمان » کشور ده متری « نوشته  » فریبا کلهر « در 
152 صفحه و به قیمت9000 تومان توس��ط » نش��ر فریبا ) با همکاری نشر 

آموت ( « منتشرشده است.

پیش تولید رسمی مجموعه » ماه تی تی « به کارگردانی داوود میرباقری و 
تهیه کنندگی مهران برومند از 15 اسفند ماه آغاز شد.

 داوود میرباقری که امس��ال مجموعه نمایش خانگی » دن��دون طال « را 
 در 10 قس��مت به بازار عرضه کرد از 15 اس��فند ماه پیش تولید س��ریال 

» ماه تی تی « را آغاز کرد.
عوامل سازنده مجموعه » ماه تی تی « پس از تولید این سریال برای شکل 
عرضه آن تصمیم می گیرند و هنوز مشخص نیست در کدام رسانه پخش 

خواهد شد.
با آغاز پیش تولید این مجموعه، مذاکره با عوامل پشت دوربین و بازیگران 

شروع شده است و هنوز هیچ یک از عوامل قطعی نشده اند.
» ماه تی تی « فضای متفاوتی نس��بت به کارهای قبل��ی میرباقری دارد و 
تجربه تازه ای برای او محسوب می شود. میرباقری در این سریال قصد دارد 
برای اولین بار به سراغ تاریخ چند هزار س��اله ایران برود که البته این قصه 

تلفیقی با فضای معاصر دارد.
این س��ومین همکاری میرباقری با مه��ران برومند پس از س��ریال هایی 

همچون » شاهگوش « و » دندون طال « است.

برای اولین ب��ار، به بهانه اک��ران یک��ی از فیلم های اخیر س��ینماهای تهران، 
تصویرهنرپیش��ه تمام ق��د زن خارجی بدون حجاب بر س��ر در س��ینماها و 

بیلبردهای سطح شهر به نمایش درآمد!
 » من سالوادور نیستم « که این روزها اکرانش آغاز شده و تبلیغاتش بر سردر 
سینماها قرار گرفته است کار مشترک ایرانی- خارجی است که تصاویر بازیگران 

خارجی اش بدون حجاب باالی سینماها قرار گرفته است!
 این درحالی است که به استناد بند » الف « مصوبه » سیاست ها و ضوابط حاکم 
برتبلیغات محیطی « مصوب جلسه 198مورخ 88/11/27 شورای معین شورای 
عالی انقالب فرهنگی، پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا و شهرداری تهران باید 
ضمن دقت و تغییر فوری این تصاویر که حاوی پیام ضدارزش هستند، از موافقت 

با چنین مواردی درآینده جلوگیری کنند.

در جوار حرم مطهر حضرت زینب ) علیها السالم (؛

نمایشگاه تجسمی » ریحانه النبی « 
افتتاح می شود

در رمانی به قلم فریبا کلهر؛

» کشور ده متری « رونمایی شد

با موضوعی تاریخی؛

 میرباق�ری پیش تولی�د مجموع�ه 
» ماه تی تی « را آغاز کرد

برای اولین بار؛
 تصویر بازیگر زن » بی حجاب « 

بر سر در سینماها! 

شاعری که در شناختش غفلت شده است؛

یادواره نوذر پورنگ

        اخبار          

وقتیهیچچیزمردمرابهکتابدعوتنمیکند؛
حتییکجایزهادبی!
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خبر

اســتاندار چهارمحال و بختیاری گفت: هم اکنون جاده های استان 
چهارمحال و بختیاری به سرعت در حال چهار بانده شدن هستند.

قاسم سلیمانی دشتکی در کارگروه حمل و نقل استان چهارمحال و 
بختیاری با اشاره به اینکه هم اکنون جاده های استان به سرعت در 
حال چهار خطه شدن هستند، اظهار داشت: در مدت زمان فعالیت 
دولت، شاهد توســعه جاده های چهارمحال و بختیاری هستیم که 
هم اکنون جاده های شهرکرد -بروجن و جاده بروجن - لردگان به 

سرعت در حال چهار خطه شدن است.
وی افزود: قســمت های مختلفی از این دو جاده چهار خطه شده و 

قسمت های دیگر نیز در حال چهار خطه شدن است.
 اســتاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشــت: چهار خطه شدن 
 محور هــای مواصالتی ضمن اینکــه حوادث رانندگــی را کاهش 
 مــی دهــد موجــب توســعه اســتان چهارمحــال و بختیاری

 می شود.
وی اظهار داشــت: یکی از مشــکالت ســد راه توســعه اســتان 
 چهارمحال و بختیاری، نبود جاده های مناســب  است که با توسعه 
جاده ها و ایجاد زمینه اســتاندارد ســازی حمل و نقــل جاده ای، 
 ورود ســرمایه گذار افزایش پیدا می کند و این امر موجب توســعه 
 واحد های صنعتی و همچنین موجب افزایش ورود گردشگر و مسافر 

می شود.
اســتاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: خارج شدن چهارمحال 
و بختیاری از بن بست، در پی توســعه جاده های این استان محقق 

می شود.
وی اظهار داشت: یکی از مشکالت مهم در جامعه کاستی در فرهنگ 
ترافیکی و رانندگی است که ضرورت دارد در این مسیر برای ترویج 

فرهنگ رانندگی و ترافیکی گام های بلندی برداشته شود.
نقاط حادثه خیز جاده های چهارمحال و بختیاری شناسایی 

شده است
معاون عمرانی اســتاندار چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست 
عنوان کرد:روند چهار خطه شــدن جاده های اســتان به خوبی در 

حال انجام است.
گودرز امیــری ادامــه داد: نقاط حادثــه خیز جاده های اســتان 
شناســایی شــده وتعــدادی از نقاط اســتاندارد ســازی شــده 
 اســت و بســیاری نیز در دســت اقدام برای استاندار ســازی قرار

 دارد.
معاون عمرانی اســتاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: همه 
برنامه ریزی ها در حوزه حمل و نقل جاده ای برای تردد مســافران 
و گردشــگران در ایام نوروز انجام شده است و مشکلی در این حوزه 

وجود ندارد.

قاسم سلیمانی دشتکی:

 جاده های استان
 چهار بانده می شوند

در حالی که تا تعطیالت نوروزی و آغاز مســافرت ها زمانی 
اندکی باقی مانده است، چهارمحال و بختیاری در آمادگی 
کامل برای میزبانی و پذیرایی از مسافران و گردشگران این 

استان به سرمی برد .
چهارمحال و بختیاری یکی از اســتان های گردشــگری و 
توریستی کشور به شمار می رود که هرساله میزبان مسافران 

و گردشگران بسیاری است.
همچنین دارای جاذبه های گردشــگری بسیاری می باشد 
که ایام پایانی تعطیالت نوروز فرصت مناسبی برای گشت و 

گذار در این استان است.
 هم اکنــون هــوا در این اســتان رو بــه گرمی نهــاده و

 شکوفه های درختان در حال باز شدن و سبزی بهار در این 
استان گسترش یافته است.

این استان با داشتن جاذبه های گردشگری مختلف از جمله 
تاالب، رودخانه، جنگل، کوهستان های مرتفع و... هر ساله 

میزبان مسافران بسیاری است.
انباشت برف در ارتفاعات اســتان سبب شده معروف ترین 
رودخانه های دایمــی جنوب غربی و مرکــزي ایران یعنی 
کارون، زاینده رود و دز از ارتفاعات این اســتان سرچشمه 
گیرند. جنگل هاي بلــوط، زالزالك و برخی دیگر از گیاهان 
پهن برگ و نیز آبشار ها، غارها، چشمه سارهای با آب فراوان، 
مناطق حفاظت شــده، گردشــگاه ها و گرداب ها از دیگر 

عوامل طبیعی و اکوتوریسم استان محسوب می شوند.
جدا از اینکه این استان در ایام نوروز مقصد هدف مسافرت 
بسیاری از مســافران نوروزی است، بســیاری از مسافران 
 و گردشگران اســتان های کشور از این اســتان به سمت

 استان های مهم کشور از جمله اصفهان و خوزستان تردد 
می کنند.

روند بررسی ورود مسافران نوروزی به استان طی سال های 
گذشته تاکنون نشان می دهد که هر ساله ورود مسافران به 

استان افزایش پیدا کرده است.
مدیرکل راه و شهرسازی اســتان چهارمحال و بختیاری در 
خصوص تمهیدات جاده ای برای مسافران در ایام نوروز گفت: 
طرح راهداری نوروزی در این استان اجرا می شود که در این 
طرح ۳۰۰ راهدار استان فعالیت می کنند و خدمت رسانی 

انجام می دهند.
قاســم قاســمی ادامه داد: ۳۸ راهدارخانــه چهارمحال و 
بختیاری مجهز شده است و این راهدارخانه ها در ایام نوروز 
برای خدمت رسانی به مســافران و گردشگران استان فعال 

هستند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری ادامه 
داد: راهدارهای استان در ۲۸ اکیپ ساماندهی شده اند و در 

ایام نوروز به مسافران خدمات رسانی می کنند.

هتل های چهارمحال و بختیاری در آمادگی کامل برای 
اسکان مسافران و گردشگران هستند

رییس اتحادیه هتلداران چهارمحال و بختیاری نیز در این 
خصوص گفت: هم اکنون هتل های چهارمحال و بختیاری 
در آمادگی کامل برای اسکان مسافران و گردشگران هستند.

فریدون رییسی اظهار داشت: هم اکنون بیش از ۲۰ اقامتگاه 
در استان چهارمحال و بختیاری وجود دارد این اقامتگاه ها 

خود را برای اسکان مسافران آماده کرده اند.
وی اظهار داشت: شهرستان کوهرنگ چهارمحال و بختیاری 
یکی از پرجاذبه ترین نقاط گردشــگری اســتان است که 
مسافران بسیاری در ایام نوروز راهی این منطقه می شوند و 
سه هتل این منطقه در آمادگی کامل برای اسکان مسافران 

هستند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان نیز اظهار داشت: بیش 
از یك هزار نفر از نیروهای جمعیت هالل احمر چهارمحال 
و بختیاری در طرح خدمات رســانی نوروزی به مســافران 

فعالیت می کنند.
محمد فروغی ادامــه داد: چادرهــای راهنمایی و آموزش 
مســافران با حضور حدود ۷۰۰ داوطلــب نیروی جمعیت 

هالل احمر در نقاط مختلف استان برپا می شود.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان چهارمحال و بختیاری 
اظهار داشت: یك بالگرد نیز به مدت یك هفته وارد استان 

چهارمحال و بختیاری می شــود که وظیفه امدادرسانی در 
نقاط سخت گذر را بر عهده دارد.

وی ادامــه داد: ۲۵ دســتگاه آمبوالنس نیــز در ایام نوروز 
در اســتان چهارمحال و بختیاری بــرای انتقال مجروحان 

احتمالی جاده ها فعالیت می کنند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان چهارمحال و بختیاری 
با اشاره به اینکه ۳۵۰ نیروی امدادی جمعیت هالل احمر در 
جاده های چهارمحال و بختیاری مســتقر می شوند، اظهار 
داشــت: این نیروهای امداد وظیفه کمك به مســافران و 

گردشگران را بر عهده دارند.
وی افزود: هم اکنون برنامه ریزی ها بــرای ارایه خدمات به 
مسافران و گردشگران توسط نیروهای جمعیت هالل احمر 

در استان چهارمحال و بختیاری انجام شده است.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان چهارمحال و بختیاری 
اظهار داشت: نیروهای امدادی جمعیت هالل احمر استان 
چهارمحــال و بختیــاری در حال آماده ســازی خود برای 
برپایی چادرهــای هالل احمر و اســتقرار در نقاط مختلف 

استان هستند.
وی یادآور شد: بیش از ۲۹ پایگاه امداد جاده ای، شهری و... 
نیز در آمادگی کامل برای ارایه خدمات امدادی به مسافران 

و گردشگران این استان هستند.
مدیرکل میراث فرهنگی و صنایع دســتی و گردشــگری 

اســتان چهارمحال و بختیاری نیز اظهار داشت: ۹ کمیته و 
سه ستاد گردشگری برای ایام نوروز چهارمحال و بختیاری 

فعال شده است.
بهمن عسکری سوادجانی اظهار داشت: ستاد فرهنگی، ستاد 
اسکان و رفاه، ستاد خدمات سفر، ستاد امنیت و انتظامی و 
ترافیك، کمیته حمل ونقل، کمیته اطالع رسانی، تبلیغات 
و آمار، کمیته امداد و نجات، کمیته هماهنگی شهرداری و 
دهیاری ها، کمیته ارزیابی و عملکرد و رسیدگی به شکایات، 
کمیته نظارت و تنظیم بازار، کمیته خدماتی بهداشــت از 

مهم ترین کمیته های فعال در ایام نوروز هستند.
وی عنوان کرد: هم اکنون ستاد خدمات سفر از اواخر اسفند 
فعالیت خود را آغــاز می کند و فعالیت این ســتاد تا پایان 

فروردین ماه ادامه دارد.
مدیرکل میراث فرهنگی و صنایع دســتی و گردشــگری 
اســتان چهارمحال و بختیاری با اشاره به برنامه ریزی برای 
بازدید مسافران و گردشگران از موزه های این استان، اظهار 
داشــت: هم اکنون ۱۴ موزه چهارمحال و بختیاری در ایام 
 نوروز فعال است و مسافران می توانند از این موزه ها بازید 

کنند.
بهمن عسکری سوادجانی با بیان اینکه موزه های چهارمحال 
 و بختیاری در حوزه های مختلف دایر شده است، افزود:این 
موزه هادر حوزه های مختلف مانند پوشــاک، سنگ، موزه 

آب، مردم شناسی و... دایر شده است.
وی عنوان کرد: مــوزه آب یکی از جدیــد ترین موزه های 
استان اســت که در شهرســتان کوهرنگ در شهر چلگرد 

واقع شده است.
مدیــرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: هفت موزه تحت پوشش 
میراث فرهنگی استان هستند که این تعداد موزه شامل موزه 
باستان شناسی شــهرکرد، صنایع دستی جونقان، موزه کار 

وزندگی و سنگ چالشتر، موزه آب و ... است.
بهمن عسکری سوادجانی در ادامه بیان کرد: هم اکنون زیر 
ساخت های گردشــگری از جمله سرویس های بهداشتی، 
آالچیق ها و ...  در نقاط هدف گردشــگری نیــز تجهیز و 

نوسازی شده اند.
وی اظهار داشت: خانه های اســتیجاری گردشگری نیز در 
روستاهای شهرستان سامان در آمادگی کامل برای اسکان 

مسافران هستند.
در سال های گذشته ارایه خدمات توسط ستادهای مختلف 
نوروزی چهارمحال و بختیاری به مسافران نوروزی در ایام 
نوروز مطلوب بوده است و ستاد های اجرایی طرح نوروزی 
امسال نیز باید تالش خود را برای باالبردن رضایت مسافران 

به کار گیرند.

چهارمحال و بختیاری در آمادگی کامل برای میزبانی مسافران نوروزی

رییس اداره فرش استان خبر داد:

 کسب عنوان برتر جشنواره 
گره زرین کشور

علیرضا جیالن رییس اداره فرش ســازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: 
بانوی فرشباف این استان عنوان برتر جشنواره گره  زرین کشور را به خود اختصاص داد و افتخاری 
دیگر برای استان به ارمغان آورد. رییس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و 
بختیاری با اشــاره به وجود بیش از ۱۰۴هزار بافنده فرش در این استان ادامه داد: فرش دستباف 
چالشتری یکی از باکیفیت ترین فرش های دستباف کشور است که با استفاده از گیاهان رنگ زای 
طبیعی، معدنی و مواد حیوانی تولید و به بازار عرضه می شود. وی با اشاره به تولید ساالنه ۸۰هزار 
مترمربع فرش دستباف در چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: فرش چالشتری یکی از اصیل ترین 

فرش های کشور است که از قدمت زیادی برخوردار است.
 وی با اشــاره بــه ارایه خدمــات به فرش بافان توســط شــرکت تعاونــی روســتایی فرش در

 چهارمحال و بختیاری خاطرنشان 
کرد: ۵۲ هزار نفر از فرشبافان عضو 
شــرکت تعاونی فرش این استان 

هستند.
این مســئول با اشــاره به اهمیت 
صادرات فرش دســتباف به خارج 
از کشور بیان داشت: فرش دستباف 
تولیــد شــده در چهارمحــال و 
بختیاری از کیفیت بســیار خوبی 
برخوردار است و طرفداران زیادی 
را در کشورهای عربی حاشیه خلیج 

فارس به خود جذب کرده است.

مدیر کل میراث فرهنگی استان:

دشت الله های واژگون در یک قدمی 
ثبت جهانی قرار گرفت

دشت الله های واژگون استان چهارمحال و بختیاری در فهرست موقت آثار ثبتی یونسکو قرار 
گرفته و در یك قدمی ثبت جهانی است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان از تکمیل پرونده الله های واژگون 
در استان چهارمحال و بختیاری در لیست انتظار ثبت یونسکو خبر داد و اظهار داشت: الله های 
واژگون یکی از گل های نادر در دنیاست که مشــهورترین دشت آن در این استان با مساحت 

۳۷۹ هکتار در شهرستان کوهرنگ است.
بهمن عســکری ســوادجانی با بیان اینکه دشــت الله های واژگون چهارمحال و بختیاری 
منظره طبیعی زیبا و اســتثنایی 
 اســت، افــزود: ایــن دشــت 
مهــم تریــن زیســتگاه طبیعی 
حفاظت از تنوع زیســتی نیز به 

شمار می رود.
عســکری ســوادجانی با اشاره 
 به اینکــه الله هــای واژگون در 
بر گیرنــده گونه هــای خاصی 
اســت کــه از لحــاظ علمــی و 
حفاظتــی دارای ارزش جهانــی 
هســتند، گفت: این پرونده پس 
از بررســی و تکمیل در فهرست 
 موقت یونســکو بــرای ثبت قرار 

گرفت.
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3 دشت دیگر دراستان 
ممنوعه  شد

»ذبیح اهلل غریب« در نشست مصرف بهینه آب، اظهار 
کرد: بر اثر خشکســالی ها و مصــرف بی رویه آب های 
زیرزمینی در استان تقریبا با بحران کمبود آب در بخش 

کشاورزی روبه رو هستیم.
وی افزود: یکی ازروش های نوین گسترش سیستم های 
نوین آبیاری تحت فشــار از جمله اجرای سیستم های 
آبیاری قطره ای و بارانی در سطح مزارع و باغات استان 
است که در شرایط فعلی راهی جز به کارگیری چنین 
روش هایی به منظور حفظ و حراســت و بهینه سازی 

ذخایر آبی نداریم.
غریب تصریح کرد: باید از طرح هایی استفاده شود که 
با کمترین میزان مصرف آب بیشــترین اشتغالزایی و 
تولید را به همراه داشته باشد و از اجرای طرح هایی که 
با مصرف زیاد آب بازدهی کمتری نسبت به طرح های 

دیگر دارد، پرهیز شود.
در ادامه این نشســت »صمدی«، مدیرکل آب منطقه 
چهار محال و بختیاری با اشــاره به لزوم بهینه سازی 
پروانه های بهره برداری، گفت: تاکنون موفق شده ایم 
 پروانه های موجــود را اصالح کــرده و تعداد چاه های

 غیر مجاز رابه کمتر از یك درصد برســانیم و در نظر 
داریم از این میزان باقی مانده هم جلوگیری کنیم.

وی با اشاره به اینکه سه دشت فالرد، گندمان و بلداجی 

به دشت های ممنوعه برداشت آب اضافه شدند، تصریح 
کرد: با کاهش برداشت آب شرب و صنعت از آب چاه ها، 
در نظر داریم ذخیره سازی آب های زیر زمینی را تأمین 
کنیم، اما در این زمینــه چالش هایی از جمله به وجود 

آمدن مشکالت اجتماعی را داریم.
مدیــرکل آب منطقه چهار محــال و بختیاری با بیان 
اینکه سد چغاخور در ۹ ســال اخیر تنها ۳۲ میلیون 
مترمکعب آبگیری شده، خاطرنشــان کرد: در استان 
تنهــا راهکار موثر، کاهش فشــار روی برداشــت آب 
و اجــرای طرح های توســعه آب اســت کــه اجرای 
ســامانه مانیتورینگ در چاه های کشاورزی با اجرای 
نصب کنتورهای هوشــمند یکی دیگــر از روش های 

بهینه سازی مصرف آب کشاورزی به شمار می رود.
صمدی خاطرنشــان کرد: در آمارهای به دست آمده 
تقریبــا در طول دهه گذشــت شــرایط آبخوان های 
دشت های استان کاهش بسیار زیاد و تقریبا رشد منفی 
را نشان می دهد. به گفته وی در چهارمحال وبختیاری 
۱۲ دشت وجود دارد که با اضافه شدن سه دشت دیگر 
به دشت های ممنوعه، آمار دشــت های ممنوعه به ۸ 
 دشت رســید که هم اکنون به علت مصرف نادرست و 
غیر بهینه از آب های زیرزمینی دشت های حاصلخیز 

استان دچار بحران شده است.

حوزه سالمت استان با مشکل کمبود شدید اعتبار
 دست به گریبان است

رییس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری 
گفت: کمبود اعتبار برای ساخت و ساز و تملك دارایی از مشکالتی است که این 

دانشگاه با آن دست به گریبان است.
دکتر مرتضي هاشم زاده افزود: در حال حاضر کشور با کمبود منابع مالي مواجه 

است که دانشگاه علوم پزشکي نیز از این امر مستثنی نیست.
وي گفت:برخــالف توفقیات خوبي کــه در دولت یازدهم در امر بهداشــت و 
درمان حاصل شده است و دستیابي به حد قابل قبولي از استانداردها و تکمیل 
تجهیزات مراکز درماني و ارتقای خدمات و هتلینگ، همچنان کمبود اعتبارات، 

آزار دهنده و مخل در روند توسعه به شمار مي رود.
دکتر هاشــم زاده افزود: ورود خیرین به حوزه سالمت مي تواند بسیار راه گشا 

بوده و بخشي از کمبودها را جبران کند.
وي، در ادامه به عملکرد مطلوب مجمع خیرین ســالمت استان چهارمحال و 
بختیاري اشاره داشت و افزود: این مجمع از موفق ترین مجامع کشور بوده و هم 

اکنون بیش از ۶۰ پروژه در حوزه سالمت در دست اقدام دارد.
وي، با اشــاره به فعالیت این مجمع در دو شهرســتان بروجن و شهرکرد ابراز 
امیدواري کرد: در آینده نزدیك شاهد فعالیت مجمع خیرین سالمت در سایر 

شهرستان ها باشیم. 
دکتر هاشــم زاده، فعالیت مجمع خیرین ســالمت اســتان در ساخت مراکز 
بهداشتي و درماني ، خانه هاي بهداشت و پایگاه هاي ۱۱۵ در جاده ها و مناطق 

شهري ، توسعه و ساخت بخش هاي بیمارستاني را چشمگیر دانست.

وي اضافه کرد:هم اکنون سه پروژه در بخش بهداشت توسط خیرین سالمت 
شهرســتان بروجن در حال انجام است و احداث بیمارســتان بیماران خاص 
 جنب مرکز آموزشــي و درماني هاجر در شــهرکرد نیز به کمك این خیرین 

نیك اندیش در حال انجام است.
قائم مقام وزیر بهداشــت در چهارمحــال و بختیاري، با بیــان اینکه احداث 
بیمارستان بیماران خاص گام بزرگي در راستاي افزایش کمي و کیفي خدمات 
درماني در این استان به شمار مي رود افزود: با راه اندازي این مرکز ضمن اضافه 
شدن حدود ۲۵۰ تخت بیمارستاني، هم استانیان از خدمات تخصصي به شکل 

متمرکز بهره مند خواهند شد.
دکتر هاشــم زاده افزود: این مرکز با بیش از ۱۵ هزار متر مربع زیر بنا در شش 

طبقه احداث خواهد شد.
وي، با بیان اینکه تاکنون مبلغ هشــتاد میلیارد ریال از ســوي وزارت متبوع 
جهت ســاخت و راه اندازي اورژانس، کلینیك و بخش سرطان تخصیص یافته 
است افزود: پیش بیني مي شود این بخش ها در سه طبقه در سال آتي به بهره 

برداري برسد.
به گفته وي، ساخت سایر طبقات نیزبا تامین اعتبار از محل اعتبارات استاني و 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، مجمع خیرین سالمت و استانداري 
در سال هاي آتي آغاز خواهد شد.

وي با بیان اینکه،  نرخ کشوري به ازاي هر یك هزار نفر ۱/۷ تخت بیمارستاني 
مي باشد افزود: این رقم در چهارمحال و بختیاري ۱/۲ مي باشد، یعني کمبود 
حدود ۵۰۰ تخت بیمارستاني که امیدوار هستیم با اتمام ساخت و سازها طي 
پنج سال آتي، شاهد تامین تخت هاي مورد نیاز و ارتقای شاخص هاي خدماتي 
در استان باشیم. وي گفت: نظام تحول سالمت در این استان مانند سایر استان 
ها توانسته است رضایتمندي مردم از خدمات درماني را افزایش دهد و مردم 

دغدغه دیگري غیر از بیماري نداشته باشند.
وي ، کاهش پرداختــي از جیب بیماران را از عمده ترین بســته هاي خدمتي 
تحول نظام ســالمت عنوان کرد و افزود: بیماران بســتري به طور متوســط 
 ۴درصد هزینــه هاي درماني خــود را پرداخــت مي کنند و مابقي توســط 

بیمه ها پرداخت مي شود.
وي یادآور شد،  این برنامه در قالب هفت بســته خدمتي اجرا و در چهارمحال 
و بحتیاري رضایت مندي بیش از ۹۰ درصدي دریافــت کنندگان خدمت را 
به دنبال داشته اســت. دکتر هاشــم زاده با بیان اینکه،  در قالب بسته ارتقای 

هتلینگ، تعمیرات کلیه بخش ها و بهســازي فضاهاي بیمارستاني در تمامي 
شهرستان ها رو به اتمام اســت افزود: اجراي برنامه ماندگاري پزشکان ضمن 
فراهم کردن امکان دسترسي ۲۴ ســاعته به پزشکان متخصص، موجب ارایه 

خدمت در کوتاه ترین زمان ممکن به بیماران شده است.
وي افزود: تحول در بخش بهداشت از گام هاي بعدي دولت در ارتقای خدمات 
سالمت است که ارتقای سطح سواد ســالمت از محورهاي اصلي آن به شمار 

می رود.
وي، ترویج فرهنگ خود مراقبتي و تاکید بر پیشــگیري قبــل از درمان را از 
نیازهاي اصلي امروز در حوزه سالمت دانست و افزود: همگان مي دانند افزایش 
مراکز درماني راه حل کاهش بار بیماري ها و کمك به اقتصاد کشور نخواهد بود.

رییس دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد، در ادامه با اشاره به انجام بلوک بندي در 
راستاي اجراي برنامه پزشــك خانواده افزود: متاسفانه مردم با مراجعه متعدد 
و بي مورد به پزشکان متخصص ضمن تحمیل هزینه به خانواده،  دولت و نظام 
بهداشت و درمان،  با مصرف بیش از اندازه دارو ها و تداخالت دارویي سالمت 

خود را به خطر مي اندازند.
دکتر هاشم زاده تصریح کرد: در برنامه پزشك خانواده با اجراي دقیق سیستم 
ارجاع ضمن هدایت بیمار به سیکل درماني صحیح و سطوح باالتر خدماتي از 

مراجعه غیر ضروري بیمار و سردرگمي آن جلوگیري به عمل خواهد آورد.
وي گفت: در این زمینه نیز تحول در آموزش و ارتقای ســطح ســواد سالمت 

جامعه نیز بسیار موثر و راه گشا خواهد بود.
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کامپیوتر کوانتومی MIT ساخته شد؛
رمزگشایی با پنج اتم

حفاری های گسترده در خلیج مکزیک برای پیدا کردن علت انقراض دایناسورها؛
از مکزیک امروز اتفاق افتاد

 بخش بسیار گسترده ای از سیس��تم رمزگذاری در گجت های دیجیتالی امروزی، 
بر محاسبات بسیار پیچیده کامپیوتری تکیه دارند.

اکنون ولی پژوهش��گران دانش��گاه MIT قادر به توس��عه کامپیوت��ری کوانتومی 
و دارای پن��ج ات��م ش��ده اند ک��ه می توان��د محاس��بات پیچی��ده را با س��رعتی 
 بس��یار بیش��تر انج��ام ده��د. در پ��ردازش کامپیوتری س��نتی، اعداد توس��ط 
شناس��ه های صفر و ی��ک ب��ه کامپیوت��ر معرفی م��ی ش��وند، اما در پ��ردازش 
 کوانتوم��ی، ش��اهد مقی��اس ه��ای اتم��ی ی��ا کیوبی��ت هس��تیم ک��ه در واقع 
 می توان در یک زم��ان، هم صفر باش��د و هم ی��ک. کامپیوتر توس��عه پیدا کرده 
از سوی MIT داری ۵ اتم است که ۴ اتم به عنوان دروازه منطقی عمل کرده و برای 
انجام محاسبات، از پالس های لیرزی استفاده می کنند در حالی که اتم پنجم، پاسخ 
ها را ذخیره کرده و آنها را ارائه می دهد. نتیجه این امر، کامپیوتری قدرتمند است که 
نه تنها می تواند پاسخ ها را به شکلی بسیار بهینه تر از سایر کامپیوترهای کوانتومی 
به دست آورد، بلکه قادر است این کار را در مقیاس گسترده تر نیز انجام دهد. در حال 
 حاضر محاسبه فاکتوریل صرفا برای عدد ۱۵ ممکن است، اما با پیشرفت این پروژه، 
می ت��وان انتظار داش��ت که ش��اهد افزوده ش��دن س��ایر اع��داد نیز ب��ه چنین 
مجموعه ای باش��یم. الزم به اش��اره اس��ت که یک کامپیوتر کوانتومی پر قدرت، 
می توان��د در آینده رمزگ��ذاری های کنون��ی را بی اس��تفاده کرده و با س��رعت 
زیادی به پاس��خ صحیح دس��ت پیدا کند. این در حالیس��ت که ب��ا کامپیوترهای 
 فعل��ی، گش��ودن ی��ک دس��تگاه رمزگذاری ش��ده س��ال های س��ال ب��ه طول 

می انجامد، اما با پیش��رفت چنین پروژه ای، ش��اهد منس��وخ ش��دن رمزگذاری، 
 Isaac Chuang دس��ت ک��م در حال��ت فعل��ی اش خواهی��م ب��ود. پرفس��ور 
از دانش��گاه MIT در همین رابطه می گوید: »توس��عه کامپیوتره��ای کوانتومی 
هن��وز هزینه های��ی سرس��ام آور در پ��ی دارد. در نتیجه ب��ه هیچ عن��وان انتظار 
نداش��ته باش��ید که به این زودی ها، کامپیوتر دس��کتاپ ش��ما به چنین قدرتی 
 مجهز ش��ود. چنین پ��روژه ای اکنون بیش��تر یک تالش مهندس��ی محس��وب 
 MIT م��ی ش��ود. « الزم به ذک��ر اس��ت ک��ه کامپیوت��ر کوانتوم��ی و ۵ اتم��ی 
 می تواند در آینده به حل معادالت پیچیده و بی پاس��خ کنونی ریاضیات نیز کمک 

کند.

ش��واهد زیادی وجود دارند که نش��ان می دهند حدودا 6۵/۵ میلیون سال 
پیش و بعد از برخورد یک س��یارک غ��ول پیکر با منطقه ای ک��ه حاال با نام 
خلیج مکزیک شناخته می ش��ود نسل دایناس��ورها از روی زمین برداشته 
ش��د. با این همه، آنچ��ه بعد از ای��ن اتف��اق روی داده از دید پژوهش��گران 
 پنهان است و همچنان یک راز باقی مانده اس��ت. از همین رو، قرار است که 
در تاریخ یک آوریل مصادف با سیزدهم فروردین 9۵ یک هیئت علمی عازم 
این خلیج شود و به حفاری در دهانه آتش فش��انی Chicxulub بپردازد تا 
مش��خص ش��ود که بعد از آن انقراض جمعی و انبوه در پایان دوره کرتاسه 
 DNA حیات چگونه بازیابی شده است. این تیم قرار است که به دنبال نمونه
جانوران مختلف، میکروفسیل ها و تغییرات رخ داده در بافت صخره ای این 
دهانه در الیه های زمین شناس��ی مختلف بگردد تا هم اث��رات آن برخورد 
 را برآورد کرده و هم اینکه مش��خص کند بعد از آن روی��داد، حیات چگونه 
 در خلی��ج مکزیک اس��تمرار پیدا کرده اس��ت. تی��م کارشناس��ان احتماال 
 در عمق ه��ای 792 ت��ا ۱۵2۴ مت��ری ای��ن دهانه م��ی توانند ش��واهد و 
نشانه های مورد نیاز خود را به دس��ت آورند چراکه امید دارند در این نقطه 
عالئمی از لبه داخلی ی��ا حقله قله دهانه آتش فش��انی را پیدا خواهند کرد. 
 اگر چنین ش��ود، داده های به دس��ت آمده عالوه بر اینکه، مدل های فعلی 
 س��اخته ش��ده از برخورد س��یارک ب��ا زمی��ن را تایی��د می کنند، نش��ان 
خواهند داد که آیا آن حلقه به بس��تری برای رش��د میکروب ها و در نتیجه 

بازگشت زندگی به منطقه بدل شده یا خیر. در این صورت، احتماال نخستین 
اورگانیزم هایی که به این منطقه باز گش��ته اند از آهن و سولفور موجود در 
محیط به دست آمده اند نه همان عوامل ایجاد کننده حیات که می شناسیم. 
پروسه حفاری در این منطقه برای مدت دو ماه ادامه خواهد داشت و عالوه 
بر دستاوردهای مهمی که می تواند به ارمغان بیاورد خطراتی را نیز به همراه 
دارد؛ برای مثال اگر در حین پروس��ه حفاری، مسیر حرکت اندکی منحرف 
شود، شانس دوباره ای برای کشف گذشته وجود نخواهد داشت. اما چنانچه 
پروژه با موفقیت همراه باشد، خالء بزرگی را در تاریخ زمین پر می کند و نشان 

خواهد داد که زندگی با وجود حوادث و اتفاقات ناخوشایندش ادامه دارد.

درس��ت یا غلط؛ دو منطق یا واژه ای که عموم مردم با آن آش��نا 
هستند، اما آیا می توان بین درست یا غلط، منطق دیگری را هم 
قبول کرد. این همان موضوعی اس��ت که عموما مردم با سیاه یا 
سفید و البته خاکستری آن را می شناسند. اما وقتی پای ریاضی به 
این مسئله کشیده می شود، تکلیف چیست؟ پروفسور لطفی زاده 
این جرات را به خود داد و خاکس��تری را هم ب��ه ریاضیات آورد. 
پروفس��ور لطفی زاده آن را منطق فازی نام گذاشته است. منطق 
فازی منطقی از ارزش های متفاوت اس��ت که در آن ارزش های 
درست متغیرها، مقادیری بین0 تا ۱ را به خود می گیرند. بیایید 
مسئله را سخت نکنیم. تنها کافی است تصور کنید که ما چندین 
ارزش درست برای یک متغیر داریم. از این ماجراه بگذریم. منطق 
فازی برای این که بتواند واقعیت ها و درستی های جزیی را هم برای 
مسائل نشان دهد، توسعه پیدا کرده است؛ جایی که ارزش درست 
می تواند بین درستی کامل و غلط بودن کامل وجود داشته باشد 
)همان خاکستری را در ذهن تصور کنید. ( این منطق ابتدا در سال 
۱96۵ میالدی با پروپوزال پروفسور لطفی زاده معرفی شد. این 
منطق در حل مسائل  امروزه کاربردهای بسیاری از جمله تئوری 
کنترل تا هوش مصنوعی برای خود پیدا کرده است. دانشگاه تهران 
و انجمن سیستم های فازی ایران به پاس تالش های ارزنده استاد 
لطفی زاده، بنیانگذار نظریه مجموعه ه��ا و منطق فازی دکتری 
افتخاری دانش��گاه تهران را به وی اعطا می کند. پروفسور لطفی 
زاده در سال ۱299 شمسی برابر با ۱92۱ میالدی در باکو متولد 
ش��د. پدر او یک روزنامه نگار ایرانی و مادرش یک پزشک روس 
بود. او در۱0 س��الگی همراه با خانواده به خانه پدری اش رفته و 
در تهران ساکن ش��د. لطفی زاده تحصیالت متوسطه را در کالج 
البرز ) دبیرستان البرز فعلی ( به پایان رساند و با کسب رتبه دوم 
در کنکور سراسری در رش��ته برق و الکترونیک دانشگاه تهران 

پذیرفته شده و در س��ال۱۳20 با مدرک لیسانس از آن دانشگاه 
 فارغ التحصیل شد. س��پس دوره فوق لیسانس مهندسی برق را 
در انستیتوی تکنولوژی ماساچوست ) MIT ( آمریکا شروع کرده 
و در نهایت در س��ال ۱۳27، مدرک دکتری خود را از دانش��گاه 
کلمبیا گرفت. پ��س از آن در همان دانش��گاه، تحقیقات خود را 
در زمینه نظریه سیس��تم ها آغاز کرده و س��پس در سال ۱۳۳۴ 
به عنوان پژوهشگر به مرکز مطالعات پیش��رفته » پرینستون « 
دعوت شد. پروفس��ور لطفی زاده در س��ال ۱۳۳۵ کار تمام وقت 
خود را با سمت اس��تادی در دانشکده مهندس��ی برق دانشگاه 
»برکلی« آغاز کرده و در فاصله  سال های ۱۳۴۱-۱۳۴6 ریاست 
این دانشکده را برعهده داشت. تا سال ۱۳۴۳ تحقیقات پرفسور 
لطفی زاده عموما در زمینه تئوری سیستم ها و تجزیه و تحلیل 
 تئوری تصمیمات بود. در آن س��ال، وی تئ��وری منطق فازی را 
 پایه گذاری کرد و س��پس در زمینه کاربرده��ای این تئوری در 
هوش مصنوعی، زبان شناسی، منطق، تئوری تصمیمات، تئوری 
کنترل، سیس��تم های خبره و ش��بکه های عصبی به تحقیقات 
گسترده ای پرداخت. در حال حاضر حاصل تحقیقات پروفسور 
لطفی زاده در زمینه منطق فازی در بخش های گوناگون طراحی 
نرم افزار و سخت افزار و محاسبات کامپیوتری بر مبنای کلمات، 
تئوری ش��عور کامپیوتر در درک زبان طبیعی و صنایع سبک و 
سنگین مورد استفاده قرار می گیرد. پروفسور لطفی زاده در سال 
 ۱۳69 بازنشسته ش��د، اما همچنان به فعالیت های علمی خود 
در دانشگاه کالیفرنیا ادامه داد و به صورت مستمر در کنفرانس ها 
و سمینارها در شهرهای مختلف جهان شرکت کرده و سخنرانی 
می  کند. در حال حاضر پروفسور لطفی زاده به عنوان استاد ممتاز 
مهندسی برق، مدیریت مرکز نرم افزار کامپیوتری دانشگاه برکلی 
را عهده دار است. بیش از دو هزار نفر به عضویت این مرکز درآمده 

و بالغ بر۱00 موسس��ه علمی به آن وابسته هس��تند. پروفسور 
 لطفی زاده موفق به دریافت 9 مدال علمی شده که پنج مدال به 
مناس��بت های گوناگون توس��ط انس��تیتوی مهندس��ی برق و 
الکترونیک آمریکا و چهار مدال دیگر توس��ط انستیتو مهندسی 
مکانیک آمریکا، انجمن علوم مهندس��ی آمری��کا، آکادمی علوم 
جمهوری چک و انجمن بین المللی سیس��تم های هوشمند به 
 وی اهدا شده است. وی تاکنون ۱۴ جایزه علمی کسب کرده که 
از آن جمله می  توان به جایزه اهدایی بنیاد معروف هوندای ژاپن 
اشاره کرد. پروفسور لطفی زاده عضو هیات مشورتی مرکز فازی 
آلمان، عضو هیات مشورتی مرکز تحقیقات فازی دانشگاه تگزاس، 
عضو کمیته مش��ورتی مرکز آموزش و تحقیقات سیس��تم های 
فازی و هوش مصنوعی رومانی، عضو هیات مشورتی موسسه بین 
 المللی مطالعات سیستم ها، عضو هیات مدیره انجمن بین المللی 
شبکه های عصبی است. وی همچنین رییس افتخاری اتحادیه 
سیس��تم های فازی بیومدیکال ژاپن، رییس افتخاری اتحادیه 
منطق و تکنولوژی فازی اسپانیا، عضو هیات مشورتی انستیتوی 
ملی انفورماتیک توکیو و عضو هیات مدیره انستیتوی سیستم های 
 هوشمند ایلی نوی آمریکا اس��ت. پروفسور لطفی زاده همچنین 
در سال 2009 موفق به اخذ نشان افتخار بنجامین فرانکلین شد 
که یکی از قدیمی ترین نشان های علوم و مهندسی آمریکا است. 
پیش از این، 2۴ دانشگاه دیگر جهان با اهدای دکتری افتخاری 
به پرفسور لطفی زاده از خدمات علمی وی به ویژه در ابداع منطق 
فازی که علوم و مهندسی کامپیوتر و تئوری سیستم ها را دگرگون 
کرده، قدردانی کرده اند. پروفسور لطفی زاده به عنوان کاشف و 
مبتکر » منطق فازی « شهرت جهانی دارد وی که در جهان علم 
به » پروفسور زاده « معروف است، طی یک مقاله علمی کالسیک 
که در  سال ۱۳۴۳ به چاپ رس��ید، مفهوم مجموعه فازی را که 
 مبتنی بر تئوری تجزیه و تحلیل سیس��تم های پیچیده اس��ت 
بر اس��اس زبان طبیعی معرفی کرد. پس از معرفی تئوری فازی، 
بیش از ۱۱۱ هزار مقاله علمی توس��ط دانشمندان جهان درباره 
منطق فازی و کاربردهای گسترده آن در نشریات علمی منتشر 
شده و در حدود هزار درخواست ثبت اختراع در این زمینه در ژاپن 
و سایر کشورهای مختلف جهان به عمل آمده است. تنها در ژاپن، 
بیش از دو هزار دانشمند روی منطق فازی و سیستم های مبتنی 
بر آن کار می کنند. نظریه او اکن��ون دیگر محدود به ریاضیات و 
 مهندسی نمانده و بس��یاری از اندیش��ه ها و تفکرات فازی را که 
از صدها سال پیش در ذهن بش��ر مطرح بوده، دوباره در ابعادی 
جهانی برای انسان معاصر مطرح کرده است. تولد رسمی منطق 
فازی را می توان همزمان با چاپ مقاله Fuzzy Sets در ژورنال 
کنترل و اطالعات در سال ۱۳۴۳ دانست. هر چند طلیعه های این 
اکتشاف در کارهای قبلی لطفی زاده هم قابل رویت است. خصوصا 
در مقاله ای با عنوان » از نظریه مدار به سوی نظریه سیستم ها « 
که در سال ۱۳۴۱ در ژورنال Proceedings of IRIE چاپ شد و 
در آن ضمن نقد روش های موجود در تحلیل سیستم های مقیاس 
بزرگ به لزوم داش��تن روش هایی برای محاس��به با کمیت های 
 ابرگونه و فازی اش��اره ش��ده بود. مجله » نیچر « آبان ماه امسال 
در پنجاهمین سالگرد پایه گذاری سیس��تم استناد  )ارجاع ( به 
مقاالت،۱00 مقاله پراستناد تاریخ علم را فهرست کرده که در رتبه 

۴6 آن مقاله معروف استاد لطفعلی عسکرزاده ) لطفی زاده ( دیده 
می شود.۱0 سال اول توس��عه نظریه مجموعه های فازی بیشتر 
به توسعه نظریه ها گذش��ت تا آن که از اواسط دهه70 میالدی 
کاربردهای منطق فازی با انتش��ار مقاله مش��هور Mamdani و 
Assilian پررنگ تر شد. از اواس��ط دهه۸0 میالدی محصوالت 
فازی در بازار مصرف عمومی مانند ماش��ین لباس شویی فازی و 
گیربکس اتوماتیک فازی ظاهر شدند و به سرعت بخش بزرگی 
از بازار را در دست گرفتند. این روزها علم هوش مصنوعی مدرن 
از نظریه فازی بهره فراوانی می برد. اندیشه متعالی او قفلی را که 
سال ها بر چارچوب علوم بشر باقی مانده بود، شکست و دریچه ای 
شد به سوی جهان پیچیده و ناشناخته ای که انسان معاصر هنوز 
در تکاپوی شناختنش اس��ت. لطفی زاده، استاد افتخاری رشته 
مهندسی برق انس��تیتوی تکنولوژی ماساچوس��ت ) MIT ( در 
 سال ۱۳۴6، محقق ممتاز آزمایشگاه تحقیقاتی شرکت IBM در 
س��ال های ۱۳۴6، ۱۳۵۱ و ۱۳۵۵، دانش��مند مدع��و در مرکز 
مطالعات زبان و اطالعات دانشگاه استنفورد در فاصله سال های 
۱۳۵6 تا ۱۳66 است. وی همچنین عضو ارشد انستیتوی برق و 
 ،)Gugenheim( الکترونیک آمریکا، عضو ارشد بنیاد گوگن هایم
عضو ارشد آکادمی ملی مهندسی آمریکا، عضو ارشد کنگره جهانی 
Cybernetics، عضو آکادمی علوم روسیه و عضو ارشد اتحادیه 
بین المللی سیس��تم های فازی است. مراس��م نکوداشت استاد 
لطفعلی عسکرزاده ) لطفی زاده ( به مناسبت نود و پنجمین سال 
تولد استاد و پنجاهمین سال معرفی سیستم های فازی توسط این 
دانشمند نام آورامروز سه شنبه ۱۸ اسفند ماه در محل سالن شهید 
 چمران پردیس دانش��کده های فنی دانشگاه تهران برگزار شود. 
در این مراسم جمعی از محققان برجس��ته دنیا از جمله پرفسور 
 ،Information Sciences ویتول��د پدریکز، س��ردبیر مجل��ه
 ،Fuzzy sets and Systems پرفسور برنارد دبیتز، سردبیر مجله
 Intelligent Automation & پرفسور جمشیدی، سردبیر مجله
Soft Computing و پرفسور ردولف مارکوس سیزینگ، محقق 
تاریخ و فلسفه در سیستم های فازی و جمعی از استادان برجسته 
ایرانی در زمینه سیس��تم های فازی و معرفی ش��خصیت علمی 
و اخالقی استاد لطفی زاده س��خنرانی می کنند. اهدای دکتری 
افتخاری دانشگاه تهران به استاد لطفی زاده که به نمایندگی وی 
توسط پرفسور پدریکز گرفته می ش��ود، نمایش فیلم داستانی 
زندگی اس��تاد در دوران اقامت در ایران و رونمایی از س��ردیس 
استاد که قرار است در دانش��کده فنی دانشگاه تهران نصب شود 
از دیگر برنامه های این مراسم است. این دانشمند پرآوازه ایرانی 
 با کوله ب��اری از افتخ��ارات علمی روزهای بازنشس��تگی خود را 
در سانفرانسیسکو س��پری می کند. وی مردی س��اده، فروتن و 
بی تکلف است و به عنوان انس��انی که از پدر و مادری با دو ملیت 
مختلف در کش��وری ثالث به دنیا آمده و ده ها سال در کشوری 

دیگر فعالیت و زندگی کرده تعصبی نسبت به ملیت خود ندارد.
 لطفی زاده بر این اصرار می ورزد که مس��ائل خیلی عمیق تری 
در زندگی انس��ان وجود دارند و می گوید: » مساله این نیست که 
من آمریکایی، روس، ایرانی، آذربایجانی یا هر چیز دیگری هستم. 
همه این مردم و فرهنگ ها به من شکل داده اند و من با همه آنها 

کامال راحتم. «

پایه گذار ایمیل در سن 74 سالگی درگذشت؛

ایمیل ها سیاه پوش شدند
سرویس های بهداشتی هواپیماهای بوئینگ میکروب زدایی می شوند؛

با اشعه UV از هواپیما محافظت کنید
با ابداع یک سالح جدید؛

هواپیماهای بدون سرنشین به تور می افتند
Ray Tomlinson( در  ری تاملینس��ون )
سال ۱97۱ نخس��تین ایمیل را ارس��ال کرد و 
همچنین برای اولین ب��ار کارکتر @  را به عنوان 
جداکننده ن��ام کاربری و نام س��رویس دهنده، 
برگزید. آقای تاملینس��ون روز گذشته در سال 
7۴ سالگی و به علت حمله قلبی، چشم از جهان 
 بست. وی در ش��کل گیری ش��بکه » آرپانت «  
) ARPANET ( نقش بس��زایی داش��ت که بعدا 
تبدیل به اولین نس��خه از » اینترنت « ش��د. او 
 ب��ه عن��وان یک��ی از کارمن��دان این س��ازمان، 
در پی بهبود ش��رایط اینترنت ب��ود و به همین 
ش��کل ایمیل را خلق کرد و کارکت��ر @ را برای 
اس��تفاده در آن انتخاب کرد. در این میان اکانت 
توییتر جیمیل ) گوگل ( نیز از آقای تاملینسون 
 برای تالش هایی که داش��ته، تش��کر کرد. الزم 
به ذکر اس��ت که ایمی��ل، اولین س��رویس پیام 
 رس��ان در اینترنت نبوده اس��ت. پیش از آن نیز 
 ت��الش هایی ب��رای به اش��تراک گ��ذاری متن 

از طری��ق ش��بکه جهانی ش��ده بود ول��ی آقای 
تاملینسون دستور SNDMSG را به ثبت رساند 
که تفاوت اش با نس��ل های پیشین، این بود که 
می توانس��ت ایمیل را در قالب ی��ک فایل برای 
س��ایر کامپیوترها ارس��ال کند. پس از انتخاب 
کارکتر @ به عنوان جدا کننده نام کاربری و نام 
 س��رویس دهنده، این عالمت ناشناخته تبدیل 
به یک نماد بین المللی شد؛ تاملینسون می گوید 
به ای��ن عل��ت کارکت��ر @ را برای اس��تفاده در 
 ایمیل انتخاب کرده که کامال بی مصرف به نظر 
می رسیده است. آقای تاملینسون در سال 2009 
و در جریان یک مصاحبه، درخصوص اولین ایمیل 
ارسال شده گفته بود: » اولین ایمیلی که ارسال 
شد را به راحتی می توان فراموش کرد و به همین 
دلیل، فراموش هم شد. « وی بیان کرده بود اولین 
ایمیل، کپی برخی متن های جس��ته گریخته و 
بی اهمیت بوده اند و به همین دلیل متن نخستین 
پیام الکترونیکی ارسال شده، در تاریخ ثبت نشده است.

بوئینگ به تازگی به همه مهندس��ان خود فراخوان 
داده تا نوعی سرویس بهداشتی برای هواپیما تولید 
کند که هیچ گونه آلودگی، جرم و بو به خود نگرفته و 
همیشه تمیز و عاری از میکروب باقی بماند. به دنبال 
این امر، کمپانی مورد بحث طرحی را انتخاب کرده 
 که قادر است هر بار پس از ورود و خروج انسان ها، 
با اس��تفاده از تابش نور فرابنفش خودش را به طور 
کامل تمیز کرده و ت��ا 99/99 درصد میکروب ها را 
از میان بردارد. این کار موجب می ش��ود تا هر گونه 
بوی بد از فضای س��رویس بهداش��تی نی��ز از بین 
 برود. جالب اس��ت بدانید که اشعه های UV موجب 
کشته شدن میکروب ها می شوند و سیستم کار آنها 
در این سرویس ها به این صورت است که هر زمان 
سنسورهای تعبیه شده در اتاق، عدم حضور انسان 
 را اعالم کنند، المپ های فرابنفش روش��ن شده و 
 به تمامی بخش ها اش��عه UV می تابانن��د. از همه 
جالب تر اینکه کل این روند س��ه ثانیه بیشتر طول 
نمی کشد. البته مراحل پاکسازی به همین جا ختم 

نمی ش��ود. طراحان سرویس بهداش��تی یاد شده 
 تقریب��ا تمامی فعالیت ه��ای داخل این ات��اق را به 
گونه ای طراحی کرده اند که به دخالت دست نیازی 
ندارد. به طور مثال، برای باز ک��ردن درپوش اصلی، 
فقط کافیست دس��ت خود را در مقابل سنسورهای 
اختصاصی و تعبیه شده روی آن، تکان دهید. صابون، 
خشک کن، ش��یر آب و حتی درب س��طل زباله نیز 
همگی به این حس��گرها مجهز شده و برای استفاده 
از آنها فقط باید دس��ت خود را تکان دهید. در طرح 
یاد شده باز و بسته کردن در اتاقک به عهده خود فرد 
خواهد بود، اما گویا طراح��ان در نظر دارند آن را نیز 
هوشمند کنند. در ضمن، نوعی سیستم جاروی برقی 
نیز در اتاقک تعبیه خواهد شد تا هر نوع شی اضافه 
و زباله ای را که کف آن افتاده جمع کند. در آخر نیز 
باید بدانید اس��تفاده از این سیستم موجب کاهش 
هزینه ها ب��رای خط��وط هوایی خواهد ش��د و می 
 توانند برای پروازهای برون م��رزی و طوالنی از این 

سرویس ها بهره بگیرند.

یک شرکت انگلیسی س��الحی را ابداع کرده است 
که با آن می توان هواپیماهای بدون سرنش��ین را 
 از کار انداخت. تا کن��ون روش های متعددی برای 
تحت کنترل قرار دادن هواپیماهای بدون سرنشین 
به کار گرفته ش��ده اس��ت. برای مثال پلیس هلند 
با آموزش عقاب ها برای ش��کار هواپیماهای بدون 
سرنش��ین به کنترل آنها پرداخت و یک ش��رکت 
آمریکایی از شیوه امواج رادیویی برای مختل کردن 
سیستم هواپیماهای بدون سرنشین استفاده کرد. 
این بار ش��رکت OpenWorks انگلیس، سالحی 
را س��اخته که برد آن۱00 متر اس��ت و می تواند 
هواپیماه��ای بدون سرنش��ینی را ک��ه در منطقه 
ممنوعه پرواز می کند هدف قرار دهد. نام این سالح 
پرتاب گر SkyWall  نام دارد و زمانی که گلوله آن 
شلیک می شود، هواپیماهای بدون سرنشین را در 
یک تور ب��ه دام می اندازد و موجب ف��رود آنها می 
شود. این س��الح زمانی که بر روی یک هواپیمای 
بدون سرنشین نش��انه می رود تور بزرگی بر روی 

آن قرار می گیرد و س��پس چتری که در باالی تور 
تعبیه شده است، باز می ش��ود و به آرامی و ایمنی 
 هواپیمای بدون سرنش��ین را ب��ر روی زمین قرار 
 م��ی ده��د. همچنی��ن ای��ن س��الح دارای واحد 
اندازه گیری اینرسی و ردیاب برد لیزری است که 
می تواند مسیر و فاصله هواپیمای بدون سرنشین 
را محاسبه کند تا به درستی مورد هدف قرار دهد 

ضمن اینکه وزن این سالح ۱0 کیلو گرم است.

خبر

پژوهش��گران دانشگاه علوم پزش��کی مشهد با س��اخت آزمایشگاهی 
نانوذرات کلس��یم هیدروکس��ید به بررس��ی عملکرد آنها در عملیات 
استحکام بخش��ی به آثار هنری و تاریخی پرداختند. نانوذرات کلسیم 
هیدروکسید به روشی س��بز و کم هزینه، باعث افزایش سرعت فرآیند 
ترمیم آثار تاریخی می ش��وند. برخی از آثار هنری و تاریخی در طول 
زمان با قرارگیری در معرض آلودگی هوا و شرایط مختلف آب و هوایی 
به ش��دت آس��یب دیده اند. ش��کنندگی این آثار به گونه ای است که 
مرمت کار را در عملیات اسیدزدایی و استحکام بخشی، دچار مشکل 
می کند؛ بنابراین طراحی روش ها و ترکیباتی که بتواند ضمن سرعت 
 بخشی به عملیات مرمت، اثرات س��ویی در دراز مدت بر آثار تاریخی 
نداشته باش��د، از اهمیت باالیی برخوردار است. مجید درودی محقق 
طرح ه��دف از این پژوهش را تالش برای معرفی روش��ی س��بز برای 
استفاده در فرآیند اسیدزدایی و عملیات استحکام بخشی آثار تاریخی 
و هنری کاغذی عنوان کرد. وی گفت: آثار تاریخ��ی و هنری در برابر 
هیدرولیز اس��یدی و فرآیندهای اکسیداسیون ناش��ی از شرایط آب و 
هوایی، کامال شکننده می شوند. در این طرح س��عی شد تا با استفاده 
از نانو ذرات کلس��یم هیدروکسید، بتوان س��ه عملیات مرمتی شامل 
اسید زدایی، آنتی اکسیدان و استحکام بخش��ی را در طی یک مرحله 
اجرا کرد، به گونه ای که ضمن کاهش زمان مرمت سازی، تاثیر سوئی 
روی اثر تاریخی در دراز مدت نداشته باشد. این محقق افزود: استفاده از 
نانوذرات کلسیم هیدروکسید، امکان اسپری کردن مواد را در عملیات 
مرمت سازی میسر می سازد. اسپری کردن نانوذرات منجر به عدم ایجاد 
لکه و چروک، در کاغذ مرمت به دلیل اندازه  ریز نانوذرات و عدم تراکم 
امالح در کاغذ می  شود. درودی  عنوان کرد: باالرفتن عمق نفوذ ناشی از 
قابلیت جذب نانوذرات توسط الیاف کاغذ، باعث کارایی باالی نانوذرات 
در مقایسه با ذرات درش��ت می شود. وی با اش��اره به مراحل مختلف 
ساخت نانوذرات و بررس��ی عملکرد آنها گفت: پس از سنتز نانوذرات 
کلسیم هیدروکسید به روش سل ژل، مشخصه یابی نانوذرات سنتزی 
با روش های مختلف نظیر آنالیز اش��عه  ایکس )XRD( و میکروسکوپ 
الکترونی روبش��ی )FESEM( صورت گرفت. ای��ن محقق تاکید کرد: 
همچنین باتوجه به اینک��ه این نانوذرات دارای کاربردهای پزش��کی 
نیز هستند، سمیت س��لولی نانوذرات کلس��یم هیدروکسید نیز برای 
کاربردهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. درودی گفت: نتایج نشان 
داد که این نانوذرات تا غلظت های کمتر از۳0 میکروگرم در میلی لیتر، 
 غیر سمی هس��تند. در ادامه، بررس��ی میزان اثرگذاری این نانوذرات 
در عملیات مختلف مرم��ت آثار هن��ری و تاریخی انج��ام گرفت. در 
اجرای ای��ن طرح مجی��د درودی عضو هی��ات علمی دانش��گاه علوم 
پزش��کی مش��هد، محمود ابراهیمی عضو هیات علمی دانش��گاه آزاد 
اسالمی مشهد و مریم باقرپور کارشناس ارش��د کتابخانه و موزه های 
 آستان قدس رضوی همکاری داش��ته اند. نتایج این تحقیق در مجله 

 Ceramics International به چاپ رسیده است.

توسط پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی مشهد محقق شد؛

حفظ و مرمت آثار تاریخی با نانوذرات

نکوداشت کاشف ایرانی » منطق فازی «؛

همهفرهنگهابهمنشکلدادهاند
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سرپرس��ت اداره منابع طبیعی و آبخی��زداری نطنز 
 در نشس��تی  که به مناس��بت هفته مناب��ع طبیعی 
برگزار  ش��د، گفت: اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
امسال در تمامی بخش های خود اعم از آبخیزداری، 
جنگل، مهندسی، بیابان، حفاظت و یگان حفاظت و 
بحث آموزش برنامه های مختلفی را به اجرا درآورده و 

خوشبختانه بازده مطلوبی داشته است.
 س��عید زمانی افزود: مدیری��ت و حفاظت آب وخاک 
در حقیقت کار اصل��ی تمام بخش ه��ای اداره منابع 
طبیعی و آبخی��زداری و مهم ترین وظیف��ه این اداره 

محسوب می شود.
سرپرس��ت اداره منابع طبیعی و آبخی��زداری نطنز 
تاکید کرد: هیچ ی��ک از برنامه ه��ای مدنظر ما بدون 
حمای��ت و کمک موثر مردم انجام ش��دنی نیس��ت و 
ما برای این منظور س��عی کرده ایم در س��ال جاری 
کالس های آموزشی به ویژه برای دهیاری ها و شورای 
روستاها برگزار کنیم و اطالع رسانی کافی در حیطه 
 تحت حفاظ��ت منابع طبیع��ی را به آن ه��ا بدهیم و 
در ای��ن راه دادگس��تری، نی��روی انتظامی، بس��یج 

هالل احمر و محافظین افتخاری همراه ما بوده اند.
وی با اشاره به سطح عرصه منابع طبیعی شهرستان 
که ح��دود350 هزار هکتار اس��ت، گف��ت: در بحث 
 بهره برداری س��طح رویش��گاه های شهرستان حدود

 60 ه��زار هکتار اس��ت ک��ه 4 ط��رح بهره ب��رداری 
در روس��تاهای طار، آب س��نجد، یحیی آباد و شمال 

بادرود داش��ته ایم. زمانی افزود: دو گونه گیاهی گون 
کتیرا و اشنیان در این مناطق مورد بهره برداری قرار 
می گیرد که امسال به دلیل کم آبی با رکود مواجه بود، 
در بخش آبخیزداری در سال 94 در منطقه روستای 
 اوره س��د اصالح��ی از نوع گابی��ون با هزین��ه بالغ بر

400 میلیون ریال مورد بهره برداری قرار می گیرد که 
جهت اصالح پروفیل طولی آبراهه استفاده می شود.

 وی تصریح کرد: پ��روژه بیولوژیک ب��ا اعتبار حدود
80 میلیون ریال و حدود40 هکتار بذرکاری در مزارع 
سرآسیاب اریسمان و بذر بادام کوهی با همکاری واحد 

جنگل کاری بوده است.
سرپرس��ت اداره منابع طبیعی و آبخی��زداری نطنز 
خاطر نشان کرد: در بخش جنگل کاری در شهرستان 
نطنز کاشت بذر گونه بادام اسکوپاریا در رویشگاه های 
جنگلی را داشتیم که در س��طح 5 هکتار از اعتبارات 

استانی بهره بردیم.
زمان��ی از ط��رح 17 هکت��ار کپ��ه کاری در مرات��ع 
 بیدهن��د از مح��ل اعتبارات اس��تانی ب��ا هزینه بالغ

 42 میلیون ریال خبر داد ک��ه درمجموع 47 هکتار 
کپه کاری انجام شده است.

وی تصریح کرد: هرساله تمدید پروانه های مرتع داری 
را در برنامه کار خودداریم که 916 پروانه بهره برداری 
در سطح شهرس��تان صادرش��ده و حدود پنجاه هزار 

واحد دامی در سطح شهرستان فعال است.
سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نطنز افزود: 

در اوایل فروردین و اردیبهش��ت  ماه بحث کوچ دامی 
را داریم  و در آبان ماه ورود دام ها به مراتع قشالقی را 
کنترل می کنیم. وی در خصوص پتانسیل شهرستان 
برای محصوالت دارویی گف��ت: با توجه به آب وهوای 
متفاوت و شرایط اقلیمی خاص منطقه گیاهان دارویی 

و مرتعی متنوعی در شهرستان می روید.
زمانی گفت: در س��ال گذش��ته در پایلوت یحیی آباد 
حدود هزار متر انواع گیاهان دارویی کش��ت  ش��ده 
 است و درصدد هستیم تا سازگاری گیاهان دارویی را 

با اقلیم آن منطقه بسنجیم. 
وی همچنین از وجود حدود80 هزار هکتار س��طح 
بیابان های شهرس��تان نطنز نام برد و گف��ت: از این 
 مقدار ب��رای تثبیت خاک ح��دود 25 ه��زار هکتار 

تاغ کاری شده است.
 سرپرس��ت اداره منابع طبیعی و آبخی��زداری نطنز 
با اشاره به طرح های مبارزه با آفات گفت: طرح مبارزه 
با آفت ملخ کوهان دار در اس��فند ماه جاری در حال 
تداوم است و حدود500 هکتار مبارزه با طغیان این 
آفت را داشته ایم که با اعتبار بالغ بر 21 میلیون تومان 
 طی س��ی روز انجام ش��د. وی از اجرای طرح مبارزه 
با موش صحرایی در حدود400 هکتار با اعتبار بالغ بر 
 300 میلی��ون ریال در اط��راف بادرود خب��ر داده و 
با اشاره به حدود 38 پرونده قضایی که شامل تصرف 
قاچاق چوب فعالیت معدنی بوده است از دستگیری 

10 نفر از قاچاقچیان چوب جنگل های تاغ خبر داد.

اخبار کوتاه

ریی��س اداره آموزش  و پ��رورش بادرود گفت: ش��هر زیارت��ی بادرود 
با وج��ود ب��ارگاه مق��دس امام��زادگان آقا عل��ی عباس و ش��اهزاده 
 محمد )ع( س��االنه پذیرای میلیون ها مس��افر و زائر از سراس��ر کشور

 است.
 محمود آقادوست افزود: س��تاد اسکان مس��افرین نوروزی همه ساله 
با مسئولیت آموزش  و پرورش در سطح بخش تشکیل و کار ساماندهی 

مسافران توسط این اداره انجام می گیرد.
رییس اداره آموزش  و پ��رورش بادرود با بیان اینکه مقر اصلی س��تاد 
در اداره آموزش  و پرورش مس��تقر اس��ت، تصریح کرد: س��تاد اسکان 
مس��افران نوروزی از 28 اسفند ماه به  صورت رس��می فعالیت خود را 
آغاز و ت��ا 13 فروردین س��ال 95 فعالیت خواهد ک��رد. وی بیان کرد: 
امسال 22 آموزش��گاه آماده اسکان مس��افران نوروزی شده اند و کلیه 
عوامل متصدی س��تاد برای پذیرش و اسکان مس��افران توجیه کامل 
 ش��ده اند. آقادوس��ت خاطرنش��ان کرد: از این 22 آموزش��گاه تعداد 
دو آموزش��گاه درجه الف بوده که تمام��ی امکانات مانن��د تلویزیون، 

اجاق گاز، پتو و فرش در کالس ها تعبیه  شده است.

 مدی��ر کمیته امداد شهرس��تان تی��ران و ک��رون گفت: مردم شهرس��تان
 تیران و کرون امسال در جشن نیکوکاری بیش از500 میلیون ریال کمک 

نقدی و غیرنقدی برای کمک به نیازمندان اهدا کردند. 
علی طالبی افزود: بیش از ده هزار پاکت در میان دانش آموزان شهرس��تان 
تیران و کرون توزیع شده است و کمک های مردمی به دانش آموزان نیازمند 

مدارس پرداخت می شود.
مدیر کمیته امداد شهرس��تان تی��ران و کرون اذعان داش��ت: کمک های 
غیرنقدی مردم��ی در قالب کارت های اعتباری در اختی��ار نیازمندان قرار 

می گیرد که آن ها برای تامین مایحتاج خود اقدام کنند.
وی افزود: مردم شهرس��تان تیران و کرون هم��واره در کمک به نیازمندان 
همکاری داش��ته اند و هر خانواده ای با خرید پوش��اک برای فرزندان خود 

مبلغی به نیازمندان تخصیص داده است.
طالبی با اش��اره به نقش مراکز نیک��وکاری در مدیریت و برگزاری جش��ن 
 نیکوکاری گفت: کمیته امداد شهرس��تان تیران و کرون ب��ه عنوان نمونه 
در استان اصفهان امور اجرایی جمع آوری و کمک به نیازمندان را به  مراکز 
و واحدهای نیکوکاری سپرده اس��ت که مراکز نیکوکاری به صورت هیات 
امنایی و افتخاری اداره می شود و کمیته  امداد تنها بر عملکرد آنها نظارت 
دارد. وی افزود: تعداد70 کالس برای اسکان مسافران در نظر گرفته  شده و 
در صورت حضور مسافران نوروزی نمازخانه های مدارس و سایر مکان هایی 

که بتوان اسکان موقت انجام داد آماده اسکان مسافران نوروزی است.

13 تن زغال و چوب بلوط در دهاقان کش��ف و ضبط ش��د. در هفته منابع 
طبیعی و درختکاری این بار 4 نفر از  متخلفینی که از اس��تان چهار محال 
 و بختی��اری اقدام به حم��ل چوب بلوط ب��ه دهاقان می کردند دس��تگیر 

شدند.
این متخلفین که 8 تن  چوب درخت بلوط را به یک واحد تولیدی مرغداری 
یا پرورش شترمرغ دهاقان حمل و به زغال تبدیل می کردند، با اقدام عوامل 

اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دستگیر شدند.
در این واحد تولیدی بیش از 5 تن زغال نیز کش��ف ش��د. در هفته جاری 
این دومین خبر پ��س از قطع درختان در منطقه گردش��گری دره ش��اه 
 آستانه اس��ت که روحیه طبیعت دوس��تان و مردم شهرس��تان دهاقان را 

جریحه دار کرده است. 
 متخلفی��ن ه��ر دو حادث��ه ب��رای رون��د قانونی ب��ه دادگس��تری ارجاع 

شده اند.

رییس اداره تعاون روس��تایی خوانسار در خصوص عرضه میوه شب 
عید در شهرستان اظهار کرد: با توجه به این که امسال نیز توزیع میوه 
شب عید به عهده اداره تعاون روستایی است مقدار30 تن پرتقال و 
20 تن سیب برای عرضه در بازار شب عید در نظر گرفته شده است.

حمید احمدی افزود: محل هایی در خیابان ثقه االس��الم شهیدی 
 و محوطه اداره تعاون روس��تایی برای توزیع میوه شب عید تعیین 

شده است که عرضه مستقیم میوه در آن انجام می گیرد.
رییس اداره تعاون روستایی خوانسار گفت: هنوز ستاد تنظیم بازار 
 قیمت میوه های توزیعی در ش��ب عید را مش��خص نکرده است که 
به محض اعالم این ستاد قیمت اقالم میوه شب عید نیز طی روزهای 

آتی اعالم خواهد شد.
 وی اضافه کرد: عرضه میوه ش��ب عید از تاریخ 26 اس��فند ش��روع

می شود و تا 29 اسفند ماه نیز ادامه خواهد داشت.
احمدی هم چنین در ادامه از خرید تضمینی170 تن سیب زمینی 
در س��ال 94 در خوانس��ار خبر داد و افزود: علی رغ��م پایان مهلت 
مقرر خرید تضمینی هم چنان تقاضای فروش از طرف کش��اورزان 
 وجود دارد و پیش بینی م��ا نیز برای خرید تضمینی در س��ال 94 
به500 تن هم می رسید. وی خاطر نش��ان کرد: امسال هم چنین 
مقدار ه��زار تن خری��د تضمینی گندم از کش��اورزان شهرس��تان 
 انجام شده اس��ت و حدود500 تن نیز انواع کود شیمیایی و سموم 

به کشاورزان شهرستان عرضه شده است.

امام جمعه خور در جلسه اخالق خود در جوار بارگاه ملکوتی امامزاده 
سید داود )علیه الس��الم( با اش��اره به فراز هایی از نهج البالغه گفت: 
 پیامب��ر اک��رم )ص( در روایاتی مختل��ف بارها فرم��وده بودند تکریم

  هر کس به احترام گذاش��تن به فرزندان اوس��ت و تکری��م خودش را 
در تکریم اهل بیت خود معرفی کرده بودند.

 حجت االس��الم والمس��لمین س��ید احمد مهدی نژاد افزود: برخالف 
س��فارش هایی که پیامبر برای تکری��م فرزندانش ک��رده بود عده ای 

ظالمانه در حق حضرت زهرا )س( سستی کردند.
وی افزود: با وجود اینکه افراد آن زمان می توانستند برای احقاق حق 

فاطمه زهرا )س( اقدام کنند، اما ساکت نشستند و کاری نکردند.
نماینده ولی فقیه در شهرستان خوروبیابانک با اشاره به رحلت پیامبر 
اکرم )ص( گف��ت: رفتن پیامبر حادثه س��نگینی برای اس��الم بود که 

شکافی پدید آورد و همه چیز را به هم ریخت.
وی افزود: با رفتن پیامبر زمین تاریک و ظلمات ش��د و خورشید و ماه 
نور خود را از دست داد و ستارگان از مصیبت عظمای پیامبر تار شدند.

حجت االسالم والمسلمین مهدی نژاد با اش��اره به اینکه در زمانی که 
 امام علی )علیه الس��الم( در ح��ال اجرای وصیت پیامب��ر بود عده ای 
قدرت طلب دنبال تعیین خلیفه بودند، گفت: همان هایی که این کار را 

کردند در زمان فوت پیامبر از فرمان ایشان نافرمانی کردند.
وی تصریح کرد: امام علی )علیه الس��الم( در خطبه ای از نهج البالغه 
رحلت نبی مکرم اس��الم را مصیبت عظمایی دانس��تند که به اسالم و 

مسلمین وارد شده است.

 آمادگی 22 آموزشگاه برای اسکان 
مسافران نوروزی در بادرود

جمع آوری 500 میلیون ریال کمک 
مردمی در جشن نیکوکاری تیران و کرون

کشف 13 تن زغال و چوب بلوط 
در دهاقان

عرضه 50 تن میوه شب عید
در خوانسار

تکریم پیامبر با احترام به اهل بیتش 
محقق می شود

اخبار

آن سوی خبر

 فرمان��دار شهرس��تان لنج��ان گف��ت: کارخان��ه ذوب آه��ن ب��ا دارا ب��ودن
 16 ه��زار و500 هکت��ار فض��ای س��بز همانن��د نگین��ی می��ان حلق��ه ای از

 فضای سبز است.
س��ید محس��ن س��جاد در حاش��یه آیی��ن درخت��کاری در کارخان��ه ذوب آهن با 
 اش��اره به اینک��ه روز درخت��کاری فرصت��ی ارزش��مند ب��رای پاسداش��ت درخت 
 به عنوان ی��ک موهبت خدادادی اس��ت، اظه��ار داش��ت: روز درخت��کاری و هفته 
منابع طبیعی برای یادآوری این موضوع مهم اس��ت که ما اکنون در شرایطی زندگی 
مي کنیم که اگر به فضای سبز توجه نداشته باشیم، به محیط زیست ضربه بسیار بزرگ 
و مهلکی وارد خواهد شد و برگزاری مراسم های درختکاری به مردم یادآوری می کند 
که با فضای سبز آش��تی کرده و به حفظ منابع طبیعی و محیط زیست توجه الزم را 

داشته باشند.
وی اذعان داشت: خوشبختانه این مراسم ریشه ای فرهنگی دارد و هر سال گسترده تر 
برگزار می شود و خانواده ها با شرکت دادن کودکان خود به آنان می آموزند که چگونه 

درخت بکارند و از آنها مراقبت کنند.
فرماندار شهرستان لنجان با اش��اره به اینکه پاداش معنوی درختکاری بسیار فراوان 
است و آیات و روایات متعددی از ثمر و تالش و کوشش درختکاران و حفظ و حراست 
از منابع طبیعی بیان شده است، افزود: در دین مبین اسالم به درختکاری و رسیدگی به 
درخت توصیه فراوانی شده و در روایات  آمده است کسي که درختي غرس می کند، تا 

آن درخت هست و سایه و میوه اش وجود دارد برای او حسنه محسوب می شود بنابراین 
باید در شرایط زندگی خود نیز به محیط زیس��ت توجه کنیم و همه باید در این مورد 
دست به دست هم بدهیم تا آیندگان نیز بتوانند از این نعمات الهی بهره کافی را ببرند.

 وی تصری��ح ک��رد: مق��ام معظ��م رهب��ری هم��واره ب��ر حف��ظ مناب��ع طبیع��ی 
تاکید فراوان داش��ته اند و با توجه به اهمی��ت آن معظم له در نخس��تین روز از هفته 
گرامیداش��ت منابع طبیعی نهال غرس می کنند و دولت تدبیر و امید نیز به این مهم 

نگاهی ویژه دارد.
 س��جاد اف��زود: مناب��ع طبیعی نق��ش زی��ر بنای��ی ب��رای اقتص��اد کش��ور دارد و 
 زمینه س��از رس��یدن به اه��داف توس��عه پای��دار اس��ت از ای��ن رو اگ��ر بخواهیم 
 جامعه پایدارداشته باش��یم باید به احیا و توس��عه منابع طبیعی بیش از پیش توجه 
داشته باش��یم. وی کارخانه ذوب آهن را نگینی میان حلقه ای از فضای سبز دانست و 
گفت: دیدگاه عموم مردم از کارخانه ذوب آهن تنها کارخانه ای برای س��اخت و تولید 
فوالد و محصوالت اس��ت، اما امروز می توان گفت این کارخانه با دارا بودن 16 هزار و 
500 هکتار فضای س��بز یکی از بزرگ ترین جنگل های مصنوعی در کشور را در دل 
 خود جای داده ک��ه این خود نگاه ویژه مدی��ران کارخانه ذوب آه��ن را به حفاظت از 

محیط زیست نشان می دهد.
فرماندار شهرستان لنجان تصریح کرد: کاش��ت درخت و جلوگیری از قطع یا نابودی 
آن در کشورهای جهان از اهمیت بسیاری برخوردار است، زیرا کاهش میزان درختان، 

 زندگی را با خطر روبرو می س��ازد و این امری است که تمام کارشناس��ان و انسان ها 
به آن پی برده اند.

 س��جاد خاطرنش��ان کرد: ب��ا توجه ب��ه اینک��ه هفت��ه مناب��ع طبیعی با ش��هادت 
حضرت فاطمه زهرا )س( متقارن ش��ده کاش��ت درخت در کنار قبور شهدای گمنام 
مدفون در کارخانه ذوب آهن می تواند یادآور رشادت های رزمندگان اسالم در جنگ 

حق علیه باطل باشد که این امر خود ترویج فرهنگ دفاع مقدس است.

توسعه خدمات فرهنگی شهرداری ضروری استشهردار گلپایگان: اولویت بودجه سال 95 اتمام پروژه های نیمه تمام عمرانی

شهردار گلپایگان در جلس��ه علنی تحویل بودجه از شورای شهر گلپایگان، گفت: 
 با توجه به رکود اقتصادی که در کش��ور حاکم اس��ت، بی��ش از80 درصد بودجه 
سال 94 شهرداری گلپایگان تحقق پیدا کرده اس��ت که مرهون تالش و اقدامات 

گسترده مجموع پرسنل شهرداری است.
محمدامین جمالی با بیان اینک��ه اولویت بودجه 95 اتم��ام پروژه های نیمه تمام 
شهرستان و توسعه عمرانی است، تصریح کرد: بودجه مسیر کاری برای شهرداری 
است که براس��اس این بودجه طرح و برنامه جاری و عمرانی در شهرداری تعریف 
می ش��ود. ش��هردار گلپایگان با بیان اینکه بودجه210 میلیارد ریالی در حد اتمام 
پروژه های درحال اجرای ش��هرداری گلپایگان و موقعیت جغرافیایی شهر نیست، 
اذعان ک��رد: 62 درصد بودجه س��ال 95 در بخش عمران��ی و 38 درصد در زمینه 
 اجراییات تحقق پیدا م��ی کند. وی با بیان اینکه بودجه س��ال آینده ش��هرداری 
با رویکرد اقتصاد مقاومتی و نیل به اهداف مورد نظر ش��هرداری در توسعه عمران 
شهری پیش بینی شده اس��ت، گفت: هزینه های ش��هرداری در دو بخش عمرانی 
و جاری تقسیم می ش��ود که با بررس��ی الیحه بودجه سال 95 توس��عه عمران و 
 آبادانی شهر گلپایگان اولویت دارد. جمالی اظهار داشت: در این بودجه سال آینده 
2/5 میلیارد تومان برای تکمیل بلوار امام رضا )ع( و آزادسازی خیابان شهید مطهری، 
خیابان امام خمینی در مسیر جاده خوانس��ار، پارک بانوان، پارک ورودی خیابان 
اردیبهشت و تکمیل موزه شهدا اختصاص داده شده است. وی ادامه داد: هزینه های 

عمرانی در برنامه های مختلف تدوین شده اس��ت که سهم توسعه شهری، هدایت 
 و دفع آب های س��طحی در هنگام بارندگی با حفر چاه بر اس��اس مطالعات، برنامه 
حمل و نقل و بهبود عبور و مرور، طرح تفصیلی شهر، طرح شبکه جداسازی آب شرب 
از آب خام، احداث پارک الوند، تکمیل و آسفالت ریزی میدان ورودی مسکن مهر و 
شهرک الوند، تکمیل پل چهارم شهر و تکمیل سالن چند منظوره مدیریت بحران 
شهر گلپایگان از این جمله است. شهردار گلپایگان با بیان اینکه نهضت زیباسازی 
 شهر گلپایگان اجرا شده است، خاطر نش��ان کرد: ایجاد فضای سبز، المان شهری 
در میدان آیت اهلل قاضی زاهد، نور پردازی اطراف مناره تاریخی شهر، آب نمای پارک 
 شهر و ساماندهی تابلوهای ورودی ش��هر از جمله برنامه های این طرح است. وی 
با بیان اینکه برای آسفالت ریزی در شهر گلپایگان اعتباری بالغ بر40 میلیارد ریال 
نیاز است، اذعان کرد: برای احداث کارخانه بازیافت دو شهرستان گلپایگان و خوانسار 
 با توجه به س��هم50 درصدی شهرداری گلپایگان در بین 4 ش��هرداری در بودجه

 س��ال آینده500 میلیون تومان بودجه اختصاص داده ش��ده است. جمالی تاکید 
داشت: شهرداری متولی فرهنگ سازی در ش��هر نیست بلکه در راستای مطالبات 

مردم در فرهنگ شهروندی با دستگاه های متولی همکاری الزم را انجام می دهد.
شهردار گلپایگان با بیان اینکه یکی از نقاط مثبت این بودجه توجه و اهتمام ویژه 
به ایجاد درآمدهای پایدار است، تاکید کرد: اعضای شورای اسالمی شهر با تعامل و 

همکاری خوب خود همواره حامی و پشتیبان شهرداری هستند.

فرماندار شهرستان لنجان مطرح کرد:

کارخانه ذوب آهن نگینی میان حلقه ای از فضای سبز
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فرماندار شهرضا گفت: خدمات شهرداری ها تنها محدود به فعالیت های 
عمرانی نیست و الزم است به سایر رسالت های قانونی شهرداری ها نظیر 

فعالیت های فرهنگی، نیز توجه شود.
 محس��ن گالبی در مراس��م افتتاح نمایش��گاه » فضای س��بز شهری « 
 ش��هرداری ش��هرضا اظهار ک��رد: وظایف ش��هرداری ها باید بر اس��اس 
آن چه در قانون آمده است اجرا و پیگیری شود. وی تصریح کرد: خدمات 
شهرداری ها تنها محدود به آس��فالت معابر یا جمع آوری زباله ها نیست، 
شهرداری ها رسالت های مهم دیگری نیز دارند که در قانون به آنها اشاره 

شده است.
فرماندار شهرضا اضافه کرد: توسعه فعالیت های فرهنگی به عنوان بخش 
مهمی از رس��الت های ش��هرداری ها در قانون مورد تصری��ح قرار گرفته 
 است و می تواند نقش موثری در ارتقا سطح این فعالیت ها در سطح شهر 
داشته باشد.گالبی با تاکید بر لزوم تعیین تکلیف وضعیت تملک مجموعه 
تاریخی کارخانه نوین ش��هرضا گفت: این مجموعه بستر مناسبی برای 
انجام فعالیت های هنری و فرهنگی است، اما الزم است وضعیت تملک آن 
از سوی شهرداری با جدیت دنبال و مشخص شود. وی همچنین با تاکید 
بر لزوم رعایت اصل تکریم ارباب رجوع در ادارات شهرس��تان اظهار کرد: 
با هر زبانی با مردم س��خن بگوییم، آنها نیز با همان زبان پاسخ می دهند، 

بنابراین باید در هر شرایطی در تکریم شأن و شخصیت آنها بکوشیم.
فرماندار ش��هرضا اضافه کرد: مردم الیق خدماتی بس��یار بیشتر از آنچه 
اکنون دارند هستند، باید تالش کنیم تا در حد توان، باالترین سطح رفاه 

و آسایش را برای آنها ایجاد کنیم.
گالبی تصریح کرد: هیچ گاه رویایی فکر نکرده و سخن نگفته ایم، همواره 
طرح ها و نظراتی را برای افزایش س��طح آس��ایش مردم پیشنهاد و اجرا 

کرده ایم و همه شاهد بروز تحوالت مفید در آن زمینه بوده اند.
وی گفت: موقعیت خدمتگزاری به مردم یک فرصت و موهبت الهی است 
که باید از آن بهره برداری کنیم، همه مسئوالن باید از موقعیتی که دارند 

برای بهبود وضعیت زندگی مردم بهره برداری کنند.

سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نطنز خبر داد؛

صدور 916 پروانه بهره برداری مرتع در نطنز
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خبر نكته ها

ــمندان در تحقيقات اخير خود به اين نتيجه رسيده اند كه استفاده  دانش
از رژيم غذايى پرچرب به مرور زمان تغييراتى را در ديواره روده به وجود 

مى آورد كه خطر تشكيل تومور را افزايش مى دهد.
ــرطان اين گونه  ــان رابطه بين چاقى، غذاهاى پرچرب و س  از نظر محقق

بوده است. 
بنابر اين گزارش، مطالعه اى روى موش هاى آزمايشگاهى صورت گرفت 
ــان داد موش هايى كه از رژيم غذايى پرچرب تغذيه شدند نسبت  كه نش
ــتر از تغييرات  ــدند، بيش به موش هايى كه به طور معمولى تغذيه مى ش
سلول هاى روده اى كه مستعد تشكيل تومورهاى سرطانى هستند، رنج 

مى برند. 
ــكى هاروارد و سرپرست اين گروه  ــكده پزش ــمير بياز»، استاد دانش «س
ــن رژيم غذايى پرچرب  ــد: ارتباط اپيدميولوژيكى بي تحقيقاتى، مى گوي
ــده، اما  ــت كه گزارش ش ــال هاى زيادى اس ــرطان روده بزرگ، س و س
مكانيسم هاى اساسى آن مشخص نبود؛ مطالعه ما براى اولين بار مكانيسم 
دقيق چگونگى تاثير رژيم غذايى پرچرب بر عملكرد سلول هاى بنيادى 

روده و نهايتا تشكيل تومور را نشان داد. 
ــخص تعداد سلول هاى بنيادى  در واقع رژيم غذايى پرچرب، به طور مش
ــش داده و تبديل به  ــود را افزاي ــلول هاى مادر ناميده مى ش روده كه س
ــث افزايش در تعداد  ــى در روده مى كند و همچنين باع بافت هاى خاص
سلول هاى ديگر مى شود كه مانند سلول هاى بنيادى رفتار مى كنند؛ اين 
ــبه بنيادى مى توانند به صورت غيرقابل كنترلى  سلول هاى بنيادى و ش
ــرطانى در روده بزرگ  ــوند و تبديل به تومور هاى س ــيم و تكثير ش تقس
ــلول هاى  ــرب، نه تنها در بيولوژى س ــع رژيم غذايى پرچ گردند؛ در واق
بنيادى بلكه در بيولوژى سلول هاى غيربنيادى نيزمنجر به تغييرات منفى 

مى شود. 
ــان داده است كه  ــال گذشته نش ــر شده در طول 10 س مطالعات منتش
چاقى و خوردن غذاهاى با چربى باال، رژيم غذايى با كالرى باال مى تواند 
ــرطان روده بزرگ را ــيارى از انواع سرطان، از جمله س خطر ابتال به بس

 افزايش دهد.

دستان شما به خصوص ناخن ها و انگشتان، رازهاى جالبى درباره سالمتى به 
شما مى گويند.

ــالمتى را ــب درباره س ــد 12 راز جال ــى تواني ــتانتان م ــردن به دس با نگاه ك
 كشف كنيد.

ــانه كاهش چشمگير جريان خون يا  1) اگر سر انگشتانتان به آبى مى زند نش
ــتان همراه با درد كم، ــت كه منجر به آبى و سفيد شدن سرانگش «رينود» اس
ــيژن كم در بدن و ــوزن شدن است.اين مورد ،نشانه اكس بى حسى و سوزن س

 بيمارى هاى ريوى بلند مدت است.
2) خطوط متعدد و افقى سفيد در ناخن ها نشانه اين است كه شما اخيرا از يك 

بيمارى عفونى رها شده ايد.
ــود گلبول هاى  ــانه فقر آهن و كم خونى و كمب 3) رنگ پريدگى ناخن ها نش
ــى كنند.فقر آهن باعث  ــت كه به گردش خون در بدن كمك م قرمز خون اس

خستگى،سرگيجه و مشكالت قلبى مى شود.
ــم و  ــاد از داروهاى ضد آس ــتفاده زي ــراوان و اس ــوره ف 4) كافئين زياد،دلش
ضد افسردگى لرزش موقتى دست را پديد مى آورد.شدت لرزش دست از عاليم 

اوليه پاركينسون است كه بر سيستم عصبى تاثير مى گذارد.
5) خط هاى تيره روى ناخن ها نشانى از «مالنوما»-كشنده ترين نوع سرطان 

پوست- است.
ــيژن ، ــان كمبود اكس ــكل نش ــتان چاق يا در اصالح پيازى ش ــر انگش 6) س
ــرايط حادتر سرطان  ــتيك و يا در ش بيمارى هاى مزمن ريوى ،فيبروز سيس

ريه است.
ــانى از بيمارى هاى  ــد نش ــتان بيش از حد قرمز باش 7) هنگامى كه كف دس

كبد،سيروز(التهاب شديد كبد) و كبد چرب است.
8) انگشتان متورم سوسيسى شكل نشانه نمك زياد مصرفى و كمبود آب است. 
9) عرق كردن بيش از حد دست نشانه استرس و يا پركارى غده تيروئيد است.

ــانه بيمارى دوپويترن(انقباض يا  ــمت داخل پيچيده نش ــتان به س 10) انگش
جمع شدگى انگشتان) است.

11) ناخن هاى سبز و زرد نشانه عفونت هاى قارچى و عاليم اوليه ديابت است.
12) برآمدگى هاى زرد و سخت سر پنجه ها نشانه باالبودن كلسترول است.

رژيم غذايى پرچرب با تغيير در ديواره 
روده، موجب سرطان مى شود

12راز جالب سالمتى 
كه از دستانتان مى فهميد
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 ،B2 ،B1 ــار از ويتامين هاى تربچه ها كم كالرى و در عين حال سرش
ــديم و بتاكاروتن  ــفر، كلسيم، س ــيم، فس B3 بوده و منبع خوب پتاس
محسوب مى شوند. بنابراين ارزش اين را دارند كه به طور روزانه از آنها 

استفاده كنيد.
ــم. لطفا با ما  ــن كار ذكر مى كني ــب 4 دليل خوب براى اي در اين مطل

همراه باشيد.
 تربچه و آنتى اكسيدان

تربچه هاى نقلى سرشار از آنتى اكسيدان هستند. 
نتايج پژوهش ها نشان مى دهند كه مصرف منظم تربچه نقش مهمى در 
پيشگيرى از بروز برخى سرطان ها مانند سرطان ريه، سرطان تخمدان 
ــما را در برابر  ــولفورى بوده و ش و كليه دارد. چون حاوى تركيبات س

سرطان ايمن مى كند.
 تربچه و تركيبات ضدباكتريايى

ــودن خواص ــل دارا ب ــون به دلي ــى دارند چ ــا خواص درمان تربچه ه
 آنتى باكتريالى با بروز عفونت ها و بيمارى ها مقابله مى كنند. اين سبزى 

نقلى براى پوست نيز مفيد است و باعث آب رسانى آن مى شود. 
تربچه ها با تشكيل قرمزى هاى روى پوست مقابله مى كنند. شما حتى 
مى توانيد از يك يا چند برش تربچه به عنوان پانسمان زخم هاى سطحى 

نيز استفاده كنيد.
 تربچه سيركننده

تربچه باعث بهبود هضم غذا مى شود. اين سبزى سيركننده است چون 
سرشار از فيبر و مواد معدنى زيادى است. اگر در دفع نيز مشكل داريد 

مى توانيد به تربچه اعتماد كنيد. 
ــه  غذايى  خود  ــا تربچه را در برنام ــه رژيم الغرى دارند حتم افرادى ك
بگنجانند. چون با كسب كمترين ميزان كالرى كمك زيادى به هضم و 

گوارش چربى ها خواهد كرد.
تربچه تامين كننده  آب

اگر از مشكل احتباس آب (ورم) رنج مى بريد تربچه ميل كنيد. ورم پاها 
و انگشت ها و بروز سلوليت ها، ناشى از همين احتباس آب در بدن است. 
ــترى بنوشيد، نمك را كاهش  براى مقابله با چنين مشكالتى آب بيش

دهيد، تغذيه  سالمى داشته باشيد و تربچه ميل كنيد. 
ــتفاده كرده و حتى از آن ساالد  ــبزى خوردن اس حتما تربچه را در س

تهيه كنيد.

اين سبزى را هر روز بخوريد

نگهدارى از هر ماده غذايى شيوه و روش خاص 
ــواد غذايى را اگر  ــودش را دارد. برخى از م خ
ــت خاصيت  ــزر بگذاريد ممكن اس داخل فري

اصلى خودش را از دست بدهد. 
ــيوه اى  ــى به روش و ش ــدارى مواد غذاي نگه
ــواد مغذى  ــالمت و م ــظ س ــت در حف درس
ــه  ــى دارد ك ــى اساس ــا نقش ــود در آنه موج
ــواد غذايى  ــته از م ــه آن دس در اين بخش ب
ــت ــا در فريزر ممنوع اس ــدارى آنه ــه نگه ك

 اشاره مى كنيم. 
گوجه فرنگى

ــع غنى ويتامين   گوجه فرنگى به عنوان منب
سى از ارزش بااليى برخوردار است كه اگر در 
ــود ديگر از ويتامين سى و  فريزر نگهدارى ش
ليكوپن موجود در آن كه عاملى در پيشگيرى 
ــرى نخواهد ــت خب ــرطان اس ــال به س از ابت

 بود.

  سير
ــدن در فريزر حالت  ــير بعد از قرار داده ش س
ــجام بافت هاى خود را از دست  ــفتى و انس س

مى دهد .
ــير محلى  ــط براى نگهدارى س  بهترين محي
ــيار  ــت، اما نه دماى بس ــك و خنك اس خش

پايين.
  سيب زمينى

 نگهدارى سيب زمينى در فريزر و دماى پايين، 
ــدون كيفيت  ــيب زمينى ب آن را تبديل به س
مناسب براى مصرف مى كند؛ چرا كه بهترين 
ــى با توجه  ــيب زمين محل براى نگهدارى س
ــپزخانه  ــواص آن در محيط آش ــظ خ به حف
ــه نبايد گرم ــب ك ــا درجه حرارت مناس اما ب

 باشد.
پياز

ــدارى پياز داخل فريزر  بدترين ايده براى نگه

ــت كه آب ميان بافتى آن اليه هاى پياز را  اس
نرم و غير قابل مصرف مى كند. 

 نان
ــك كرده و اگر بيشتر از  فريزر شما نان را خش
ــود  ــان در دماى فريزر نگهدارى ش چند روز ن
كيفيت مناسب براى مصرف را نخواهد داشت. 

 روغن زيتون
ــما بايد روغن زيتون را در محيطى خشك  ش
ــم  ــدارى كنيد؛ چرا كه مكانيس و تاريك نگه
ــور بهتر حفظ  ــت روغن زيتون اين ط و طبيع

مى شود.
عسل

هيچ نيازى به حفظ و نگهدارى عسل در فريزر 
وجود ندارد؛ چرا كه عسل ماده اى بسيار مقاوم 
در برابر فساد است و با قرار دادن عسل در فريزر 
ــتالى و ناخوشايند براى  آن را به حالتى كريس

مصرف تبديل مى كنيد.  

ــك يا همان  ــمى، التهاب لبه پل ــايع و مزمن چش ــى از بيمارى هاى ش يك
بلفاريت است كه بيشتر در افرادى با پوست چرب يا چشم هاى خشك ديده 

مى شود.
به گفته متخصصان چشم پزشكى، در سطح پوست همه افراد به طور طبيعى 
ــطح مژه ها  ــود دارد، اما افزايش تعداد باكترى ها در س تعدادى باكترى وج
غيرعادى بوده و سبب ايجاد پوسته هاى شبيه شوره و ذراتى در طول مژه ها 

و لبه پلك ها مى شود.
ــم و ــوزش چش ــواردى همچون س ــوان به م ــن بيمارى مى ت ــم اي از عالي

 پلك ها، خارش و قرمزى چشم اشاره كرد. براى كنترل اين بيمارى، رعايت 
بهداشت مژه ها و پلك بسيار ضرورى است.

 گرچه بلفاريت جزو بيمارى هاى مزمن چشمى است، اما درمان آن با انجام 
چند دستورالعمل ساده به راحتى امكان پذير است:

ــك دقيقه روى  ــدت ي ــه اى را به م  1- كمپـرس گرم و مرطـوب: حول
ــددا آن را با ــدن حوله، مج ــرد ش ــته قرار داده و به محض س پلك هاى بس
ــورت متوالى ــن عمل به ص ــا 3 باره اي ــد. انجام 2 ت ــرم مرطوب كني  آب گ

ــده و به  ــل ش ــبيده به مژه ها ش ــته ها و ذرات چس ــود پوس ــبب مى ش  س

ــك كمك ــى لبه پل ــدد چرب ــى در محل غ ــحات چرب ــدن ترش رقيق ش
 كند.

ــته به آب گرم، محل   2- شست وشـوى پلك ها: توسط يك پنبه آغش
رويش مژه ها را به مدت 15 ثانيه در هر پلك ماساژ دهيد.

ــده  ــمى تجويز ش  3- پماد آنتى بيوتيك: قبل از خواب، كمى پماد چش
توسط پزشك را در قاعده مژه ها بماليد.

ــره ها به   4- قطره هـاى اشـك مصنوعـى يـا ضدالتهابـى: اين قط
ــم به كاربرده ــكى چش  صورت كوتاه مدت جهت بهبود التهاب همراه با خش

 مى شوند.
ــت بيمارى  ــا كه بلفاري  5- رعايـت بهداشـت مژه ها و پلـك: از آنج

مزمنى است، رعايت بهداشت پلك ها از عود آن جلوگيرى مى كند.
ــر و ابروها با  ــوى مو، س ــت وش ــتن مژه ها، شس  عالوه بر آن تميز نگه داش
ــت كمك كننده ــرل بلفاري ــى مى تواند در كنت ــد باكترياي ــامپوهاى ض ش

 باشد.
ــكل بهتر است با پزشك متخصص  در نهايت براى درمان سريع تر اين مش

مشورت و مورد معاينه قرار گيريد.

نكته ها

دريچه

ــه براى  ــن عقيده اند ك ــن بر اي ــده اى از متخصصي ع
ــده و روده، بى  ــب، ناراحتى هاى مع ــرى از ت پيش گي
ــديد و زكام كه در اثر  ــتگى، سرفه هاى ش حالى و خس
وجود باكترى ها بروز مى كند، مصرف 150 ميلى گرم 

ويتامين C بهترين راه است.
ــترس ، مواد مضر و كمبود خواب ، روى بدن انسان  اس
ــه اين وضع  ــه مى خواهد ب ــذارد. هر كس ك اثر مى گ
گرفتار نشود، بايد در روز 4 عدد كيوى بخورد. در مورد 
ــمندان توافق نظر  ــن C الزم، بين دانش مقدار ويتامي

وجود ندارد.
بعضى معتقدند كه كمبود ويتامين C را بايد از طريق 

خوردن قرص هاى ويتامين C تأمين كرد.
كيوى، سيستم حفاظتى بدن را تقويت مى كند و از بروز 

سرطان جلوگيرى مى نمايد.
پادزهر سيگار

ــترى دارند. زيرا  ــيگارى ها نياز به ويتامين C بيش س
ــاى آزاد موجود در  ــمى ، مخصوصا راديكال ه مواد س
ــرد . بنابراين  ــا را از بين مى ب ــيگار ويتامين ه دود س
سيگارى ها حدودا بايد ، 40 درصد ويتامين C بيشترى 

، مصرف كنند.
ــود.  ــوردن دو عدد كيوى تأمين مى ش اين مقدار با خ
كسانى كه زنجيروار سيگار مى كشند بايد جعبه، جعبه 
ــيگارى با  كيوى بخرند و مصرف كنند. البته در افراد س
خوردن كيوى ، ضايعات مربوط به ويتامين C جبران 
ــيگار براى قلب،  ــود، ولى ضررى كه كشيدن س مى ش
مجارى عروقى، ريه و ساير اندام هاى بدن دارد ، جبران 

نمى شود.
ــيگاروجود  ــمومى كه در س پادزهر كيوى درمقابل س
ــيدهاى فنول به  ــت. نوعى خاص از اس دارد، ناچيز اس
ــرطان  ــراى مقابله با خطرات س همراه ويتامين C ، ب

كارساز هستند. يكى از آنها اسيد قهوه است كه در 
كيوى با غلظت بااليى وجود دارد. حتى قهوه 

كه نام اين اسيد از آن گرفته شده است، 
يك دهم غلظت اين اسيد موجود در 

كيوى را ندارد.
 C ــيد قهوه، مثل ويتامين اس
ــرطان زا  مانع توليد مواد س
ــده ، يعنى نيتروزامين  در مع
ــتن  ــود. كيوى با داش مى ش
ويتامين C و اسيد قهوه، دو 
ماده اساسى ضد سرطان را 

در اختيار مى گذارد .
ــمندان  ــات دانش « مطالع

ــت  ــان داده اس ــى نش ايتالياي
ــب مقدار  ــه مرت ــى ها ك ديابت

ــت  ــن C درياف ــادى ويتامي زي
مى كنند، ميزان كلسترول و انسولين 

 C ــن ويتامين ــد. كيوى براى تامي پايينى دارن

منبع خوبى است.»
كيوى داراى آنزيم هايى است كه پروتئين ها را تجزيه 
ــيله  ــفانه اين آنزيم ها در معده به وس مى كنند. متأس
اسيد معده از بين مى روند، طورى كه در معده و روده 
ــوردن غذاهاى  ــيد معده بعد از خ اثرى ندارد. ولى اس
ــود و  ــدارى خنثى مى ش ــاد، مق ــتى و لبنى زي گوش
آنزيم هاى كيوى مى توانند مدت كوتاهى فعاليت كنند 
و اين زمان كافى است كه مواد پروتئينى به وسيله اين 
آنزيم ها به قطعات كوچك ترى تجزيه شوند و اين امر 
ــنگين در معده و روده را آسان  عمل هضم غذاهاى س

تر مى كند.
چهار مرتبه خوردن كيوى در روز توصيه مى شود

ــيم كنيد. مثال  ــول روز تقس ــدد كيوى را در ط چهارع
ــان  ــر. چون بدن انس ــر، و عص ــر، بعدازظه صبح، ظه
ــد ، بنابراين به  ــره كن ــد ويتامين C را ذخي نمى توان
ــت كيوى  ــوردن تنقالت مثل چيپس بهتر اس جاى خ

ميل كنيد.
يك نسخه از كيوى: 4 عدد كيوى و يك موز را پوست 
بكنيد، با گوشتكوب يا وسيله ديگر آنها را خرد و مخلوط 
كنيد. 300 ميلى ليتر شربت آناناس و 300 ميلى ليتر 

آب سيب را با آن مخلوط كرده و مصرف كنيد.
ــتى داراى ويتامين C به  ــوه جوانى و تندرس كيوى مي
ــاز از مواد مغذى  ــش برابر ليمو ترش و سرش ميزان ش
ديگر است . به همين خاطر است كه اين ميوه با عمرى 
ــان موقعيت  ــا درتمام جه ــال تقريب كمتر از 200 س

ــرده ،در ايران حدود 30  سال است كه بااليى پيدا ك
ــناخته  ــوى ش كي

شده است .

ــه باغ هاى  ــف اين ميوه ربرت فرتون عضو موسس كاش
سلطنتى انگلستان است كه در سال 1847 در سفرى 
ــف كرد . اين ميوه  مطالعاتى به كشور چين ،آن را كش
ــت و مهم ترين گونه آن  از خانواده Actinidace اس
ــد نوع  ــاورزى مى باش كه داراى ارزش اقتصادى و كش
chinensis Actinidace است . نهال كيوى احتياج 
ــرماى  ــبت به س به رطوبت زياد و آب فراوان دارد . نس
زمستان حساس است و عموما آب وهواى شمال ايران 

جاى مناسب براى توليد انبوه اين ميوه است .
ــدارى گاز اتيلن از خود  ــيدن ،مق كيوى به هنگام رس
ــيدن ميوه هاى  ــن گاز باعث رس متصاعد مى كند. اي
ــود لذا نبايد محل  ــيب و گالبى مى ش ديگرى چون س

نگهدارى كيوى با ساير ميوه ها يكى باشد .
ــده پروتئين در كيوى  ــاى تجزيه كنن يكى از آنزيم ه
آكتينيدهاست به همين علت كيوى را با گوشت آغشته 
مى كنند تا ترد و نرم شود. شيوه  كار به اين صورت است 
كه برش هايى از كيوى را به صورت پودر در مى آورند و 
روى سطح گوشت كه ضخامت كمى دارد مى ريزند تا 
اين آنزيم شروع به تجريه و ريز كردن پروتئين ها و در 

نتيجه تردو نرم شدن آن كند.
كيوى سرشار از پتاسيم

ــيم  ــيم و عنصر كلس ــى براى پتاس ــوى منبع خوب كي
ــار خون مى شود .  ــيم باعث كاهش فش ــت. پتاس اس
ــردگى و  ــد باعث افس ــيم در ب ــا فقدان پتاس كمبود ي
ــن و سالخورده به  فراموشى مى گردد . براى افراد مس
ــاير منابع غنى از پتاسيم نظير موز خوردن كيوى و س

تاكيد مى شود . 

بيشتر بدانيم

ــيگار براى قلب،  ــود، ولى ضررى كه كشيدن س مى ش
مجارى عروقى، ريه و ساير اندام هاى بدن دارد ، جبران 

ــيگاروجود  ــمومى كه در س پادزهر كيوى درمقابل س
ــيدهاى فنول به  ــت. نوعى خاص از اس دارد، ناچيز اس
ــرطان  ــراى مقابله با خطرات س  ، ب

كارساز هستند. يكى از آنها اسيد قهوه است كه در 
كيوى با غلظت بااليى وجود دارد. حتى قهوه 

كه نام اين اسيد از آن گرفته شده است، 
يك دهم غلظت اين اسيد موجود در 

C ــيد قهوه، مثل ويتامين ــيد قهوه، مثل ويتامين Cاس Cاس
ــرطان زا  مانع توليد مواد س
ــده ، يعنى نيتروزامين  در مع
ــتن  ــود. كيوى با داش مى ش
 و اسيد قهوه، دو 
ماده اساسى ضد سرطان را ماده اساسى ضد سرطان را 

در اختيار مى گذارد .
ــمندان  ــات دانش « مطالع

ــت  ــان داده اس ــى نش ايتالياي
ــب مقدار  ــه مرت ــى ها ك ديابت

ــت  ــن C درياف ــادى ويتامي ــن Cزي ــادى ويتامي Cزي
مى كنند، ميزان كلسترول و انسولين 

C ــن ويتامين ــد. كيوى براى تامي ــن ويتامين Cپايينى دارن ــد. كيوى براى تامي Cپايينى دارن

ــان موقعيت  ــا درتمام جه ــال تقريب كمتر از 200 س
ــرده ،در ايران حدود 30 سال است كه بااليى پيدا ك

ــناخته  ــوى ش كي
شده است .

ــن و سالخورده به  فراموشى مى گردد . براى افراد مس
ــاير منابع غنى از پتاسيم نظير موز خوردن كيوى و س

تاكيد مى شود .

اين ميـوه
 پـادزهر سيگـار است

ليستى از مواد غذايى  كه نبايد درون فريزر نگهدارى كنيد

درمان سوزش و قرمزى چشم
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ابالغ رای 
12/375 کالس��ه پرونده: 797/94 ش��ماره دادنام��ه: 911-94/11/12 مرجع 
رسیدگی: شعبه 22 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: سهراب سعیدی 
فرزند علی نش��انی اصفهان – خ.کش��اورزی – بن.بس��ت آبان- پالک187 
خوانده: نادر پیرمحمدی فرزند رضاقلی به نشانی مجهول المکان خواسته: 
مطالبه مبلغ 20/000/000 ری��ال بابت یک فقره چک به ش��ماره 3169629-

90/11/21 بانک کارآفرین گردش��کار: با عنایت ب��ه محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت 
از خداوند متعال به ش��رح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی 
شورا: در خصوص دادخواست سهراب سعیدی به طرفیت نادر پیرمحمدی 
به خواسته مطالبه مبلغ بیس��ت میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 
3169629-90/11/21 عهده بانک کارآفرین ش��عبه 11 ک خ دکتر بهشتی به 
انضمام خسارات دادرس��ی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی 
و مالحظه اصول مس��تندات دعوی و اینکه خوانده با اب��الغ قانونی وقت و 
انتظار کافی در جلس��ه شورا حاضر نش��ده و در قبال دعوی و مستندات 
ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت 
از اش��تغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت میکن��د علی هذا ضمن ثابت 
دانستن دعوی به استناد مواد 198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی و 
مواد 315و310و309و307و249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت سیصد 
و پانزده هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی و هزینه نشر آگهی به پرداخت 
خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید لغایت زمان وصول و ایصال آن 
طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم میگردد رای 
صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد 
بود و سپس ظرف بیس��ت روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باش��د.م الف:35044 شعبه 22 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

12/376 کالس��ه پرونده: 796/94 ش��ماره دادنام��ه: 913-94/11/12 مرجع 
رسیدگی: شعبه 22 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: سهراب سعیدی 
فرزند علی نش��انی اصفهان – خ.کش��اورزی – بن.بس��ت آبان- پالک187 
خوانده: نادر پیرمحمدی فرزند رضاقلی به نشانی مجهول المکان خواسته: 
مطالبه مبلغ 33/000/000 ری��ال بابت یک فقره چک به ش��ماره 3169630-

90/12/25 بانک کارآفرین گردش��کار: با عنایت ب��ه محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت 
از خداوند متعال به ش��رح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی 
شورا: در خصوص دادخواست سهراب سعیدی به طرفیت نادر پیرمحمدی 
به خواسته مطالبه مبلغ سی و سه میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 
3169630-90/12/25 عهده بانک کارآفرین به انضمام خسارات دادرسی و 
تاخیر تادیه با توجه به دادخواس��ت تقدیمی و مالحظه اصول مس��تندات 
دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلس��ه شورا 
حاضر نشده و در قبال دعوی و مس��تندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی 
به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اش��تغال ذمه خوانده به 
خواهان را حکایت میکند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 
198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 315و310و309و307و249 
قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی و سه میلیون 
ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت سیصد و پانزده هزار ریال به عنوان 
خسارت دادرسی و هزینه نشر آگهی به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از 
تاریخ سررسید 90/12/25 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص 
بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم میگ��ردد رای صادره غیابی و 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه خواهد بود و سپس 
ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد.م الف:35045 ش��عبه 22 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف اصفهان
ابالغ رای 

ش��ماره   9309970351501809 دادنام��ه: ش��ماره   12 /377
پرونده:9309980351500178 ش��ماره بایگانی ش��عبه:930181 خواهان:آقای 
اکبر متقی دستگردی فرزند احمد با وکالت آقای س��یدعلی نریمانی زمان 
آبادی فرزند سید اسدا... به نش��انی اصفهان – خیابان بزرگمهر – ابتدای 
خیابان 22 بهمن – نبش کوچه6- پالک24 خوانده:آقای حمید موسوی فرزند 
رضا به نشانی اصفهان – بهارس��تان – خیابان ایثار1- پ189 خواسته: 
اعسار از پرداخت محکوم به تصمیم دادگاه: با عنایت به محتویات پرونده 
ختم دادرسی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رای 
مینماید. رای دادگاه: آقای اکبر متقی دستگردی فرزند احمد با وکالت آقای 
علی نریمانی به طرفیت آقای سید حمید موسوی دادخواستی به خواسته 
اعس��ار از پرداخت محکوم به موضوع دادنامه 9209970351500308 پرونده 
کالسه 910308 این دادگاه تقدیم نموده اس��ت با عنایت به مفاد دادخواست 
تقدیمی اظهارات وکیل خواهان شهادت نامه ضمیمه اظهارات شهود و عدم 
حضور خوانده در دفاع از دعوای مطروح��ه علی رغم ابالغ قانونی اخطاریه 
مس��تندا به مواد 1و37 قانون اعس��ار و تبصره ماده 19 آیین نامه اجرایی 
موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ضمن پذیرش اعسار 
از پرداخت یکجای محکوم به نامبرده مکلف اس��ت سی میلیون ریال نقد و 
سپس ماهیانه چهارمیلیون ریال با افزایش بیست درصد سالیانه تا زمان 
اس��تهالک محکوم به پرداخت نماید رای صادره ظرف 20 روز پس از تاریخ 
 ابالغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر اس��تان می باش��د.م الف:35055 

شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

12/378 کالس��ه پرون��ده:72/94 ش��ماره دادنام��ه:89-94/11/14 تاریخ 
رس��یدگی: 94/10/30 مرجع رس��یدگی: ش��عبه 47 ش��ورای حل اختالف 
 اصفهان خواهان:آقای حامد سارونه به نش��انی اصفهان – خ.ابن سینا – 
جنب قرض الحس��نه نبوی – پارچه کیلویی س��ارونه خوانده:آقای رسول 
خلیفانی فرد نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک به 
مبلغ 20/000/000 ریال به انضمام خس��ارت تاخیر تادیه و مطلق خسارات 
قانونی گردش��کار: پس از ارجاع پرونده به این ش��عبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طی تش��ریفات قانونی و اخذ نظریه مش��ورتی اعضاء قاضی شورا 
ختم رسیدگی رااعالم و به ش��رح زیر مبادرت به صدور رای مینماید.قرار 
قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی آقای حامد س��ارونه ب��ه طرفیت آقای 
 رس��ول خلیفانی به خواس��ته وجه یکفقره چک به مبلغ 20/000/000 ریال

 تحت ش��ماره 299478 مورخه 1390/07/30 تمامی عهده بانک سپه شعبه 

سلطانی ارومیه به انضمام خسارت تاخیر تادیه و مطلق خسارات قانونی 
باتوجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی 
عدم پرداخت توس��ط بانک محال علیه و استحقاق خواهان بر مطالبه وجه 
آن و اینکه خوانده علیرغم ابالغ از طریق روزنامه کثیراالنتش��ار در جلسه 
رسیدگی حضور نداش��ته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پس��ندی در مقام اعتراض نس��بت به دعوی خواهان از خود اب��راز و ارائه 
ننمود لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرس��د که به اس��تناد 
مواد 310و312 قانون تجارت و 198و515و519و302و305و522 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 295/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی 
و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ صدور چک مورخه 1390/07/30 تا تاریخ 
اجرا حکم در حق خواه��ان صادر و اعالم می نمای��د رای صادره غیابی و 
ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه بوده و پس 
از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:34977 شعبه 47 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

12/379 کالسه پرونده:719/94ش25 مرجع رسیدگی: شعبه 25 شورای حل 
اختالف اصفهان خواهان:آقای مس��عود شیخی نش��انی: اصفهان – کوی 
امیریه – خیابان اول – فرعی هشتم – پالک23 خوانده:آقای عباس خسروی 
بابایلو نش��انی: مجهول المکان خواس��ته: مطالبه وجه چ��ک با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم 
ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای مینماید. رای قاضی شورای: در خصوص دعوای آقای مسعود شیخی 
فرزند رضا به طرفیت آقای عباس خسروی بابایلو فرزند همران به خواسته 
مطالبه مبلغ چه��ل میلیون ری��ال 40/000/000 ریال وجه چک به ش��ماره 
782541 مورخ 92/7/20 عهده بانک پاس��ارگاد به انضمام مطلق خس��ارات 
قانونی، با عنایت به بقای اصول مس��تندات در ی��د خواهان و گواهی عدم 
پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده در 
جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب شورا 
دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به استناد مواد 310و313 
قان��ون تج��ارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
چهل میلیون ریال 40/000/000 ریال بابت اصل خواسته و یکصد و شصت 
هزار ریال 160/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و همچنین خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک 92/7/20 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن 
براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده 
اجرای محترم احکام می باش��د در حق خواهان ص��ادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل 
واخواهی در این شورا و ظرف بیس��ت روز پس از انقضای مهلت واخواهی 
قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. 

م الف:34982 شعبه 25 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

12/380 کالسه پرونده:718/94 مرجع رسیدگی: شعبه 25 شورای حل اختالف 
اصفهان خواهان:آقای مسعود شیخی نش��انی اصفهان – کوی امیریه – 
خیابان اول -  فرعی هش��تم – پالک23 خوانده: آق��ای علی اکبر جبروتیان 
نش��انی مجهول المکان خواس��ته: مطالبه وجه چک با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم شورا اعالم ختم رسیدگی با 
استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای 
قاضی ش��ورا: در خصوص دعوای آقای مسعود ش��یخی به طرفیت آقای 
علی اکبر جبروتیان به خواسته مطالبه مبلغ شش میلیون ریال 6/000/000 
ریال وجه چک به ش��ماره 783541 – 92/12/6 شعبه بازارچه نو عهده بانک 
ملی به انضمام مطلق خسارات قانونی، با عنایت به بقای اصول مستندات 
در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از س��وی بانک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته 
دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رس��یدگی و مصون ماندن خواسته 
از هرگونه تعرض و تکذیب شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص 
داده لذا به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ ش��ش میلیون ری��ال 6/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و یکصد و شصت هزار ریال 160/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 92/12/6 لغایت تاریخ 
وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد درحق خواهان صادر 
و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به 
خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت 
واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاهه��ای عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد. م الف:34983 شعبه 25 حقوقی مجتمع ش��ماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان
ابالغ رای 

12/381 کالسه پرونده:1617/94 ش��ماره دادنامه:2119-94/11/28 خواهان: 
محس��ن حمزیی وکیل: حمید والی فر به نش��انی اصفه��ان – خ.بزرگمهر 
– روبروی بیمارس��تان صدوقی – س��اختمان میرداماد – طبقه س��وم – 
ش��ماره17- دفتر وکالت خوانده: علی حس��ین پور آقایی فرزند ظهراب به 
نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک بانضمام مطلق 
خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل گردشکار: شورا با عنایت به محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. 
رای قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی حمید والی فر به وکالت از محسن 
حمزه ی��ی به طرفیت علی حس��ین پور آقای��ی به خواس��ته مطالبه مبلغ 
27/400/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 990180-92/12/25 به عهده 
بانک سپه به انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه به محتویات پرونده و 
بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توسط 
بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده با ابالغ قانونی از طریق نش��ر آگهی و 
انتظار کافی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پسندی در مقام اعتراض نس��بت به دعوی خواهان ارایه ننموده 
لذا دعوی مطروحه را ثابت دانسته و مس��تندا به مواد 310و313و307و315 
قانون تجارت 198و515و519و522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده 

به پرداخت مبلغ 27/400/000 ریال بابت اصل خواسته و 440/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ سررسید چک )94/12/25( تا تاریخ اجرای حکم و هزینه نشر 
آگهی تا مرحله اجرای حکم در صورت لزوم در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیاب��ی و ظرف 20 روز پس از اب��الغ قابل واخواهی 
در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قاب��ل اعتراض در محاکم محترم 
عمومی حقوقی اصفهان می باش��د.م الف:34985 ش��عبه ششم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

12/382 کالسه پرونده:1618/94 ش��ماره دادنامه:2118-94/11/28 خواهان: 
محسن حمزیی با وکالت حمید والی فر به نش��انی اصفهان – خ.بزرگمهر 
– روبروی بیمارس��تان صدوقی – س��اختمان میرداماد – طبقه س��وم – 
شماره17- دفتر وکالت خوانده: داود تراجی اروچه فرزند ولی ا... به نشانی 
مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک بانضمام مطلق خسارات 
دادرسی و حق الوکاله وکیل گردشکار: شورا با عنایت به محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و به ش��رح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای 
قاضی شورا: در خصوص دعوی محسن حمزه یی با وکالت حمید والی فر 
به طرفیت داود تراجی اروچه به خواسته مطالبه مبلغ 2/000/000 ریال وجه 
یک فقره چک به ش��ماره 693213-91/2/2 به عهده بانک سپه به انضمام 
مطلق خسارت قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات 
در ید خواه��ان و صدور گواهی عدم پرداخت توس��ط بانک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 
و اینکه خوانده با ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی و انتظار کافی در جلسه 
حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مس��تند و محکمه پسندی در 
مقام اعتراض نس��بت به دعوی خواهان ارایه ننموده ل��ذا دعوی مطروحه 
را ثابت دانس��ته و مس��تندا به م��واد 310و313و307و315 قانون تجارت 
198و515و519و522 قان��ون آ.د.م حکم بر محکومی��ت خوانده به پرداخت 
مبلغ 2/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 435/000 ریال بابت هزینه نشر 
آگهی و دادرسی و همچنین احتساب هزینه نش��ر آگهی تا مرحله اجرا در 
صورت لزوم حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه 
از تاریخ سررسید چک )91/2/2( تا تاریخ اجرای حکم و هزینه نشر آگهی تا 
مرحله اجرای حکم در صورت لزوم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع 
و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعت��راض در محاکم محترم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد.م الف:34986 شعبه شش��م حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای

12/383 ش��ماره دادنام��ه:1759-94/10/13 تاریخ رس��یدگی:94/10/1 به 
تاریخ 94/10/2 در وقت فوق العاده جلس��ه ش��عبه 7 حقوقی شورای حل 
اختالف اصفهان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است و پرونده کالسه 
94-1016 تحت نظر است. قاضی ش��ورا با توجه به محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و به ش��رح ذیل اعالم میدارد. خواهان: علیرضا جلوخانی 
نشانی س��پاهان ش��هر – بلوار غدیر – خ.ایثار – خ.خورش��ید – مجتمع 
اندیشه – بلوک7 وکیل: محسن فرید نشانی خ.ارتش – ساختمان رحیمی – 
کوچه شماره30 – طبقه سوم – واحد7 خوانده: کامبیز جمالی مقدم نشانی 
مجهول المکان خواس��ته: مطالبه رای قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی 
آقای علیرضا جلوخانی فرزند اکبر با وکالت آقای محس��ن فرید به طرفیت 
آقای کامبیز جمالی مقدم به خواس��ته مطالبه وجه به میزان 50/000/000 
ریال موجب یک فقره چک به ش��ماره 697494-93/10/25 عهده بانک ملی 
به انضمام خسارات دادرس��ی و خس��ارت تاخیر تادیه با عنایت به اصل 
تجریدی بودن اس��ناد تجاری/اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری در 
صورت انتقال این اسناد از دارنده اولیه به شخص یا اشخاص ثالث و اینکه 
خوانده دعوی علیرغم ابالغ قانونی )نشر آگهی( در جلسه دادرسی حضور 
نیافته و الیحه دفاعیهای ارسال ننموده و دلیلی بر پرداخت دین یا ابراء ذمه 
خود به نحوی  از انح��اء قانونی ارائه ننموده و دع��وی مطروحه مصون از 
هرگونه تعرض و ایراد و مس��تندات ابرازی نیز مبری از انکار و تردید باقی 
ماندهاند فلذا بنابر مراتب فوق و با عنایت به گواهی عدم پرداخت صادره و 
احراز ذینفع بودن خواهان در دعوی مطروحه و صدور آن از ناحیه خوانده/

صدور آن از ناحیه شرکت و امضای آن از ناحیه شخص حقیقی )خوانده( و 
نظر به اصل صحت و صدور اسناد و مدلول ماده  1301 قانون مدنی و آثار 
حاکم بر امضای ذیل س��ند و در حین حال نظر به اینکه وجود/اصل سند/

اصول اسنادی/تجاری فوق االش��عار در ید خواهان داللت و ظهور بر بقاء 
دین و اش��تغال ذمه خوانده تا میزان مورد خواسته دانسته و نظر به قاعده 
استصحاب دین و توجها به نظریه مشورتی اعضاء محترم شوراهای حل 
اختالف مصوب 1387/4/18 و مواد 1284-1258-1257- 1324-1321-1286 
قانون مدنی و م��واد 249- 286-310- 311-314 تجارت و مواد 197-194-

198-503-515-519-522 ق.آ.د.م و ماده واحده قانون استفساریه تبصره 
الحاقی ماده 2 قان��ون اصالح موادی از قانون ص��دور چک مصوب مجمع 
تشخیص مصلحت نظام پیرامون خسارت قابل مطالبه خوانده را به پرداخت 
مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه نشر آگهی طبق 
تعرفه 165/000 ریال بابت خس��ارات دادرسی )هزینههای دادرسی و هزینه 
نشر آگهی و ورودی دادخواس��ت و اوراق دادخواست و تصدیق منضمات 
به دادخواست و حق الوکاله وکیل/وکالی انتخابی و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه/وجه سند/وجوه اسناد/تجاری مس��تند دعوی از تاریخهای سررسید 
)93/9/25( تا زمان وصول بر مبنای نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی که حین 
االجراء محاس��به و تعیین می ش��ود در حق خواهان محکوم مینماید. رای 
صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز از تاریخ ابالغ قاب��ل واخواهی از ناحیه 
محکوم علیه در همین شورا و سپس ظرف 20 روز از تاریخ انقضای مهلت 
واخواهی قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی دادگستری اصفهان می 
باشد. م الف:34992 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان
ابالغ رای

12/384 شماره دادنامه:1760/94 تاریخ رسیدگی:94/10/1 به تاریخ 94/10/2 
در وقت فوق العاده جلسه شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان به 
تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است و پرونده کالسه 94-1017 تحت نظر 
است. قاضی شورا با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح ذیل اعالم میدارد. خواهان: علیرضا جلوخانی نشانی سپاهان شهر – 
بلوار غدیر – خ.ایثار – خ.خورشید – مجتمع اندیشه – بلوک7 وکیل: محسن 
 فرید نشانی خ.ارتش – ساختمان رحیمی- کوچه شماره30 –  طبقه سوم –

 واحد7 خوانده: کامبیز جمالی مقدم نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه 
رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای علیرضا جلوخانی فرزند اکبر با 
وکالت آقای محسن فرید به طرفیت آقای کامبیز جمالی مقدم به خواسته 
مطالبه وجه به می��زان 50/000/000 ریال موجب یک فقره چک به ش��ماره 
697495-93/9/25 عهده بانک ملی ایران به انضمام خس��ارات دادرسی و 
خس��ارت تاخیر تادیه با عنایت به اصل تجریدی بودن اسناد تجاری/اصل 
عدم توجه ایرادات در اس��ناد تجاری در صورت انتقال این اسناد از دارنده 
اولیه به شخص یا اشخاص ثالث و اینکه خوانده دعوی علیرغم ابالغ قانونی 
نشر آگهی در جلس��ه دادرس��ی حضور نیافته و الیحه دفاعیهای ارسال 
ننموده و دلیلی بر پرداخت دین یا ابراء ذمه خود به نحوی  از انحاء قانونی 
ارائه ننموده و دعوی مطروحه مصون از هرگونه تعرض و ایراد و مستندات 
ابرازی نیز مبری از انکار و تردید باق��ی ماندهاند فلذا بنابر مراتب فوق و با 
عنایت به گواهی عدم پرداخت صادره و احراز ذینفع بودن خواهان در دعوی 
مطروحه و صدور آن از ناحیه خوانده/صدور آن از ناحیه شرکت و امضای 
آن از ناحیه شخص حقیقی )خوانده( و نظر به اصل صحت و صدور اسناد 
و مدلول ماده  1301 قانون مدنی و آثار حاکم بر امضای ذیل سند و در حین 
حال نظر به اینکه وجود/اصل س��ند/اصول اس��نادی/تجاری فوق االشعار 
در ید خواهان داللت و ظهور بر بقاء دین و اش��تغال ذم��ه خوانده تا میزان 
مورد خواسته دانسته و نظر به قاعده اس��تصحاب دین و توجها به نظریه 
مشورتی اعضاء محترم شوراهای حل اختالف مصوب 1387/4/18 و مواد 
1257-1258-1284- 1286-1321-1324 قانون مدنی و مواد 249- 310-286- 
311-314 تجارت و مواد 194-197-198-503-515-519-522 ق.آ.د.م و ماده 
واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون 
صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون خسارت قابل 
مطالبه خوانده را به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 
پرداخت هزینه نشر آگهی طبق تعرفه 165/000 ریال بابت خسارات دادرسی 
)هزینههای دادرس��ی و هزینه نش��ر آگهی و ورودی دادخواس��ت و اوراق 
دادخواست و تصدیق منضمات به دادخواست و حق الوکاله وکیل/وکالی 
انتخابی و پرداخت خس��ارت تاخیر تادیه/وجه س��ند/وجوه اسناد/تجاری 
مستند دعوی از تاریخهای سررسید )93/10/25( تا زمان وصول بر مبنای 
نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی که حین االجراء محاسبه و تعیین می شود در 
حق خواهان محکوم مینماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی از ناحیه محکوم علیه در همین شورا و سپس ظرف 20 
روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قاب��ل تجدید نظر در محاکم عمومی 
حقوقی دادگستری اصفهان می باشد. م الف:34993 شعبه 7 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

12/385 شماره دادنامه:1995-94/11/8 شماره بایگانی:94-1498 خواهان: 
علیرضا مشهدی رنانی نشانی اصفهان – خ.میر – روبروی بانک مسکن – 
صنایع برتر خوانده: محمدرضا گودرزی دورکی نشانی فعال مجهول المکان 
خواس��ته: مطالبه مبلغ بیس��ت و س��ه میلیون ریال بابت چکهای شماره 
873916-94/1/31و873917-94/2/31 به انضمام مطلق خسارات گردشکار: 
شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت به ص��دور رای مینمای��د. رای قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی 
علیرضا مشهدی رنانی فرزند محسن به طرفیت آقای محمدرضا گودرزی 
دورکی فرزندمحمد به خواسته مطالبه مبلغ بیست و سه میلیون ریال بابت 
وجه دو فقره چک به شماره های 873916 به سررسید 94/1/31 به مبلغ یازده 
میلیون ریال و 873917 به سررسید 94/2/31 به مبلغ دوازه میلیون ریال هر 
دو به عهده بانک ملت شعبه خ.ساحلی بوشهر به انضمام مطلق خسارات 
قانونی با توجه به جمیع جهات و اوراق پرونده و صدور گواهی عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه و بقاء اصول مس��تندات در ید خواهان که حکایت 
از بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 
را به میزان خواس��ته را دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه 
دادرسی شرکت نداشته و نسبت به دعوی مطروحه خواهان هیچگونه ایراد و 
اعتراضی به عمل نیاورده لذا شورا دعوی خواهان را مقرون به صحت تلقی و 
مستندا به مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست و سه میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و سیصد و ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررس��ید چکهای موصوف 94/1/31 )یازده میلیون 
ریال( 94/2/31 )دوازده میلیون ریال( و هزینه نشر آگهی با احتساب اجرای 
احکام در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی محسوب 
و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و 20 روز پس از آن 
 قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

م الف:34995 شعبه 13 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

12/386 کالس��ه پرونده:915/94 ش��ماره دادنام��ه:943-94/11/28 مرجع 
رسیدگی: شعبه 16 ش��ورای حل اختالف اصفهان خواهان: اصغر کریمی 
نشانی زینبیه – دارک – کوی طالب – پالک22 خوانده: مجتبی حجتی نشانی 
مجهول المکان خواس��ته: مطالبه وجه حواله با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با 
استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای 
قاضی شورا: در خصوص دعوای اصغر کریمی به طرفیت مجتبی حجتی 
به خواس��ته مطالبه مبلغ 2/000/000 ریال وجه حواله به شماره 8774268 
به تاریخ 88/6/26 عهده موسس��ه پس انداز و قرض الحس��نه قوامین به 
انضمام مطلق خس��ارات قانونی باتوجه به بقای اصول مس��تندات در ید 
خواهان و گواهی ع��دم پرداخت صادره که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواس��ته دارد و عدم حضور خوانده 
در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواس��ته از هرگونه تعرض و تکذیب 
ش��ورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تش��خیص داده لذا به اس��تناد مواد 
198و515و519و522 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 2/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و 280/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و همچنین خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواس��ت 94/6/24 لغایت تاریخ وصول که 
محاسبه آن براس��اس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد و هزینه نشر آگهی تا زمان اجرا 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست 
روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:35011 شعبه 16 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان



اخبار کوتاه

 ناصرمشايخي معاون بازاريابي و فروش شــركت از راه اندازي مراكز 
جديد پاســخگويي )ميــدان جمهوري، شــهيد اميديــان، آزادي، 
شــهيدرداني پور و شــهيدآقابابايي( جهت تلفن هاي ثابت، همراه و 

ADSL خبر داد.
 مشــايخی اين اقــدام را در راســتاي افزايش رضايت مشــتركين و 
 تســهيل ارايه خدمات دانست و اظهار داشــت: عالوه بر مراكز قبلي 
شــهيد خرازي، خاتم االنبيــا، اســتقالل و بهارســتان از اين پس  
مراكز ميدان جمهوري، شــهيد اميديان، آزادي، شــهيدرداني پور و 
شــهيدآقابابايي نيز پاسخگوی امور مشــتركين تلفن همراه، ثابت و 

ADSL هستند.
آدرس مراكز جديد پاسخگويی بدين شرح است:

مركز مخابرات آزادي واقع در خ هزارجريب-انتهاي خ شيخ كليني- 
جنب مسجدالمحمود

مركز شهيد اميديان واقع در خ كاوه- انتهاي خيابان فالطوري
مركز شهيد آقابابايي واقع در خ مشتاق دوم - خيابان بازارچه
مركز ميدان جمهوري واقع در دروازه تهران جنب كالنتري

مركز شــهيد رداني پور واقع در چهارراه نوربــاران - ابتداي خيابان 
22بهمن

عضوشــورای اســالمی شــهر اصفهان گفت: مهم ترين عامل حفظ 
سالمتی انســان ها ورزش است و همه شــهروندان بايد ورزش را در 

اولويت كارهای روزانه خود قرار دهند.
 عدنان زادهوش در حاشــيه نشست هم انديشــی و آسيب شناسی 
موضوعات هيئت های ورزشــی اصفهان اظهاركــرد: ورزش يکی از 
 مواردی اســت كه برای ســالمتی هرشــخصی ضروری است و اگر

 انسان ها ورزش و تحرک را در اولويت كار خود قرار دهند از بسياری 
بيماری ها نجات پيدا می كنند.

وی تاكيدكرد: ذاتا تمام شهروندان سالمتی خود و عزيزانشان را دوست 
دارند و مورد توجه قرار می دهند در همين راستا خانواده ها بايد بدانند 
ورزش می توانند در ســالمتی خود و خانواده هايشان كمک بزرگی 

انجام دهد. 
عضو شورای اسالمی شــهر اصفهان اضافه كرد: بايد با زمينه سازی و 
تشويق شهروندان به سمت ورزش فضايی را به وجود آوريم تا محيطی 
پويا و سرزنده برای شهروندان به وجود آيد و آنان با ذات ميلی خود به 

سمت ورزش ترغيب شوند.

راه اندازی مراکز جدید پاسخگویی
 در راستاي افزایش رضایت مشترکين

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان:

مهم ترین عامل حفظ سالمتی
 ورزش است

به گزارش خبرنگار زاينده رود، مهدی بقايی،  مریم 
مديرعامل سازمان زيباســازی شهرداری یاوری

اصفهان در نشســتی با خبرنــگاران كه به 
منظور معرفی 60 پروژه زيباسازی آماده رونمايی در اصفهان 
برگزار شد با اشاره به راه اندازی سازمان زيباسازی شهرداری 
اصفهان از سال 89 تاكنون اظهار داشــت: تاكنون در اين 
سازمان اقدامات تاثيرگذاری انجام شده كه در دوره جديد 
مديريت شهرداری اصفهان بر ساماندهی و ايجاد تحول در 

اين اقدامات تاكيدات زيادی شده است.
وی همچنين با اشاره به تاكيدات اعضای شورای اسالمی 
شــهر اصفهان بر تغيير روند اجرای طرح های زيباســازی 
شهری در اصفهان ابراز داشــت: از اين رو در 70 پروژه در 
شهرداری اصفهان در بحث زيباسازی اجرايی شده است كه 

تا پايان سال به ترتيب به بهره برداری خواهد رسيد.
مديرعامل سازمان زيباسازی شهرداری اصفهان در ادامه 
با اشاره به اينکه هنوز در كشور و به ويژه شهر اصفهان سند 
جامعی برای زيباسازی شهری نداريم، افزود: اين در حالی 
است كه در شهر اصفهان اتفاقات خوبی انجام شده است كه 
حتی در اين امر 20 سال جلوتر از ديگر شهرهای كشور نيز 

قرار داريم.
وی اضافــه كرد: در حــال حاضر با برگزاری جلســاتی به 

ديگر شهرهای كشــور به دنبال تدوين سندی جامع برای 
ساماندهی زيباسازی شهری در اصفهان هستيم.

بقايی با اشــاره به اينکه برای تدوين سند جامع زيباسازی 
شــهری در اصفهان و با توجه به جايگاه اين شــهر نسبت 
به مولفه های شــهر ايرانی - اســالمی، معضالت شهری، 
ظرفيت هــای و قابليت های موجود در شــهر، راهبردها و 
سياســت ها بايد توجه داشته باشــيم، تصريح كرد: از اين 
رو توجه به نياز مخاطبان نيز از ديگــر اولويت های اجرای 
طرح های زيباسازی شهری اســت كه بايد در اين راستا به 

تمام ابعاد زندگی شهروندان توجه داشته باشيم.
وی با اشاره به تشکيل كارگروه های تخصصی نقاشی و حجم 
در سازمان زيباسازی شهرداری اصفهان گفت: با تشکيل 
اين كارگروه ها، 60 پروژه زيباسازی شــهری در اصفهان 
كه ويترين اين شهر نيز هستند در اين كارگروه ها بررسی 
و برای اجرا در بخش های مختلف از جمله ديوارهای بتنی، 
ديوارهای حجمی، ديوارنگارها و نورپردازی انجام شده است.
طرح جامع نور تا پایان سال آینده در اصفهان اجرایی 

می شود
مديرعامل سازمان زيباسازی شهرداری اصفهان همچنين 
به اجرای طرح جامع نور در شهر اصفهان از هفته آينده اشاره 
كرد و اظهار داشــت: اين طرح با اجرای سفره هفت سين 

دراصفهان كليد می خورد و در سال آينده در اشکال و مناطق 
مختلف اجرايی خواهد شد.

وی اضافه كرد: طرح جامع نور در شهر اصفهان تا پايان سال 
آينده به صورت كامل اجرايی خواهد شد.

بقايی با اشــاره به اينکــه 15 خيابان نــور در 15 منطقه 
شهرداری اصفهان اجرايی خواهد شد، اظهار داشت: برای 
اجرای اين طرح 25 المان نوری نيز در سطح شهر اصفهان 
اجرايی می شود.وی در ادامه با تاكيد بر اينکه ديوارنگاری ها 
هم در سطح شــهر در حال پيگيری است، ابراز داشت: اين 
نقاشــی ها با موضوعات مختلف و مفهومی و برخی از آنها 
فضای سه  بعدی است كه تاكنون 30 ديوار نقاشی شده اند و 

تا پايان سال اين تعداد به 40 ديوار در سطح شهر می رسد.
مديرعامل سازمان زيباسازی شهری اصفهان اجرای المان ها 
و نمادهای حجمی و آب نماها را از ديگر برنامه های سازمان 
زيباسازی شهری اصفهان عنوان كرد و گفت: اين المان ها 
محتوی پيام های اجتماعی و فرهنگی خواهد بود و به صورت 

متحرک اجرا خواهند شد.
ساماندهی دیوارهای بتنی در دستور کار است

وی در ادامه با اشاره به اينکه ساماندهی ديوارهای بتنی در 
شهر اصفهان و به ويژه در بزرگراه ها در دستور كار قرار دارد، 
اضافه كرد: البته بايد توجه داشــت كه برخی كارشناسان 
مخالف زيباسازی روی اين ديوارهای بتنی و به ويژه در رينگ 
سوم ترافيکی هستند و اين در حالی است كه شهروندان در 
اين زمينه مطالبات جدی دارند و به اين دليل ساماندهی اين 

مناطق نيز در دستور كار ما قرار گرفته است.
بقايی بازی كده ها، مبلمان شهری، مجسمه ها و حركت های 
فرهنگی را از برنامه های ســال آينده شــهرداری اصفهان 
در بحث زيباســازی دانســت و افزود: اين اقدامات توسط 

هنرمندان اصفهانی طراحی و اجرا خواهد شد.
وی همچنين در خصوص سرنوشت مجسمه های كاوه آهنگر 
و .. كه طی چند سال گذشــته از سطح شهر اصفهان جمع 
آوری شده است نيز بيان داشــت: تمام اين المان ها پس از 

تکميل مترو اصفهان در محل ايستگاه ها نصب خواهد شد.
مديرعامل سازمان زيباسازی شهرداری اصفهان همچنين 
سهم همه مناطق شــهرداری اصفهان از اجرای طرح های 
زيباسازی شهری را برابر دانست و ابراز داشت: اين 60 پروژه 

در حال بهره برداری در تمام مناطق اجرايی شده است.
تبليغات شهری بزرگراه ها تا پایان سال جمع آوری 

می شود
وی در خصوص ســاماندهی ديوارهای مهربانی نيز گفت: 
شــهرداری در اين زمينه نقشی نداشته اســت و از اين رو 
ســاماندهی اين ديوارها با توجه به مطالبات شــهروندان 
در دســتور كار قــرار گرفتــه اســت.بقايی همچنين به 
حذف تبليغات در بزرگراه ها تا پايان ســال جاری اشــاره 
كرد و گفت: تبليغات درون شــهری كه چنــدان تأثيری 
 بر سطح شهر ندارند از ســال آينده به گونه ای ديگر نصب

 می شوند.
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 معاون حمل و نقــل و ترافيک شــهرداری اصفهــان اعالم كرد: طبــق قول و
 وعده ای كه قبال به شــهروندان داده بوديم ، كليه  محدوديت های ترافيکی در 
ميدان امام حسين )ع( تا 20 اسفندماه برچيده خواهد شد.  عليرضا صلواتی با اعالم 
اين خبر افزود: اصفهان با فعاليت پروژه های بزرگ و كوچک به يک كارگاه عمرانی 
تبديل شده  است، اما تا قبل از پايان سال روانسازی اطراف پروژه های بزرگ در 
شــهر را انجام خواهيم داد. وی تصريح كرد: در حال حاضر روانسازی و تعريض 
كندروهای ميدان 25 آبان در حال انجام است و در ايام نوروز نيز عمليات عمرانی 
اين پروژه را به تأخير می اندازيم. معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداری اصفهان با 
اشاره به پروژه عظيم ميدان استقالل ، اظهارداشت: برای ورود و خروج در اصفهان 
مشکلی وجود ندارد، اما به شــهروندانی كه قصد عبور از اصفهان برای رفتن به 
شهركرد ، خوزستان و يا خرم آباد را دارند ، قبل از ورود به اصفهان اطالع رسانی 

های الزم انجام می شود تا از كمربندی خمينی شهر استفاده كنند.
وی تاكيد كرد: برخالف روانسازی های انجام شده، ترافيک در شهر اصفهان به حد 

اشباع رسيده و می طلبد كه در اين راستا تمهيدات ويژه ای اتخاذ شود.
صلواتی با تاكيد بر اينکه مديريت سفر بســياری از مشکالت ترافيکی را در شهر 
كاهش می دهد ، گفت: اســتفاده از پاركينگ های احداث شــده در سطح شهر 
 نيز بايد جدی گرفته شــود ، ضمن اينکه طبق برنامه ريزی های انجام شــده ، 
شب ها از حياط مدارس واقع شده در هسته مركزی شهر نيز برای پارک خودروها 
استفاده می شود. وی با اشــاره به اينکه اجرای طرح زوج و فرد در 26 معبر شهر 
اصفهان با استفاده از 35 دوربين ادامه دارد، به رانندگان توصيه كرد در روزهای 

مجاز به خيابان های مركزی شهر سفركنند و برای سفرهای درون شهری خود 
حتما برنامه ريزی داشته باشند. معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداری اصفهان 
تاكيد كرد: طرح زوج و فرد خودروها در شهر اصفهان تا 28 اسفندماه ادامه دارد، اما 

در ايام نوروز به طور موقت اين طرح به حالت تعليق در خواهد آمد.
 صلواتی يادآور شــد: در ايــن ايام افزايــش 10 درصدی ناوگان اتوبوســرانی و 
سرويس های فوق العاده در مركز شهر نيز در دستور كار قرار دارد . وی با اشاره به 
اينکه تردد اتوبوس ها در شهر هر روز از ساعت 9:30 تا ساعت 22:30 شب  انجام 
می گيرد، از شهروندان خواست تا حد امکان از وسايل حمل و نقل عمومی استفاده 

كنند تا كاهش ترافيک و همچنين كاهش آلودگی هوا را شاهد باشيم.

 فرمانــدار اصفهــان از آمادگــی ايــن كالنشــهر بــراي پذيرايــي از
  ميهمانان  نوروزي خبرداد و گفت: شــعار نوروز امســال »نوروز شــاد با 
 سفري امن«  اســت كه بايد با محور قرار  دادن اين شعار، حداكثر شادي،
 نشــاط و  امنيــت خاطــر را بــراي ميهمانــان نــوروزي فراهــم

سازيم.
 فضل اهلل كفيل در جلسه ستاد تسهيالت ســفر اصفهان خاطرنشان كرد: 
اصفهان به عنوان يکي از شــهرهاي مهمانپذير كشور است كه در تمام ايام 
سال به خصوص در ايام نوروز و تابستان مورد توجه بسياري از گردشگران 

داخلي و خارجي است.
وي بر اهميت نقش ستاد تسهيالت ســفرهاي نوروزي  اصفهان  در معرفي 
ميهمان نــوازي و فرهنــگ غني مردم اصفهــان به اقصي نقاط كشــور و 
جهان اشــاره كرد و افزود: استقبال، اســکان، پذيرايي و ميزباني شايسته 
مسافران و گردشگران توسط مســئوالن و مديران مرتبط و دستگاه هاي 
 خدماتي، اصنــاف و بازاريان با كيفيت بهتر از ســنوات قبــل مورد انتظار

 است.
 فرمانــدار اصفهــان ايجــاد فضايــي امــن و بيشــترين نشــاط بــراي 
 مســافران و گردشــگران نوروزي در اين ايــام را مؤثر دانســت  و گفت:
  با حفظ هنجارهــاي اجتماعي،فرهنگي و ديني مي توانيم نوروزي شــاد
  را برگــزار كرده كــه ايمنــي در ســفر يکــي از فاكتورهــاي اصلي آن

 است.
 وي بر هماهنگي مديريت يکپارچــه تأكيد كرد و گفــت: ارايه خدمات با 

 كيفيت بــاال در حداقــل زمــان و بــا باالترين اســتانداردها مســتلزم 
 مجموعــه اي يکپارچــه و هــم افزاســت كــه رضايتمنــدي مــردم را

 در پي دارد.
وی با اشاره به جاذبه هاي گردشــگري شرق شهرستان اصفهان و پتانسيل 
باالي اين منطقه در توسعه صنعت توريست، خواستار برنامه ريزي ، معرفي 
و اطالع رساني جامعي از اماكن گردشگري شــرق براي ميهمانان نوروزي 

كالنشهر اصفهان شد.
فرماندار اصفهان با تأكيد بر اهميت مديريت بحران، از دستگاه هاي ذي ربط 
شهرستان خواست با برنامه ريزي و آمادگي الزم مانع از بروز هرگونه بحران 

يا حادثه احتمالي در ايام نوروز شوند.
كفيل بر اهميت توجه به آراســتگي و نظافت شهرســتان اصفهان،تأكيد و 
عنوان كرد: نظافت و آراستگي شــهر اصفهان بايد به بخش هاي ديگر آن 
همچون روســتاها، جاده ها و مســيرهاي منتهي به كالنشهر اصفهان نيز 

تعميم داده شود.
 وي با اشــاره بر اينکــه شــهراصفهان در هر شــب ظرفيــت پذيرايي از
  180 هزار نفر مسافران نوروزي را دارد، افزود: تمام هتل ها، مهمان پذير ها،

مســافرخانه ها،مدارس و خوابگاه ها در ايام نوروز براي اســکان مسافران 
نوروزي آماده سرويس دهي مي باشند.

كفيل با تاكيد برخورد با كليد به دســت ها و جلوگيري از افراد ســود جو، 
 خواســتار آمادگي كامل دســتگاه هاي خدمات رســان در اين ايام براي

 خدمت رساني به مسافران شد.

خبر

بهار سال جديد، اصفهان برای اولين بار ويژه برنامه های نوروز خود را در 
اماكن تاريخی و باستانی همچون چهلستون برگزار می كند.

چهلســتون ميراثی گرانبها و چشــمگير اســت كــه اصفهانی ها به 
آن می بالند و مســئوالن فرهنگی شهر نيز در تالشــند تا نقش اين 

ميراث های ماندگار را در زندگی اجتماعی مردم پرفروغ تر كنند.
نوروز سمبل آيين های ايرانی باستانی در راه است و مردم خود را برای 
پذيرايی از بهار مهيا می ســازند تا در كنــار ميراث های ملموس خود 

جشنی از جنس بهار برگزار كنند.
مدير كل ميراث فرهنگی اســتان ضمن اعالم اين خبــر اظهار كرد: 
ويژه برنامه نوروزگاه بــرای اولين بار در برنامه های ســتاد هماهنگی 

خدمات سفر اصفهان گنجانده شده است.
وی افزود: اين ويژه برنامه از 24لغايت28اسفندماه در اصفهان برگزار 
می شود و برنامه ريزی های فراوانی از سوی كميته اجرايی، ستاد سفر 

اداره كل برای اين رويداد فرهنگی صورت گرفته است.
فريدون الهياری در ادامه بيان داشت: 12 استان كشور به طور همزمان 
به اســتقبال اين رويداد فرهنگی می روند، تا در سال های آتی شاهد 

برگزاری اين رويداد در سراسر كشور باشيم.
وی گفت: همچنين كشــورهايی كه پرونده مشترک نوروزی با ايران 
دارند و اين ميراث ناملموس توسط يونسکو به واسطه اين كشورها ثبت 
شده است همچون آذربايجان، تركمنستان، تاجيکستان، قزاقستان، 
ازبکستان، قرقيزستان، افغانستان، پاكستان، هند، عراق و تركيه شاهد 

برگزاری ويژه برنامه های نوروزگاه خواهند بود.
مدير كل ميراث فرهنگی اصفهان، گفت: از عموم مردم فرهيخته استان 
دعوت می شــود تا در برگزاری اين رويداد مردمی شركت كنند، زيرا 
آيين های نوروزی، آيين های مردمی هستند و سازمان ميراث فرهنگی 
در تالش است تا عالوه بر ايجاد بستری مناسب برای معرفی آيين های 
نوروزی شرايطی را فراهم كند كه مردم بتوانند در كنار محوطه های 
تاريخی خود آيين های نوروزی را برگزار نمايند و با شــادی و اميد به 

استقبال نوروز بروند.

همنشينی ميراث ملموس و ناملموس در آستانه بهار؛

نوروزگاه 
زینت بخش چهلستون می شود

نايب رييس شورای اســالمی شــهر اصفهان گفت: اميدواريم شاهد كمترين 
حادثه در چهارشنبه پايان سال باشيم و چهارشنبه سوری به چهارشنبه سوزی 

تبديل نشود.
احمد شــريعتی در يکصد و بيست و پنجمين جلســه علنی فوق العاده شورای 
اسالمی شهر اظهار كرد: هفته منابع طبيعی و روز درختکاری را تبريک عرض 
می كنم و از تمام افرادی كه در توســعه و پيشرفت فضای سبز شهرمان زحمت 
می كشند به ويژه سازمان پارک ها و فضای سبز كه با طراحی و حمايت و نظارت 

بر مناطق بر اين امر مهم تاكيد و سفارش می كنند، تشکر می كنم.

وی به لزوم پيشگيری از تخريب و از بين بردن فضای سبز اصفهان اشاره كرد و 
ادامه داد: مناطق غرب اصفهان به ويژه بيشه ناژوان به عنوان ريه اصفهان است 

كه بايد اجازه ندهيم اين منطقه دچار آسيب شود.
نايب رييس شورای اســالمی شــهر اصفهان گفت: مردم بايد اصول ايمنی را 
رعايت كنند؛چراكه به آخر سال نزديک می شــويم و همين طور هفته آينده، 
چهارشنبه آخر ســال به عنوان چهارشنبه ســوری را در پيش داريم كه حامل 

خطرات بسياری است.
وی با تاكيد بر اينکه ما با شادی و نشاط مردم مخالف نيستيم اما متاسفانه ممکن 
است افرادی سودجو به دنبال به هم زدن نظم عمومی و امنيت مردم در جامعه، 
داغدار شدن مردم، هدر رفتن سرمايه های انسانی و اقتصادی باشند كه به شدت 
با اين موضوع مخالف هســتيم، اظهار كرد: سال گذشــته طبق آمارهايی كه از 
اورژانس شهر و مراكز امنيتی اعالم شد كمترين حادثه و يا بی نظمی را نسبت به 

سال های گذشته در اصفهان داشته ايم.
شريعتی با بيان اينکه اميدوارم امسال هم نسبت به سال های گذشته بسيار بهتر 
و از حوادثی كه متاسفانه منجر به حتی فوت هم شده پيشگيری شود، ادامه داد: 
به لحاظ استفاده از مواد محترقه از نيروی انتظامی استان ابتدا تشکر می كنم و 
درخواست می كنم كه هم در كنترل اين مواد محترقه در روزهای آخر سال و هم 
نظارت خود پيگيری و تالش خود را طبق سال قبل داشته باشند كه هيچ گونه 
آسيبی به هيچ شخصی نرسد و كوچک ترين ناراحتی و غمی را در مردم نداشته 

باشيم و چهارشنبه سوری به چهارشنبه سوزی تبديل نشود.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر:

 طرح جامع نور در اصفهان
 کلید می خورد

نایب ریيس شورای اسالمی شهر اصفهان:

اميدواریم  چهارشنبه سوری به چهارشنبه سوزی تبدیل نشود
تا 20 اسفند ماه؛

محدودیت های ترافيکی ميدان امام حسين )ع( برچيده می شود

فرماندار اصفهان خبرداد:

آمادگی اصفهان از پذیرایی 180 هزار مسافر نوروزی در هر شب
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مصائب آقای رییس

سیری در دنیای ورزش

حامد حدادی سنتر ارزشــمند بسکتبال ایران با درخششی 
 CBA که در لیگ چین داشت توانست با سیچوان به فینال

برسد و افتخاری دیگر به دست بیاورد.
سنتر 118 سانتی متری بسکتبال ایران که به واقع یک نعمت 
برای ورزش دانشگاهی کشور محسوب می شود تا امروز هم 
توانسته به خوبی شایســتگی  و توانایی هایش را نشان دهد. 
بازیکنــی که بارها و بارها افتخارآفرینی کرده و هر زمان که 
نتوانسته در کنار ملی پوشان تیم ملی را همراهی کند جای 
خالی اش پر نشده اســت؛ نبود حدادی همیشــه یک نگرانی 
برای دوست داران تیم ملی بسکتبال ایران بوده و هست. این 
سنتر بلند قامت ایران بعد از چند سال حضور در معتبرترین 
لیگ بســکتبال دنیا یعنی NBA، تصمیــم گرفت دنیای 
دیگری را تجربه کند و راهی شــرق دور شد و در لیگ چین 

دست به توپ شد.

او هر سال بهتر از سال قبل درخشید و توانست نقش زیادی 
در ترکیب تیم هایش داشته باشد. هر سال به عنوان بازیکن 
آســیایی با یکی از پنج تیم ته جدولی لیگ CBA قرارداد 
می بست و نتایج خوبی می گرفت و فصل بعد دوباره همین 
 شــرایط تکرار می شد، اما امســال اتفاق های دیگری افتاد؛ 
حامــد حدادی فصلی فوق العاده در ترکیب ســیچوان چین 
داشــت و بازی به بازی بهتر و بهتر شــد. او بهترین بازیکن 
آسیایی این فصل لیگ چین شد و توانست یک تنه سیچوان 

را مرحله به مرحله پیش ببرد و حاال فینالیست شده  است.
 ملی پوش بســکتبال ایران در مرحلــه مقدماتی لیگ چین

 33 بازی انجــام داد و میانگین 39/7 دقیقــه، 19 امتیاز، 

 15/1ریبانــد، 5/5 پــاس منجربــه گل، 1 توپ ربایی، 1/9
 بالک شات و 3/4 توپ از دست رفته به نام خودش ثبت کرد 

و بهترین آسیایی مسابقات نام گرفت.
حاال حدادی که چند روزی در ایران حضور دارد یک میدان 
بزرگ تر پیش روی خود می بیند و آن فینال لیگ چین است. 
با اینکه او و یارانش در ســیچوان کار بســیار دشواری برابر 
 لیااونینگ صدرنشــین مرحله مقدماتی مسابقات دارند، اما 
تا این مرحله نیز خوب کار کرده اند و حدادی هم فوق العاده 
بوده  است. او امسال با اینکه به دلیل حضور در تیم ملی دیرتر 
به ترکیب سیچوان رسید، اما توانست عملکرد فوق العاده ای 
داشــته باشــد و در بازی های نیمه نهایی نیز اوج قدرتش را 

نشان داد.
حدادی امسال از نظر فنی و از نظر بدنی در شرایطی ایده آل 
به ســر می برد و مطمئنا در فینال هم می تواند بدرخشد. او 

امســال نیز زیر نظر بدنســاز خودش بود؛ کسی که مطمئنا 
در آماده سازی بهترین سنتر آسیا تاثیر زیادی داشته  است.

 حسن تشکری کیا، بدنساز ایرانی تیم بسکتبال سیچوان که 
با حامد حدادی در این تیم حضور دارد، با اشاره به برنامه های 
بدنســازی حامد حدادی بیان کرد: حامد بعد از رقابت های 
قهرمانی آسیا به تیم اضافه شد و با توجه به اینکه دیرتر آمد 
از برنامه هــای کل تیم عقب بود. با این حال یک ماه فرصت 
داشــتیم تا برنامه های مان را انجام دهیم و با قدرت شروع 
کردیم. در روزهایی که تیم در کوران بدنسازی بود برنامه های 
خاصی برای حامد داشــتیم تا او نیز با آمادگی کامل لیگ را 
 شروع کند. بدنساز ایرانی تیم بسکتبال سیچوان افزود: بعد از 

شــروع شــدن لیگ نیز برنامه های ما ادامه دار بود و حامد 
 با تمام تــوان تالش می کرد. در دور اول لیگ شــاید کمی 
تحــت تاثیر همین دیر شــروع کردن بود، اما بــا آغاز دور 
برگشــت روزهای درخشــانش شروع شــد. حامد بازی به 
 بازی بهتر می شــد و می توانست راحت تر بجنگد. این روند 
 رو به رشــد حامد همین طور ادامــه پیدا کرد که به نظرم او 
 در مرحلــه پلی آف به اوج رســید و بهتریــن عملکردش را 

به نمایش گذاشت.
او در پاسخ به این سوال که در کنار برنامه های بدنی 

آیا شــرایطی برای ایجــاد فضایی آرام 
بــرای بازی حامد هم داشــته؟ 

حامد  بله  کرد:  تصریـــح 
در کنــار اینکــه یک 

جنگنده  بازیکــن 

و توانمنــد اســــت 
احساسی  بـازیــــکنی 

اســت که هر زمان فضایی 
آرام داشــته باشد کسی جلودارش 

نیست. خود باشگاه و من هم سعی داشتیم 
این فضا برایش ایجاد شــود. جــدا از اینکه ما ارتباط کاری 
داریم رابطه دوســتانه هم داریم و همین مســاله هم به ما 

کمک می کرد تا کار را بهتر پیش ببریم.
 تشــکرکیا در پاســخ به این ســوال کــه وضعیت خودش 
در سیچوان چطور اســت؟ گفت: خب من سال قبل با تیم 
کینگ دائو قرارداد داشــتم و یک ماه قبل مســابقات به تیم 

رســیدم، اما امسال که با سیچوان قرارداد داشتم از تابستان 
کنار تیم بودم و توانستم برنامه هایم را عملی کنم.

او در پاســخ به این ســوال که با توجه به اینکه ســیچوان 
پیشــنهادی به حــدادی داده تا فصل بعد هــم در این تیم 
بماند آیا به او هم پیشــنهادی داده  شــده یا نه؟ اظهار کرد: 
بله پیشنهادی به حامد داده شده و صحبت هایی شده است، 
اما حامد هنوز پاســخی نداده و تمــام تمرکزش را بر روی 
بازی فینال گذاشــته است. به هر حال سیچوان راغب است 
تا حامــد را حفــظ کند. من 
پیشنهــــادی  هم 
دارم که فعال 
تصمیم 

نگرفته ام. 
بدنساز ایــرانی 
تیم بسکتبال سیچوان 
چین در پاســخ به این سوال که آیا 
ترجیح می دهد با حامد باشد یا به تیم دیگری هم می رود؟ 
گفت: خب حامد بازیکن بزرگی اســت و من چند سال با او 
کار کرده ام. ترجیح می دهم با او که بزرگ ترین بسکتبالیست 
 آســیا اســت، باشــم. کار کردن با بهترین بازیکن آســیا

لذت بخش است.

 در روزی که می توانســت نامش را در بین گلزنان ســپاهان ثبت کند 
با بدشانسی تمام هر ضربه ای زد به جای تور به تیر دروازه خورد.

 رســول نویدکیا در بازگشت دوباره به ترکیب ســپاهان نقشی کلیدی 
 در بازی تهاجمی تیمش مقابل صبای قم ایفا کرد به خصوص در همان

10، 15 دقیقه ابتدایی بازی که میزبان شروعی توفانی داشت. 
رســول که در روز نیمکت نشینی برادر بزرگ تر وظایف سنگینی روی 
دوشــش قرار گرفته بود با وجود نمایش خوب یکی از بدشــانس ترین 
بازیکنان زمین هم لقب گرفت تا ســپاهان در عین شایســتگی به یک 

امتیاز بیشتر نرسد.
رسول نویدکیا عالوه بر بازیسازی و تغذیه مهاجمان تیمش در دو صحنه 
هم تا مرز گلزنی پیش رفت، اما توپ های هافبک خالق و بازیساز سپاهان 
به جای چســبیدن به تور با برخورد به تیر دروازه به زمین برگشــت تا 
او بدشــانس ترین بازیکن میدان لقب گرفته و نوار ناکامی نویدکیاهای 
 نصــف جهان ادامه پیــدا کند. در هــر دو صحنه طرفداران ســپاهان 
 با ضربان رســول نیم خیز شدند تا جشن و پایکوبی به راه بیاندازند، اما 
نه تنها این گونه نشد بلکه بیشتر آه و حسرت کشیدند. مسلما این بازی 
و بدشانسی هایش هیچ وقت از ذهن رسول نویدکیا و سپاهانی ها خارج 
نمی شود چون آنها می توانستند در یک روز رویایی یکی از پرگل ترین 
بردهای خود مقابل صبا را به ثبت رســانده و طلســم ناکامی های خود 

برابر این تیم را بشکنند، اما بدشانسی این اجازه را به آنها نداد.

بدشانس مثل رسول؛ ناکام مثل نویدکیا
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توییتر باشگاه بایرن مونیخ با انتشــار این عکس به پیشواز جدال حساس 
بایرن مقابــل دورتموند رفت. در این فصل بوندســلیگا لواندوفســکی و 
اوبامیانگ هر کدام به ترتیب 23 و 22 گل به ثمر رســاندند و برای کسب 

آقای گلی رقابت نزدیکی دارند.

لنز دوربین

تقابل جذاب سوپرمن و بتمن

همه چیز رویایی آغاز شده است. اولین روز کاری در هوای فوق العاده دامنه های 
ســبز زوریخ و بازی با بازیکنان افســانه ای فوتبال دنیا. به نظر هر دو شــعار 
انتخاباتی خود را در خود دارد؛ هم انقالب و هم اتحاد. اصال ذات فوتبال با این دو 
کلمه مانوس شده است، اما آیا نشستن روی صندلی داغ ریاست و کار در فیفا 
برای جیانی اینفانتینوی سوئیسی به همین اندازه لذت بخش و سرگرم کننده 
خواهد بود؟ مردی که در آخرین صحبت های پیش از رای گیری ریاست فیفا 
 گفت: » وظیفه ای که بر عهده من است، ایجاد تحول در فیفا و به اتحاد رساندن 
دنیای فوتبال اســت. ضمن این که برای کم کردن انتقادها نسبت به فیفا و 

اتفاقاتی که سپ بالتر باعث آنها بود به یک اقدام فوری نیاز است. «
 پس از گذشت چند روز از مطرح شدن این صحبت ها، حاال این انتظار می رود 

تا حرف ها را به عمل تبدیل کند، اما این کار به آسانی انجام پذیر نیست.
مشکالت پیش رو

اینفانتینو که یکی از اعضای کمیته اجرایی کنفدراســیون فوتبال اروپا بود، 
برای به دست آوردن اعتماد اعضای فیفا این قول را داد که به روزهای سیاه این 
سازمان فوتبالی پایان دهد، اما این مرد 45 ساله دو رگه سوئیسیـ  ایتالیایی 
در حالی این روزهای ســیاه را آغازکرده که مشــکالت و مصائب بسیاری را 
 در مســیر راه خود می بیند. حاال برترین بازیکنان جهان کــه برخی از آنها از 
شرکای کلیدی وی محسوب می شــدند، باید متقاعد شــوند فیفا می تواند 
مســیر فوتبال آنها را مرمت کند. او همچنین باید مدت زمان قابل توجهی را 
 صرف توسعه فوتبال در آسیا و آفریقا کند؛ دو قاره ای که در انتخابات اخیر از 
نفر دوم رقابت یعنی شیخ سلمان بحرینی حمایت کردند چراکه امیدوار بودند 
پس از 18 سال ریاست سپ بالتر سوئیسی، با رســیدن ریاست فیفا به یک 
غیراروپایی بتوانند اوضاع فوتبال خود را بهبود دهند. شاید به همین سبب بود 
که اینفانتینو پس از انتخاب شدن خود گفت: » ما به طور خستگی ناپذیر کار 
خواهیم کرد و این از خود من شروع می شود. شما به فیفا و کارهایی که برای 

فوتبال انجام خواهد داد، افتخار خواهید کرد. «
در انتظار بازسازی

» چند ساعت پس از این که در انتخابات پیروز شوم، اصالحات در سازمان آغاز 
می شود و بازسازی شرایط نا به سامان گذشته اولین اولویت ماست. «

شاید شعار باشد و شاید حقیقت. به نظر بیشتر شبیه همان نطق های انتخاباتی 
است، اما این حرف هایی بود که اینفانتینو برای جمع آوری رای ها به زبان آورد، 
اما اگر این اظهارات رنگ عمل به خود گرفته باشد، این تغییرات ابتدا باید شامل 
مدیریت فیفا و محدود کردن قدرت اینفانتینو در مقایسه با آن اقتداری باشد 

که بالتر برای خود خلق کرده بود.
 حاال پس از 12 ســال قوانین محدودکننده برای مقامات و دستمزدها فاش 
شده اســت. همه کمیته های اجرایی قدرتمند فیفا به شورای فیفا تغییر نام 
خواهند داد و تمام فعالیت های تجاری مولتی میلیارد دالری فوتبال به طور 
مجزا از سیاســت های فوتبالی پیگیری خواهد شد، اما هنوز تصمیمی درباره 
ایجاد یک نظارت خارجی بر فیفا گرفته نشده اســت؛ چیزی که اصلی ترین 
مطالبه دنیای فوتبال از رییس جدید فیفاســت چراکه به نظر می رسد تنها 
راه حل موجود برای برطرف کردن فسادی است که فشــار زیادی روی فیفا 

قرار داده است. 
بســیاری از حامیان ملی جام جهانی می گویند یک ناظر مستقل برای ایجاد 
تحوالت الزم بوده و این بهترین اســتراتژی برای اطمینان از تغییرات واقعی 
است. در عین حال اینفانتینو قول داده استقالل و احترام را به فیفا بیاورد، اما 
 جزییاتی درباره آنها نگفته است. بســیاری از حامیان مالی و شرکای فیفا که 
به طور جدی خواهــان پایان یافتن دوره تلخ حضور ســپ بالتر هســتند، 
اینفانتینو را زیر نظر دارند تا ببینند پشت حرف هایش خواسته ای برای ایجاد 

تغییرات وجود دارد یا نه؟ 
جف تینز، مشاور دولت آمریکا در امور شــرکای تجاری این کشور می گوید: 
» این فقط شروع کار اســت. وقتی به گذشــته فیفا نگاه می کنیم، می بینیم 
 از ســوی برخی اتحادیه های ملی فســاد صــورت گرفته و رشــوه پرداخت 
شده اســت، اما برای برطرف کردن این مســائل آن چیزهایی که روی کاغذ 

می آید باید عملی شود. «
شکل گیری اتحاد دنیای فوتبال

یکی دیگر از جمالت مهــم اینفانتینو این بود: » این یک انتخاب اســت، اما 
 جنگ نیست. « هیچ کس نتوانســت چنین جمالتی را به زبان بیاورد. حتی 
شیخ ســلمان که تا پیش از آغاز رای گیری بسیاری او را شانس اصلی ریاست 
فیفا می دانستند، اما ناکامی وی ضربه بزرگی به بسیاری از کشورهای آسیایی 
از جمله جهان عرب وارد کرد. او که از خانواده سلطنتی بحرین است پیش بینی 
می شود یکی از جدی ترین منتقدان اینفانتینو در سال های آینده باشد. وی 
در اولین سخنان خود پس از انتخاب رییس جدید فیفا گفت: » رییس جدید 
فیفا باید احساس مسئولیت و انعطاف بیشتری نسبت به تنوع دنیای فوتبال 

داشته باشد. «
توجه به تنوع های فوتبال

یکی از تنوع های دنیای فوتبال، هندوستان است که از شیخ سلمان در انتخابات 
حمایت کرد. کشوری که فوتبالش طی سال های اخیر پیشرفت قابل توجهی 
داشت و حاال انتظار دارد با آمدن رییس جدید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

در آفریقا اگرچه کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال این قاره از شیخ سلمان 
 حمایت کرد، اما برخی کشــورهای این قــاره مدعی هســتند به خصوص 
در مرحله دوم از اینفانتینو حمایت کرده اند. اینفانتینو گفته است که او تنها 
نماینده اروپا نیست بلکه نماینده فوتبال است و باید رابطه اش را با تمام دنیا 

عادالنه برقرار کند.

برخــالف پیش بینی هــا مهاجم ملــی پوش نفت 
ترانسفر نشد تا مشــکالت مالی این باشگاه تهرانی 

همچنان بر قوت خود باقی بماند.
 همین چنــد هفتــه قبل بــود که بحــث جدایی 
وحید امیری از نفت تهران به ســوژه اصلی محافل 
خبری ایران  تبدیل شــد. در ابتدا از یک پیشنهاد 
چینی برای مهاجم ملی پوش و ستاره نفت صحبت 
می شد و ســپس از یک باشــگاه قطری به عنوان 
مشــتری این بازیکن نام برده شــد. با این اوصاف 
بســیاری مصاف تیم تهرانی با الجیش در پلی آف 
لیگ قهرمانان آســیا را بــازی خداحافظی امیری 
 قلمــداد کردند، اما ایــن اتفاق رخ نــداد تا مهاجم 
نفتی ها همچنان در ترکیب تیم بحران زده پایتخت 

به میدان برود.
ماجرای عدم ترانســفر امیری  از این قــرار بود که 

باشگاهی قطری پیش از باشگاه چینی برای مهاجم 
نفت پیشنهاد داد و حتی پیشنهادی وسوسه کننده 
به باشگاه نفت ارســال کرد که در این پیشنهاد قرار 
 شد500 هزار دالر برای رضایتنامه این بازیکن تنها 
به حســاب نفت واریز و قرارداد خود بازیکن درست 
مثل مجتبی جباری جداگانه محاسبه شود. نفتی ها 
که از طریق برخی واسطه ها از پیشنهاد باشگاه چینی 
مطلع شــده بودند بدون این که جوابی به پیشنهاد 
قطری ها بدهند منتظر اعالم رقم پیشنهادی از سوی 
چینی ها ماندند، اما در فاصلــه یکی، دو هفته ورق 
برگشت و نه تنها هیچ پیشنهادی نیامد بلکه باشگاه 
 قطری هم قید بازیکــن ایرانی مد نظــرش را زد و 

ملی پوشی از ازبکستان را به خدمت گرفت.
یکــی از نزدیکان باشــگاه نفت با تاییــد این اتفاق 
 گفــت:» باشــگاه منتظــر بود تــا بــرای فروش 

 وحیــد امیــری قــراردادی700 هــزار دالری 
 با چینــی ها بســته و با ایــن پول کــه نزدیک به 
دو و نیم میلیارد تومان می شد تمام مشکالت مالی 
این فصل را برطرف کند، اما برخالف تمام مکاتبات 
و رایزنی های صورت گرفته هیچ پیشــنهاد کتبی و 
رسمی از چینی ها ارسال نشد و از آن سو پیشنهاد 
باشــگاه ام صالل قطر هم که برای تنها رضایت نامه 
500 هــزار دالر پرداخت می کرد، منتفی شــد تا 
 همین طمع200 هزار دالری کار دست نفت بدهد و 

بحران ها همچنان ادامه پیدا کند. «
با این اظهار نظر می توان این گونه برداشت کرد که 
باشگاه ام صالل و مربی ترک تبارش وحید امیری را 
برای جایگزینی آندرانیک تیموریان مد نظر داشتند 
که دســت دســت کردن های مدیران باشگاه این 

پرونده را به بایگانی فرستاد.

 پشت پرده ترانسفر نشدن
 مهاجم ملی پوش نفت

معاون ورزش حر فــه ای و قهرمانی وزارت ورزش گفت: 
در شــرایط کنونی باید از پرداختن به مواردی که شاید 

ضروری نباشد خودداری کنیم.
مجمع عمومی سالیانه فدراسیون تیر و کمان با حضور 
معاون ورزش قهرمانــی وزارت ورزش و جوانان برگزار 
شد. نصرا... ســجادی، در این مجمع اظها ر کرد: ما باید 
نگاه ویژه ای به رشته تیر و کمان که یک رشته المپیکی 
است و موفقیت های خوبی در بازی های آسیایی و جهانی 
داشته است، داشته باشیم. حتی در طی سال های اخیر 
 این رشــته از رشد و پیشــرفت خوبی برخوردار بوده و 
در باز ی های آ سیا یی اینچئون شاهد موفقیت های این 
رشته به ویژه  در رشــته کامپوند بودیم. قطعا این رشته 
می تواند در بازی های المپیک آینده سهمیه بیشتری را 
کسب کند و موفقیت های چشمگیری را در المپیک و 

باز ی های 2018 جاکارتای اندونزی داشته باشد.
وی با اشاره به این که یکی از برنامه های اساسی وزارت 
ورزش و جوانان تاکید ویژه  به موضوع استعدادیابی است، 
خاطر  نشان کرد: در این زمینه وزارت ورزش و جوانان 
گروه خاصی را به موضوع استعدادیابی اختصاص داده و 
به طور جدی موضوع استعدادیابی را پیگیری می کند تا 
بتواند در این زمینه روند فعالیت هایش را به خوبی پیش 
ببرد. آنچه که من در جریان هستم این فدراسیون برنامه 
اســتعدادیابی خود را به خوبی اجــرا می کند و با دفتر 

اســتعدادیابی وزارت ورزش و جوانان همکاری خوبی 
 دارد. اگر اساســی و اصولی کار کنیم و به صورت جدی 
به استعدادیابی نگاه کنیم قطعا می توانیم در این زمینه 

در آینده شاهد پیشرفت های خوبی باشیم.
معاون ورزش حر فه ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان 
در ادامه اظها ر کرد: تیر و کمان از جمله رشته هایی است 
که نه تنها در بخش مردان،  بلکه در قســمت بانوان نیز 
 پیشرفت های چشمگیری داشته اســت. امیدوارم که 

در آینده ای نزدیک حداقل در سطح قاره آسیا با وجود 
این که بهترین های رشــته فعالیت های بســیار خوبی 
دارند و صاحب عنوان هستند، در بخش بانوان نیز شاهد 
موفقیت های خوبی از این رشته باشیم. البته من معتقدم 
برای توسعه این رشــته یک حرکت سراسری در کشور 

باید صورت بگیرد.
او در ادامه عنوان کرد: با توجه به این که در سال المپیک 
قرار داریم باید به این مســاله توجه کنیم تا با حمایت 

از تمامی رشــته ها ی المپیکی آمار خوبی در بازی های 
المپیک داشته باشیم. سیاست وزارت ورزش و جوانان 
بر این بوده که بتوانــد بودجه خوبی را به رشــته ها ی 
المپیکی اختصاص دهد و با نظارت بیشــتر و حمایت 
بهتر از رشــته ها ی المپیکی مشــکالت آنها را برطرف 
 کند. حتی برای رســیدگی به مشــکالت المپیکی ها 
سعی کردیم ســر تمرینات و جلسات تمرینی تیم های 
اعزامی حضور داشــته باشــیم تا از نزدیک در جریان 
فعالیت ها و مشکالت مربیان و مدیران قرار بگیریم. البته 
فعالیت های رشته ها ی المپیکی به خوبی اطالع رسانی 
نمی شود و به اعتقاد من باید رســانه ها به این موضوع 

بیشتر توجه کنند.
سجادی گفت: ما قطعا برای سال آینده به صورت ویژه  
 به تمامی رشــته ها ی المپیکی توجه خواهیم کرد و از 
هر گونه حمایتی کوتاهی نخواهیم کرد تا ورزشکاران ما 
هم از نظر جسمانی و هم مهارتی و روانی در بازی های 
المپیک حضور پیدا کنند و به موفقیت دست پیدا کنند.

معاون ورزش حر فه ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان 
خاطر  نشان کرد: به نظر می رسد در شرایط کنونی باید از 
پرداختن به مواردی که شاید ضروری نباشد خودداری 
کنیم و بیشتر توجه خود را معطوف آماده سازی تیم های 
 المپیکی خود کنیم تا ورزشــکاران با آمادگی مطلوبی 

در بازی های المپیک ریو حضور پیدا کنند.

به بهانه حضور در فینال لیگ چین؛

حامد حدادی، ستاره ای بی نظیر برای بسکتبال

آگهی مناقصه  94/103 

شرکت مخابرات استان اصفهان در نظر دارد نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز تلفن شهرستان سمیرم با برآورد 1/449/000/000 ریال )یک میلیارد و چهارصد 
و چهل و نه میلیون ریال( و با سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 58/000/000 ریال را به صورت مناقصه یک مرحله ای به پیمانکار واگذار نماید. 

لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شــرایط که دارای گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاری از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشند دعوت به 
عمل می آید. 

از تاریخ 94/12/15 لغایت 94/12/25 جهت دریافت استعالم ارزیابی و اسناد مناقصه با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 50/000 ریال به حساب جاری 
1640740762 بانک ملت )شناسه واریزی 13000801127192 ( به این شرکت واقع در خیابان چهارباغ باال ساختمان شماره 2 اطاق 216 مدیریت تدارکات 
و جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس سایت اینترنتی شرکت WWW.TCE.ir  و WWW.TCI.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 36660141 تماس حاصل 
نمایند. متقاضیان حداکثر تا دو هفته پس از آخرین مهلت دریافت اسناد فرصت دارند پاکتهای تکمیل شده را به همراه سایر مدارک الزم به دبیرخانه ساختمان 

شماره یک مخابرات استان اصفهان واقع در خیابان چهارباغ باال تحویل و رسید دریافت نمایند. 
توضیح اینکه: 

1-  آخرین مهلت تحویل پاکتها و تاریخ بازگشایی آنها برابر اطالعات مندرج در اسناد مناقصه می باشد. 
2-  سپرده شرکت در مناقصه می تواند ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی باشد. 

3- پاکت پیشنهاد قیمت آن دسته از مناقصه گرانی بازگشایی می شود که در کمیته فنی و بازرگانی امتیاز الزم را کسب کرده باشند. 
4- ارجاع کار به شرکتهای ایرانی و یا مشارکت شرکتهای ایرانی – خارجی صرفا به شرط داشتن حداقل51 % سهم ارزشی کار برای طرف ایرانی میسر خواهد بود. 

شرکت مخابرات استان اصفهان 
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داستان کوتاهحکایت

مردی در یک مغازه ی گل فروش��ی ایس��تاده 
بود و می خواست دس��ته گلی برای مادرش که 
در ش��هر دیگری بود س��فارش دهد ت��ا برایش 
پست شود. وقتی از گل فروشی خارج شد دختر 
 کوچکی را دید ک��ه روی جدول کن��ار خیابان 
نشسته بود و هق هق گریه می کرد! مرد نزدیک 
رفت و پرسید: دختر خوبم چرا گریه می کنی؟ 
دختر در حالی که گریه می کرد، گفت: می خوام 
برای مادرم یک شاخه گل رز بخرم ولی فقط 75 

سنت پول دارم.

مرد لبخندی زد و گفت: با م��ن بیا. من برای تو 
یک شاخه گل رز خوشگل می خرم.

وقتی از گل فروشی خارج شدند مرد از دخترک 
پرسید: مادرت کجاس��ت عزیزم؟ دختر دست 
مرد را گرفت  با دست دیگر به قبرستان انتهای 

خیابان اشاره کرد.
مرد با آن دختر کوچولوبه قبرستان رفتند و آن 
دختر کنار یک قب��ر تازه نشس��ت و گل را آنجا 
گذاشت. مرد دلش گرفت و طاقت نیاورد... سریع 
به گل فروشی برگشت و س��فارش پست کردن 
دس��ته گل را پس گرف��ت و200مایل رانندگی 
 کرد تا خودش دس��ته گل را به م��ادرش تقدیم 

کند.

گفت: » ای برادر مر تو را این خرس کیست ؟ «
 مرد داس��تان خرس و اژدها را باز گفت. مرد گفت:  » بر خرس��ی منه دل 

ابل ها. «
دوستی ابله بتر از دشمنی است     

                            او به هر حیله که دانی راندنی است
مرد که غفلت چش��م و دلش را بسته بود ) ش��جاعت داشت ولی حکمت 

نداشت (
گفت:  واهلل از حسودی گفت این           

                             ورنه خرسی چه نگری این مهربین
 آن مرد پاسخ داد : »  فرض کن به تو حس��ادت می کنم ولی حسادت دانا 

بهتر از دوستی نادان است.«
شیر مرد: » برو دنبال کارت !«

مرد دانا گفت: » کار من همین بوده است، تو دست از خرس بردار تا من یار تو 
باشم من دلم به حال تو می سوزد، در دلم نور حق تابیده و به من فهمانده که 

تو را از  دوستی با خرس بازدارم،  می دانی که مومن به نور خدا می نگرد. «
 هرچ��ه آن م��رد دان��ا گف��ت در گ��وش آن ش��یرمرد ف��رو نرف��ت. 
این همه گفت و به گوشش در نرفت          بدگمانی مرد را سدی است زفت 

 شیرمرد چون به آن مرد بدگمان بود که حسودیش می شود، پند او را هم 
نشنید، درحالی که به قول سعدی :

مرد باید که گیرد اندر گوش               ور نوشته است پند بر دیوار
حتی دستش را گرفت که با خود ببرد ولی شیرمرد مغرور دستش را رها کرد 

و گفت: » بیشتر از این در کار من فضولی نکن ! «
دانامرد گفت: » من دشمن تو نیستم، دنبالم بیا. «

شیرمرد پاسخ داد: » خوابم می آید. «
دانا مرد گفت: » خوب است در کنار خردمند صاحبدل بخسبی، نه در کنار 

ابلهی که از جنس تو نیست. «
شیرمرد با خود گفت: » این مرد یا قصد خون ریختن من دارد یا می خواهد 
مال مرا از دستم درآورد. یا با دوستانش ش��رط بسته که مرا از این دوست 
خوب ) خرس ( محروم کند. بیچاره بر خود خوش بین بود و بر آن مرد دانا 

بدبین.
آن مسلمان ترک ابله کرد و رفت         

                                  زیر لب الحول گویان باز رفت
شخص خفت و خرس می راندش مگس    

                                      وز ستیز آمد مگس زو باز پس
هرچه خرس مگس را می پراند که بر مرد خفته ننش��یند سودی نداشت. 

رفت و سنگ بسیار بزرگی برداشت و بر مگس ها زد که بگریزند.

استاد ادبیات با نگاه مطمئن به دان�شجویانش گفت: ع�ش�ق چیست؟
کالس در همهمه ای فرو رفت و هرکس از گوش���ه ای چیزی م�ی گفت. 
سپس از آنها خواست نظرات خود را ب�ر روی کاغذ بنویسند و به او تحویل 
دهند. دختر جوانی بر روی آخرین صندلی کالس بی آنکه چیزی بنوی�س�د 
استاد خ�ود را می نگریست. اس��تاد پ�وزخ�ن�دی زد و ب�ا طعنه گ�ف�ت: 
ح�ض�ور در کالس ب���رای ن�م�ره آوردن از ای�ن درس کافی نیس��ت. اگر  
تنبلی را کنار بگذارید و کمی تالش کنید مجبور نمی شوید برای چندمین 

بار ای�ن درس را بگیرید!!!
تعدادی از دانشجوی�ان نگاه استاد را دنبال کردند تا مخاطب این جمالت 

را پیدا کنند و برخی خنده ای کردند.
دختر شرمنده و خجالت زده نگاهش را از استاد برگرفت و  م�شغول نوشتن 
شد و بعد از مدتی کاغذ خود را روی میز گذاش��ت و از کالس بیرون رفت 
پ�س از آنکه همه کاغذ ها جمع شد، استاد با صدایی بلند شروع ب�ه خواندن 
آنها کرد و ه��ر جمله ای که از  نظ��رش جای بحث داش��ت را روی تابلو با 
 خطی درشت می نوشت. ناگهان نگاهش بر روی برگه ای ثابت ماند.حالت 
چهره اش دگرگون شد و چن�د لحظه ای س��کوت کرد و بعد با قدم هایی 
آرام و س��نگین به کنار  تابلو رفت و خطی بر همه جمله ها کشید و نوشت 

»ع�ش�ق وسیع تر از قضاوت ماست«
و بعد خیره شد به صندلی خالی آخر کالس هیچ کدام از دانشجویان متوجه 

علت این رفتار نش�دند.
اما بر روی کاغذی که دست استاد بود، این چنین نوشته شده بود.

عش��ق برگه امتحان س��فیدی اس���ت که هر ترم خطی از غرور بر رویش 
کشیدی و نخواندی اش!

ع�شق امروز، روی صندلی آخر کالست مرد!

سال ها پیش زمانی که 
به عن��وان داوطلب در 
بیمارستان استانفورد 

مشغول کار بودم.
با دختری به ن��ام لیزا 
آشنا شدم که از بیماری 

نادری رنج می برد.
ظاه��را تنه��ا ش��انس 
بهبودی او گرفتن خون 
از برادر پنج ساله خود 

بود که او نیز قبال مبتال به این بیماری بود و به طرز معجزه آسایی نجات پیدا 
کرده بود و هنوز نیاز به مراقبت پزشکی داشت.

پزش��ک معالج وضعیت بیماری خواهرش را توضیح داد و پرس��ید آیا برای 
بهبودی خواهرت مایل به اهدای خون هستی؟

برادر خردسال اندکی تردید کرد و سپس نفس عمیقی کشید و گفت: بله من 
این کار را برای نجات لیزا انجام خواهم داد.

در طول انتقال خون کنار تخت لیزا روی تختی دراز کشیده بود و مثل تمامی 
انسان ها که با مشاهده اینکه رنگ به چهره خواهرش باز می گشت خوشحال 

بود و لبخند می زد.
سپس رنگ چهره اش پریده، بی حال شده و لبخند بر لبانش خشکید.

 نگاهی به دکت��ر انداخت��ه و با ص��دای لرزانی گف��ت: آیا می توان��م زودتر 
بمیرم؟

 پس��ر خردس��ال به خاطر س��ن کمش توضیحات دکتر معال��ج را عوضی 
فهمیده بود و تصور می کرد باید تمام خونش را به لیزا بدهد و با شجاعت خود 

را آماده مرگ کرده بود.

 م��ن از کودک��ی ام هر چه م��ی خواس��تم دیر ی��ا زود برای��م مهیا 
 می شد. مثال آرزو می کردم یک دوچرخه داشته باشم، یک ماشین 
کنترل سیمی داشته باشم و حداکثر پس از 2 تا ۳ ماه برایم خریداری 

شده و یا به من هدیه داده می شد.
بزرگ تر که ش��دم ) تین ایجر ( با خودم تصور می کردم 
که ش��اید من خیلی خوبم و ی��ا اینکه پ��در و مادرم با 
توجه به اینکه نزدیک ترین افراد به من هس��تند، هر 

چه بخواهم م��ی دانند! و 
برای من خریداری کرده 

و یا اینکه ب��ه دیگران می 
گوین��د برایم بیاورن��د ) این 

تفک��ر خیلی جال��ب بود ک��ه آنها به 
دیگران پول داده و دیگران برای من، 

 آنچه را که می خواهم م��ی خرند! ( کمی 
بزرگ تر که ش��ده و به س��نین جوانی پا گ��ذاردم، دیدم 
تبدیل به یک انسان مستجاب  الدعوه ش��ده ام. هر چه از 

خدا و از دنیا می خواهم برایم فراهم می شود. 
چه فراهم ش��دنی، با اطمین��ان خاطر آرزو م��ی کردم  و 
 مطمئن بودم ک��ه آن آرزو برآورده می ش��ود. راس��تش 
به خودم م��ی بالی��دم و در عین حال می ترس��یدم نکنه 
من خیلی خوبم ی��ا اینکه ن��ه... خیلی بدم! ک��ه خدا هر 

 چه می خواهم به من می دهد. گذش��ت و گذش��ت 
تا اینکه 5 س��ال پیش در یکی از سمینارها مطلبی 

 در مورد قانون جذب ش��نیدم و خیلی عالقه مند ش��دم. نگو که من 
 در ای��ن س��ال ه��ای عم��رم، قان��ون ج��ذب را ندانس��ته رعایت 

 م��ی ک��رده ام. قب��ل از اینک��ه ه��ر چی��زی را 
داشته باشم، آن را در ذهن خود تجسم 

می کردم. از آن پس خیلی 

در م��ورد این 
قانون و بازت��اب آن در 

رندگی انسان تحقیق کردم.
 سمینارهای مختلف ش��رکت کردم،

مطال��ب مختل��ف خوان��دم و ب��ا اف��راد 
مختل��ف در این م��ورد به بح��ث وتب��ادل نظر 

 نشس��تم فیل��م راز ه��م ک��ه تحقیقات م��را کامل 
کرد. 

در آخر به این نتیجه رسیدم که: قانون جذب در زندگی با قوت 
تمام جریان دارد. چه بدانیم و رعایت کنیم و چ��ه ندانیم و باز هم 

رعایت کنیم.

آن خواجه که بار او همه قند تر است
از مستی خود ز قند خود بی خبر است

گفتم که ازین شکر نصیبم ندهی
نی گفت ندانست که آن نیشکر است

***
آن سایه  تو جایگه و خانه  ما است
وان زلف تو بند دل دیوانه  ما است

هر گوشه یکی شمع و دو سه پروانه است
اما نه چو شمع که پروانه  ما است

***
آن وقت که بحر کل شود ذات مرا

روشن گردد جمال ذرات مرا
زان می سوزم چو شمع تا در ره عشق

یک وقت شود جمله اوقات مرا
***

از آتش عشق در جهان گرمی ها
وز شیر جفاش در وفا نرمی ها

زانماه که خورشید از او شرمنده ست
بی شرم بود مرد چه بی شرمی ها

***
از حال ندیده تیره ایامان را
از دور ندیده دوزخ آشامان را

دعوی چکنی عشق دالرامان را
با عشق چکار است نکونامان را

***
بی عشق نشاط و طرب افزون نشود
بی عشق وجود خوب و موزون نشود

صد قطره ز ابر اگر به دریا بارد
بی جنبش عشق در مکنون نشود

قانون جذب را خیلی جدی بگیریم درسی بزرگ از یک کودکاستاد و درس عشق...

وقتی از » مایکل ش��وماخر « قهرم��ان هفت دوره 
از مس��ابقات اتومبیلران��ی فرمول ی��ک جهان رمز 
موفقیتش را پرسیدند او در جواب فقط یک جمله 

گفت:
» تنها رمز موفقیت من این است، زمانی که دیگران 

ترمز می گیرند من گاز می دهم! «
مطالعه کن وقتی که دیگران خوابند.

تصمیم بگیر وقتی که دیگران در تردیدند.
 خ��ود را آم��اده ک��ن وقت��ی ک��ه دیگ��ران در 

خیال پردازیند.
شروع کن وقتی که دیگران در حال تعللند.

کار کن وقتی که دیگران در حال آرزو کردنند.
صرفه جویی ک��ن وقتی که دیگ��ران در حال تلف 

کردنند.
گوش کن وقتی که دیگران در حال صحبت کردنند.

لبخند بزن وقتی که دیگران خشمگینند.

پافشاری کن وقتی که دیگران در حال رها کردنند.
و به خاطر داشته باش که موفقیت پیش رفتن است 

نه به نقطه پایان رسیدن !!!
رمز موفقیت گاز دادن است!!! 

سنجاق قفلی ها را دوست دارم. 
از همان کودکی دوست شان داشتم. 
نه اینکه حس نوستالژی باشند ها!  نه!

آنها بانی وصلند، اما خودشان بی وصل می مانند،
خم میشوند ؛

 ولی خم به ابرو نمی آورند. 
زنگ می زنند؛ کج می شوند ولی خودش��ان زنگار به دلت 

نمی زنند...
تیزند؛ یکرنگ؛ ساده و بی آالیش...

کاش هیچ وقت سنجاق زندگی گم نشود، 
همان سنجاقی که تو را به این زندگی وصلت می کند،

حسی که درون هر آدمی زنده است،
شاید حسی قشنگ باشد از یک دوست 

یک همراهی...
که به تو یادآوری کند امید و زندگی را،

 ش��اید آدم هایی باش��ند که ت��و را همراهی ک��رده اند تا 
بدین جا برسی، 

شاید حسی قدیمی که هروقت زنده می شود سرشار از شور 
و شوق می شوی...

 آدم ها همه س��نجاق هایی دارند که به زندگی وصل شان 
می کند،

حالی شان می کند که به این زندگی چقدر وابسته اند.

پانتومیم کاغذی
وسایل مورد نیاز: کاغذ به تعداد زوج، خودکار، 

تایمر.
تعداد نفرات: چهار نفر به باال.

نحوه ب�ازی: هرچند تا کاغذی ک��ه می خواهید 
بردارید و روی آنها مسخره ترین کلمه یا عبارتی 
را که به ذهن تان می رسد، بنویسید. یادتان باشد 
هیجان و خنده این ب��ازی کامال به خالقیت ذهن 
شما در انتخاب کلمه های بی خودی بستگی دارد. 
بعد همه این کلمه را داخل یک ظ��رف بریزید و 
مهمانان را به دو گروه تقسیم کنید. خودتان هم 
کاغذ وخودکار بردارید ت��ا امتیازبندی ها را انجام 
دهید. یک تایمر هم دم دس��ت تان داشته باشید 
و آن را روی یک دقیقه تنظی��م کنید. حاال وقت 

شروع بازی است!
تیم اول ی��ک برگه بی��رون می کش��ند و یکی از 

اعضای تیم دوم را انتخاب می کنند تا کلمه روی 
برگ��ه را ببیند. به مح��ض دیدن کلم��ه، تایمر را 
 فعال می کنید و از او می خواهید طی یک دقیقه 
س��رنخ های الزم را به تیمش بگوی��د. اگر تیم او 
توانست قبل از یک دقیقه کلمه یا عبارت درست 
را حدس بزند یک امتیاز می گیرد و اگر نتوانست 
تیم مقاب��ل یک امتی��از می گیرد. نس��خه اصلی 
 و کش��دار این بازی ب��ا۱00 کارت و کلمه انجام 
می شود، اما ش��ما می توانید این تعداد را به سایر 

اعداد زوج تغییر دهید.
 جرزنی: برای س��اختن عبارت ه��ای این بازی 
تخیل تان را ب��ه کار بیندازید و س��راغ چیزهایی 
 بروید ک��ه حدس زدن ش��ان به ج��ای تایم یک 
دقیقه ای، صبر ایوب می خواهد! در همین حین 
به عنوان ی��ک داور منصف از دی��دن قیافه های 

مبهوت بازیکن ها لذت ببرید.

زیبا وخواندنی  بازی های جالب در میهمانی های نوروزی

دسته گلی برای مادر دوستی خاله خرسه 

چون فردی ناک��س و ناجوانم��رد به مردی 
مهرب��ان و زورمند توهین کن��د و او ماجرا را 
نادیده گیرد و از آن دیار برود و مردم گویند: 
» فالنی از اینجا رفت و گفت: این س��رزمین 

ماندن ندارد. «
روزی شیری توی دره ای خوابیده بود و یک 
الشه گوسفند هم جلویش بود که نصف آن را 
خورده بود و نصفش مانده بود. روباهی از دور 
داشت می آمد که از الشه بخورد. شیر خودش 
را به خواب زد و گفت: » حاال که من خوردم 
و سیر شدم، بگذار او هم بیاد و بخورد. « روباه 
برای اینکه مطمئن بشود او خواب است یک 
روده برداشت و به دست و پای شیر بست، آن 
وقت ش��روع کرد به خوردن. خوب که س��یر 

شد، رفت.
ش��یر خواس��ت حرکت کند، اما آفتاب گرم 
روده را خشک و محکم کرده بود، هرچه کرد 
نتوانست حرکت کند، گفت: » رفتم ثواب کنم 
کباب شدم. « و همان طور خوابید تا موشی از 
سوراخ درآمد و شروع کرد به پاره کردن روده و 
بندبند روده را پاره کرد و رفت توی سوراخش.

در این وقت ش��یر حرکت کرد که برود. یک 
ش��یر دیگر او را دید و گفت: »کجا میروی؟« 
ش��یر اولی گفت: »میرم که از این سرزمین 
دور بش��م« رفیق او گفت: » چرا؟ چه بدی از 
ما دیدی؟ « شیر گفت: » جایی که روباه بیاد 
دست مرا ببندد و موشی دس��ت مرا باز کند 

دیگه تو این سرزمین ماندن نداره! «

ضرب المثل ) این سرزمین ماندن ندارد (

کاریکاتور )  بدون شرح  (

این چیه تو جیب
 کتت؟ شلوارت 

دو تا شده؟



15 روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى  شماره 1822  سه شنبه 18 اسفند 1394  28 جمادى االول 1437

ابالغ راى 
12/387 كالسه پرونده:916/94 شماره دادنامه:944-94/11/28 مرجع 
رسيدگى: شعبه 16 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: اصغر كريمى 
نشــانى زينبيه – دارك – كوى طالب – پ22 خواندگان: 1- محســن 
اســماعيلى 2- على اصغر حســينى هر دو به نشــانى مجهول المكان 
خواســته: تقاضاى رســيدگى و صدور حكم به محكوميت خواندگان 
به پرداخت مبلغ ده ميليون ريال به انضمام مطلق خســارات قانونى و 
هزينه دادرسى و خسارت تاخير در تاديه با عنايت به محتويات پرونده 
و نظريه مشورتى اعضا شورا ختم رســيدگى را اعالم و به شرح آتى 
مبادرت به صدور راى مينمايد. راى قاضى شورا: دعوى اصغر كريمى 
به طرفيت 1- محسن اســماعيلى 2- على اصغر حســينى به خواسته 
مطالبه مبلغ 10/000/000 ريال وجه چك به شماره 92/4/16-367399 
عهده بانك ســپه به انضمام مطلق خســارات قانونى، با توجه به بقاى 
اصول مستندات در يد خواهان و گواهى عدم پرداخت صادره از سوى 
بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه خواسته دارد و اينكه خوانده با توجه به ابالغ قانونى در 
جلسه رســيدگى حاضر نگرديده و اليحه دفاعيه اى به اين شعبه ارائه 
ننموده بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310و313 قانون تجارت 
و 198و519و522 قانون آيين دادرسى مدنى حكم بر محكوميت خوانده 
رديف اول به پرداخت مبلغ 10/000/000 ريال بابت اصل خواســته و 
435/000 ريال بابت هزينه دادرسى و همچنين خسارت تاخير و تاديه 
از تاريخ سررسيد تا تاريخ وصول كه محاسبه آن براساس نرخ اعالمى 
از ســوى بانك مركزى بر عهده اجراى احكام مى باشد هزينه نشر در 
آگهى تا زمان اجرا درحق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره 
غيابى و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شــعبه 
مى باشد و در خصوص خوانده رديف دوم با توجه به عدم ارائه دليل 
كافى مستند به بند 4 ماده 84 قانون آيين دادرسى مدنى قرار رد دعوى 
صادر و اعالم مى گردد. م الف:35012 شعبه 16 حقوقى مجتمع شماره 

دو شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ راى 

12/388 كالســه پرونده:94-990 شــماره دادنامه:94/12/5-1089 
مرجع رسيدگى: شعبه 24 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: ياسين 
شكراللهى نشانى اصفهان – سه راه آتشگاه – مبل طاها خوانده: فيرزوه 
زادهوش نشــانى مجهول المكان خواســته: مطالبه مبلغ پنجاه ميليون 
ريال وجه يك فقره چك بانضمام مطلق خســارات دادرســى و تاخير 
تاديه شعبه 24 شوراى حل اختالف اصفهان به تصدى امضاكننده زير 
تشكيل است پرونده كالسه 94-990 مفتوح است و تحت نظر مى باشد 
با مالحظه اوراق و محتويات پرونده شورا با استعانت از خداوند متعال 
به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مينمايد. راى شورا: راى شورا: 
در خصوص دعوى ياسين شــكراللهى به طرفيت فيروزه زادهوش به 
خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ريال بابت يك فقره چك به شماره 
9218/078394-12 مــورخ 94/4/25 به انضمام هزينه دادرســى و 
خســارت تاخير تاديه اولى به عنوان صادر كننــده و ثانوى به عنوان 
ظهرنويس به شرح دادخواست شورا با بررسى اوراق پرونده و استماع 
اظهارات طرفين و اينكه خواندگان در قبال دعوى مطروحه عليرغم ابالغ 
قانونى (درج در نشريه اصفهان امروز مورخ 94/10/20) دفاعى نداشته 

اند دعوى را ثابت تشــخيص و به استناد 198و515و522و519 قانون 
آيين دادرسى مدنى و مواد 313و310 قانون تجارت و راى وحدت رويه 
536 - 1369/7/10 هيات عمومى ديوانعالى كشور حكم به محكوميت 
تضامنى نامبردگان بــه پرداخت مبلغ پنجاه ميليــون ريال بابت اصل 
خواســته و همچنين هزينه دادرسى و هزينه نشــر آگهى و خسارت 
تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك 94/4/25 درحق خواهان صادر و 
اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در همين شعبه و ســپس ظرف 20 روز قابل تجديدنظر 
در محاكــم عمومى دادگســترى اصفهان مى باشــد.م الــف:35019 

شعبه 24 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ راى 

شــماره   94 /11 /28 -1558 /94 پرونــده: كالســه   12 /389
دادنامه:2130-94/11/29 مرجع رســيدگى: شــعبه 32 شوراى حل 
اختالف اصفهان خواهان: محســن حمزيى نشانى اصفهان – خ.معراج 
– روبروى ورزشــگاه خيبر – ايزوگام اطمينان وكيــل: حميد والى فر 
نشــانى اصفهان – خ.بزرگمهــر – روبروى بيمارســتان صدوقى – 
ســاختمان ميرداماد. طبقه سوم – شــماره17- دفتر وكالت خوانده: 
محمدرضا لطفى نسب نشانى مجهول المكان خواسته: مطالبه با عنايت 
به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتى اعضا شورا ختم رسيدگى 
را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صــدور راى مينمايد. راى قاضى 
شــورا: در خصوص دعوى آقاى محســن حمزيى بــه طرفيت آقاى 
محمدرضا لطفى نسب به خواسته مطالبه مبلغ 12/300/000 ريال وجه 
دو فقره چك به شماره هاى 1386/722797/13-93/4/10و186852-

93/4/11 بــه عهده بانك ملت بــه انضمام مطلق خســارات قانونى، با 
توجه به محتويــات پرونده و بقاى اصول مســتندات در يد خواهان و 
صدور گواهى هاى عدم پرداخت توســط بانك محــال عليه كه ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 
و اينكه خوانده على رغم ابالغ قانونى نشــر در جلسه حضور ندارد و 
هيچگونه اليحه و دفاعيات مســتند و محكمه پسندى در مقام اعتراض 
نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده لذا دعوى خواهان 
عليه خوانده ثابت به نظر مى رسد كه مستندا به مواد 313و314 قانون 
تجــارت و 198و515و519و522 قانــون آ.د.م حكــم بــر محكوميت 
خوانده به پرداخت مبلــغ 12/300/000 ريال بابت اصل خواســته و 
455/000 ريال بابت هزينه دادرســى و حق الوكالــه وكيل طبق تعرفه 
قانونى و خسارت تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد چكهاى موصوف 
(93/4/10و93/4/11) تا تاريخ اجراى حكــم درحق خواهان صادر و 
اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظــرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همين مرجــع و ظرف 20 روز پــس از آن قابل اعتراض 
در محاكــم محترم عمومى حقوقــى اصفهان ميباشــد. م الف:35028 

شعبه 32 حقوقى مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

12/390 آقاى حســين قنبرى قهريزجانى داراى شناســنامه شماره 
22 به شرح دادخواست به كالســة 694/94 از اين دادگاه درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان قربانعلى 
قنبرى قهريزجانى بشناســنامه 1 در تاريــخ 94/6/19 اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگــى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت 

به:1- يدالــه قنبــرى ش.ش 20 ت.ت 1339/12/5 (فرزند) 2- محمود 
قنبرى قهريزجانى ش.ش 7 ت.ت 1360/1/4 (فرزند) 3- اصغر قنبرى 
قهريزجانــى ش.ش 397 ت.ت 1357/5/20 (فرزنــد) 4- اكبــر قنبرى 
قهريزجانى ش.ش 16 ت.ت 1355/11/11 (فرزند) 5- حســين قنبرى 
قهريزجانــى ش.ش 22 ت.ت 1352/3/19 (فرزند) 6- حســن قنبرى 
قهريزجانــى ش.ش 15 ت.ت 1349/5/5 (فرزنــد) 7- محمــد قنبرى 
قهريزجانــى ش.ش 17 ت.ت 1342/2/24 (فرزنــد) 8- عفــت قنبرى 
قهريزجانى ش.ش 31 ت.ت 1345/8/12 (فرزنــد) 9- عصمت قنبرى 
قهريزجانى ش.ش 32 ت.ت 1336/12/8 (فرزند). اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر 
آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 

م الف:371 شوراى حل اختالف بخش كرون 
ابالغ 

شــماره   9410113640203094 نامــه: شــماره   12 /392
پرونده:9409983640201091 شماره بايگانى شعبه:941137 جناب 
آقايان 1- مهــرداد موذنى فرزند اكبر و 2- عبدالرضا مســلمى فرزند 
محمد بدينوســيله نظر به مجهول المكان بودن شــما باستناد ماده 73 
ق.آ.د.م بدينوسيله به شما ابالغ مى گردد دعوى خانم محبوبه شجاعى 
فرزند اله داد به طرفيت شما مبنى بر مطالبه وجه چك به كالسه بايگانى 
941137 در اين دادگاه ثبت و جهت مورخ 1395/07/25 ساعت 9/30 
صبح وقت رسيدگى تعيين گرديده اســت مراتب به شما ابالغ تا جهت 
اطالع از مفاد دادخواســت در اين دفتر حاضــر و ضمن اعالم آدرس 
دقيق محل سكونت خود و تحويل نســخه ثانى دادخواست و ضمايم 
از موضــوع مطلع و در موعد مقرر جهت رســيدگى حاضر شــويد.م 
الف:1322 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان(زرين شهر) 

ابالغ راى 
12/395 كالســه پرونده:94-300 شــماره دادنامه:94/10/17-948 
مرجــع رســيدگى: شــعبه 27 شــوراى حــل اختــالف اصفهــان 
خواهان:صندوق قرض الحســنه حضــرت محمد بــه مديريت احمد 
صابريان نشانى: اصفهان – خ.حكيم نظامى – جنب كوچه33 خوانده: 
معصومه شيخى نشــانى مجهول المكان خواســته: مطالبه بخشى از 
وجه چك شــماره 160352-94/1/19 به مبلــغ 25/160/000 ريال به 
انضمام مطلق خسارات قانونى و خســارت تاخير تاديه و هزينه نشر 
آگهى با عنايت بــه محتويات پرونــده و اخذ نظريه مشــورتى اعضا 
شورا ختم رســيدگى را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور راى 
مينمايد. راى قاضى شوراى حل اختالف: در خصوص دعوى صندوق 
قرض الحسنه حضرت محمد به مديريت احمد صابريان به طرفيت خانم 
معصومه شيخى به خواسته مطالبه مبلغ 25/160/000 ريال بخشى از 
وجه چك به شــماره 160352مورخ 94/1/19 به عهده بانك تجارت به 
انضمام مطلق خســارات قانونى، با توجه به محتويات پرونده و بقاى 
اصول مستندات در يد خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانك محال 
عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و اينكه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسيدگى 
حضور نداشــته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه پسندى 
در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده 

لذا دعوى خواهان عليه خوانده ثابت به نظر مى رسد كه به استناد مواد 
310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آيين دادرسى 
مدنى حكم به محكوميت خوانده به پرداخــت مبلغ 25/160/000 ريال 
بابت اصل خواسته و 175/000 ريال بابت هزينه دادرسى طبق تعرفه 
قانونى و خســارت تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف 
(94/1/19) تا تاريخ اجراى حكم و هزينه هاى نشر آگهى درحق خواهان 
صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف مهلت بيســت روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه مى باشد و پس از اتمام مهلت 
واخواهى ظرف بيست روز قابل تجديد نظرخواهى در محاكم عمومى 
حقوقى اصفهان ميباشد. شعبه 27 حقوقى مجتمع شماره دو شوراى 

حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

12/393 آقاى ابوالفضل امينى تيرانى داراى شناســنامه شماره 194 
بــه شــرح دادخواســت بــه كالســة 400/94 شــعبه اول حقوقى و 
حســبى شــوراى حل اختــالف تيــران ازاين شــورا درخواســت 
گواهى حصــر وراثت نمــوده و چنين توضيــح داده كه شــادروان 
زيــن العابديــن امينــى تيرانــى بشناســنامه 4222 در تاريــخ 
1394 اقامتــگاه دائمــى خــود بــدرود زندگــى گفتــه  /9 /17
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- ابوالفضل امينى تيرانى 
ش.ش 194 و 2- محمد امينى تيرانى ش.ش 280 و 3- على امينى تيرانى 
ش.ش 201 (به عنوان فرزندان ذكور متوفى) و 4- اشرف امينى ش.ش 
134 (به عنوان فرزند اناث متوفى) و 5- بى بى جان ايزدى تهرانى ش.ش 
1 (به عنوان همسر متوفى) و به غير از نامبردگان متوفى وارث ديگرى 
ندارد. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك 
نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد 
واال گواهى صادر خواهد شــد. م الف:370 شعبه اول حقوقى و حسبى 

شوراى حل اختالف تيران
حصر وراثت

12/396خانــم محبوبــه جعفريــان داراى شناســنامه شــماره 
3216 بــه شــرح دادخواســت بــه كالســة 644/94 از ايــن شــورا 
درخواســت گواهى حصــر وراثت نمــوده و چنين توضيــح داده كه 
شادروان عباس عابديان ريزى بشناسنامه 115 در تاريخ 94/12/07 
اقامتــگاه دائمــى خود بــدرود زندگــى گفتــه ورثــه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت بــه:1- حميد عابديــان ريــزى فرزند عباس 
ش.ش 1160244911 ت.ت 1372 صــادره از لنجان(پســر متوفــى) 
2- اميرحســين عابديان ريزى فرزند عبــاس ش.ش 1277565279 
ت.ت 1394 صــادره از اصفهان(پســر متوفــى) 3- هاجــر عابديان 
ريــزى فرزنــد عبــاس ش.ش 1160039100 ت.ت 1368 صــادره 
از لنجان(دختــر متوفــى) 4- محبوبــه جعفريــان فرزنــد محمــود 
ش.ش 3216 ت.ت 1357 صــادره از باغبهادران(همســر متوفــى) 
والغيــر. اينك بــا انجــام تشــريفات مقدماتــى درخواســت مزبور 
را در يــك نوبت آگهــى مى نمايــد تا هر كســى اعتراضــى دارد و يا 
وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه 
به شــورا تقديــم دارد واال گواهى صــادر خواهد شــد. م الف:1329

 توانگر – رئيس شعبه پانزدهم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان 

اخبار كوتاه

دست يك كودك 2/5ساله كه درون چرخ گوشت گرفتار شده بود، با تالش 
2 ساعته آتش نشانان اصفهانى از ميان تيغه هاى دستگاه خارج شد.

ــامانه ستاد فرماندهى  ــتان الزهرا (س) با س  48 ساعت گذشته از بيمارس
آتش نشانى اصفهان تماس گرفتند و براى رها كردن دست يك كودك 2/5 

ساله از ميان تيغه هاى چرخ گوشت، درخواست امدادرسانى كردند.
براساس اين گزارش، در حادثه مذكور، بى احتياطى يك خانواده بروجنى 
باعث شده بود كه دختربچه 2/5 ساله آنها، دست خود را داخل چرخ گوشت 

فرو برده و انگشتان خود را براى هميشه از دست بدهد.
ثمين پس از مجروح شدن، به بيمارستان شهركرد و از آنجا به بيمارستان 
ــيب هاى جدى تر نجات  ــان انتقال پيدا كرد تا از بروز آس الزهرا (س) اصفه
ــانى اصفهان، بالفاصله در محل  پيدا كند. گفتنى است، نيروهاى آتش نش
بيمارستان الزهرا (س) حاضر شدند و با تالشى 2 ساعته در اتاق عمل و برش 
كامل دستگاه، موفق شدند بدون آسيب به ساير بخش هاى دست كودك، 
ــام عمل جراحى  ــارج كنند و براى انج ــت خ آن را از ميان تيغه چرخ گوش

به كادر درمانى بيمارستان تحويل دهند.

ــتان فريدن گفت: قاتل زن 33 ساله اى كه با ضربات  فرمانده انتظامى شهرس
چاقوى همسرش از پا درآمده بود، قبل از خروج از شهر، دستگير شد.

ــهروندان  ــرهنگ رضا محمدى اظهار كرد: در پى تماس تلفنى يكى از ش  س
ــورد چاقو خوردگى  ــر انتقال يك م ــاى پليس110 مبنى ب با مركز فوريت ه
به اورژانس يكى از بيمارستان هاى شهر داران ماموران بالفاصله براى بررسى 

موضوع به محل اعزام شدند. 
ــدند  ــتان متوجه ش ــس از مراجعه به اورژانس بيمارس وى افزود: ماموران پ
فرد مجروح كه يك زن 33 ساله بوده بر اثر اصابت ضربات شديد چاقو به گردن، 

شكم و كمر و خونريزى زياد جان خود را از دست داده است.
ــتان فريدن تصريح كرد: پس از بررسى علمى قتل و  فرمانده انتظامى شهرس
ــرش،  ــديد خانوادگى و درگيرى قبلى مقتول با همس پى بردن به اختالف ش
دستگيرى همسر مقتول به عنوان مظنون اصلي قتل در دستور كار ماموران 
قرار گرفت. وى خاطرنشان كرد: با شناسايى فرد مظنون، ماموران به سرعت 

وارد عمل شدند و او را هنگام خروج از شهر دستگير كردند.
ــاره به اينكه قاتل، صراحتا به قتل همسرش به دليل  سرهنگ محمدى با اش
اختالفات خانوادگى اعتراف كرد، گفت: متهم پس از تشكيل پرونده براى سير 

مراحل قانونى به مراجع قضايى تحويل داده شد.

فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان از كشف بيش از 43 هزار عدد ترقه 
و مواد آتش زا و دستگيرى سه نفر خبر داد.

سرهنگ حسن ياردوستى اظهار كرد: با نزديك شدن به ايام چهارشنبه 
آخر سال، طرح مبارزه با فروشندگان و توزيع كنندگان مواد محترقه 
و آتش زاى غير مجاز و خطرناك به منظور پيشگيرى از بروز حوادث 

ناگوار به مرحله اجرا گذاشته شد.
ــتان « اصفهان » از  وى افزود: در اين طرح، ماموران انتظامى شهرس
ــن بازديد ها، بيش از 43  تعدادى واحد صنفى بازديد كردند كه در اي
هزار انواع ترقه، مواد محترقه و آتش زاى غير مجاز و خطرناك كشف 
شد. فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان تصريح كرد: در اين زمينه، 
سه فروشنده متخلف دستگير و پس از تشكيل پرونده به مرجع قضايى 
ــتى به والدين توصيه كرد: با افزايش نظارت  ــدند. ياردوس معرفى ش
ــال،  ــان خود در ايام پايانى س ــودكان و نوجوان ــار و عملكرد ك بر رفت
ــخ و ناگوار  ــروز حوادث تل ــورى، از ب ــب چهارشنبه س به خصوص ش
پيشگيرى كرده و در صورت مشاهده خريد و فروش اين مواد محترقه، 

پليس را از طريق شماره تلفن110 مطلع كنيد.

فردى كه در فضاي مجازي، اقدام به انتشار تصاوير و فيلم هاي خصوصي يكي از 
اقوام خود كرده و باعث هتك حيثيت او شده بود، توسط ماموران پليس فتاي 

اصفهان شناسايي و دستگير شد.
ــكايت يكي از شهروندان  ــهريارى اظهار كرد: در پى ش ــرهنگ غالمرضا ش س
ــخصي و خانوادگي او در يكي از شبكه هاي  مبني بر اينكه فيلم ها و تصاوير ش
ــي موضوع در دستور كار ماموران پليس  اجتماعي مجازي منتشر شده، بررس

فتا قرار گرفت.
ــري اقدامات تخصصي در فضاي مجازي، متهم كه از  وي افزود: با انجام يك س

اقوام نزديك شاكي بود، شناسايي و دستگير شد.
رييس مركز اطالع رسانى پليس استان اصفهان تصريح كرد: متهم در مواجهه 
ــرار و انگيزه خود را  ــابي اق ــتندات پليس، صراحتا به بزه انتس با مدارك و مس

انتقام جويي و هتك حيثيت شاكي به علت اختالفات خانوادگي عنوان كرد.
شهريارى تاكيد كرد: مراقب اطالعات شخصى و محرمانه خود باشيد و به هيچ 
ــار ديگران قرار ندهيد و حتي  عنوان، فيلم و تصاوير خصوصي خود را در اختي
به نزديك ترين اقوام خود نيز اعتماد نكنيد و اجازه فيلم برداري و عكس برداري 

از ميهماني ها و مجالس خصوصي خود را به ديگران ندهيد.

با تالش آتش نشانان اصفهانى؛

دست كودك 
از چرخ گوشت خارج شد

فرمانده انتظامى شهرستان « فريدن » :

قاتل قبل از خروج از شهر 
دستگير شد

فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان:

كشف مواد آتش زاى غيرمجاز 
در اصفهان

رييس مركز اطالع رسانى پليس استان اصفهان:

عامل هتك حيثيت شهروند 
اصفهانى، از اقوام نزديك وى بود

ــس در جريان  ــوران پلي ــال جارى مام دى ماه س
ــه نام هلما  ــاله اى ب مرگ مرموز دختر بچه 3/5س

در بيمارستان قوامين قرار گرفتند.
ــم دادسراى  ــعبه شش ــتا از ش  بازپرس مدير روس
ــت هلما  ــنيد سرنوش ــور جنايى تهران وقتى ش ام
ــتور داد تا تيمى  ــت دس ــوز بوده اس كوچولو مرم
ــران براى  ــس آگاهى ته ــوران اداره10 پلي از مام
ــتان مراجعه كنند.  ــه بيمارس ــات جنايى ب تحقيق
ــت و زمانى كه با  كارآگاهان ويژه قتل در گام نخس
بدن كبود جسد دختركوچولو رو برو شدند در اين 
مرحله فرضيه كودك آزارى پيش روى تيم تحقيق 

قرار گرفت. 
ــتان نيز اعالم كردند مردى به نام  پزشكان بيمارس
ــانده و  ــتان رس محمد اين دختر بچه را به بيمارس

سپس آنجا را ترك كرده و ديگر بازنگشته است.
ــى محمد و  ــراى ردياب ــس ها ب بدين ترتيب تجس
خانواده دخترك آغاز شد و در اين مرحله كارآگاهان 
از تيم پزشكى شنيدند كه علت مرگ هلما كوچولو 
ــربت متادون است. ماموران  ــيدن ش به خاطر نوش
خيلى زود موفق شدند پدرهلما و محمد را كه شوهر 
خاله اش است شناسايى كرده و فاش كنند دخترك 

از زمان تولد تراژدى تلخى داشته است.
تيم پليسى فاش كرد كه مادر هلما كوچولو به خاطر 
ــت و دختر  ترك اعتيادش در كمپى تحت نظر اس
ــر زن و باجناقش   ــدرش در كنار خواه كوچولو و پ
ــدر هلما در  ــد. پ ــى مى كنن ــد زندگ ــه نام محم ب
ــاعت 3 ظهر روز پيش  تحقيقات پليسى گفت: س
از تلخ ترين حادثه زندگى ام درخانه باجناقم خواب 
بودم و زمانى كه بيدار شدم ديدم جعبه داروها بهم 

ريخته است  و هلما حال خوبى ندارد، خاله هلما را 
صدا زدم و از او كمك خواستم.

ــد زنگ زد تا به خانه  وى افزود: خواهر زنم به محم
ــاند و در اين  ــتان برس ــا را به بيمارس بيايد و هلم
ــات دهيم. بدن  ــعى كرديم دخترم را نج مدت س
دخترم كبود شده بود و باجناقم هلما را به سرعت 
ــاند و با من تماس گرفت و گفت  به بيمارستان رس
ــتان برسانم و زمانى كه وارد  كه خودم را به بيمارس
ــدم متوجه مرگ دختر كوچولويم  ــتان ش بيمارس

شدم.
ــزود: خواهر زنم  ــه اف ــو در ادام ــا كوچول پدر هلم
به متادون اعتياد دارد و شيشه متادون نيز به خاطر 

ــت. ماموران در اين مرحله  همين در خانه بوده اس
پى بردند كه پدر هلما به خاطر پرداخت نكردن پول 
ــتان هلما در زمان تولدش گواهى والدت  بيمارس
ــتان نگرفته و شناسنامه اى  دخترش را از بيمارس

براى او به ثبت نرسيده است.
ــاه از ماجراى  ــت 2 م ــزارش، با گذش بنا به اين گ
ــتا  ــرس مدير روس ــو بازپ ــر كوچول ــرگ دخت م
ــتور  ــه 27 دس ــراى ناحي ــم دادس ــعبه شش از ش
ــا پرونده  ــرد ت ــا را صادر ك ــدر هلم ــتگيرى پ دس
ــهل انگارى و قصور در نگهدارى از  در خصوص س
ــى اين دخترك از جنبه عمومى جرم تحت بررس

 قرار گيرد.

اخبار

مرگ تلـخ دختر3ساله بر اثر نوشيـدن متـادون 

فرمانده انتظامي شهرستان شهرضا گفت: 22 تن برنج 
ــارد و100 ميليون  خارجى قاچاق به ارزش يك ميلي

ريال توقيف شد.
 سرهنگ حميد اميرخانى اظهار كرد: ماموران انتظامى 
ــهيد امامى  ــت و بازرسى ش ــتقر در ايستگاه ايس مس
شهرستان شهرضا هنگام كنترل خودروهاى عبورى 
ــدند و آن را  ــكوك ش ــتگاه تريلر ولوو مش به يك دس
ــى از اين خودرو،  ــد. وى افزود: در بازرس متوقف كردن
22 تن برنج خارجى قاچاق فاقد هرگونه مدارك مثبته 

گمركى كشف شد.
سرهنگ اميرخانى، ارزش اين محموله را يك ميليارد و 
100 ميليون ريال عنوان كرد و گفت: در اين خصوص، 
ــل قانونى  ــير مراح ــكيل و راننده براى س پرونده تش

به مراجع قضايى تحويل داده شد.
فرمانده انتظامي شهرستان شهرضا خاطرنشان كرد: 
نيروى انتظامى با قاچاقچيان كاال و مفسدان اقتصادى 
ــرد و اجازه فعاليت  ــى و قاطع خواهد ك برخورد قانون

به آنها نخواهد داد.

22 تن برنج قاچاق در اصفهان توقيف شد
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معرفى كتاب

ــتانى از « مجتبى رحماندوست » است  « اشك فوالد » مجموعه داس
ــت و در آن 16 داستان  ــارات « صرير » منتشرشده اس كه توسط انتش
كوتاه با زمينه هاى مختلف داستانى اعم ازموضوعات اجتماعى و دفاع 

مقدسى آمده است.
ــوالد »   ــك ف ــه درمجموعه « اش ــى ك ــاع مقدس ــاى دف ــتان ه داس
ــنده در ديدارهايى  است كه با  ــت برگرفته از تجربيات نويس آمده اس
ــت و موضوعات داستانى آن  ــهدا وجانبازان داشته اس خانواده هاى ش
ــت كه  اين خاطرات تاثيرات  الهام گرفته از خاطرات اين خانواده ها اس
ــز متاثر ــى جامعه را ني ــته و  حت ــن افراد گذاش ــر زندگى اي عميقى ب

كرده است.
عنوان « اشك فوالد » نيز برگرفته از يكى از داستان هاى اين مجموعه 
است كه خود نويسنده درباره اش عنوان مى كند كه آن را بيش از ديگر 

داستان ها دوست دارد.
 اثر ديگر ى كه از همين نويسنده است « سفرنامه حج » يا «سفرغريب» 
است كه در تاليف آن تالش نويسنده بر اين بوده است كه قلمى ساده و 

ساختار داستانى محكم را ارايه كند.
ــت ــتان 1361 پس ازگذش ــر تابس ــاز آن در اواخ ــه آغ ــن اثرك در اي

ــال و نيم از پيروزى انقالب اسالمى و در هياهوى تبليغات غرب   سه س
ــتاد روزبه طول مى كشد، نويسنده  عليه ايران، شروع شده است و هش

ــتان سفرهايى به اردن،  ضمن زيارت خانه خدا وعتبات عاليات عربس
ــر توضيح داده   ــا در اين اث ــته  و درباره آن ه ــوريه و تركيه نيز داش س

شده است.
ــذه، مزار  ــوك، رب ــه خيبر، تب ــه از قلع ــه و مدين ــفراز مك ــن س در اي
ــدن  ــه دي ــوريه و تركي ــهرهاى اردن، س ــدادى از ش ــوذر، تع اب

شده است كه شرح آن ها به طور مفصل در كتاب آمده است.
سفر نامه حج  كه با عنوان « سفرغريب » معروف است 23 سال بعد از 

تاليف، انتشار پيدا كرده است.
ــوره مهر  ــارات س ــط انتش اين كتاب در دو نوبت در 207 صفحه توس

به چاپ رسيده است.

اشك 
فوالد 

 

آشپزى

گوناگون

    

ــود، بايد ولرم باشد. دماى پايين  ــتفاده مى ش آبى كه از آن، براى تهيه خمير اس
ــال كرده و طعم و  ــرد يا داغ، مى تواند مايه خمير فورى را غيرفع يا باالى آب س
ــطح كار  عطر خمير را تغيير دهد. هنگام ورزدادن خمير، آرد را در حدى روى س
بپاشيد كه فقط مانع چسبيدن خمير به سطح كار و دستان تان شود. درصورت 

ــر كيفيت خود را  ــدار آرد خمير تغيير كرده و خمي افزودن بيش از حد آرد، مق
از دست مى دهد.

مدت زمان استراحت خمير را به دقت رعايت كنيد. درصورتى كه خمير را بيش 
ــت شده و قابليت شكل گرفتن را  از مدت زمان گفته شده استراحت دهيد، سس

از دست مى دهد. 
ــمت  ــط خمير قرار داده و به س ــمت وس هنگام بازكردن خمير، وردنه را در قس
لبه ها فشار دهيد، سپس وردنه را بلند كرده و مجددا اين كار را تكرار كنيد تا خمير 
ــپس منجمد كنيد. اين روش،  كامال باز شود. خمير را مى توانيد كمى پخته، س

باعث كاهش زمان پخت نهايى در هنگام استفاده از خمير مى شود.
 آماده سازى در مدت زمان طوالنى: 

ــتراحت دهيد تا حجم آن  ــب در يخچال اس بهتر است خمير را به مدت يك ش
ــال خارج كرده و  ــود. پس از طى مدت زمان مذكور، خمير را از يخچ دو برابرش

در آشپزخانه قرار دهيد تا به دماى محيط برسد.
 آماده سازى در مدت زمان كوتاه:

ــرده و روى  ــته ك ــه روغن آغش ــر را ب ــطح خمي ــى نداريد، س ــر فرصت كاف اگ
ــيده و  ــلفون كش ــپس روى آن را س ــد، س ــرار دهي ــده اى ق ــينى چرب ش س
ــم آن افزايش ــا حج ــد ت ــرار دهي ــاى محيط ق ــاعت در دم ــك س ــدت ي به م
ــده به مدت يك شب در  ــته باشيد خمير استراحت داده ش پيدا كند. توجه داش
ــط، افزايش حجم  ــده در دماى محي ــتر از خمير آماده ش يخچال، دو برابر بيش

پيدا  مى كند.

«كوله پشتى گردى» يك نوع گردشگرى اقتصادى و كم هزينه است كه 
جهانگرد با كم ترين هزينه و سبك ترين كوله پشتى، دنيا را مى گردد.

ــتى گردى يا « بك پكينگ » معموال تنهايى و يا در گروه هاى كوله پش
 2 يا 3 نفره شكل مى گيرد.

هر كوله پشت گردى يا بك پكر قبل از آغاز سفر درباره مسافرخانه هاى 
ــافرخانه يا هتلى  ــهر مورد نظرش تحقيق مى كند تا مس بين راهى و ش
مناسب را پيدا كند. مهم ترين نكته در اين نوع گردشگرى بستن سبك 
ــاندن چمدان چرخدار به دنبال  و راحت بار سفر است. اين نوع سفر كش
خود را نمى طلبد. امروزه وسايل بيشترى براى اين نوع سفر ساخته شده 
كه جهانگردان را راضى مى كند. در كوله پشتى گردى روى پاهاى خود 

حساب كنيد! زيرا در اين سفر به چالش كشيده مى شويد و قدرت بدنى، 
صبر و تحمل تان را محك مى زنيد.

ــتوران را زده  ــد رس ــد قي ــتر اوقات باي ــا بيش ــش هزينه ه ــراى كاه ب
به خواربارفروشى رفته و شام و نهارتان را خودتان تهيه كنيد.

در ادامه اگر اهل اين گونه سفرها هستيد بهترين مقصدهاى پيشنهادى 
را مى خوانيد:

ــواحل زيبا و  ــت كوله پشتگردهاست كه داراى س ــتين بهش  بالى نخس
ــتى و بلندى هايى مناسب اين نوع  ماسه اى،كوه هاى آتشفشانى و پس
ــاى ارزان قيمت پيدا ــافرخانه ه ــت. در بالى انواع مس ــگران اس گردش

مى شود.
ــاى هيجان انگيز و ارزان قيمت   چيانگ ماى در تايلند با انواع فعاليت ه

دومين مقصد گردشگران است.
ــت گردها را خالى نمى كند. در اين مقصد   آگره در هند جيب كوله پش
ــفرى ارزان قيمت  ــاج محل- س ــه هاى هند-ت ــاى جاذب عالوه بر تماش

خواهيد داشت.
 بازارهاى مراكش، كوچه و پس كوچه ها، محله هاى قديمى مناسب شما 

با كوله پشتى تان است.
 كوله پشتگردها، اغلب، آلبانى - واقع در جنوب شرقى اروپا - را جايگزين 

يونان مى كنند تا سفرى ارزان قيمت تر را تجربه كنند.

نكات تهيه 
خميـر پيتـزا

مقاصد توريستى يا
 بهشت كوله پشت گردها!

مهارت هاى زندگى
ــت؟  ــده اس ــما هم به يك نگرانى تبديل ش ــب عيد و خريد آن براى ش  آجيل ش
ــراى پذيرايى از مهمانان نوروزى به  احتماال اين روزها دغدغه خريد انواع آجيل ب

سراغ تان آمده است.
ــما بايد از يك نوع خاص از  ــت كه آيا فقط ش ــوالى كه به ذهن مى رسد اين اس س
آجيل را تهيه كنيد كه احتماال اين روزها قيمت آن ناپايدار است؟! يا اصال در ايام 
ــنتى از مهمانان تان پذيرايى كنيد؟! مطمئنا وقتى  عيد فقط بايد با آجيل هاى س
ــته باشيد جواب تمام سواالت باال چيزى  به ابتكار و كدبانويى خودتان ايمان داش

غيراز «نه»  است.
 « پسته، تخمه كدو، تخمه ژاپنى، مغز بادام، مغز فندق و بادام هندى نمك زده »؛ 
وقتى اسمى از آجيل مى آوريم فقط منظورمان حضور اين نوع مغزها كنار هم نيست. 
ــدام از انواع مختلف تركيبات آجيل ها،  هر چند متخصصين اين صنف براى هر ك
ــته بندى هايى هم كرده اند كه كدام  ــم هاى خاصى روى آنها گذاشته اند و دس اس

در كنار ساير مواد قرار بگيرد.
 اما خب هيچ كدام از اينها دليل نمى شود كه ما هم عينا از اين آجيل ها تهيه كنيم 
ــبك خودمان و  ــار بگذاريم، پس مى توانيم آجيل به س و خالقيت خودمان را كن

به اندازه جيب مان تهيه كنيم.
براى خريد آجيل شب عيد تعداد مهمان ها را حدس بزنيد

يك بار فهرست تمام كسانى را كه ممكن است به خانه شما بيايند را سرانگشتى 
ــه احتماالت  ــتر براى در نظر گرفتن هم ــماريد، به اضافه چند خانواده بيش بش
ممكن. حاال از فروشنده خشكبار  فروشى بخواهيد از مواد مورد نياز شما آنقدرى 

ــد  در اختيارتان بگذارد كه به اندازه پذيرايى كردن همين تعداد از افراد كافى باش
ــادى هزينه كرده ايد  ــما به اندازه خريد كنيد، نه زي نه چند برابر آن. زمانى كه ش
ــان  ــت دادن طعم و مزه ش ــت زمان و از دس ــواد اضافه آمده را بعد از گذش و نه م

دور ريخته ايد. ( ادامه دارد)

راهنماى خريد ميوه شب عيد
 و آجيل شب عيد (1)

« فقط يك زمان است كه اهميت دارد: اكنون! اين مهم ترين زمان است چون تنها 
زمانى است كه روى آن قدرت داريم. » — لئو تولستوى

ــد. » ــودش به زودى مى رس ــده فكر كنم. خ ــت نمى توانم به آين ــن هيچ وق « م
- آلبرت انيشتين

ــته غصه بخوريم و نه  ــت كه نه به خاطر گذش ــم و فكر اين اس « راز سالمت جس
ــمندانه و صادقانه در زمان حال زندگى  ــيم، بلكه هوش به خاطر آينده نگران باش

كنيم.» — بودا
ــال و اينكه چطور  ــته هاى زيادى درمورد زندگى كردن در زمان ح احتماال نوش

مى تواند كمك تان كند، خوانده ايد.
ــگفت آور زندگى كردن در زمان حال را براى تان  امروز مى خواهيم هفت فايده ش

عنوان كنيم. البته خيلى از اين فوايد به هم مرتبط هستند.
ــاده نيست. ممكن است درگير  قبول داريم زندگى كردن در زمان حال چندان س
گذشته و آينده شويد ولى هيچ اشكالى ندارد. فقط كافى است آن را تشخيص داده 
و خيلى زود خودتان را از آن بيرون بكشيد. همين باعث مى شود حال تان بهتر و  
آرام تر شود. در اين مورد هم مثل بقيه چيزها، ايده آل گرايى باعث ايجاد اضطراب 
ــعى كنيد كم كم خودتان را به اين سبك زندگى  ــود. پس س و خودخورى مى ش
كردن عادت دهيد و زياد سخت نگيريد. مهم اين است كه پشتكار داشته باشيد و 

به تدريج كمتر و كمتر به عادت هاى سابق تان برگرديد.
ــت كه همه  ــردن در زمان حال قرص جادويى نيس ــم بگوييم، زندگى ك اين را ه
مشكالت تان را برطرف كند. اين هم مثل ورزش منظم، به طرق مختلف به مرور 

كمك تان مى كند.
1. مهارت هاى اجتماعى تان را تقويت مى كند

ــت كه  ــن يكى از اولين چيزهايى اس ــروع به تجربه زمان حال كنيد، اي وقتى ش
ــا عصبى يا خجالتى  ــويد. اگر حس مى كنيد در برخورد با آدم ه متوجه اش مى ش

هستيد يا نمى دانيد چه بايد بگوييد، اين راهكار خوبى است.
ــته  وقتى در زمان حال زندگى كنيد، ذهن تان ديگر مملو از  اتفاقاتى كه در گذش
افتاده ( وقتى فالن چيز را گفت  منظورش چه بود؟ ) يا اتفاقاتى كه در آينده خواهد 
افتاد ( اگر فالن چيز را بگويم چه فكر خواهند كرد؟ ) نخواهد بود. خودآگاهى تان 

را كنار بگذاريد.
همين جا هستيد و توجه تان دقيقا روى فردى كه مقابل تان است و با او صحبت 

مى كنيد، متمركز مى شود.
ــى از نزديك ترين  ــرد يك ــود كنيد اين ف ــد وانم ــت ذهنى، باي در چنين وضعي

دوستان تان است و با آن چارچوب ذهنى با او حرف بزنيد.
وقتى با دوست صميمى تان هستيد مطمئنا به چيزى كه در آينده اتفاق مى افتد 
يا برداشت او از حرف تان فكر نمى كنيد. فقط از مكالمه تان لذت مى بريد و همان 

لحظه كه با او هستيد براى تان مهم است.
ــوش دادن تان را هم تقويت مى كند. عادت  زندگى كردن در زمان حال مهارت گ
بد فكر كردن به آينده و اينكه در جواب او چه بايد بگوييد را هم از بين مى برد. اين 
باعث مى شود روى حرف طرف تان بيشتر تمركز داشته و با زبان بدن تان انرژى اى 

بسيار مثبت به او منتقل كنيد كه بفهمد واقعا حرف هايش شنيده مى شود.
زندگى كردن در زمان حال تمركزتان را هم تقويت مى كند تا بتوانيد بهتر از پس 

ــدن حواس مى شود،  وقفه ها و چيزهايى در محيط پيرامون تان كه باعث پرت ش
برآييد.

2. خالقيت تان را باال مى برد
اگر نويسنده يا هنرمند هستيد يا كارهاى خالقانه ديگرى انجام مى دهيد، متوجه 
خواهيد شد كه وقتى زياد فكر نمى كنيد، ذهن تان بازتر مى شود و الهامات بيشترى 
ــويد كه ايده هايى نو بدون اينكه بدانيد  به سراغ تان مى آيد. وارد وضعيتى مى ش

چطور، به ذهن تان مى رسد.
اين مورد تقريبا شبيه به مورد اول است. از اين جهت كه وقتى مثال نويسنده هستيد 
و چيز مى نويسيد، اين شبيه به يك مكالمه است. وقتى در مكالمه  يا نوشته  حضور 
ــيد همه چيز خيلى بهتر از زمانى كه خيلى جلوتر از خودتان يا پشت  داشته باش
ــرتان را مى بينيد پيش خواهد رفت. با فكر كردن به گذشته و  آينده فقط موانع  س

ذهنى براى خودتان ايجاد مى كنيد كه خالقيت تان را نابود مى كند.
 3. كمك مى كند بيشتر قدردان زندگى تان باشيد

ــت كه ميزان  ــاى زندگى كردن در زمان حال اين اس يكى از بزرگ ترين مزيت ه
تمايل به تحليل كردن ها و برچسب  زدن ها به آدم ها و مسائل در شما كم مى شود. 

ديگر به اندازه گذشته قضاوت نخواهيد كرد.
ــى مى كنيد،  ــال زندگ ــى در زمان ح ــد ولى وقت ــان عجيب برس ــايد به نظرت ش
ــود. رنگ ها به نظرتان روشن تر  زندگى عادى براى تان جذاب تر و جالب تر مى ش
خواهد رسيد. سرزندگى بيشترى در گياهان، طبيعت و آدم ها مى بينيد. شگفتى 
همه تكنولوژى هاى ساخته دست بشر را بهتر درك مى كنيد و چيزهايى كه هميشه 

به نظرتان عادى و روزمره مى آيد، جالب مى شود.
مثل اين مى ماند كه با روشنى و كنجكاوى بيشترى به دنيا نگاه كنيد. انگار دوباره 

بچه شده ايد و دوست داريد همه چيز را كشف كنيد.
4. استرس تان را خالى مى كند

ــش و تمركز خاصى درون تان به وجود  وقتى در زمان حال زندگى مى كنيد، آرام
ــترس داشته ايد، يكى از بهترين  راه ها براى  مى آيد. اگر در طول يك روز عادى اس
ــت. اين تمرين  ايجاد اين آرامش درونى يك يا دو دقيقه تمرين تنفس عميق اس
ــن تان را هم  ــر دم و بازدم ها ذه ــد بلكه تمركز ب ــم تان را آرام مى كن نه تنها جس

از گذشته و آينده دور كرده و روى زمان حال متمركزتان مى كند.
5. نگرانى هاى تان را كمتر كرده و فكر كردن افراطى را از شما دور مى كند

اگر از آن دسته آدم هايى هستيد كه قبل از اينكه كارى انجام دهند، بيش از اندازه 
به همه چيز فكر مى كنند، زندگى كردن در زمان حال بهترين راه چاره براى اين 
ــت كه ديگر آن عادت فكر كردن  عادت تان خواهد بود. البته منظورمان اين نيس
ــت، همين كه لحظه اى به زمان حال بياييد براى تان خوب است.  را نخواهيد داش
ــه در آينده چه اتفاقى خواهد  مى تواند جلو نگرانى هاى غيرضرورى درمورد اينك
ــويد و در واقعيت ببينيد كه چه اتفاقى  ــود وارد عمل ش افتاد را بگيرد و باعث ش

خواهد افتاد.
6. روشنفكرترتان مى كند.

ــد. زندگى كردن در زمان حال برچسب هايى كه  شايد اين بهترين فايده آن باش
ــان را براى ديدن و  ــف مى زديد را برمى دارد و ديدت روى آدم ها و چيزهاى مختل
تجربه كردن چيزها بدون تفكرات قبلى تان باز مى كند. اين بزرگ ترين نقشى است 
ــردن خالقيت و مهارت هاى اجتماعى تان  كه زندگى كردن در زمان حال در باال ب
ــتيد به همه چيز نگاه كنيد. دارد. ديگر مى توانيد بدون موانع فكرى كه قبال داش
به خودتان هم آسان تر خواهيد گرفت و در عين حال مى بينيد كه نتايج بهترى هم 

از تالش هاى تان مى گيريد.
7. شوخ طبعى تان را بيشتر مى كند

وقتى وارد زمان حال مى شويد، متوجه خواهيد شد كه شوخ طبعى و بازيگوشى تان 
ــائل نگاه مى كنيد، ديگر به اندازه  ــود. وقتى از اين ديدگاه به مس هم بيشتر مى ش
ــيد. آن طرزفكر وسواسى از شما  ــخت و چالش انگيز به نظر نخواهند رس قبل س

دور خواهد شد.
انجام هيچ كارى بيش از اندازه راحت نخواهد شد ولى انجام خيلى از كارها راحت تر 
و لذت بخش تر مى شود. بچه ها معموال بيشتر از بزرگسال ها در زمان حال زندگى 
ــى  ــردن در زمان حال مى توانيد بازيگوش ــد و بازيگوش ترند. با زندگى ك مى كنن

كودكى را به خودتان برگردانيد.
2 راه براى زندگى كردن در زمان حال

ــه مى توانيد چند  ــردن در آن چند روش دارد ك ــال و زندگى ك آمدن به زمان ح
ــما موثرتر است. اينها سه مورد  مورد از آن را امتحان كنيد تا ببينيد كدام براى ش

از روش هاى محبوب ما هستند:
- روى تنفس تان تمركز كنيد: 

ــت  اين را باال هم ذكر كرديم. مقاالت مختلفى درمورد تكنيك تنفس عميق هس
ــت  ــتى كه مقابل تان اس ــه آن مراجعه كنيد. روى چيزهاى درس كه مى توانيد ب
ــتفاده كنيد. نگاهى به دوروبرتان بيندازيد. ببينيد  تمركز كنيد؛ از حواس تان اس
ــت و بى مشكل هستند. به صداهاى  چه چيزهايى اطراف تان وجود دارد كه درس
اطراف تان گوش كنيد. پارچه لباس هاى تان را لمس كنيد و روى حسى كه به شما 
مى دهد، تمركز كنيد. حتى مى توانيد روى نور آفتاب تابستانى يا باران پاييزى و 

حسى كه روى پوست تان ايجاد مى كند، تمركز كنيد.
- انرژى ديگران را دريافت كنيد: 

اگر كسى را مى شناسيد كه بيشتر از ديگران در زمان حال زندگى مى كند، انرژى او 
را بگيريد. اگر چنين كسى را نمى شناسيد، توصيه مى كنيم به سى دى هاى افرادى 
كه در اين رابطه حرف مى زنند، گوش كنيد. البته خواندن اين دست كتاب ها هم 

خوب است ولى گوش دادن حس بيشتر و بهترى ايجاد مى كند.

7 دليـل عـالى بـراى
اينكه در زمـان حال 

زنـدگى كنيد
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