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پیشنهاد سردبیر: 
رهبر کره شمالی را می کشیم

اخبار

در حاشیه

با مسئوالن

عکس روزيادداشت

علی الریجانی رییس و علی مطهری نایب رییس مجلس در حضور وزیر 
دفاع و در صحن علنی از نمایندگان آزاده و جانباز و همچنین از تعدادی 

از خانواده های شهدای حرم تجلیل کردند.

درس »رهبران کوچک« که در بخشــی از آن شــهید 
»حســین فهمیده« به دانش آموزان معرفی می شد از 
کتاب پایه ششم ابتدایی در سال تحصیلی جدید حذف 
شد. آموزش وپرورش در رابطه با حذف مطلب مربوط 
به معرفی شــهید فهمیده چه پاسخی دارد؟به گزارش 
تسنیم، حذف نام شــهید فهمیده از کتاب هدیه های 
آسمانی پایه ششم خبری بود که مایه تعجب بسیاری 

از افراد و صاحب نظران تعلیم و تربیت شد.
ســال های گذشــته درس پانزدهم کتاب هدیه های 
آســمانی پایه ششــم با عنوان »رهبران کوچک« به 
معرفی شــهدایی همچون حســین فهمیــده، بهنام 
محمدی، مهدی باکری، ابراهیم همت، عباس بابایی، 
حسن باقری، علی صیاد شیرازی و ... اختصاص داشت.

در این درس به چگونگــی آغاز جنگ میــان ایران و 
عراق اشاره شــده و آمده بود: روز 31 شهریور سال 59 
ارتش صدام با حمایت دولت های زورگو و مســتبد به 
کشــور ما حمله کرد. او می خواست سه روزه خود را به 
 تهران برساند و انقاب اســامی را نابود کند.به فرمان

 امام خمینــی )ره( جوانان زیادی به ســوی جبهه ها 
شــتافتند و در برابــر دشــمن ایســتادند.این درس 
همچنین بــه معرفی شــهید حســین فهمیــده به 

دانش آموزان می پرداخت .

»عبدا... بن زایــد« وزیر خارجه امارات طی ســخنانی 
در مجمع عمومی ســازمان ملل اعام کــرد که منطقه 
با درگیری هــای عدیده ای روبه رو اســت، بدون اینکه 
چشم اندازی برای حل مسئله فلســطین وجود داشته 

باشد.
وزیر خارجه امارات ادامه داد که پس از توافق هســته ای 
با ایران، تهران برخاف انتظار همواره موجب ناامنی در 
منطقه است. عبدا...بن زاید تاکید کرد که باید به دنبال 
راه حلی بــرای حل همه بحران هــا و مقابله با تحرکات 

تروریستی بود.
به گزارش اسکای نیوز، وی افزود: نباید تنها به مدیریت 
بحران های منطقه اکتفا نمود، بلکه بایــد با تاش، این 
بحران ها را حل کرد. وزیر خارجه امارات با تاکید بر اینکه 
ایران باید از ایفای نقش منفــی در منطقه اجتناب کند، 
افزود: برخاف انتظار پس از توافق هســته ای با ایران، 
 این کشــور همچنان موجب ناامنی در منطقه اســت.

 عبــدا... بن زاید گفــت: امــارات از ایران مــی خواهد 
 که داوطلبانه جزایر ســه گانــه را به امــارات بازگرداند 

در غیر این صورت به دادگاه بین المللی رجوع می کنیم.
به قول بنده خدایی، طــول تاریخ اماراتی هــا به اندازه 
درخت های چنار خیابان ولیعصر)عج( نیســت آن وقت 

ادعای مالکیت جزایر سه گانه را دارند!
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جزاير سه گانه را پس بدهید؛

توهمات جديد از نوع اماراتی! 
 بازگشت حماس 

به آغوش ايران
پرونده 

ياسین رسید
رییس دفتر سیاســی حمــاس دربــاره موضع این 
جنبش در قبال ایران و روابطش با این کشور تصریح 
کرد، حماس تاش کرد این روابط را براســاس توازن 

در بین ضروریات و اصول خود مدیریت کند.
رییس دفتر سیاســی جنبــش مقاومت اســامی 
»حماس« اعــام کرد کــه این جنبــش قصد دارد 
انتخابــات داخلی خود بــرای انتخــاب رییس دفتر 
سیاسی جدید را برگزار کند و وی رییس سابق دفتر 
سیاســی حماس خواهد شــد و رییس جدید دفتر 
سیاسی سال آینده انتخاب می شــود. خالد مشعل،  
رییس دفتر سیاســی حماس در نشســتی با مرکز 
پژوهش هــا و مطالعــات »الجزیره« کــه جمعی از 
شــخصیت های برجســته دیگر نیز حضور داشتند، 
خاطرنشان کرد: انتخابات برای گزینش رییس جدید 
دفتر سیاسی حماس، در ســال ۲۰1۷ برگزار خواهد 
شــد و در این انتخابات اعضای جدید دفتر سیاسی 

حماس هم انتخاب می شوند.
مشعل )۶۰ ســاله( از ســال 199۶ ریاســت دفتر 
سیاســی جنبش حماس را بر عهده دارد و در ســال 
۲۰1۲ با برگزاری انتخابات داخلی حماس، بار دیگر 
به عنوان رییس دفتر سیاســی این جنبش انتخاب 

شد.

موضوع شــیر خشــک آلــوده کذب محض اســت و 
متاسفانه یکسری رســانه ها به دروغ این جوسازی را 

انجام داده اند.
شعبانی وکیل مدافع یاســین رامین که این روزها در 
بازداشت به سر می برد، با بیان اینکه بحث شیر خشک 
آلوده عنوان شــکایت خــود هال احمر هم نیســت، 
گفت: موضوع شیر خشــک آلوده کذب محض است.

محمد شــعبانی در خصوص آخریــن وضعیت پرونده 
یاسین رامین گفت: یکســری اختاف حساب وجود 
دارد که باید به سرانجام برســد و در راستای شفافیت 
مسائل مالی یکســری مدارک از آلمان به ایران ارسال 

شده است.
وی با بیان اینکه در ادامه رسیدگی  ها نمایندگان هال 
احمر باید سفری به آلمان داشته باشند گفت: بخشی 
از مدارک قابل انتقال نیســت و نمایندگان هال احمر 
باید به  آلمان ســفر کــرده و نظر کارشناســی خود را 
تکمیل کنند. شــعبانی با بیان اینکه بحث شیر خشک 
آلوده عنوان شکایت خود هال احمر هم نیست گفت: 
موضوع شــیر خشــک آلوده کذب محض است.وکیل 
یاســین رامین در خصوص تامین وثیقــه موکل خود 
گفت: قرار وثیقه موکلم ۲9 میلیارد است که اگر پولدار 

شود می تواند آن را تامین کند.

بین الملل

وزیر دفاع کره جنوبی در جلسه پارلمان گفته است دولت 
ســئول برای دفع یک حمله فرضی از ســوی همسایه 
شمالی که ارتشــی با 1/۲میلیون نیرو دارد، نیاز به 5۰۰ 
هزار نیروی نظامی دارد. وزیر دفاع کــره جنوبی تهدید 
کرده اســت در صورتی که همســایه متخاصم شمالی 
در صدد حمله هســته ای به این کشور باشد طرح حمله 
»پیشدســتانه« برای از میان برداشــتن رهبران ارشد و 
اهداف حساس در کره شــمالی پیش از حمله هسته ای 
کره شمالی، از سوی نیروی های ویژه کره جنوبی به مورد 
اجرا در خواهد آمد.»هان مین کو « وزیر دفاع کره جنوبی 
این اظهارات را در جلســه ویژه پارلمان کره جنوبی برای 
بررسی آزمایش هســته ای اخیر کره شمالی بیان کرده 
است. اظهارات این مقام ارشد کره جنوبی شگفتی ناظران 
بین المللی را در پی داشته است. شبکه خبری سی ان ان 
آمریکا ایــن اظهارات را شــگفت  و  تعجــب آورخوانده 
است.»هان مین کو« در پاسخ به ســوالی درباره واکنش 
کره جنوبی در صورت اطاع و اطمینان از در پیش بودن 
یک حمله هسته ای از ســوی همسایه شمالی گفت: اگر 
برای ما روشن شود که دشــمن به  منظور حمله به ما از 
طریق موشک های هســته ای به حرکت درآمده است، 
»نیروهای ویژه« ما آماده اند پیــش از انجام این حمله ، 
چهره های کلیدی از جمله رهبر کره شــمالی و مناطق 

حساس و مهم این کشور را از بین ببرند.

پس از گذشــت یک ســال از فاجعه منا و کشــته شدن 
۷۴۷۷ زائــر، دولت عربســتان تمام اطاعــات مربوط 
به جان باختــگان آن فاجعه را که در وب ســایت وزارت 
بهداشت این کشــور قرار داشــت، از دســترس خارج 
کرده اســت. در وب ســایت وزارت بهداشــت عربستان 
که ســال پیش خود را تنها مرجع رســمی اعام اسامی 
جان باختگان معرفی کــرده بود، دیگــر هیچ اطاعاتی 
درباره فاجعه منا و کشته شــدن ۷۴۸۰ زائر وجود ندارد، 
تمام آمارهــای مربوطه حذف و دسترســی به اطاعات 
منا تنها به پیام ها و هشــدارهای پزشــکی محدود شده 
است. افشاگری های وزارت بهداشــت این کشور درباره 
فاجعه منا، در گذشــته معموال به صورت لحظه ای بود تا 
سهوی جلوه کند، این اطاعات بافاصله نیز از دسترس 
خارج می شد، اما اکنون پاســخ جست وجوی واژه منا در 

وب سایت این وزارتخانه، تنها یک صفحه سفید است!

وزير دفاع کره جنوبی: 

 رهبر کره شمالی را 
می کشیم

عربستان اطالعات فاجعه 
منا را پاک کرد

دو فوریت این طرح بــه دلیل آنکه کمتر از دو ســوم نمایندگان 
موافق بودند،  راي نیاورد. پــس از آن نوبت به راي گیري براي یک 
فوریت رسید که در این مرحله یک فوریت این طرح توانست راي 

موافق نمایندگان را جلب کند.
پیش از راي گیري در رابطه با فوریت طرح تشدید مبارزه با مفاسد 
اقتصادي در دستگاه قضایي و سازمان تعزیرات حکومتي، محمد 
دهقان به عنوان طراح، ولي داداشي و علیرضا محجوب، به عنوان 
مخالف دوفوریت طرح و همچنین هادي قوامي و کوچکي نژاد در 

قامت موافقان این طرح به بیان نظراتشان پرداختند.
محمد دهقان در ابتداي سخنانش از رییس مجلس خواست تا با 

توجه به حساسیت بحث، آرامشي را در مجلس برقرار کند.
دهقان: بايد اســامي قضات فاسد و رشوه بگیر اعالم 

شود
وي گفت: طرح تشــدید برخورد با افرادي که خداي نکرده دچار 
مفاســد در قوه قضاییه و ســازمان تعزیرات حکومتي مي شوند 
مطرح اســت.  قانون ما اختیارات بحقي به قوه قضاییه داده است 
و دستگاه قضایي مسئول پیشگیري از جرم و برخورد با مجرمان 
است. براساس قانون اساســي و با درایت مسئوالن قوه قضاییه ما 
شاهد پیشــرفت هاي بســیاري بوده ایم و تربیت قضات سالم از 
دستاوردهاي نظام است. این نماینده مجلس دهم با تاکید بر این 
نکته که واقعیت این است که دستگاه قضایي باید زینت نظام باشد 
و در تراز نظام جمهوري اسامي باشــد، گفت: ما این همه شهید 
و آزاده داده ایم براي اینکه یک نظام پاک و ســالم داشــته باشیم 
و همچنین  کســاني که به قوه قضاییه مراجعه مي کنند این قوه 
را مأمن خود قرار دهند و با چشــم اطمینان به قاضي که پشــت 

میز محکمه نشسته اســت نگاه کنند. متاســفانه معدود افرادی 
که لیاقت نداشــتند یا به عنوان یک انسان نتوانســتند در برابر 

وسوسه ها مقاومت کنند، براي قوه قضاییه مشکل ایجاد کردند.
طراح »طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادي در دستگاه قضایي 
و ســازمان تعزیرات حکومتي«، اظهار کرد: دو دیــدگاه در برابر 
این فســادها وجود دارد: اول اینکه اگر فسادي در گوشه ای از قوه 
قضاییه ایجاد شــد ما آن را کتمان کنیم که آبروی قوه نرود. این 
دیدگاه غلط است ما این همه قاضي سالم داریم، اگر در گوشه اي 
یک قاضي رشوه مي گیرد و فســاد مي کند باید با این برخورد و 
اسمش هم اعام شود.  در همین تابســتاني که گذشت تعدادي 
از مســئوالن قضایي خدمت رهبري بود که این مســائل مطرح 
شــد.رهبري گفتند اگر قاضي فســاد داشت او را شــاق بزنید، 
اسمش را اعام و از دســتگاه قضایي بیرون کنید، مردم اینگونه 
بیشتر اعتماد مي کنند. دهقان معتقد است که » اگر قاضي مشکل 
داشــت، او را  از یک شهر به شــهر دیگري مي فرستند  یا سمت 
دیگري می رود. اینکه بگوییم حاال  برو سمت سردفتري را بگیر، 
این نگاه قطعا مشکل ایجاد مي کند. یک عده اي هستند که قطعا 
آبروي نظام و قــوه قضاییه  را برده اند. همچنین آبروی ســازمان 
تعزیرات حکومتي را که نقش مهمي در مبــارزه با قاچاق و گران 
فروشي فروشي برعهده دارند را خدشــه دار کرده اند. ما نیازمند 
پاالیشي هستیم که افرادي که دچار فساد مي شوند با آنها برخود 

شود.«
وي افزود: ما در بندهایــي خواهان تشــدید مجازات، انفصال از 
خدمت در سمت هاي حکومتي و اعام اسامي قضات و افراد فاسد 
در دستگاه قضایي هســتیم. بزرگي مي فرماید اگر مردم بیایند 

پشت میز محکمه ببیند که قاضي مشکل دار به دلیل فساد برکنار 
شده است، بیشتر اعتماد مي کنند تا اینکه ببینند این قاضي فاسد 
سر کار خود هست. ضمن تاکید مجدد بر این موضوع که ما قضات 
پاک دســت بســیاري داریم، خواهش مي کنم به دو فوریت راي 

بدهید.
قوامي: با تبعید قاضي فاسد، فساد را شیوع مي دهیم

قوامي نماینده اي بود که در قامت موافــق این طرح گفت: دلیل 
دو فوریتي بودن این طرح این است که بحث فوت فرصت مطرح 
است. مسائل زیادي را در بحث مفاسد اقتصادي داریم که در واقع 
منتوع شده است، یک بخشي مربوط به قوه قضاییه است؛  البته این 
براي حمایت از قضات پاکدامني است که ما مي خواهیم از محیط 

کاري آنها صیانت کنیم.
این نماینده مجلس دهم اظهار کرد: براي آنکه به اعتماد عمومي 
آســیب نزنیم باید حتما محیط پیراموني ایــن فضایي که در آن 
خدمت مي شود را پاکســازي کنیم. قوه قضاییه  نماد است و اگر 
کوچک ترین تخلفي رخ داد باید منعکس و قاطع هم برخود شود. 
اینکه امروز ما متاسفانه در بحث مفاســد اقتصادي در زمان هاي 
مختلف علي رغــم برخوردهایي که مي شــود باز هــم تخلفات 
متعددي را شــاهد هستیم نشــان مي دهد که مشکاتي داریم. 
وي معتقد است :»این بحث کمک مي کند به اینکه اگر کسي در 
دستگاه قضایي تخلفي انجام داد، این تخلف قابل بخشش نباشد. 
بحث ایجاد سازمان موازي نیست. در حال حاضر اگر قاضي دچار 
مشکلي بود او را به جاي دیگري تبعید مي کنند، این یعني داریم 
فساد را شــیوع مي دهیم. وقتي بینند که فســادي قابل گذشت 

نیست، باقي قسمت ها حساب کار دستشان مي آید.«
محجوب:هرچه بگندد نمکش مي زنند، واي به روزي 

که بگندد نمك
مخالف بعدي، علیرضا محجوب بود کــه در این رابطه اظهار کرد: 
در این زمان باید در مــورد اینکه چه زیان هایــي در مورد فوت 
فرصت وجود دارد حرف زده شود ما چیزي در این رابطه از طراح 
و موافق محترم نشــنیدیم . اینکه مي گویند مهم است، خب همه 
مسائلي که در مجلس مطرح مي شــود مهم است. این چه مدل 
قانون نویسي است، شما مي خواهید قاضي را از فساد که پیچیده 
و نهان است، کنار بگذارید، این کار تبلیغي مي شود.وي در ادامه با 
تاکید بر این موضوع که کمیسیون قضایي باید همه ابعاد این طرح 
را ببیند، گفت:  اینکه شما بخواهید از کمیسیون قضایي عبور کنید 
درست نیســت. کمیســیون تخصصي وجود دارد، این هم  بحث 
تخصصي است. االن وقتي مي گوییم دو فوریت یعني خیلي خیلي 
مهم، این جا ما مي خواهیم قانون بنویسیم و مجازات کنیم کساني 
که باید مجرمان را مجازات کنند.»هر چه بگندد، نمکش مي زنند، 
واي به روزي که بگندد نمک.« مــا راجع به این موضوع حرف مي 

زنیم که نمکي که گندیده است را چه کنیم؟
کوچکي نژاد آخرین موافق این طرح نیــز گفت: مخالفین بحثي 
 روي ایــن طرح که از طرح هاي مهم کشــور اســت نداشــتند،

  امــروز بحث مفاســد اقتصــادي یکــي از دغدغه هــاي اصلي 
 رهبري و مردم کشــور اســت. ما بــراي آنکه اعتمــاد عمومي

 را که سرمایه بزرگ مردم کشور است،  به مردم بازگردانیم، باید به 
این موضوع بپردازیم.

در حال حاضر 
اگر قاضي دچار 

مشکلي بود او را به 
جاي ديگري تبعید 
مي کنند، اين يعني 

داريم فساد را شیوع 
مي دهیم

پای »قاضی فاسد« به صحن علنی باز شد؛

وای به روزی که بگندد نمک ...

مبارزه با فساد در دستگاه قضايی، موضوعی بود که روز گذشته در صحن علنی مجلس در قالب يك طرح دوفوريتی مورد بحث و 
بررسی قرار گرفت.

علی مطهری با چفیه در مجلس

سردار دهقان-
وزير دفاع

آيت ا...مرتضی مقتدايی -
 عضو جامعه مدرسین

آيت ا... محمدی گلپايگانی-
ريیس دفتر رهبر انقالب

ما امروز در حــوزه تولید 
زمینــه  در  موشــک، 
کــروز،  موشــک های 
موشــک های بالســتیک 
ســوخت جامد و مایع در 
ساخت  موشک های  زمینه 
پدافندی، حــدی از توان 
تولیدی داریم  به لحاظ  را 
و حدی از توان را به لحاظ 
تحقیقاتی و طراحی داریم 

که قادریم هر بردی، هر دقتی و هر میــزان تخریبی را با هر دقت 
اصابتی طراحی و اجرایی کنیم.

امروز موشــک های برد بلند ما با دقت های زیــر 1۰ متر می تواند 
اهداف متخاصم را مورد هدف قرار دهد.

موضوع انتخابات ریاست 
جمهــوری در جامعــه 
مطرح  هنوز  مدرســین 
نشــده اســت. اول باید 
بحــث و نظــرات جمع 
شــود اما وقتــی هنوز 
هیچ بحثی نشــده است، 
 نمــی توان پیــش بینی

کرد.
بــه احتمال قــوی برای 
دعوت مردم به مشارکت 

در انتخابات بیانیه می دهد؛ اما اینکــه نامزد تعیین و معرفی کند 
هنوز بحثی نشده است.

اگر دشــمنان خونخوار و 
قســم خورده این کشــور 
درصدی احتمال پیروزی 
درنگ  لحظه ای  می دادند 
نمی کردنــد؛ امــا یکی از 
آن  اصلی تریــن دالیــل 
منظره زیبایی بــود که از 
صفحه تلویزیون ها پخش 
شد و سربازان آمریکایی را 
دیدید که در خلیج فارس 

چطور زانو زدند و توســط نیروهای ما دستگیر شــدند و این کم 
چیزی نبود و هنوز داغش بر دلشان است.

آيت ا...حائری شیرازی-
عضو مجلس خبرگان

فاجعه منا، ســبب شد تا 
مظلومیت مســلمانان به 
جهانیــان اثبات شــده و 
شمشیر آهنین جمهوری 
اسامی را علیه آل سعود 
و دشــمنان تیزتــر کند. 
جنگ  کــه  همان گونــه 
33 لبنــان را در برابــر 
 دنیــا ســربلند و نیرومند 

ساخت.
بزرگ دیدن دشمن جایز نیســت زیرا اقدامات ایران علیه آمریکا 
همچون گرفتن سفارتخانه ســبب ذلت آن در دنیا شد و خداوند 

متعال همچنان از ایران اسامی حمایت می کند.

دبیرکل جامعه اسامی مهندسین با تاکید بر اینکه به دنبال اجماع اصولگرایان 
برای انتخابات آتی هستیم، گفت: احمدی نژاد به دالیلی برای ورود به انتخابات 

منع شد.
 محمدرضــا باهنــر در نشســت ماهانــه جامعه مهندســین طی ســخنانی

افزود: سیاســت کلی ما برای انتخابات بررســی کلی اســت و هیچ گزینه ای 
 را از روحانی گرفتــه تا تمام کســانی که در مظــان کاندیداتوری هســتند،

رد نمی کنیم.
وی اظهارکــرد: احمدی نژاد کــه از مظنه هــای قوی ریاســت جمهوری بود 
به دالیلی برای ورود به انتخابات منع شــد، تمام تاش خــود را می کنیم که 

اصولگرایان به اجماع و جمع بندی برسند.
باهنر تاکید کــرد: به دنبال کاندیدایــی کارآمد و محبوب و معقول هســتیم، 
همچنین برای انتخابات شــورای  شهر ســعی داریم زودتر به وحدت و نتیجه 

برسیم.

حجت االسام و المسلمین حســن روحانی روز گذشــته در دیدار »موتوری جاستین 
ادناهون« گفت: کنیا از کشــورهای دوســت  جمهوری اســامی ایران در آفریقاست و 
شرایط پس از برجام و لغو تحریم ها، زمینه را برای توسعه همکاری های دو کشور  بیش 
از پیش فراهم کرده اســت.  روحانی به توانمندی های جمهوری اسامی ایران در حوزه 
خدمات فنی و مهندسی اشــاره کرد و با بیان اینکه تهران آماده است  در اجرا و پیشبرد 
طرح های کنیا در ارتباط با نیرو، راهســازی، سدســازی و حوزه های انرژی مشارکت 
کند، گفت: دولت  کنیا می تواند با فراهم کردن تسهیات الزم، شرایط را برای حضور و 

سرمایه گذاری شرکت های بخش خصوصی ایران هموارتر  سازد. 
رییس جمهوری همچنین تقویت ارتباط مراکز دانشگاهی ، علمی و فناوری ایران و کنیا 
در کنار گردشگری را ضروری خواند و  گفت: پارلمان ها و تقویت بیشتر ارتباط میان دو 
ملت ، می تواند روابط دو کشور را بیش از پیش مستحکم سازد.  روحانی همچنین گفت: 
ایران و کنیا درحوزه مبارزه با تروریسم نیز می توانند با یکدیگر و در سطوح منطقه ای و 

بین المللی همکاری کنند. 

وکیل مدافع علی اکبر جوانفکر از ارســال پرونده موکلش به دادگاه تجدیدنظر 
خبر داد.

 قهرمان شــجاعی در خصوص آخرین وضعیت پرونده شــکایت دادســتانی از 
علی اکبر جوانفکر گفت: بر اســاس اعتراضــی که به حکم صادره داشــتیم، 

خواهان بررسی مجدد شدیم.
وی افزود: این هفته پرونده موکلم به دادگاه تجدید نظر ارســال شد ولی هنوز 
تعیین شعبه نشــده اســت. وکیل مدافع علی اکبر جوانفکر تصریح کرد: این 
هفته برای پرونده مذکور تعیین شعبه می شود. هفتم دی سال گذشته بود که 
دادگاه رسیدگی به پرونده جوانفکر با شکایت دادستانی تهران به اتهام تمرد در 
برابر ماموران قضایی و انتظامی در شــعبه 1۰5۷ دادگاه کارکنان دولت برگزار 

شد. 
پس از برگزاری جلســات دادگاه، 3۰ خرداد ماه بود که دادگاه پس از بررســی 

پرونده و دفاعیات، جوانفکر را به 91 روز حبس تعزیری محکوم کرد.

باهنر:

  احمدی نژاد برای حضور در انتخابات 
»نهی« شد

روحانی:

  گسترش روابط با آفريقا 
از اصول سیاست خارجی ايران است

وکیل مدافع علی اکبر جوانفکر:

پرونده جوانفکر 
به دادگاه تجديدنظر رفت
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واکنشيادداشت
پیشنهاد سردبیر:

؟؟؟

رییس اســبق اتاق بازرگانــی اصفهان گفــت: دولت برای 
حمایت از صنایع دســتی داخل و شکوفایی اقتصاد آن، باید 

تعرفه باالیی را برای واردات این محصوالت درنظر بگیرد.
رســول رنجبران، طی گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایمنا 
درخصوص جایگاه صنایع دســتی در اقتصاد استان، اظهار 
داشــت: صنایع دســتی یکی از بخش های مهــم اقتصاد 
در تمام کشــورها به شــمار مــی رود که نقش بســزایی 
در اشــتغال زایی، درآمدزایــی و بخصــوص جذابیت های 

گردشگری یک منطقه دارد.
رییس اسبق اتاق بازرگانی اصفهان، به سابقه دیرینه صنایع 

دستی در کشــور و استان اصفهان اشــاره کرد و افزود: طی 
سال های گذشته، پیش از اینکه دچار بازارزدگی و واردات 
محصوالت بنجل چینی به بازار شویم، صنایع دستی نقش 

مهمی در اقتصاد اصفهان داشت.
وی تاکید کرد: متاســفانه امروزه با وجود پتانســیل صنایع 
دستی اصفهان، واردات بی رویه و جنس های بنجل چینی، 
بازار مــا را تحت تاثیر قرار داده اســت که ایــن معضل، به 

مشکالت تعرفه ای کشور برمی گردد.
رنجبران تصریح کرد: دولت برای حمایت از صنایع دســتی 
داخل و شــکوفایی اقتصاد آن، باید تعرفــه باالیی را برای 

واردات این محصوالت درنظر بگیرد. وی افزود: به طور قطع 
برای افزایش اشــتغال در بخش صنایع دســتی، دولت باید 
به نحو مطلوب از مقوله نظام تعرفه ای اســتفاده کند.عضو 
اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه اصفهان یکی از 10 شهر 
برتر دنیا در بخش گردشگری اســت، ادامه داد: به طور قطع 
آثار تاریخی اصفهان جاذب گردشگران است و به دنبال آن 
بسیاری از گردشــگران، مجذوب بازارها و از طریق صنایع 
دستی، با آثار هنری و فرهنگی ما آشنا می شوند. وی افزود: 
در این فضا درســت نیست که گردشــگران به جای صنایع 
دستی اصفهان، شاهد صنایع دستی خارجی در بازار باشند.

رنجبران تاکید کرد: برای رونق صنایع دستی اصفهان باید از 
هنرمندان این رشته حمایت کرد تا شاهد نوآوری های آنها 

در رسته های مختلف باشیم.

پژو ۲0۸ محصول تازه وارد ایران خودرو اســت که قرار اســت 
به زودي در این کارخانه به تولید انبوه برسد.

عضو اتاق بازرگانی اصفهان:

دولت، تعرفه واردات صنايع دستی را افزايش دهد

ســخنگوی انجمن لوازم خانگی، کارت اعتباری خرید 
کاالی عام را به زیان تولید و اشــتغال کشــور دانست 
و گفت: دولت تمایلی به اجــرای کارت اعتباری خرید 

کاالی ایرانی ندارد.
حمیدرضــا غزنوی در نشســتی خبری، با اشــاره به 
رونمایی از طرح خروج از رکود دولت در ۲۵ مهرســال 
گذشته، گفت: بانک مرکزی در 1۹ دی سال گذشته، 
مصوبــه اجــرای طــرح کارت اعتباری کاال با ســود 
1۲درصدی و بازپرداخت 1۲ماهه اقساط را ابالغ کرد 
که طبق توافق با وزیر صنعت، معــدن و تجارت، قرار 
بود این طرح، مشمول کارمندان دولت، بازنشستگان 
کشوری و لشکری و بیمه شــدگان باشد؛ اما در نهایت 
فقط بازنشستگان و کارکنان آموزش و پرورش را دربر 

گرفت.
غزنوی با بیان اینکه در شــهریور امسال توافق شد که 
اجرای این طرح تا ۳ ماه یعنی تــا پایان آذرماه تمدید 
شود؛ اما هنوز تمدید طرح به بانک ها ابالغ نشده است، 
اظهار داشت: اواخر هفته گذشــته اجرای طرح کارت 
عام اعالم شــد؛ اما هنوز طــرح کارت اعتباری خرید 
کاالی ایرانی به جایی نرسیده است. همچنین تا مدتی 
دیگر، ماه محرم و صفر فرا می رســد که عمال رکود در 
این بازار به وجود می آید و در این ماه ها مردم به خرید 
نمی روند. وی با اشــاره به اینکه یــک درصد از کارت 
اعتباری در دوره گذشته جذب بخش تولید شد، اظهار 
داشــت: بانک مرکزی در اجرای طرح کارت اعتباری 
کاال طوری عمــل کرد که بــرای تولیدکنندگان فقط 
موجب ضرر بود؛ زیرا خریداران را در یک رکود ۶ ماهه 
فرو برد؛ درحالی که آنها منتظر ابالغ این کارت بودند. 
سخنگوی انجمن لوازم خانگی، با اعالم اینکه 11هزار 
فروشگاه لوازم خانگی و حدود ۲هزار موسسه خدمات 
پس از فــروش در این بخش فعالیــت دارند، گفت: در 
اجرای طرح کارت اعتباری کاال ۴۵ واحد تولیدکننده 
حضور داشتند که جزو بزرگ ترین و بهترین واحدهای 
تولید لوازم خانگی محســوب می شــوند؛ اما با اجرای 
نادرســت طرح اعتباری کاال متضرر شــدند. غزنوی 
ادامــه داد: درحال حاضر تولید برخــی کارخانه های 
لوازم خانگی به اندازه یک چهارم تولید سال ۹1 است 
و طرح کارت عام ۵0میلیون تومانی در شــرایطی قرار 
است اجرا شــود که انبارها پر از کاالی وارداتی است و 

در واقع به فروش کاالی خارجی کمک می کند.

سخنگوی انجمن لوازم خانگی عنوان کرد:

 کارت اعتباری خريد
به نفع واردات است

ويژه

به گزارش خبرگزاری تســنیم از اصفهان، مراســم تودیع و 
معارفه سرپرست جدید اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
اســتان اصفهان، ســوم مهرماه، با حضور جمشید تقی زاده 
معاون امور حقوقی، مجلس و استان های وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، محمدعلی طرفه معاون عمرانی اســتاندار 
اصفهان، فضل ا... کفیــل فرماندار، جمعی از مســئوالن و 
مدیران کل استان اصفهان و نمایندگان تشکل های کارگری 
و کارفرمایی اســتان اصفهان برگزار شــد. در این مراسم، 
محســن نیرومند به عنوان سرپرست جدید اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان، معرفــی و از زحمات 

غالمعلی قادری، مدیرکل سابق این اداره کل تقدیر شد.
دولت از کارگران حمايت کند

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی اســتان 
اصفهان، در این مراســم با بیان اینکه حــدود یک میلیون 
کارگر در اســتان اصفهان در حال فعالیت هســتند، بیان 
کرد: جوانان کارگر در شرایط کنونی با ناامنی شغلی رو به رو 
هســتند و کارخانه ها و کارفرمایان در سراسر استان، توان 
پرداخت حقوق کارگران را ندارند و الزم اســت دولت، برای 
پرداخت حقــوق کارگــران، از بســته  های حمایتی که در 
اختیار دارد، اســتفاده کرده وبه این ترتیب، از کارفرمایان 

حمایــت کنــد. عبدالوهاب ســهل آبادی افــزود: مدیران 
کشــوری با شــرایط بحرانی در حوزه اقتصاد، کار و تولید 
رو به رو هســتند و با باال رفتن هزینه هــای زندگی، حقوق 
کنونی، مناســب زندگی کارگران نیســت و قشر کارگری 
تنها قشری است که صدایش به هیچ جا نمی رسد؛ بنابراین 
 مسئوالن کشــوری باید از این قشــر حمایت الزم را داشته 

باشند.
وی با تقدیر از انتخاب سرپرســت جدیــد اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی اســتان، درخصوص بدنــه جامعه کار 
و تولید چنین گفت: ســتاد تســهیل و رفع موانــع تولید، 
شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و ستاد اقتصاد 
مقاومتی، در استان فعال بوده و سرپرست اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان، باید موقعیت استان را از 

شرایط بحرانی خارج کند.
 برطرف شــدن مشــکالت جامعه کار و تولید 

اصفهان، نیازمند حمايت مديران ملی
معــاون عمرانی اســتاندار اصفهــان بعدازظهــر امروز در 
این مراســم اظهار داشــت: اســتان اصفهان از نظر جایگاه 
سرمایه گذاری و فعالیت های صنعتی جایگاه ویژه ای دارد و 
نیروی انسانی و کیفیت کار، این استان را به استانی برتر در 

سطح ملی تبدیل کرده است.
محمدعلی طرفه، جایگاه اســتان اصفهان در بخش صنعت 
را ملی و فرامنطقه ای دانست و افزود: پرداختن به معضالت 
و چالش  های صنعت و جامعه کار اســتان، یکی از مســائل 
مستمر استان اصفهان اســت که همواره در دستور کار قرار 
دارد؛ اما برطرف شدن برخی از مسائل این حوزه در استان، 

نیازمند حمایت مدیریت ملی است.
وی ارتباط های بین  بخشــی ایجاد شده توســط اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان را بسیار مناسب 
دانســت و گفت: بخش خصوصــی در فعالیت های عمرانی 
و اقتصادی اســتان نقــش چشــمگیری دارد و ۸۳درصد 
از پروژه هــای افتتاح شــده در هفته دولت، توســط بخش 

خصوصی به بهره برداری رسیده است.
صــادرات 200 میلیون دالری بخــش تعاون در 

اصفهان
مدیرکل ســابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
در این مراســم با اشــاره به رشد شــاخص های عملکردی 
اداره کل تعــاون کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان در ۵ 
ســال اخیر بیان کرد: با تجمیع وزارتخانه ها و تبدیل آن به 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعــی، اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی استان اصفهان با تشکیل کارگروه هایی، یک 
چارت ســازمانی را تنظیم کرد که به عنوان الگو برای سایر 

استان ها توسط وزارتخانه ارسال شد.
غالمعلی قادری بیان کرد: در 1۶ سال گذشته ۲00میلیون 
دالر، میزان صادرات بخش تعاون اســتان اصفهان بوده که 
17۵میلیون دالر آن، مربوط به ۵ ســال اخیر اســت. وی با 
اشاره به باال بودن نرخ بیکاری اســتان اصفهان از میانگین 
کشــوری گفت: تعیین تکلیف تعاونی های غیرفعال، توجه 
به ایمنــی در محیــط کار، مدیریت و کنتــرل واحدهای 
مشــکل دار، برگزاری نخستین کنگره شــهدای کار استان 
اصفهان، افزایــش 700درصــدی تســهیالت کارگری و 
برگزاری یــک میلیون نفر-ســاعت دوره آموزشــی ملی، 
بین المللی و منطقه ای، از جمله اقدامات ۵ ســاله اداره کل 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
قادری بیـان کرد: توسعـه زیرساخت های ورزشی، نوسازی 
و بهســـازی سالن های ورزشی بهارستان و چهارباغ باال با 
هزینه ۲/۵میلیارد تومان، اجرای طرح پیشــگیری از اعتیاد 
در محیط کار و کارگری و معرفی 1۶7هزار نفر توسط دفاتر 
مشاوره شــغلی، از دیگر اقدامات اداره کل تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی استان اصفهان در ۵سال اخیر است.
به گزارش تسنیم، توسعه تشکل های کارفرمایی و کارگری، 
ضرورت اصــالح الیحه اصالح قانــون کار و دریافت نظرات 
جامعــه کار و تولیــد در این بــاره، بازنگــری در واگذاری 
کارخانه ها در راستای اصل ۴۴، امنیت شغلی، تعدیل نیرو و 
استفاده از توان داخلی برای تحقق اقتصاد مقاومتی، از دیگر 
موضوعاتی بود که توسط نماینده شورای اسالمی کار استان 

اصفهان در این جلسه مطرح شد.

کارفرمايان اصفهانی توان پرداخت حقوق کارگران را ندارند؛

ناامنی شغلی برای »کارگران جوان«

در 16 سال گذشته 
200 میلیون دالر 

میزان صادرات 
بخش تعاون استان 

اصفهان بوده که 
175 میلیون دالر 

آن، مربوط به 5سال 
اخیر بوده است

عدم توان پرداخت حقوق کارگران توسط کارفرمايان، ناامنی شغلی برای کارگران جوان و بازنگری اليحه اصالح 
قانون کار، از جمله موضوعاتی بود که در توديع و معارفه سرپرســت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 

اصفهان مطرح شد.

گیشه اقتصاد

بازار

واکنش تند ريیس سابق اتاق 
بازرگانی به مهران مديری

قیمت انواع
کیس های  قدرتمند رايانه در بازار

در پی پخش برنامه »دورهمی« در رابطــه با قاچاق برنج، رییس 
سابق اتاق بازرگانی ایران طی یک یادداشــت تلگرامی، به آنچه 
در این برنامه مطرح شده بود، پاسخ گفت. به گزارش خبرآنالین، 

محسن جالل پور در یادداشت تلگرامی خود نوشت:
»ســال ها پیــش که مــردم قــدرت خریــد کافی نداشــتند، 
وانت بارهایی در کوچه و خیابان راه می افتادند و به خانم ها جنس 
نســیه می دادند. به داخل این وانت ها که سرک می کشیدی، از 
پارچه تا آفتابه، لگــن، دم پایی و کفگیر هم مــی دیدی. معموال 
خانم هایی که دختر دم بخت داشــتند، آفتابــه و لگن مورد نیاز 
برای تکمیل جهاز دخترشــان را نســیه برمی داشــتند. حدس 
می زنم تعداد این وانت بارها به شدت کم شــده باشد؛ چون هم 
قدرت خرید مردم افزایش پیدا کرده و هم اینکه دیگر کسی برای 
جهاز دخترش،آفتابه و لگن و دم پایــی نمی خرد. خالصه اینکه 

دوره این کسب وکار گویی تمام شده است.
این ســنت اما هنوز در بخش هایی از ســازمان ها و نهادهای ما 
جاری است؛ از جمله در برخی رســانه ها و برنامه های تلویزیونی 
که آنجا می شــود همه چیز را در هم و برهم دید و شنید. مجری 
و میهمان درباره هرچه دوســت دارند، صحبــت می کنند.خب 
این روزها که وضع اقتصاد کشــور خوب نیست، همه اجازه دارند 
درباره آن صحبت کنند. برنامه ای، سیاست های اقتصاد کالن را 

به چالش می کشد و برنامه ای دیگر، سیاست های تجاری را.
خب تا اینجای کار کــه ایرادی ندارد و ممکن اســت بگویید کار 
رسانه همین اســت؛ اما موضوعی که می خواهم مطرح کنم، این 
اســت که از جایی به بعد، بحث ها تخصصی می شــود. بحث ها 
عمومی نیســت و متخصصان آگاه باید درباره آن صحبت کنند؛ 
نه افرادی که هیچ اطالعی دربــاره آن ندارند. دنیای ما این روزها 
خیلی پیچیده تر از آن شــده که یک نفر بتواند همه مناسباتش 
را به چالش بکشــد. روزگاری در کشــور ما رســم بــود که به 

اظهارنظرهای روشنفکران گوش داده شود.
خیلی هم خوب صحبت می کردند و می نوشتند؛ اما آن دوره هم 
مثل دوره وانت بارهای نسیه ای گذشته است. دوره روشنفکری 
عمومی به پایان رسیده و انصافا اعتماد به نفس باالیی می خواهد 
که فردی هر روز و هرشب میکروفون دســت بگیرد و از کباب و 

جوجه بگیر تا گمرک و ترخیص کاال اظهار نظر کند.«

Asus Gaming Desktop -    ايسوس
G11CB-BH001 I7 16G 1Tb+128SSD 4G

4،730،000
تومان

5،520،000
تومان

Asus K31AD-BH002D -   ايسوس

1،59
5،00

0

تومان

HP Z820 -   اچ پی

10،0
00،0

00

تومان

پژو 20۸، محصول جديد ايران 
خودرو را ببینید

عکس روز

تغییر قیمت به ريال نام
-۲)-0/0۶%( ۳/۴۶۳ دالر
+۳)+0/۳1+%( ۹۸0 درهم

-0/0001 )-0/0۲%( 0/7711 پوند
0/0000)0/00%( 0/۸۹0۸ يورو
0/0000)0/00%( ۳/۶7۲۹ درهم امارات
0/01)0/01%( 101/0۴ ين ژاپن

0/0001)0/01%( 1/۳171 دالر کانادا

قیمت بازار)تومان( قیمت نمايندگی)تومان( نام کارخانه نام خودرو
۴۸/000/000 ۴7/۳۵۲/000 ایران خودرو تندرE2 ۹0 اتوماتیک ) بنزینی گیربکس اتوماتیک(

۴۴/۳00/000 ۴۲/۵۴۹/000 ایران خودرو EF7  دنا

۳۸/۵00/000 ۳۶/۹۲۵/000 ایران خودرو پژو پارس سال کالس ۲۸۳1۶ )یورو ۴(

۳0/۵00/000 ۳0/۲۹0/000 ایران خودرو سمند LX )بنزینی یورو ۴(

۲۲/۶00/000 ۲1/100/000 سایپا سایپا 1۳۲ دوگانه

۲1/۳00/000 ۲0/۹۲0/000 سایپا SE 111 سایپا

۳۴/۲00/000 ۳۲/۶۶۶/000 محصوالت پژو پژو ۲0۶ تیپ ۲

۲0/700/000 ۲۲/۴10/000 مدیران خودرو ام وی ام 110 ) چهارسیلندر(
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پیشنهاد  سردبیر:
جنایت جنون آمیز یک مادر در سیستان و بلوچستان

حوادث جهانیادداشت

قتل بازیگر در خانه  مجردی 
یک مجری معروف

برخورد مرگبار کامیون و اتوبوس
 در شمال چین

پیکر بی جان یک بازیگر در منزل مسکونی جرج استرامبالپلس 
چهره سرشناس تلویزیون کانادا پیدا شد.

 پلیس لس آنجلس جمعــه پیکر بی جان ریچــارد هانگ بازیگر 
41 ســاله کانادایــی را در حوالی ســاعت دو بامــداد در منزل 
 مســکونی این مجری پیدا کرد. پلیس پس از گزارش ســرقت 

به محل اعزام شده بود.
از آن جا که شــاهدان محلی خبــر از خروج فردی ســیاه پوش 
 از خانــه داده بودنــد، پلیس با اســتفاده از ســگ های ردیاب 
و هلیکوپتر به جســتجو در منطقه پرداخت، اما اثری از مظنون 
 پیدا نکرد. بــه گفته مقامات پلیس هانگ آثار آســیب شــدید 

در ناحیه سر مقتول کامال مشهود است.
 پس از انتشــار این خبــر، اســترامبالپلس در توئیتر نوشــت: 
 » بســیاری از شــما گزارش آدمکشــی در خانه اجــاره ای من 
در لس آنجلس را دیده اید. مقتول یکی از دوستان خوب من بود 

که در نبود من در خانه می ماند. «
استرامبالپلس 44 ساله بیشــتر برای اجرای تاک شو در شبکه 

سی بی اس شناخته می شود. 
او یکی از چهره های مشــهور تلویزیون کانادا اســت و به عنوان 

مجری برنامه های ورزشی نیز فعالیت می کند.

مقامات داخلی چین از برخورد یک دســتگاه اتوبوس با کامیونی 
 در شمال این کشــور و کشته شــدن هشــت تن در این حادثه 

خبر دادند.
عصر شــنبه در منطقه خودمختار مغولســتان داخلی در شمال 
چین، یک دســتگاه اتوبوس با کامیونی برخورد کــرد که در پی 
 آن هشت تن جان خود را از دســت دادند و ۳۲ تن دیگر مجروح 

شدند.
 بررســی ها حاکی از آن اســت که راننده کامیون ســعی داشته 
 از برخورد با یک اسب که در وســط جاده بوده جلوگیری کند، اما 

از مسیر منحرف شده و با اتوبوس تصادف می کند.
به گزارش خبرگزاری شــینهوا، بررســی های بیشــتر در مورد 

جزییات این حادثه رانندگی در حال انجام است.

خواندنی

مرد میانسال که همسر 17 ســاله خود را به قتل رسانده بود، شش سال 
پس از جنایت بــا رضایت اولیــای دم آزاد می شــود. زن نوجوان تصور 

می کرد همسر و مادرش ارتباط پنهانی دارند.
در این پرونده شــاهین 4۳ ساله متهم به قتل همســر 17 ساله اش به نام 
بنفشه است. ۲۳ فروردین ســال 89 بنفشــه در حالی که با ضربه چاقو 
مجروح شــده بود درخواســت کمک کرد. اهالی وقتی خود را به بنفشه 
 رســاندند، در حالی کــه نفس های آخرش را می کشــید، شــوهرش را 

به عنوان ضارب معرفی کرد. بنفشــه به بیمارستان منتقل شد، اما تالش 
پزشکان برای نجات جان او موثر واقع نشد.

 با مــرگ زن 17 ســاله پرونــده قتلی پیــش روی تیم جنایــی تهران 
گشوده شد. ماموران در تحقیقات خود متوجه شــدند، بنفشه سه سال 
 قبل و در حالی که 14 ســال بیشــتر نداشت با مردی40 ســاله ازدواج 
کرده بود. بعد از گذشــت مدتی بنفشــه به ارتباط شــاهین و مادر خود 

مشکوک شده و این شروع اختالفات آنها شد.
 زن نوجوان و شــوهرش بعــد از ایــن درگیری هــا تصمیــم گرفتند 

بدون طالق، جدا از هم زندگی کنند.
تحقیقات برای دستگیری شاهین ادامه داشــت تا این که یک ماه بعد او 
در تاکستان شناسایی و دستگیر شد. متهم در بازجویی ها به قتل اعتراف 

کرد و گفت: به خاطر سوءظن همسرش این قتل را مرتکب شده است.
قضات دادگاه پس از رســیدگی به پرونده، شــاهین را به درخواست پدر 
همسرش به قصاص و شــالق محکوم کردند. مادر بنفشه هم به سه سال 

زندان و 99ضربه شالق محکوم شد.
حکم در شعبه ۲7 دیوان عالی کشــور مهر تایید خورده بود که شاهین 

توانست با پرداخت دیه رضایت اولیای دم را کسب کند.
 به ایــن ترتیب در شــعبه چهــارم دادگاه کیفــری یک اســتان تهران 
از جنبه عمومی جرم محاکمه و طبق ماده 61۲ قانون مجازات اســالمی 

به شش سال و پنج ماه زندان محکوم شد.
 این مرد پــس از صدور رای، نامه تســلیم به رای را بــه دادگاه ارایه کرد 

و به زودی آزاد می شود.

حکم اعدام مرد جوانی که از کانال کولر وارد منزلی شــده و دختــر جوانی را به طرز 
فجیعی مورد آزار و اذیت قرار داده بود، در دیوان عالی کشور تایید شد. 

 تحقیقات پلیس در این باره از ســال 94 به دنبال اعالم گزارشــی بــه پلیس زرقان 
آغاز شد. آن روز زنی به دادگاه رفت و گفت شب گذشته مردي ناشناس او را مورد آزار 

و اذیت قرار داده است.
  زن جــوان در توضیح این ماجرا اظهار داشــت: نیمه شــب، تک و تنهــا با خواهرم 
در خانه بودیم. در حالی که خواب بودیم با ســروصدایی که ایجاد شد از خواب بیدار 
شده و ناگهان متوجه پسری شــدیم که باالی سرمان ایســتاده بود. زن جوان ادامه 

داد: مرد جوان تهدید کرد که اگر کوچک ترین ســر و صدایی بکنیم ما را می کشــد. 
سپس دســت ها و پاهاي مان را بســت. وحشــت کرده بودیم و با گریه التماس مي 
کردیم که رهاي مان کند، اما او مرا مورد آزار و اذیت قرار داد و پس از ســرقت طال و 
 مقادیری وجه نقد از منزل فرار کرد. او مرا تهدید کرد که اگر شکایت کنم و موضوع را 
به خانواده ام بگویم، فیلم هایی که از من گرفتــه را پخش مي کند و آبرویم را مي برد. 

فیلم را که دیدم وحشتم بیشتر شد. او گفت کسي جرات ندارد از وي شکایت کند.  
با اظهارات این زن جوان؛ بازپرس، تیمي از کارآگاهان پلیس آگاهي را مامور شناسایي 
و دستگیري مرد شیطان صفت کرد. شــاکی، مشخصات متهم را چهره نگاری کرد. از 
سوي دیگر، ماموران با کمک وی توانستند به چهره فرضي متهم دست پیدا کنند که 
مطابقت تصویر چهره نگاري شده با عکس هاي مجرمان سابقه دار، نخستین سرنخ را 
در اختیار کارآگاهان گذاشت. به این ترتیب وي چندی قبل دستگیر شد، اما با وجود 

اینکه شاکی او را شناسایي کرد، جرمش را انکار و مدعي شد بي گناه است.
در چنین شــرایطي بازپرس جنایي برای وی قرار صادر و پرونده بــه دادگاه کیفری 
فارس ارسال شد. در جلســه دادگاه متهم اقرار کرد که از طریق کانال کولر وارد منزل 
زن جوان شــده و او را مورد آزار و اذیت قرار داده اســت. متهم در ادامه جلسه دادگاه 
بیان کرد: شــب حادثه از طریق کانال کولر که در پنجره منزل جانمایی شده بود وارد 
آنجا شده و با اطمینان از اینکه فقط دو زن در منزل هستند قصد داشتم نقشه خود را 
عملی کنم. آنها خواب بودند، اما از ســروصدای من بیدار شدند. پس از ورود به منزل، 
دست و پای هردو و دهان شــان را بستم ســپس یکی از آنها را مورد آزار و اذیت قرار 
داده و با سرقت طال و پول از محل متواری شــدم. بدین ترتیب ختم جلسه رسیدگی 
اعالم و هیئت قضایی دادگاه کیفری، متهم را به اعدام محکوم کرد. با اعتراض به حکم 

صادره، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد و این حکم به تایید رسید.

زن 17 ساله قربانی
شک به ارتباط داماد و مادرزن

اعدام برای مرد متجاوز

قاب حوادث

حوادث ایران

 پســر» شیشــه «  ای که در اقدامــی جنون آمیز مادرش 
 را در شهرســتان » آق قــال « اســتان گلســتان به قتل 
رســانده بود، اعتراف کرد. اواســط هفته گذشته ماموران 
 پلیــس شهرســتان » آق قــال « در جریــان قتــل زن 
49 ساله ای در خانه اش قرار گرفتند. با گزارش این حادثه، 
 تیمی ازماموران پلیس آگاهی شهرســتان برای شناسایی 

و دستگیری قاتل وارد عمل شدند. 
تحقیقات مقدماتی نشــان می داد عامل جنایت پسر جوان 
مقتول بوده که به خاطــر درگیری بر ســر گرفتن پول از 
مادرش، وی را با ضربات میله ای فلزی به قتل رسانده است.

باکشف این سرنخ پسر جوان بازداشت شد و تحت بازجویی 
قرار گرفت. ســرهنگ مروتی رییس پلیس آگاهی استان 
گلســتان در این باره گفت: » تحقیقات نشان داد که عامل 
جنایت، معتاد به شیشه اســت و از نظر روانی با مشکالتی 
روبه رو اســت که تحقیقات تکمیلی درایــن باره همچنان 
 ادامه دارد. « قــدرت ا... محمدی فیروزجایی دادســتان 
» آق قــال « نیز گفت: پــس از دریافت گــزارش این قتل، 
اقدامات قضایی و انتظامی از سوی مرجع قضایی در دستور 
کار قرار گرفت. در این حادثه پســر خانواده که مادرش را 
 به قتل رســانده ازســوی ماموران انتظامی دســتگیر شد 
 و هم اکنــون بازداشــت اســت. وی افــزود: متاســفانه 
 این پنجمیــن قربانی نــزاع و کشــمکش های خانوادگی 

در نیمه نخست امسال در این شهرستان بوده است.

یک مادر در اقدامی جنون آمیز ســر پســر دو ســاله اش را 
 در شهرســتان هیرمند از توابع سیســتان و بلوچســتان 
با چاقو برید. اســماعیل صوفی مدیر داخلی بیمارســتان 
 سیدالشــهدای هیرمند گفت: صبح شــنبه پســربچه ای 
۲ ساله به بیمارستان سیدالشهدای هیرمند منتقل شد. در 
بررسی های ابتدایی متوجه شــدیم مادر این کودک نسبت 
به بریدن گردن فرزند خــود اقدام کــرده و زمانی که این 
پسربچه دو ساله به بیمارستان انتقال پیدا کرد جان خود را 
از دست  داده بود. وی افزود: با توجه به اینکه کودک ۲ ساله 
قبل از انتقال به بیمارســتان جان خود را از دست داده بود، 
با هماهنگی های صورت گرفته، جسد وی به پزشکی قانونی 
منتقل شــد. صوفی در خصوص وضعیت مادر این کودک 
خاطرنشان کرد: گفته می شــود مادر این کودک به نوعی 
بیماری روانی مبتال بوده و زمان انتقال کودک ۲ ساله به نام 

میکائیل به بیمارستان، مادر همراه کودک نبود.

پسر شیشه ای
 به قتل اعتراف کرد

جنایت جنون آمیز یک مادر 
در سیستان و بلوچستان

صدای کشــیده شــدن زنجیر آهنی روی زمین تمرکــزم را بر 
 هم زد. آهنــگ ناموزونی که از پابند یک زندانی نواخته می شــد 
و از ورود قریب الوقوع یــک متهم جنایتکار به شــعبه ویژه قتل 
حکایت داشت، ذهنم را برآشــفت. در ناخودآگاهم منتظر دیدن 
مردی قوی هیکل و خشن بودم که چند جای بریدگی نیز بر سر 
و صورتش وجود دارد. نمی دانســتم ماجرای پرونده اش چیست، 
اما هر چه باشد قتل اســت و فرقی هم نمی کند. در همین افکار 
 بودم که در باز شــد و مامور آگاهی اجازه ورود خواست. بازپرس 
با سر اشاره کرد که وارد شوید. مامور خود را کنار کشید و نخست 
 زن جوانی با چادر زندان وارد شــعبه شد. پشــت سرش پسری 

الغر اندام و خوش قیافه با قدم های لرزان پا به اتاق گذاشت. 
 هر چه ســعی کردم با کندوکاو در چهره هر دو نفرشان عالیمی 

از قساوت و خشونت و جنایت پیدا کنم به نتیجه ای نرسیدم. 
چهره زن آرام اما رنگ پریده و بی رمق بود، ولی ترس، پشــیمانی 
و دلهره از چشمان پســرک پیدا بود. پای چپش بی اختیار تکان 
می خــورد و صدای زنجیــر آهنــی پابندش بی وقفــه به گوش 
 می رســید. قاضی پس از دقایقی که پرونده آنهــا را مطالعه کرد 
رو به من که مثل هر روز به دادســرا آمده بودم تا راوی داستانی 

باشم، گفت: پرونده عجیبی است.
بعد رو به متهمان کرد و گفت: کدام تان او را به قتل رساند؟

 دختر حتی ســـرش را هم باال نیاورد. پســر که امیر نام داشــت 
با لحنی بغض آلود گفت: من فقط بــه داروخانه رفتم و قرص ها را 

خریدم، نمی دانم سیما چه موقع قرص ها را به مادرش داد.
وقتی اســم مادر آمد بی اختیار تنــم لرزید. باورم نمی شــد که 

دخترک مادرش را کشته باشد. چرا ؟ به چه خاطر؟
 قاضی رو به ســیما کرد و گفت: خانم تعـــریف کــن چه اتفاقی 

افتاده است؟

وی بدون آن که ســرش را باال بیاورد با صدایــی نامفهوم گفت: 
دیشب همه چیز را گفتم، نمی خواهم تکرار کنم.

قاضی که از شنیدن این جمله عصبی شــده بود، گفت: میهمانی 
نیامده ای. صدبار هم که تعریف کرده باشی اینجا باید همه ماجرا 
را کامل با ذکر تمام جزییــات بیان کنی. بنابرایــن برای من ادا 

درنیاور. با صدای بلند شروع کن همه اتفاقات را توضیح بده.
ســیما با اکراه و اجبار لب به اعتراف گشــود: مادرم10 سال فلج 
بود و من از او نگهداری می کردم. برادرم خارج از کشــور اســت. 
نمی تواند بیاید، یعنی مشــکل قانونی دارد. رفتن و عذاب نبودن 
و دوری اش مادرم را فلج کرد. خیلــی لطف می کرد هر چند وقت 
یک بار پــول ناچیزی می فرســتاد که خــرج دوا و درمان مادرم 
 می شــد. خودم هم که نمی توانســتم کار کنم، چون پرستاری 
از مادرم تمام وقتم را گرفته بود. دو ســال قبل با امیر آشنا شدم. 
یک روز که مــادرم را به دکتر برده بودم موقع برگشــت ســوار 
خودروی امیر شدم. بین راه مادرم طبق معمول شروع به درد دل 
کرد. وقتی مادرم از مهربانی و توجه من به خودش تعریف و دعایم 
می کرد متوجه نگاه های دزدکی امیر از آیینه شــدم. موقع پیاده 
شدن او از من خواست شماره اش را داشته باشم تا هر وقت نیاز به 
خودرو داشتیم او را خبر کنیم. من هم قبول کردم. بعد از چندبار 
که مادرم را به دکتر و بیمارســتان بردیم کم کم ارتباطم با امیر 
بیشتر شد و باالخره بعد از یک سال از من خواستگاری کرد. البته 
من چهار ســال از امیر بزرگ تر بودم. از طرفی من شرایط ازدواج 
نداشــتم، اما او مدام اصرار می کرد. خانواده امیر شهرستان بودند 
و خودش اینجا تنها زندگی می کرد. وقتی موضوع خواســتگاری 
امیر را به مادرم گفتم او به شــدت مخالفت کرد. مادرم تا آن روز 
همه خواســتگارانم را به بهانه های مختلف رد کرده بود، دلیلش 
هم این بود که می ترســید من بعــد از ازدواج او را رها کنم. البته 

حق هم داشــت. چرا که هیچ کس حاضر نمی شد مادرم را قبول 
کند. اما امیر گفت حاضر اســت برای راحتی من و مادرم در خانه 
ما زندگی کند. اما این بار نیز مــادرم مخالفت کرد. می گفت امیر 
 بی کس و کار اســت و چون پول و خانه و زندگی ندارد می خواهد 
با تو ازدواج کند و بعد از این که پول و خانه ات را باال کشید طالقت 
می دهد. حرف های مــادرم اوایل مرا هم به شــک انداخت و کم 
کم با او سرد شــدم، اما امیر می گفت دوســتم دارد و می خواهد 
با من زندگی کند. آن قدر اصرار کرد تا باالخره راضی شــدم، اما 
 مادرم همچنان مخالفت می کرد. به همین خاطر تصمیم گرفتم 

به پیشنهاد امیر عمل کرده و به ازدواج موقت او درآیم.
یک ســال از ازدواج پنهانی و موقت ما گذشــته بود که فهمیدم 
باردار شده ام. نمی دانســتم باید چه کار کنم. می ترسیدم مادرم 
بفهمد و نفرینم کند. باالخره بعــد از دو ماه به خاطر تغییر حالت 
و ویارهای شدید بارداری مجبور شدم به دکتر بروم. از بخت بدم 
روزی که به دکتر رفتم دوســت مادرم آنجا بود و از طریق منشی 
دکتر که دخترخالــه اش بود ماجرای بارداری مــرا فهمید. دیگر 
رسوای خاص و عام شــده بودم. وقتی مادرم از ماجرا با خبر شد 
زندگی ام را سیاه کرد. نفرینم کرد و گفت که آبروی چندساله اش 
را برده ام. صیغه نامه ام را نشــانش دادم و گفتم من همسر شرعی 
امیر هستم، اما توجهی نمی کرد. دلم خیلی شکست، من بهترین 
ســال های زندگی و جوانی ام را برای نگهــداری از مادرم صرف 

کردم، اما او آبروی مرا به راحتی آب خوردن بر باد داد.
کینه عجیبی از او به دل گرفتم. هــر کاری می کردم دلم با مادر 
صاف نمی شــد. تا این که وسوسه شــدم و فکر انتقام سراغم آمد. 
 موضوع را با امیر در میان گذاشــتم. با این که او نیز دل خوشــی 
از مادرم نداشت، اما به شــدت مخالفت کرد. اما من به بچه ای که 
در شکم داشتم فکر می کردم و این که اگر نتوانم با امیر عقد دایم 
شــوم تکلیف این بچه چه خواهد شــد. باالخره تصمیم خودم را 
عملی کردم و از امیر خواســتم برایم چند بسته قرص خواب آور 

بخرد. قرص ها را در آبمیوه مادرم ریختم و او را کشتم. 
وقتی مطمئن شــدم مرده اســت به اورژانس زنگ زدم و کمک 
خواستم. اما چند روز بعد نتیجه آزمایش های پزشکی قانونی رازم 
را فاش کرد. البته مطمئن بودم که گرفتار می شوم و خون مادرم 
 دامنم را می گیرد. فقــط خدا می داند چقدر پشــیمانم. االن که 
به آن روزها فکر می کنم می بینم چقدر وسوســه انتقام شیطانی 
 چشــمانم را کور کرده بود. فقــط می خواهم امیــر را آزاد کنید 
او بی گناه است. ســیما که حاال دیگر با صدای بلند گریه می کرد، 

گفت: دلم برای بچه ام می سوزد. خدا از سر تقصیراتم بگذرد...
نمی دانستم می خواهد مادرش را بکشد

  وقتی نوبت به دفاع امیر رسید، پســر جوان در حالی که نگاهش 
 به زمیــن دوخته بود، گفت: من عاشــق ســیما بــودم و در این 
 یک سال تمام تالشــم را کردم تا او خوشــبخت باشد. نمی دانم 
چرا مادرش با ازدواج ما مخالف بود. من شاید بی کس و کار بودم، 
اما به دنبال پول سیما نبودم و مادرش اشتباه می کرد. من از نقشه 
 همســرم بی خبر بودم و هیچ نقشــی در ماجرا نداشتم. حاال هم 
اگر آزاد شوم تمام تالشم را می کنم تا رضایت اولیای  دم را بگیرم 
 و بتوانم با خیــال راحت با ســیما و فرزندم زندگی کنم. ســیما 

زن مهربانی است و هنوز باورم نمی شود مادرش را کشته است.

مادر، قربانی خودخواهی دختر شد

 کینه عجیبی از او
 به دل گرفتم. 

هر کاری می کردم دلم 
با مادر صاف نمی شد. 

تا این که وسوسه شدم 
و فکر انتقام سراغم 

آمد. موضوع را با امیر 
در میان گذاشتم. 

با این که او نیز 
دل خوشی از مادرم 
نداشت، اما به شدت 

مخالفت کرد

دختر کوهنــورد که کمی از گــروه صعود جــا مانده بود به طــرز عجیبی 
 ناپدید شــد و جســتجوی های امدادی برای پیدا کردن ایــن دختر جوان 

ادامه دارد.

پزشکان در جنوب شــهر چنای هند از بدن زن 5۲ ساله تومور سنگینی را بیرون 
 آوردند. زن هندی به نام لیزا مدت۲0 ســال بود از بیماری تنفســی رنج می برد 
و باورش نمی شد که در درون خود توموری دارد که روز به روز رشد پیدا می کند.

پیرزن ســنگدل با ضربه چاقو به قفسه سینه همســر خود زد و او را راهی 
 بیمارســتان کرد. » شــارون هاری « 61 ســاله به جرم حمله وحشــیانه 

به همسرش در روز جمعه در تورنتو بازداشت شد.

تصادف شدید پورشــه پانامرای توربو در تهران که گفته می شود نزدیک 
به۲00 میلیون تومان خســارت دیده اســت. این عکس در شــبکه های 

اجتماعی منتشر شد.
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محققان شرکت نوکیا دسترســی به خدمات اینترنت را با سرعت 
یک ترابیت در ثانیه ممکن کرده اند که بیشــتر از سرعت خدمات 
با کیفیت ترین سرویس دهندگان اینترنت در تمامی نقاط جهان 

است.
به عنوان نمونه این ســرعت، هزار برابر بیشتر از خدمات پرسرعت 
اینترنت فیبرنوری گوگل اســت. حداکثر ســرعت این خدمات 
به یــک گیگابیت در ثانیه می رســد. تحقیقاتی کــه با همکاری 
آزمایشگاه های نوکیا بل، دانشــگاه فنی مونیخ و آزمایشگاه های 
دویچه تله کام صورت گرفته به انتقال داده اینترنتی با سرعت یک 
ترابیت در ثانیه انجامیده اســت. با دسترســی به چنین خدماتی 
می توان کل قسمت های ســریال بازی تاج و تخت را با کیفیت اچ 

دی در عرض یک ثانیه بارگذاری کرد.
 بــرای ارائــه ایــن خدمــات از فنــاوری نوظهوری موســوم به

 Probabilistic Constellation Shaping یا PCS استفاده 
شده اســت. فناوری مذکور انتقال داده ها را با سرعت و ظرفیتی 
بیشــتر و انعطافی قابل توجه ممکن می کند. دویچه تله کام هم 

زیرساخت های الزم برای این کار را به وجود آورده است.
آزمایش فناوری یاد شده بین دو شهر اشتوتگارت و دارمشتات در 
آلمان صورت گرفته و در آزمایش مجدد بین دو شــهر دارمشتات 
و نورنبرگ نیز مجددا همین ســرعت ارتباط حاصل شــده است. 
البته سرعت انتقال داده ها بین دو شهر برلین و اشتوتگارت به0/8 

ترابیت در ثانیه رسیده است.

رقابــت شــرکت های فناوری بــرای خریــد توییتر وارد 
مرحله جدیدی شــده و در حالــی که در ابتــدا تنها نام 
گوگل و ســیلزفورس به عنوان خریداران احتمالی شنیده 
 می شــد، حاال مایکروســافت و وریزون هم به این گروه

 اضافه شده اند.
 AOL البته در میان این شرکت ها، وریزون که مدتی قبل
 را هم خریداری کــرد، تمایل کمتری بــه تملک توییتر 

دارد.
ســرمایه توییتر در بازار بالغ بر 13/3 میلیارد دالر برآورد 
شده و انتشــار خبر تمایل چهار غول دنیای فناوری برای 
خرید آن ارزش ســهام این شــرکت را 22 درصد افزایش 

داده است.
در گذشــته هم چندبار اخباری در مــورد تمایل گوگل، 
مایکروســافت و وریزون به خرید توییتر شنیده شده بود. 
احتماال خرید توییتر در قالب پرداخــت پول نقد و خرید 

سهام صورت می گیرد.
Salesforce  هــم اکنــون هم حدود نیمی از ســرمایه 
توییتر را در اختیار دارد و اگر بتواند خرید توییتر را نهایی 

کند باید باقی مانده پول را به صورت نقد بپردازد.
 Salesforce برای خرید این بخش از توییتر در شــش 
 ماهه اول ســال 2016 بیــش از 4 میلیــارد دالر هزینه 

کرده است.

یک کاربر سایت به اشــتراک گذاری ویدیوی یوتیوب با 
نام مستعار TechRax با ارســال ویدیویی در این سایت 
هزاران کاربر آیفون 7 را به اشــتباه انداخت. در این ویدیو 
روشــی دروغین برای نصب جک هدفون بر روی گوشی 
یاد شده پیشنهاد شده است. اینکه اپل جک های هدفون 
معمولی را از آیفون 7 حذف کرده تا بتواند این گوشــی را 
مقداری باریک تر کند، سوژه شیطنت یک کاربر یوتیوب 
شده که در ویدیوی ارســالی خود مدعی شده راهی برای 
ایجاد ورودی جــک هدفــون در آیفون 7 ابــداع نموده 
 است. وی در ویدیوی یاد شــده اظهار داشته که می توان 
حفره ای در نزدیکی پورت الیتنینگ گوشــی مذکور به 

وجود آورد و ســپس از آن برای گوش کردن به موسیقی 
با هدفون کمک گرفــت در حالی که کاربــران آیفون 7 
برای گوش کردن به موســیقی باید از هدفون بی سیم یا 
آداپتوری که به پورت الیتنینگ متصل می شود استفاده 
 کنند. با اینکه اپل قبال تاکید کرده بود امکان اســتفاده از 
هدفون های معمولی در آیفون 7 وجود نخواهد داشــت، 
اما باز هــم برخی کاربران، فریب ویدیویــی را خوردندکه 

توسط یک کاربر عادی تهیه شده است.
 در ویدیــوی یــاد شــده کــه بیــش از 8 میلیــون بار 
مشــاهده شــده فردی در حال ایجاد حفره بر روی بدنه 

آیفون 7 مشاهده می شود.

مدیرعامل شــرکت فناور در حوزه نفــت و گاز گفت: با تولید 
کاتالیست های صنعتی در حوزه نفت و گاز در کشور انحصار 

این ماده با ارزش در دنیا شکسته شد.
امیرهومن کریمی وثیق مدیرعامل یک شرکت فناور در حوزه 
نفت و گاز با اشاره به رفع انحصار تولید کاتالیست های صنعتی 
نفت و گاز اظهار داشــت: محصوالت این شرکت باعث شد تا 
ایران به جمع معدود کشــورهای تولید کننده کاتالیست در 

جهان پیوسته و تولید این محصوالت را از انحصار خارج کند.
وی ادامه داد: کاتالیست های تولیدی این شرکت در مقایسه 
با نمونه هاي خارجي، از کیفیت مطلــوب و کامال قابل رقابت 
برخوردار هســتند و واحدهایی که از کاتالیست های تولیدی 

این شــرکت اســتفاده کرده اند، از کارآیی ایــن محصوالت 
رضایت داشته اند.

کریمی یاد آور شد: کاتالیســت ریفرمینگ اولیه با بخارآب، 
کاتالیســت پتاس دار ریفرمینگ اولیه با بخارآب و کاتالیست 
فعال احیای مستقیم آهن از کاتالیســت های تولید شده در 
ابعاد صنعتی این شــرکت بوده که این کاتالیزور ها به صورت 

نیمه فعال احیا می شوند.
مدیر عامل این شــرکت فناور عنوان کرد: کاتالیســت های 
دیگری چون پیش ریفرمینگ، کاتالیســت ســنتز اســید 
سولفوریک و کاتالیست سنتز گاز اندوترمیک در ابعاد صنعتی 

تولید می شوند.

نوکیا به فناوری اینترنت یک ترابیت در ثانیه ای دست یافت

رقابت ۴ غول دنیای فناوری برای خرید توییتر

فریب هزاران کاربر آیفون 7 با ویدیوی شیطنت آمیز

تولید کاتالیست های صنعتی حوزه نفت و گاز در کشور
دانستنی

پیشنهاد سردبیر: 
بزرگ ترین تلسکوپ رادیویی جهان آغاز به کار کرد

ایمپلنت های تیتانیومی برای 
کاربرد در مهندسی پزشکی 

تولید شد

خبر
یک شــرکت اروپایی، کفش های ورزشــی را تولیــد کرده که 

بندهای آن به صورت هوشمندانه بسته می شود. 
به گزارش مهر به نقل از »تک اینســایدر«، شرکت »نایک« در 
جدیدترین محصول خود، درکفش های ورزشــی، یک ســری 
حسگر قرار داده که می توانند به صورت خودکار و در مواقع الزم 

اقدام به شل یا سفت کردن بند کتانی ها کنند. 
در کنار این کتانی ها، دکمه ای وجــود دارد که کاربر می تواند 

میزان سفت شدن بند کتانی را تنظیم کند. 
قرار اســت محصول جدید »نایک« از 28 نوامبر، تقریبا دو ماه 

دیگر عرضه شود.

 بزرگ ترین تلسکوپ رادیویی جهان با نام FAST فعالیت خود 
را در چین شــروع کرد. قطر این تلســکوپ ۵00 متر است که 
ساخت آن ۵ سال به طول انجامیده و 180 میلیون دالر برای آن 

هزینه شده است.
یکــی از اهــداف ســاخت ایــن تلســکوپ عظیم، بررســی 
 ســیگنال هــای موجــود در ســتارگان، کهکشــان هــا و 
پیدا کردن زندگی فرا زمینی اســت. همچنیــن محققان اعالم 
کرده اند که با تلســکوپ FAST می توان بــه تحقیق در مورد 
امواج گرانشی، شناســایی تشعشــعات رادیویی از ستارگان و 
کهکشــان ها پرداخت و با گوش دادن به عالئــم زندگی هوش 

فرازمینی به یک درک از عالم فرا زمینی دست پیدا کرد. 
هدف اصلی از ســاخت بزرگ ترین تلســکوپ رادیویی جهان، 
کشف قوانین شکل گیری عالم و بررسی تمدن در فضای خارج 

از اتمسفر زمین است.  

محققان ایرانی دانشگاه تربیت مدرس با اعمال یک پوشش 
نانوکامپوزیتــی بر روی قطعــات تیتانیومــی، کارآیی این 
قطعات را در کاربردهای مهندســی پزشــکی و ایمپلنت ها 
افزایش دادند. امروزه تیتانیــوم و آلیاژهای آن به دلیل وزن 
کم، استحکام باال، دمای ذوب باال، مقاومت به خوردگی باال 
و زیست سازگاری شان، کاربرد گسترده ای در صنایع هوافضا، 
پتروشیمی و زیست پزشکی یافته اند. با این وجود روش هایی 
وجود دارد کــه به منظور بهبود خواص زیســتی، مکانیکی 
و خوردگی این مواد بــر روی آنها اعمال می شــود. فرآیند 
اکسیداســیون پالســمای الکترولیتی یکی از فرآیندهای 
دوســت دار محیط زیســت و مورد توجه در این عرصه بوده 
است که می توان با استفاده از آن خواص مطلوب تری را برای 
تیتانیوم و آلیاژهایش ایجاد کرد.  محمود علی اف خضرایی، 
مجری طرح با بیان اینکه ترکیب الکترولیت مورد اســتفاده 
در فرآیند پالسمای الکترولیتی نقش مهمی در خواص نهایی 
پوشش ایجاد شده ایفا می کند، افزود: هدف از انجام این طرح 
استفاده از فرآیند اکسیداسیون پالسمای الکترولیتی و یک 
الکترولیت بهینه به منظور ایجاد یک پوشش نانوکامپوزیتی 
بر روی تیتانیوم خالص تجاری بوده است. وی افزود: در این 
طرح اثر مواد غیرســمی کتوکنازول بــر روی میزان جذب 
نانوذرات آلومینا درون پوشش مورد بررسی قرار گرفته است.

علی اف خضرایی خاطرنشان کرد: فرآیند پوشش دهی مورد 
اســتفاده در این طرح یک فرآیند دوست دار محیط زیست 
است به عالوه که در الکترولیت آن از مواد غیرسمی استفاده 
شده اســت؛ اعمال پوشــش نانوکامپوزیتی بر روی قطعات 
تیتانیومی موجب بهبــود عملکرد این قطعــات در محیط 
بدن خواهد شد. این محقق تاکید کرد: در فرآیند پالسمای 
الکترولیتی سعی می شــود الیه  اکســیدی موجود بر روی 
قطعه  تیتانیومی با اعمال یک جریان الکتریکی ضخیم شود؛ 
همچنین حضور افزودنی ها درون الکترولیت موجب می شود 
الیه  اکسیدی به صورت الیه  اکسیدی کامپوزیتی حاوی مواد 
افزودنی رشــد کند. وی ادامه داد: این موضوع موجب بهبود 

خواص خوردگی و مکانیکی قطعه  نهایی خواهد شد.
محقق این طرح با بیان اینکه در این تحقیق تیتانیوم خالص 
تجاری به عنوان زیرالیه استفاده شده است، افزود: الکترولیت 
مورد اســتفاده  برای اعمال فرآیند اکسیداسیون پالسمای 
الکترولیتی حاوی نانوپودر آلومینا و مقادیر مختلف افزودنی 
کتوکنازول بود؛ پس از اعمال فرآیند اکسیداسیون پالسمای 
الکترولیتی، اثر میزان کتوکنازول بر نحوه  رشــد پوشــش، 
جذب نانوذرات آلومینا، مورفولوژی، ســاختار شــیمیایی و 

خواص مکانیکی مورد مطالعه قرار گرفته است.

اپل کیفی را با هدف جلوگیری از پارگی کیســه و افزودن قدرت 
اضافی برای حمل ونقل مطمئن، موسوم به ایربگ ساخته است. 
اپل، اختراعی را به ثبت رســانده که حــاوی یک کیف جادویی 
برای حمل ابزارهای خریده شده از فروشــگاه خود خواهد بود. 
محصول نهایی به نام AirBag ساخت شــرکا خواهد بود که با 
هدف جلوگیری از پارگی کیســه و افزودن قدرت اضافی برای 

حمل ونقل مطمئن ساخته می شود. 
دســته و بدنه کیف از الیاف کاغذی بافتنی درست می شود که 
درماه مارس امســال تحت عنوان Bag به ثبت رســیده است.

جزئیات فناوری به کار گرفته شــده در این کیف جادویی هنوز 
معلوم نیست اما ظاهرا اپل پیشرفته ترین را به کار خواهد گرفت.

مایکروسافت در بازار سیســتم عامل ها می تازد و این بار از نقشه 
ترافیک استفاده کرده اســت! تازه ترین به روزرســانی ویندوز 
10، نقشه های این سیســتم عامل را متحول کرده تا کاربران با 
دسترســی به اطالعات دوربین های ترافیکی شهرهای مختلف 
بتوانند از آخرین وضعیــت خیابان ها مطلع شــوند. کاربران با 
اســتفاده از نقشــه جدید ویندوز 10 می توانند ترافیک مسیر 
منزل تا محل کار و دیگر مســیرهای روزمــره را کنترل کنند تا 
راهی خلوت تر برای رسیدن به مقصد بیابند. آنان برای این کار 
تنها باید برروی آیکون ترافیک در نقشــه کلیــک کنند و از این 
طریق از میزان ترافیک در هر خیابان و بزرگراه مطلع شــوند. با 
توجه به دریافت این اطالعــات از دوربین های ترافیکی آنالین، 
داده های یاد شــده به طور آنی به روز می شــوند. دسترســی 
مایکروســافت به این داده ها از اواخر ســال 201۵ ممکن شد. 
فعال این شــرکت به اطالعات بیش از 3۵ هــزار دوربین در 11 
کشور دسترسی دارد. فعال تنها برخی کاربران حرفه ای و برنامه 
نویســان به این خدمات دسترســی دارند و بعد از بررسی های 
نهایی عموم کاربران ویندوز 10 می توانند از خدمات یاد شــده 
اســتفاده کنند. پیش از این گوگل و اپل نیز در خدمات نقشــه 
 iOS خود که بر روی گوشــی های  اندرویدی وسیســتم عامل
اپل در دسترس بود، بررســی وضعیت ترافیکی را برای کاربران 

ممکن کرده بودند.

این روزها کمتر کسی اســت که »اوبر« را نشناسد. این شرکت 
که در واقع اپلیکیشــنی ســاده برای تاکســی گرفتن در بیش 
از 400 شــهر جهان اســت، حاال گام بلند دیگری برداشته و با 
تجهیز خودروهای خود به پیشرفته ترین فناوری های مربوط به 
خودروهای خودران، مشتریانش را غافلگیر کرده است. در واقع 
آنها که به تازگی در پیتســبورگ آمریکا سفارش تاکسی به این 
شرکت داده اند با مشــاهده خودرویی که خبری از راننده در آن 
نبود حسابی غافلگیر شدند.آنچه اوبر در پیتسبورگ انجام داده 
نمایشی هیجان انگیز از آینده ای است که به نظر می رسد خیلی 
زودتر از تصــورات قبلی رنگ واقعیت گرفته اســت. مدیر مرکز 
فناوری های پیشرفته اوبر در پیتســبورگ می گوید: کارمان را 
به تدریج آغاز کرده ایم. ما مشــتریانمان را برای مشاهده آینده 
به این نمایش دیدنی دعوت می کنیم. آنها ســفارش تاکســی 

می دهند و ما برای آنها خودروی بدون راننده می فرستیم.
اوبر، به خوبی می داند شــرکت های بزرگی همچون گوگل و اپل 
در حال سرمایه گذاری کالن روی خودروهای خودران هستند. 
این فرآیندی طوالنی اســت کــه باید در آن بــه فاکتور حیاتی 
ایمنی توجه زیادی کرد. به همین علت، فعال در خودروهای اوبر 
راننده هم دیده می شود، اما او کار زیادی انجام نمی دهد و صرفا 

برای مواقع اضطراری دست به کار می شود.

کتانی هایی با بندهای هوشمند

بزرگ ترین تلسکوپ رادیویی جهان 
آغاز به کار کرد

 کیف جادویی اپل به نام
AirBag درراه است

ویندوز ۱۰، شما را از وضع ترافیک 
مطلع می کند

 تاکسی هایی که شما
 را غافلگیر می کنند!

دنیای فناوری

راه اندازی مدارس هوشمند
وزیر ارتباطــات از پیگیری برای اجرای آزمایشــی طرح مدارس 
هوشمند خبر داد. محمود واعظی در مراسم افتتاحیه هفدهمین 
نمایشــگاه تلکام با تاکید بر نیاز حمایت دولت از بخش خصوصی 
گفت: ایــن تفکر که گاهــی مدیران دولتی بخــش خصوصی را 
رقیب تلقی می کنند سم است.  وی در عین حال عنوان کرد: پیام 
اقتصاد مقاومتی آن اســت که ما باید توانمندی های علمی و فنی 
خود را افزایش دهیم. به تازگی نیز مصوب کرده ایم که خریدهای 

ما باید یک پیوست علمی داشته باشــد و وقتی قراردادی منعقد 
می شود توجه کنیم در برابر کاالیی که وارد می کنیم از نظر فنی 
و دانش چه دســتاوردی وارد کشور می شــود. وزیر ارتباطات با 
بیان اینکه همه می دانیم ســفرهایی که به منظور واردات دانش 
صورت می گیرد تماما علمی نیست، اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی 
معنایش آن اســت که در برابر تعرفه ها، خدماتی با کیفیت خوب 
ارائه کنیــم. وی در ادامه با اشــاره به راه اندازی فاز اول شــبکه 
 ملی اطالعات گفــت: امیدواریم بــا بهره بــرداری از این بخش، 

توانمندی ها در بخش های مختلف ارتقا یابد. واعظی افزود: ما در 
این شبکه به دنبال توسعه بازار و ایجاد دائم نرم افزارهای داخلی 
هســتیم و اگر امروز بازار فاوای کشــور حدود 40 هزار میلیارد 
تومان اســت فکر می کنیم تا پایان برنامه ششم می توان آن را به 
 راحتی تا سه برابر افزایش داد. وزیر ارتباطات همچنین به توسعه 
چند برابری زیرساخت های ارتباطی در دولت یازدهم اشاره کرد 
و گفت: با کمک همکاران و بخش خصوصی این مجموعه توانسته 
شبکه انتقال را بیش از سه برابر پهنای باند تا حدود شش تا هفت 

برابر و تعداد مشترکان را تا 10 برابر افزایش دهد.
وی با تاکید بر لزوم داشتن نگاه توســعه ای در صنعت ارتباطات 
کشور، متذکر شد: بر همین اساس باید از فناوری های به روز دنیا 
استفاده کنیم. واعظی راه اندازی شــبکه علمی را نیز از آرزوهای 
دیرینه خود دانســت و افزود: از ابتدا به دنبال راه اندازی شــبکه 
علمی به عنوان بخشی از شبکه ملی اطالعات بودیم، همان طور 

که شبکه مدارس نیز بخش دیگری از این شبکه است.
وی در بخــش پایانــی صحبت هــای خود بــا تاکید بــر لزوم 
هوشمندســازی مدارس گفت: درحال حاضر نیز یکی از مدارس 
اســتان البرز به عنوان پایلــوت دراین بخش انتخاب شــده و در 
 صورت به دســت آوردن نتایج مثبت در این بخــش این اقدام را 

به طور آزمایشی در استان البرز دنبال خواهیم کرد.
هفدهمین دوره نمایشگاه ایران تلکام آغاز به کار کرد

هفدهمین دوره نمایشــگاه بین المللی مخابرات و اطالع رسانی 
با نام ایران تلکام در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران 
آغاز شــد.  در این دوره 220 شرکت داخلی و ٩۵ شرکت خارجی 
یا نمایندگی آنها حضور دارند.  شرکت های خارجی و نمایندگانی 
از 22 کشور از جمله اســپانیا، اســلوونی، امارات متحده عربی، 
انگلیس، آفریقای جنوبی، آلمان، چک، روســیه، ژاپن، ســوئد، 
فنالند، قزاقستان، کانادا، کره جنوبی، کویت، لهستان، هلند، هند، 
ویتنام و یونان  و شــرکت های داخلی از جملــه مخابرات، همراه 
اول، ایرانســل، رایتل، آسیاتک،شــاتل، جیرینگ، فناپ و دیگر 
شــرکت های مخابراتی و اینترنتی در ایران تلکام 2016 حضور 
دارند. نمایشگاه ایران تلکام از 4 مهرماه آغازشده وتا 7 مهرماه  در 
ساعات ٩ تا 17 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران 

ادامه خواهد داشت. 

با کمک همکاران 
و بخش خصوصی 

این مجموعه 
توانسته شبکه 

انتقال را بیش از 
سه برابر پهنای 

باند تا حدود 
شش تا هفت 
برابر و تعداد 

مشترکان را تا 
۱۰ برابر افزایش 

دهد

وزیر ارتباطات اعالم کرد:

بازار فاوا »سه برابر« افزایش یافت

یک شرکت چینی از ساخت نوعی ســامانه راداری کوانتومی خبر 
داده که قادر اســت به راحتی اجســام رادارگریــز و هواپیماهای 
پیشرفته جنگی آمریکا را که قابلیت رادارگریزی دارند، شناسایی 
کند. این شــرکت افزوده اســت با اســتفاده از این رادار می تواند 
هواپیماهای »اســتیلث« آمریکا را از فاصله 100 کیلومتری مورد 
شناسایی قرار داده و مختصات پروازی آنها را ارزیابی نماید. گفته 
می شود که این رادار در واقع بر اســاس نظریات آلبرت انیشتین 
ساخته شده است که می توان اشــیای شبح گونه را از فاصله های 
دور شناسایی کرد. شــرکت الکترونیکی »سی یی تی سی« چین  
می گوید این سامانه راداری می تواند اطالعاتی از اشیای مختلف را 

که در فاصله های بسیار دور قرار دارند به وضوح در اختیار نهادهای 
ذی ربط قرار دهد.

پیش از این آمریکا، کانادا، آلمــان و انگلیس چنین آزمایش هایی 
را انجام داده اند اما شــرکت چینی مدعی اســت که رادار ساخت 
این کشور از آنها پیشرفته تر است. تارنمای »بیزینس اینسایدر« 
گزارش کرده اســت که آژانس تحقیقات دفاعــی آمریکا پیش تر 
سرمایه گذاری را با همکاری شــرکت الکهید مارتین انجام داده 
تا چنین ســامانه های راداری کوانتومی را که ویژه ارائه اطالعات 
اســت، بســازد اما در این باره جزئیات زیادی منتشر نکرده است.

 شــرکت چینی در تارنمای خود آورده است که ســامانه راداری 

»تک شــبکه ای نوری« این کشــور می توانــد اطالعات مربوط 
به شــیء را به شکلی قابل توجه برجســته کند و این برای اهداف 
 نظامی بسیار اهمیت دارد.»ما شیائو سونگ« از محققان دانشگاه

 »نن جینگ« در جنوب شــرق چین می گوید این سامانه را مورد 
بررســی قرار داده و تاکنون به هیچ گزارشــی با چنین وضوحی 
برخورد نداشــته اســت.وی افزود: در حال حاضر ســامانه های 
راداری کوانتومی چنین اطالعاتی ارائه مــی کنند اما نمی توانند 
اشــیا را از فاصله های 100 کیلومتری ردیابی کنند. این سامانه 
راداری در واقع مانند »شبکیه چشــم« و یک شبکه نورافشانی و 
نورپردازی عمل می کند که قادر است اشیای قرار گرفته در فواصل 
 دور را تشخیص داده و شــکل، اندازه، موقعیت و ســرعت آنها را 

مشخص کند.

چین، رادار کوانتومی با قابلیت شناسایی اجسام رادارگریز ساخت

معرفی بازیسرگرمی

دریافــت  بــرای 
این نرم افــزار، کد 
اســکن  را  روبه رو 

کنید.

راه های دسترسی سریع به اپلیکیشــن های اندروید بسیار 
زیادند. در ســاده ترین حالت می توانید آیکن نرم افزارهای 
دلخواه خــود را در صفحه خانه یا Home سیســتم عامل 
بگذارید. اما آیا دسترسی ســریع تری هم وجود دارد؟ بله، 
ویجت های نوار ابزار و حتــی النچرهای گوناگون می توانند 
به کمکتان بیایند. اگر باز هم به ســرعت این روش ها قانع 
نیستید، شــاید Circle SideBar بتواند چاره کار باشد. 
این اپلیکیشن، ویجتی کشویی اســت که در لبه نمایشگر 
موبایل، خــود را پنهان می کند. در هر قســمتی از اندروید 
که الزمش داشتید، کافی است با یک ســوایپ ساده آن را 
بیرون بکشــید تا در صفحه ای چرخان به اپلیکیشــن های 
دلخواه خود دسترســی داشــته باشــید. صفحه چرخان 
Circle SideBar کامال امکان شخصی ســازی را دارد؛ چه 
برای نرم افزارهایی که قرار اســت روی آن پدیدار شوند و چه 
برای انجام روشــی که می خواهید آن را بیرون بکشید. این 
ویجت یا نوار جانبی را می توانید در لبه راست یا چپ نمایشگر 
دستگاه بگذارید و حتی برای بیرون آوردنش محدوده سوایپ 

مشــخصی در نظر بگیرید. در واقع آن قدر باید با تنظیمات 
ویجت بازی کنید که حساســیت آن نسبت به سوایپ کامال 
مطابق انتظارتان شــود. پس از آنکه حساســیت به سوایپ 
Circle SideBar را بــه دقــت تنظیم کردیــد، نوبت به 
شخصی ســازی محتوای آن یعنی آیکن های آن می رسد. 
Circle SideBar به طور پیش فرض آخرین نرم افزارهایی 
را که باز شــده اند، به نمایش در می آورد اما می توانید این 
رویه را تغییر دهید. برای مثال اپلیکیشــن های مورد نظر 
خود را برای نمایــش دائمی روی صفحــه چرخان در نظر 
بگیرید و یا حتی می توانید نرم افزارهایــی را که تمایلی به 
دیدنشان ندارید، در فهرست ســیاه بگذارید. جالب اینکه 
آیکن اپلیکیشــن های صفحه چرخان را هم می توان تغییر 
داد. برای ایــن کار می توانید از پکیج های آیکن شــخص 
ثالث اســتفاده کنید. به غیر از اینها، انــدازه آیکن ها را هم 
می توانید تغییر دهید. زمانی را در نظر بگیرید که خواستار 
جابه جایی سریع بین چند پیام رسان هستید. سرعت انجام 
این کار با Circle SideBar به مراتب بیشــتر از آن است 
که در میان انبوه ســربرگ های پنجره مولتی تســکینگ 
 به دنبال نرم افزار مد نظرتــان بگردید. ایــن نرم افزار را از

 goo.gl/ToHqPL دریافت کنید.

رشــته عددی زیر را درنظر بگیرید و عالمت ســوال را 
حدس بزنید:

1- 2- 2- 4- 8- 32- ؟
لطفا جواب خود را به همراه نام و شهر محل زندگی خود 

برای ما به آدرس:
 mazaheri.zayanderoud@gmail.com

بفرستید تا نام شما در همین صفحه آورده شود.

دسترسی خود را به نرم افزارها سرعت ببخشید؛

آنی و کمتر از آنی، اجرا کنید عالمت سوال را پیدا کنید

E-MAIL
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يادداشت

پیشنهاد سردبیر:
راه اندازی نخستین کافه سینمای کشور  در سینما ساحل اصفهان

يادداشت

 رییس امور ســینمایی حوزه هنری اســتان اصفهان گفت: نخستین 
کافه سینمای کشور، با منظره بی نظیر رودخانه زاینده رود و ۳۳ پل در 

سینما ساحل اصفهان راه اندازی می شود.
ســید مصطفی حســینی پس از بازدید شــهردار اصفهان از ســینما 
ســاحل در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سینما ســاحل اصفهان به 
شکل چهار سالن سینمایی و یک کافه ســینما بازسازی می شود. وی 
با بیان اینکه در کافه ســینما، چترهای حرارتی رونده برای زمســتان 
استفاده می شود و در تابســتان و شب ها نیز ســینما روباز است، ابراز 
داشت: در این ســالن ۲۰۰ نفره از پردیس سینمایی ساحل، مخاطبان 
در حین خــوردن غــذا می توانند فیلم  تماشــا کنند و صــدا از طریق 
هدفون وایرلس به مخاطبان منتقل می شــود. رییس امور ســینمایی 
حوزه هنری اســتان اصفهــان بیان داشــت: کافه ســینما دارای دو 
ســانس هشــت و نیم تا ۱۰ و ۱۰ تا ۱۲ شــب برای اکران فیلم است و 
صبح ها نیز برنامه هایــی مانند نقالی، شــاهنامه خوانــی، نقد فیلم و 
تئاتر، روی سن آن اجرا می شــود. وی نمونه این ســینما را در  کشور 
بی نظیر توصیف کرد و گفــت: رودخانه زاینــده رود و ۳۳ پل اصفهان 
 چشم انداز این ســالن سینمایی اســت که چنین منظره ای در دنیا نیز 
بی نظیر است. حسینی ابراز داشــت: برای طراحی نمای سینما ساحل 
نیز با میراث فرهنگی اصفهان هماهنگی شده اســت؛ به گونه ای که از 

آجرهای مشابه ۳۳ پل برای آن استفاده می شود.
وی در ارتبــاط بــا قیمــت فیلم هــای ویژه یــا ســینماهای خاص 
در اصفهــان بیان داشــت: امســال در ســینماهای اصفهــان حتی 
برای فیلم »فروشــنده« کــه  بلیت آن در تهــران وشهرســتان ها تا 
۱۲ هــزار تومان افزایــش داشــت، شــاهد افزایش قیمــت نبودیم 
 و حتی رونــد ســالیانه افزایــش قیمت بلیت نیــز در اصفهــان اجرا 

نشده است.

نمایش »پیک نیک در میدان جنگ« روزهــای 5، 7 و ۱۰ مهر به روی 
صحنه می رود.  جدیدتریــن نمایش کانون تئاتر دانشــگاه اصفهان با 
عنوان »پیک نیک در میدان جنگ« بــه کارگردانی مهدی ایروانی، در 

تاالر شهید آوینی به روی صحنه رفت. 
برنامه اجرای این نمایش، امــروز و هفتم مهر ماه از ســاعت ۱۲:۳۰ و 
۱۰مهر ماه در دو سانس ۱۲:۳۰ و ۱6 خواهد بود. در این نمایش محمد 
جعفری، شکیال نصیری نژاد، امیرحسین خامصی پور و علی محمودی 
به ایفای نقش می پردازند. ســیروس محمدی نیــز طراحی دکور این 

نمایش را بر عهده دارد.

هقتمین شماره ویژه نامه سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان 
با عنوان »دید در شهر« چهارم مهرماه منتشر شد.

 مرور برنامه های برگزار شده در شهریورماه و اعالم برنامه های اجرایی 
ســازمان فرهنگی تفریحــی در ایام پاییــز، از مهم تریــن بخش های 
هفتمین شماره »دید در شهر« است. گزارش ویژه برنامه های سازمان 
فرهنگی تفریحی شــامل گزارش نمایش های اجرا شده در تاالر هنر، 
برگزاری پاتوق های خانواده در باغ نور، نشســت های لباس زیبای من، 
ویژه برنامه های ُجنگ ناژوان، دوره تربیت مربی ســواد رســانه و... در 
این ویژه نامه ارائه شده است. همچنین شهروندان اصفهانی می توانند 
گزیده صحبت های هنرمنــدان در دیدار با شــهردار اصفهان، معرفی 
کتب منتشر شده از سوی موزه عصارخانه شاهی و همچنین برنامه های 

مرکز تخصصی بانوان آفتاب را در این ویژه نامه بخوانند.
 تصاویر و ویدیوهای برنامه های ســازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهان نیز در قالب »کیوآرکد« در دسترس مخاطبین ویژه نامه است 
که عالقه مندان برای دریافت فایل پــی دی اف این ویژه نامه می توانند 

به سایت esfahanfarhang.ir مراجعه کنند.

سه نمایش خیابانی از ســوی خانه تئاتر حوزه هنری استان اصفهان، به 
مناسبت هفته دفاع مقدس در سطح شهر اصفهان اجرا می شود.

 به گزارش خبرگــزاری ایمنا، بــه نقل از روابط عمومــی حوزه هنری 
اســتان اصفهان، این نمایش ها با همکاری سازمان فرهنگی و تفریحی 
شهرداری و بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس به اجرا درمی آیند. 
رســول هنرمند، مدیر خانه تئاتر حوزه هنری، با بیان این مطلب افزود: 
نمایش »چند اپیزود از هشــت« به کارگردانی علــی قیومی، نمایش 
»منم مصیب« به کارگردانی پویان عطایــی و »بمبک« به کارگردانی 
نورا... لک، نمایش هایی اســت که از روز ۳۱ شهریور در اصفهان به اجرا 
درآمده اند. وی ادامه داد: یکشــنبه 4مهرماه نمایــش »چند اپیزود از 
هشت« در مقابل خانه هنرمندان و سی و ســه پل، » منم مصیب« در 

خانه اصفهان و »بمبک« در سپاهان شهر اجرا شدند.
وی تصریــح کرد: این نمایــش ها از ۳۱ شــهریور الی 9 مهــر هر روز 
بعدازظهر در تاالرهنر، خانه هنرمندان، ســی و سه پل، گلستان شهدا، 
میدان امام )ره(، خانه اصفهان، ســپاهان شهر و مجتمع عباسی به اجرا 

در می آیند.

ريیس امور سینمايی حوزه هنری استان اصفهان خبر داد:

راه اندازی نخستین کافه سینمای 
کشور در سینما ساحل اصفهان

»پیک نیک در میدان جنگ« 
را در دانشگاه اصفهان تماشا کنید

هفتمین شماره ويژه نامه 
»ديد در شهر« به چاپ رسید

 اجرای سه نمايش خیابانی در شهر
با موضوع دفاع مقدس

کودک و نوجوان

پخش ســریال انیمیشــن جدید »ماجراهای خانواده تراپ« از 
شبکه امید آغاز شده و تا نیمه آبان ماه ادامه خواهد داشت.

سریال »ماجراهای خانواده تراپ« به کارگردانی کوزو کوساها، 
از تولیدات استودیو نیپون انیمیشــن کشور ژاپن است که برای 
نخســتین بار، از ســیما پخش می شود. این ســریال، داستان 
دختر ۱8ساله ای به نام ماریاست که به عنوان بیست و ششمین 
معلم سرخانه، وارد خانواده آقای تراپ می شود تا آموزش شش 
فرزند او را برعهده بگیرد. پســران و دخترانی کــه مادر خود را 
از دســت داده اند و با پذیرش معلم خانگی، ناسازگارند. سریال 
»ماجراهای خانواده تراپ«، هر شب ساعت ۲۲ و تکرار آن، روز 

بعد ساعت ۱۲ از شبکه امید پخش می شود.

از شبکه امید؛

»ماجراهای خانواده تراپ« 
پخش می شود

در شهر

اســماعیل راد، کارگردان و تهیه کننده تله فیلم »هوای 
پدر« گفت: اواخر فیلمبرداری این تله فیلم هســتیم. دو 
روز پیش خانه سالمندان بودیم و هم اکنون  هم در زندان 

فیلمبرداری داریم. 
وی ادامــه داد: تلــه فیلم »هــوای پدر« که بــا توجه به 
ویژگی های اجتماعی و عاطفی نوشــته شــده اســت، 
زندگــی پیرمــردی را روایــت می کند که فراموشــی 
 گرفتــه و مشــکالتی را بــرای خانــواده بــه وجــود 

می آورد. 
در این تلــه فیلــم، بازیگرانی چون پرویز پورحســینی، 
رضا توکلــی، ســولماز حصــاری، رامین راســتاد، لینا 
مرشــدی، آزاده ریاضی، اســماعیل یعقوبــی، با معرفی 
شهباز راســتی و حضور عبدالحمید زارع، اسماعیل راد؛ 
همچنین ســودابه خادم الحســینی، آرمیــن صالحی، 

پیمان اکبر پور، احســان منفــرد، گوهر غریبــی، الهه 
هوشــمند، فاطمه وزیری، مهدی یوســفی، لیال برزگر، 
ســمیه عزیز زاده، حســن صادقی، جواهر زراعت پیشه، 
گوهــر غریبــی، محمــد هوشــمند، نــدا محمــدی، 
 مهســا بابایی، ســارینا مهتــر و فرجاد محمــدی بازی 

می کنند.

جدیدترین اثر بلند ســینمایی طالبی تا چند روز آینده آماده 
نمایش می شود.

محمدعلی طالبی، نویســنده و کارگردان سینما، درخصوص 
آخرین وضعیــت »پایان رویاها« گفت: ایــن فیلم در مراحل 
پایانی فنی به سر می برد و حدود چهار روز آینده آماده نمایش 
خواهد شــد. وی درباره زمان و مکان پخــش »پایان رویاها« 
اظهار داشــت: پخش داخلی و خارجی فیلم را کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان انجام می دهد که تهیه کنندگی آن 
را نیز عهده دار است. این کارگردان درخصوص حضور »پایان 
رویاها« در جشــنواره فجر اذعان داشــت: احتمال اینکه این 
فیلم را در جشنواره فیلم فجر نشان دهیم، زیاد است. گفتنی 
است »پایان رویاها« به نویســندگی و کارگردانی محمد علی 
طالبی و تهیــه کنندگی کانــون پرورش فکــری کودکان و 
نوجوانان انجام می شود و امیرحســام رضایی، شیوا فرهادی، 

مجید پتکی، نسرین بابایی و آوا درویشــی از بازیگران اصلی 
آن هستند. 

داستان »پایان رویاها« درباره زندگی خانواده ای جنگل نشین 
است. فرزند کوچک خانواده به خاطر بی احتیاطی ناخواسته 
دچار مشکل بزرگی می شود و پدر و مادر او نیز برای نجات او 

همه تالششان را به کار می بندند.

»پايان روياها«  به ايستگاه آخر رسیدفیلمبرداری تله فیلم »هوای پدر« رو به اتمام است

گفت وگو 

»پدر و مادرم را سال هاســت از دســت داده ام و دو خواهر دارم 
که در قزوین زندگی می کنند. خودم هم چند ســالی اســت به 
دلیل هوای بد تهران به قزوین مهاجــرت کرده ام و گاهی برای 
ادامه درمان به تهران می آیم. آخرین روز تصویربرداری سریال 
»بایرام« که چند ســال قبل تولید شــد، از بلندی افتادم و هر 
دو پایم شکســت و کمرم آســیب دید. بعد از آن حتی احوالی 
از من نپرســیدند و من این را به حســاب بی رحم شدن آدم ها 

می گذارم.«
اینها گفته های غالمحســین لطفی اســت که بعــد از پیروزی 
انقالب، سریال آینه را کارگردانی کرد؛ سریالی که هنوز هم در 

فهرست پربیننده ترین سریال های تلویزیونی قرار دارد.
لطفی که بــه گفته خودش پنج ســال اســت برای بــازی یا 
کارگردانی دعوت نشده،  فوق لیسانس کارگردانی را از دانشگاه 
هنرهای زیبا گرفته و اولین بار برای بازی در ســریال »دلیران 
تنگســتان« مقابل دوربین رفته اســت. او از شــرایط حاکم بر 
دنیای هنــر راضی نیســت و می گوید: خیلــی از همکارانم که 
تحصیل کرده رشته بازیگری هســتند، به کارهای دیگری جز 
بازیگری مشغولند و این جای افســوس دارد و امیدوارم هرچه 
زودتر حال فرهنگ و هنر کشورمان خوب شــود. با این بازیگر 
و کارگردان پیشکسوت هم صحبت شدیم تا کمی از زندگی اش 
برایمان بگوید. البته بعد از ظهر بود که با او تماس گرفتم؛ زمانی 
که در حال استراحت بود. در ابتدا کمی ناراحت شد که بدموقع 

تماس گرفته ام؛ اما بعد با خوشرویی به سواالتم پاسخ داد.
آقای لطفی چه مواقعی کج خلق می شود؟

وقتی کســی به من دروغ بگوید، کارهای ناهنجــار اجتماعی 
انجام دهد، بدقولی کند و ســر قرارش نیایــد و... اینها حالم را 
بد می کند؛ چون خودم همیشــه ســرقول و قرار هایم هستم و 
تالش می کنم که همه شــئونات انســانی را رعایت کنم. وقتی 

کســی خالف اصول، کاری انجام دهد، عصبانی می شوم. البته 
آن فرد را می بخشم؛ اما آزردگی ام سرجای خود باقی می ماند. 
متاسفانه جامعه ما به سمت و سوی بدی در حال حرکت است؛ 
همه روابط قطع شده و مردم به هم بی اعتنا شده اند. درحقیقت 
اگر کسی بمیرد، ایرادی ندارد؛ مهم این اســت که ما زنده ایم! 

بمب توی خانه همســایه بیفتد، باز هم اشکالی ندارد؛ خانه 
من که سالم است و... !

به نظر شــما چرا شــرايط اجتماعی و روابط 
انسانی اين گونه شده است؟

وقتی اقتصــاد کشــور مشــکل دارد، مدیران 
وعده هایی می دهند و به آن عمــل نمی کنند، 
جامعه با مشــکل رفتاری روبه رو می شــود. کار 
من بازیگری است؛ اما در بیشــتر کارها بخشی 

از دســتمزدم را نمی دهند. این فقط مشکل من 
نیســت؛ بیشــتر بازیگران با این معضل روبه رو 

هســتند. بازیگران حال 
و روز خوبــی ندارند. 
فقــط تعداد بســیار 

که  هســتند  اندکــی 
پولدارنــد؛ اما می دانم 
بازیگری  راه  از  آنهــا 
نشــده اند.  پولــدار 
یــا شــغل دیگری 
پدرشــان  یا  دارند 
بوده  ســرمایه دار 
وزارت  اســت. 
بــه من  ارشــاد 
بازیگری  دکترای 

داده؛ امــا حقوقم یک میلیــون و ۲8۰هزار تومان اســت. اگر 
دست فروشی می کردم و سر چهارراه، ریش تراش می فروختم، 

درآمدم از این بیشتر بود!
با اين وجود، مشتاقان رشته بازيگری و کارگردانی و کال 

سینما و تلويزيون زياد است!
داوطلب و مشــتاق زیاد اســت؛ اما آنها نمی دانند 
داخل ایــن حرفه چه خبر اســت! از بیرون 
نگاه می کنند و می گوینــد به به چه خانه 
زیبایی! عکس بازیگــران را می بینند و 
هوس می کنند بازیگر شــوند. شهرت 
و پول وسوسه  شــان می کنــد؛ وگرنه 
هیچ کدامشــان واقعــا عاشــق حرفه 
بازیگری نیستند. شــهرت بد نیست، هر 
موجودی دوست دارد خودش را به نمایش 
بگذارد؛ اما کســانی که سراسیمه وارد دنیای 
سینما می شوند، فکر می کنند خیلی 
به آنها خوش خواهد گذشــت 
و ســریع به پول و شهرت 
می کنند؛  پیدا  دســت 
امــا این طور نیســت. 
پس بهتر است قبل از 
اینکه شیفته بازیگری 
شــوند، کمی تحقیق 
کــرده و با ایــن دنیا 
آشنا شــوند که بعد از 
ورود، با سراب روبه رو 

نشوند.
اما بازيگرانی هستند 

که سال هاست در حرفه بازيگری مشغول به کار هستند 
و در آثار خوبی هم بازی کرده و می کنند!

آنها اســتثنا هســتند. بازیگرانی دوام می آورنــد که درس این 
حرفه را خوانده باشند. واقعیت این است که در کشور ما حدود 
۱5۰۰ بازیگر وجود دارد؛ اما فقــط پنج نفر مدام کار می کنند و 
از این فیلم به فیلم دیگر و از ســریالی به سریال دیگر می روند. 
مافیای بازیگری، بیشــتر بازیگران را خانه نشــین کرده است. 
اصال بــه توانایی افراد توجه نمی شــود؛ فقــط بازیگرانی مدام 
سرکار هستند که روابط خاصی دارند. نمی دانم چرا با این مافیا 
برخورد نمی شــود؟! همه از آن می گویند؛ اما هیچ کس پی آن 
را نمی گیرد که منشــأ آن را پیــدا کرده و بــا آن مقابله کند تا 
عدالت رعایت شــود و همه بتوانند نقش بگیرنــد و بازی کنند. 
بازیگرهای قدیمی مثل من خانه نشــین شــده اند و مجبورند 

سرشان را با خواندن کتاب و دیدن فیلم گرم کنند.
اين سرگرمی ها راضی تان می کند؟

نه، مجبورم راضی باشــم. گاهی مجبورت می کنند خانه نشین 
شوی و بعضی اوقات از روی اختیار خانه نشین می شوی؛ این دو 
مقوله کامال با هم فرق دارد. من 65 ساله و در اوج آمادگی برای 
کارگردانی و بازیگری هستم؛ اما کار نیست. کار فقط برای عده 
محدودی اســت و بقیه بیکارند. به نظــرم تلویزیون، موثرترین 
سازمانی است که می تواند با این مافیا مبارزه کرده و اجازه دهد 
همه بازیگران در کارهای مختلفی که ســاخته می شود، حضور 

پیدا کنند.
وقتی شرايط سخت می شود، چگونه امورات زندگی را 

می گذرانید؟
من زن و بچه نــدارم و با حقوقی که از وزارت ارشــاد می گیرم، 
زندگی ام را می گذرانم؛ اما به همکارانم فکر می کنم که همسر و 
فرزند دارند و بیکاری، زندگی آنها را با مشــکالت زیادی روبه رو 
کرده اســت. من غمگین می شــوم وقتی مردم و اطرافیانم را 
عصبی و ناراحت می بینم. شــرایط دشــوار اقتصادی، آدم ها را 
بداخالق می کند و قســمت تلخ ماجرا اینجاست که هیچ کس 

نمی تواند برای دیگری کاری انجام دهد.

غالمحسین لطفی:

امیدوارم هرچه زودتر حال فرهنگ و هنر کشورمان خوب شود 

نشســت خبری مجموعه تلویزیونی »در محاصره« که این 
شب ها از شبکه سه و مستند در حال پخش است، با حضور 

عوامل این سریال برگزار شد.
 این مجموعه که در ســال 94 ساخته شــد، سریالی دفاع 
مقدسی اســت که برخالف دیگر سریال های دفاع مقدس، 

به زندگی مردم در روزهای دفاع مقدس می پردازد. 
 امیرمهدی پور وزیری، کارگردان این مجموعه، درخصوص 
چگونگی انتخاب موضوع حصر در ســریال »در محاصره« 
گفت: شــرایط حصر برای ســاخت یک فیلــم و مجموعه 
جذاب اســت؛ چون در این گونه ســریال ها جذابیت های 
دراماتیک زیادی وجــود دارد؛ اما بعد از آن جذابیت فرمی، 

محتوای آن، یعنی مقاومت ملی اهمیت می یابد. 
 وی بیان کرد: اگر آبادان تسلیم می شد، سرنوشت امروز ما 
تغییر می کرد. با شروع جنگ تعداد زیادی از ساکنان آبادان 
رفتند؛ اما چند هزار نفری هــم ماندند و جنگیدند تا آبادان 

را زنده نگه دارند. 
مهدی پور وزیری اظهار داشــت: گرفتن شــهر این گونه 
است که نیرویی پیاده برود و شــهر را فتح کند؛ اما گرفتن 
یک شــهر وقتی مردم در آن زندگی می کنند، کار بســیار 
ســختی اســت. فتح کردن جایی که در آن زندگی جریان 

دارد، کاری دشوار است و در آبادان هم روح زندگی جریان 
داشت.

این کارگردان درخصوص محتوای این اثر گفت: چون برای 
ما مخاطب تلویزیون مهم بود، تصمیم گرفتیم سریال مان 
گنگ نباشــد؛ به همین دلیــل تصمیم بــرای اجرای این 
سریال، بسیار آگاهانه بود. ما مقطعی را انتخاب کردیم که 
می توانست موقعیتی دراماتیک به ما بدهد و باید می دیدیم 
که کجا زندگی آنها بــار درام دارد؛ بنابرایــن افرادی را که 
در حصر آبادان نقش داشــتند، پیدا و با آنها زندگی کردیم 
تا ابزار درام فراهم شد. ســپس این خاطرات را در کنار هم 

گذاشتیم و فیلمنامه را شکل دادیم.
این کارگردان گفت: زمــان تصویربــرداری 45 روز طول 
کشید و ما در اوج گرمای تابســتانی صحنه های جنگی را 

ضبط می کردیم.
وی درخصوص مقایســه این ســریال با فیلم »ایستاده در 
غبار« گفت: من فکر می کنم آدم فیلم »ایســتاده در غبار« 
خاص تر اســت و اساســا با مخاطب خاص ارتبــاط برقرار 
می کند؛ اما تفاوت اصلی ســریال ما با »ایستاده در غبار« 
آن اســت که ما داســتان داریم و تنها فرم تصویری نیست 
و مخاطبان ما به هیچ عنوان از یک قشــر نیستند و گاهی 

حتی با ســریال ما می خندند؛ اما »ایســتاده در غبار« یک 
مقطع تاریخی را با فرم و تصویر می سازد. ما با درام، سریال 
ساختیم و ســریال ما با فیلم فاخر »ایستاده در غبار« قابل 

مقایسه نیست.
مهدی پور وزیری در رابطه با تهیه کننده این اثر گفت: یکی 
از دالیل ناکارآمدی فیلمسازی ما، این است که تهیه کننده، 
خود را صاحب اصلی اثر نمی بیند. خواسته ما در این سریال 
این بود که خود کمپانی ایده داشــته باشد؛ بنابراین روایت 
فتح این کار را کرد و ایده هایش را گفت و ما ساختیم؛ البته 

افکار شهید آوینی هم در این میان تاثیرگذار بوده است.
ابــوذر حیدری، تدوینگر مســتند »در محاصــره«، اظهار 
داشــت: تدوین این کار مســتند داستانی ســخت بود و 
به صورت هم زمان انجام می شد. بخش هایی از این سریال 
را مصاحبه و بخش اعظمی از آن را داستان دربر می گرفت. 
به همین دلیل من در مدت تصویربرداری در آبادان بودم و 
راش ها را می دیدم و در کل این پروژه از آغاز تا پایان حضور 

داشتم.
وی گفت: کار ما داســتانی است با ذره ای مســتند؛ اما در 
»ایستاده در غبار« مســتندی نداریم. اصال این دو اثر با هم 
قابل قیاس نیست؛ چون رویکرد این دو کار متفاوت است؛ 
اما کار ما خاص تر اســت و اگر در تلویزیــون در یک زمان 

پخش شوند، سریال ما پر بیننده تر خواهد شد.
سلمان فرخنده، بازیگر این مستند، درخصوص تفاوت این 
سریال با دیگر کارها اظهار داشت: به لحاظ حسی، هر کاری 
با دیگری فرق می کند؛ اما موضوعی که نظرم را جلب کرد، 
نقشم بود که نقش فردی عادی به نام محمد حیدرپور را در 

محاصره آبادان بازی می کردم.
وی ادامه داد: این اثر شــرایط کاری سختی داشت که سر 
هیچ کار دیگری نمی توان تجربه اش کرد و نقشــی که ایفا 
می کردم کامال واقعی بود؛ اما درک نقش برایم سخت بود؛ 
چون معموال وقتی جایی جنگ است، افراد یا اسلحه دست 
می گیرند و می جنگند یا فرار می کننــد. اما محمد نه فرار 
می کرد و نه می جنگید و من نمی فهمیــدم چرا این کار را 
می کند! لحظه های دراماتیک این سریال، از زندگی واقعی 

گرفته شد و این بسیار جالب بود.
فرخنده گفت: وقتی »ایســتاده در غبار« را دیدم، به نظرم 
خیلی خاص آمد و از آن بســیار لذت بردم؛ همان طور که 
از ســریال خود لذت بردم؛ هرچند این دو قابل مقایســه 

نیستند.
این بازیگر در رابطه بــا همبازی هایش در ســریال اظهار 
داشت: در این مستند با عصمت ســلیمانی همبازی بودم 
و با دیگر بازیگران ارتباط خاصی نداشتم؛ اما با تمامی آنها 

اوقات خوبی را سپری کردم.

»در محاصره« قابل مقایسه با »ایستاده در غبار« نیست

 

گرفتن شهر 
اين گونه است 

که نیرويی 
پیاده برود و 
شهر را فتح 

کند؛ اما گرفتن 
يک شهر 

وقتی مردم 
در آن زندگی 
می کنند، کار 
بسیار سختی 

است

تفاوت اصلی سريال ما با »ايستاده در غبار« آن است که مخاطبان ما به هیچ عنوان از يک قشر نیستند و  حتی 
گاهی با سريال ما می خندند؛ اما »ايستاده در غبار« يک مقطع تاريخی را با فرم و تصوير می سازد.

اخبار

عباس رافعی، به نحوه همکاری با حسین کندری و سینا 
سعیدیان در فیلم »اینجا کسی نمی میرد« اشاره کرد.

عباس رافعی، کارگردان و تهیه کننده سینما، درگفت وگو 
با خبرنگار حوزه سینما گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران 
جوان، درخصوص علت ساخت »اینجا کسی نمی میرد« 
گفت: فیلمنامه این اثر طرح خودم بــود و قرار بود خودم 
آن را بســازم؛ اما بنا به دالیلی آن را کنار گذاشتم. خانم 
بهار کاتوزی، نویســنده ما و بازنویــس فیلمنامه »اینجا 
کســی نمی میرد« گفتند دو جوان )حســین کندری و 
سینا ســعیدیان(، عالقه مند به کارگردانی و ساخت این 
فیلم هســتند؛ بنابراین یاعلی گفتیم و از کارگردانی کنار 

کشیده و تهیه کنندگی اش را عهده دار شدیم.
وی درخصوص حــرف این فیلم بیان کــرد: حرف اصلی 
فیلم، آن نــوع تنهایی اســت که موجب روان پریشــی 
می شــود. رافعی در پاســخ به این ســوال کــه از ابتدا 
می دانســته »اینجا کســی نمی میــرد« در بخش هنر و 
تجربه اکران خواهد شد، خاطر نشان کرد: ما فیلمی کامال 
کم هزینه ساختیم که هزینه ســاخت آن، به اندازه پول 

نوشابه های فیلم های بزرگ و پرهزینه است.

مستانه مهاجر، تدوینگر و تهیه کننده ســینما، با اشاره به 
جدیدترین مرحله تولید فیلم »پدیده« گفت: مراحل فنی 
این فیلم تقریبا به اتمام رسیده و صداگذاری آن ادامه دارد. 
اما زمان قطعی به پایان رســیدن تمام مراحل آن مشخص 

نیست.
مهاجر درخصوص وضعیت جدید فیلم »اســرافیل« بیان 
کرد: »اســرافیل« به کارگردانی آیــدا پناهنده همچنان 
در مرحله پیش تولید قرار دارد تا با فراهم شــدن شــرایط 

ساخت، فیلمبرداری آغاز شود.
 فیلم »پدیده« جدیدترین ســاخته علی احمدزاده پس از 
»مادر قلب  اتمی« است که هدیه تهرانی و امیر جدیدی به 

عنوان بازیگران اصلی در آن ایفای نقش می کنند.
این فیلم یک اثر اجتماعی اســت که از فضایی عاشــقانه  
برخوردار اســت و فضای آن، با دو فیلم قبلــی احمدزاده 
متفاوت اســت. مهاجر با این پــروژه به عنــوان تدوینگر 

همکاری داشته است. 
 »اسرافیل« نیز دومین ساخته آیدا پناهنده و اولین تجربه 

تهیه کنندگی مستانه مهاجر است.

چرا»اينجا کسی نمی میرد«
 را رافعی کارگردانی نکرد؟

صداگذاری »پديده« 
همچنان ادامه دارد
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در شهريادداشت

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: 
از اول مهرماه جاری، سهمیه سوخت ناوگان فاقد بیمه نامه معتبر شخص 
ثالث قطع شد و تا زمان رفع مشکالت و نواقص بیمه ای، مشمول دریافت 

سوخت یارانه ای نخواهد شد.
منوچهر سلمان زاده گفت: از خردادماه سال جاری محدودیت هایی برای 
سهمیه ســوخت یارانه ای خودروهای فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر 
منظور شــد و از اول مهرماه، ناوگان فاقد بیمه نامــه معتبر در مجموعه 
خاکستری سهمیه ســوخت قرار گرفت و تا زمان ارائه اطالعات بیمه ای 
معتبر، مشــمول دریافت ســوخت یارانه ای نخواهد بود. وی خاطرنشان 
کرد: راننــدگان با مراجعه بــه دفاتر بیمه ای در اســرع وقــت، تکمیل 
بیمه نامه شــخص ثالث و ارائه مســتندات خود به دفاتــر پلیس+10، از 
لیست خاکســتری خارج شده و از ســوخت یارانه ای بهره مند می شوند. 
وی تصریح کرد: با وجود افزایش پنج درصدی تــردد ناوگان حمل ونقل 
عمومی جاده ای در کشور نســبت به سال گذشته، اجرای طرح تخصیص 
ســوخت بر اســاس پیمایش، موجب صرفه جویی قابــل مالحظه ای در 
مصرف سوخت شده اســت. این مسئول بیان داشــت: از ابتدای مهرماه 
سال گذشته، ســوخت گازوئیل ناوگان حمل ونقل عمومی کشور اعم از 
درون شهری و برون شهری، بر اســاس عملکرد ناوگان و مستنداتی نظیر 

بارنامه، صورت وضعیت و CMR اختصاص می یابد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: دیروز 
همزمان با پنجمین روز از هفته دفاع مقدس، یازدهمین نمایشــگاه بزرگ 

کتاب استان در محل دائمی نمایشگاه ها گشایش یافت.
جواد کارگران عنــوان کرد: این نمایشــگاه با حضور بیش از 400 ناشــر 
کشوری و 175 غرفه دایر شــد و 46 هزار و 171 عنوان کتاب با موضوعات 

مختلف در معرض دید عالقه مندان قرار گرفت.
وی با اشــاره به ارائه تخفیف برای این کتاب ها تصریح کرد: کتاب های این 

نمایشگاه با 30 درصد تخفیف عرضه می                        شود.
کارگران خاطرنشــان کرد: یازدهمین نمایشــگاه بزرگ کتاب، هر روز از 
ساعت 9 تا 12 و 15:30 تا20، آماده استقبال از بازدیدکنندگان خواهد بود. 
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی چهارمحال و بختیاری بیان داشت: 
برگزاری برنامه های متناســب با هفته دفاع مقدس، نقد شعر، عصر شعر و 
جشن امضای کتاب با حضور نویسندگان کشوری، از بخش های جنبی این 

نمایشگاه  خواهد بود.
وی تاکید کــرد: رونمایی از کتاب هــای مختلف، از بخش هــای مهم این 
نمایشگاه  اســت و غرفه بنیاد امام رضا)ع( با هدف عرضه کتاب هایی که در 
جشنواره ملی تولید کتاب امام رضا)ع( تولید شده اند، پیش بینی شده است.

کارگران تشــریح کرد: با توجه به همزمانی برپایی این نمایشــگاه با آغاز 
ســال تحصیلی و گشــایش مدارس و دانشــگاه ها، پیش بینی می شــود 
 اســتقبال از نمایشــگاه و فــروش کتاب، افزایش چشــمگیری داشــته 

باشد.

مديرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای:

سهمیه سوخت ناوگان فاقد بیمه نامه 
معتبر شخص ثالث قطع می شود

مديرکل ارشاد چهارمحال و بختیاری خبر داد:

گشايش يازدهمین
 نمايشگاه بزرگ کتاب 

پیشنهاد سردبیر: 
وجود 50 واحد گلخانه در چهارمحال و بختیاری

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیــاری، در دیدار با رییس 
نهضت ســوادآموزی و معاون توســعه و مدیریت وزیر فرهنگ و 
ارشــاد اظهار داشت: مراحل ساخت و ســاز مصالی شهرکرد به 

طول انجامیده که نیازمند نگاهی ویژه است.
حجت االسالم والمسلمین محمدعلی نکونام با بیان اینکه ساالنه 
از ســایر منابع، نزدیک به 15 میلیارد ریال بــرای تکمیل مصال 
هزینه می شــود، افزود: ســال گذشــته 2 میلیارد ریال از سوی 

فرهنگ و ارشــاد به تکمیل مصال اختصاص یافت که با توجه به 
وسعت مصال، کافی نیســت. نماینده ولی فقیه در چهارمحال و 
بختیاری با بیــان اینکه انجام برخــی از کارها بــا اهداف نظام 
جمهوری اســالمی همخوانی ندارد، بیان کرد: خلع جهت دهی 
احســاس و یک مقداری تک روی زیاد اســت. نکونام با اشاره به 
اســتفاده از برخی افراد در پست ها و مســئولیت ها با نگاه غربی 
در حوزه های فرهنگی خاطرنشــان کرد: در اسالم خط قرمزها و 

محدودیت هایی وجود دارد که باید به واســطه افراد دغدغه مند 
و فیلترینگ رعایت شــوند. وی با اشــاره به طرح تحول بنیادین 
آموزش و پرورش افزود: برای اجرا و عملیاتی شدن سند، تاکنون 

کار اساسی و کلیدی انجام نشده است. 
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه ســند 
خوب تنظیم شده اســت، بیان کرد: بخش هایی از آن نیز اجرا و 

آثار سند، نشان از ارزشمندی آن دارد.
نکونام با اشاره به اهمیت نیروی انسانی گفت: در راستای افزایش 
توان علمی و معرفتی نســل جدید، باید زمینه ارائه آموزش های 

الزم به نیروی انسانی فراهم شود.

مسئول بسیج جامعه پزشــکی شبکه بهداشــت و درمان 
لردگان گفت: به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و 
به منظور خدمات رسانی رایگان به مردم پشت کوه میالس 
لیرابی و له دراز، تیم های پزشکی، دندانپزشکی، آموزشی و 

بهداشتی به این مناطق اعزام شد.
  اســماعیل فتاح پور بیان داشــت: این اکیپ پزشکی شامل 
15پزشک، دندانپزشک، کارشناســان مامایی، پرستاری، 
تغذیه، بهداشت عمومی و بهداشت محیط، از بسیج جامعه 
پزشــکی لردگان بودند که به روســتاهای لیرابی و له دراز 
منطقه پشت کوه میالس، اعزام شــدند و خدماتی از قبیل 
ویزیت 210 نفر توسط  پزشک عمومی، 50 نفر توسط ماما، 
20 نفر توسط کارشناسان تغذیه، ارائه خدمات دندانپزشکی 
به 105 نفر، اندازه گیری قند و فشار خون و آموزش بهداشت 
محیط به 110 نفر، انجام شــد. فتاح پور خاطرنشــان کرد: 
هزینه دارو و تجهیزات پزشکی و مصرفی، 30 میلیون ریال 
و هزینه عملکــرد و خدمات صورت گرفتــه، 150میلیون 
ریال برآورد شده و توسعه خدمات بهداشــتی و درمانی، از 

برنامه های اولویت دار این نهاد است. 

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشــاورزی استان چهارمحال و 
بختیاری گفت: در حال حاضر 50 واحد گلخانه در اســتان 
فعال است. ابراهیم شــیرانی با اعالم این خبر، مساحت این 
تعداد گلخانه را 17 هکتار دانســت و افــزود: 13 هکتار از 
گلخانه های استان، شــامل ســبزی، صیفی و توت فرنگی 
و چهار هکتار گل زینتی و گل شــاخه بریده است. شیرانی 
با اشــاره به اینکه هزینه احداث هر هکتــار گلخانه چهار تا 
250میلیون تومان اســت، تصریح کرد: احــداث هر هکتار 
گلخانه، زمینه اشــتغال 10 نفر را فراهم می کند. وی گفت: 
تولید ســاالنه محصــوالت گلخانه ای، بــه ترتیب 120تن 
توت فرنگــی، دو هــزار و 200 تن ســبزی و صیفی و چهار 
میلیون گل شــاخه بریده اســت و محصــوالت تولیدی به 
استان های همجوار فرستاده می شــود. مدیر باغبانی جهاد 
کشاورزی استان خاطرنشان کرد: یکی از سیاست های جهاد 
کشــاورزی درخصوص اقتصاد مقاومتی، توسعه کشت های 

گلخانه ای است.

مسئول بسیج جامعه پزشکی لردگان خبر داد:

 اعزام تیم های پزشکی
به مناطق محروم لردگان

مدير باغبانی جهاد کشاورزی استان خبر داد:

 وجود 50 واحد گلخانه
در چهارمحال و بختیاری

اخبار

رضا محمدســلیمانی با اشــاره به اینکه هــدف دوم، تجلیل از 
کسانی است که با شجاعت و ایثار خود حماسه ها را خلق کردند، 
بیان داشــت: این افراد کســانی بودند که با همه هستی خود از 
عزت، شــرف و ناموس مملکت دفاع کردند تــا وجبی از خاک 

کشور به دست بیگانگان نیفتد.
این مســئول با تاکید بر اینکــه در همه فراز و نشــیب هایی که 
انقالب اســالمی ایران با آن روبه رو بود، رحمــت و نعمت هایی 
نهفته است، بیان داشت: اما نعمتی که در جنگ نهفته است، در 
هیچ کدام از این فراز و نشیب ها دیده نشد؛ به واقع دفاع مقدس 

مدرسه ای بود به گستره همه مرزهای این کشور که توسط امام 
ایجاد شد و توانستیم در آن چیزهای زیادی بیاموزیم.

محمدسلیمانی با بیان اینکه اصوال جنگ ها چیزی جز خسارت 
و ویرانی به دنبال ندارند، افزود: دفاع هشت ســاله ملت ایران با 
وجود اینکه خسارات زیادی بر جا گذاشت، ولی به مدد و برکت 
خون شهدا تبدیل به ارزش شــد؛ چراکه این جنگ برای دفاع از 

ارزش ها و انقالب اسالمی ایران صورت گرفت.
فرمانده سپاه حضرت قمر بنی هاشم)ع( چهارمحال و بختیاری، 
با اشاره به اینکه به واسطه حضور جوانان در جنگ خالقیت های 

زیادی صــورت گرفت و در حــال حاضر اگــر موفقیتی داریم، 
همــه را مرهون دفــاع مقدس هســتیم، ادامــه داد: زمانی در 
کشور نمی توانستیم حتی یک ســالح ساده بسازیم؛ ولی اکنون 
موشک هایی ســاخته ایم که لرزه بر اندام اســتکبار و دشمنان 

ایران در سطح جهان می اندازند.
وی خاطرنشــان کرد: دفاع مقدس باعث بروز خالقیت و منشأ 
ایجاد تحــول گردیــد؛ چراکه در جنــگ بود کــه فرماندهان 
ما آموزش هــای الزم را دیدند و به برکت جنــگ، فرماندهان و 
ســرداران بزرگی چون قاســم ســلیمانی به عرصه آمدند که 
یک تنه یک دنیا کفر را کفایت می کنــد؛ بنابراین الزم به تالش 
است تا در یک فرایند حساب شــده، الفبای جنگ را برای نسل 
جدید تشریح کنیم. فرمانده ســپاه حضرت قمر بنی هاشم)ع( 
چهارمحال و بختیاری بــا تاکید بر اینکه از زمــان وقوع جنگ 
جهانی دوم نزدیک به 100 ســال می گذرد؛ ولی هنوز راجع به 
آن فیلم ساخته می شود، تصریح کرد: هدف از جنگ هایی چون 
جنگ جهانی دوم، تنها کشتار بود و خروجی هایی چون سازمان 
ملل داشت که جز رفتار منفعالنه در برابر رژیم های جنایتکاری 
چون عربســتان، کار دیگری انجام نمی دهد؛ درحالی که جنگ 
تحمیلی ایران صرفا تدافعی بــود و به جهت حفاظت از مرزهای 
این کشور صورت گرفت. محمدســلیمانی گفت: الزم است در 
ارتباط با شهدا، آرمان های شهدا، بیانات امام شهدا و... تلنگری 
به خود زده و به خود بیاییم تا ببینیم برای زنده نگه داشتن این 

بزرگان، چه کارهایی باید انجام دهیم.
وی در ادامه بیان داشــت: در همایش معنویت کــه با رویکرد 
فرهنگ دفاع مقدس برگزار شــد، تعداد 52 مقاله از محققان و 
پژوهشگران سراســر چهارمحال و بختیاری جمع آوری شد که 
بعد از ارزیابی های صورت گرفته، 27 مقاله واجد شــرایط اعالم 
شده و بعد از انجام داوری، 5 مقاله به عنوان مقاالت برتر انتخاب 

شدند.

الزم است در 
ارتباط با شهدا،  
تلنگری به خود 

زده و به خود 
بیايیم تا ببینیم 

برای زنده نگه 
داشتن اين 
بزرگان چه 

کرده ايم

فرمانده سپاه حضرت قمر بنی هاشــم)ع( چهارمحال و بختیاری در همايش بزرگ اساتید دانشگاه، نخبگان و 
ورزشکاران که به مناسبت هفته دفاع مقدس در چهارمحال و بختیاری برگزار شد، اظهار کرد: يکی از اهداف برگزاری 
يادواره ها، همايش ها و... با موضوعات دفاع مقدس و شهدا، درس دادن به آيندگان و تجلیل از گذشتگان است تا آنچه 

را از دفاع مقدس آموخته ايم، به نسل جوان منتقل کنیم.

فرمانده سپاه حضرت قمر بنی هاشم)ع( چهارمحال و بختیاری:

دفاع مقدس باعث بروز خالقیت در کشور بود

نماينده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری:

اعتبار مورد نیاز مصالی شهرکرد، از سوی وزارت ارشاد تامین شود
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تحدید حدود اختصاصی
7/55 شــماره صــادره : 1395/43/275982 نظر به اینکــه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 45/372 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان 
که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام خانم مریم دهبان به شماره شناسنامه 
1894 فرزند عوض در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن 
به عمل نیامده است. اینک بنا به دســتور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و 
طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 95/8/1 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در 
محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 95/7/5 م الف: 19843 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب 

اصفهان  )147 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

6/522 چون تحدیــد حدود ششــدانگ محوطه  تحت پــالک 1/223 واقع 
در بخش 4 ثبت خوانســار که طبق پرونده ثبتی به نــام آقای رضا مقیمی 
چهارشنبه در جریان ثبت بوده و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل 
نیامده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در مورخ 95/7/28 رای ساعت 
8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این  آگهی به کلیه 
مالکین و مجاورین اخطــار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل 
حضور یابند و اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و 
طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی 
مبادرت نماید و در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی می تواند 
به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره 
ثبت محل تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را 
با رعایت مقررات انجام می دهد. تاریخ انتشــار:1395/07/05  م الف:184 

شیخ سلیمانی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار)209 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/6  چون تحدیــد حدود ششــدانگ یکباب خانه پــالک 61 فرعی از پالک 
شــماره 39/11 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام 
قدیرعلی اقاکوچکی فروشانی فرزند محمد در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 
15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز 
سه شنبه مورخ 95/8/4 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و 
ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا )30( 
روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی 
 تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 95/7/5 
م الف: 19587 رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب اصفهان)182 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ رای

7/8  شــماره دادنامــه: 9509970354700988 شــماره پرونــده: 
9509980365700036 شماره بایگانی شعبه: 950418 شاکی: آقای سید 
عباس خلیفه سلطانی نصرآبادی فرزند سید حســین به نشانی خ برازنده 
کوی گلها کوی گلهای داودی، متهم: آقای فرهاد  آذرفر به نشانی خ گلستان 
خ کوثر کوی ارمین مجتمع نیلوفر) مجهــول المکان(، اتهام ها: 1- ضرب و 
جرح عمدی 2- توهین به مقامات و مامورین، گردشکار: دادگاه با توجه به 

محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نمایــد. رای دادگاه: در خصــوص اتهام آقای فرهــاد آذرفر ) که 
مشخصات دیگری از وی به لحاظ عدم شناسایی در پرونده مضبوط نمی 
باشد( مبنی بر ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین به مامور دولت در حین 
انجام وظیفه  آقای سید عباس خلیفه سلطانی نصرآبادی فرزند سید حسین 
به عنوان مامور شبکه بهداشت دادگاه از توجه به شکایت شاکی خصوصی 
و گواهی پزشکی قانونی ایشــان و اظهارات گواه شاکی و عدم حضور و 
دفاع از ناحیه متهم در هیچیک از مراحل رســیدگی در دادسرا و در جلسه 
رسیدگی دادگاه و سایر محتویات پرونده بزهکاری وی را محرز  و مسلم 
دانســته لذا مســتنداً به ماده 609 قانون تعزیزات وماده 492-709-710 
قانون مجازات اسالمی از بابت اتهام توهین ایشان را به هفتاد و چهار ضربه 
شالق تعزیری و از بابت صدمه وارده به پرداخت نیم درصد دیه کامل بابت 
خراشیدگی پشت دســت چپ )حارصه( در حق شاکی پرونده محکوم می 
نماید. رای دادگاه غیابی و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در این دادگاه بوده و پس از آن ظرف مدت 20 روز دیگری قابل تجدید نظر 
خواهی در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان است. م الف: 19309 شعبه 121 

دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 121 جزایی سابق( )280 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

7/9  شــماره دادنامــه: 9509970350500872 شــماره پرونــده: 
9509980350500032 شــماره بایگانی شــعبه: 950033 خواهان: آقای 
نقی دوست ساغر سازانی فرزند عبدالوهاب به نشــانی اصفهان- خ امام 
خمینی- روبروی خ مشــیرالدوله- ک ام البنین تعمیرگاه پارســیان کدپ 
8189143376، خوانــدگان: 1- آقــای منوچهر حمصــی فرزند علیرضا 
2- آقای امیر خلیلیان فرزند حاج محمد همگی به نشــانی مجهول المکان، 
خواسته ها: 1- الزام به تنظیم سند رسمی ملک 2- مطالبه خسارت دادرسی، 
گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواســت آقای نقی دوســت 
ساغرســازان فرزند عبدالوهاب به طرفیت آقایان منوچهر حمصی فرزند 
علیرضا و آقای امیر خلیلیان فرزند حاج محمد به خواسته الزام خواندگان 
به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال شش دانگ از پالک ها ثبت 81 
و 82 و 85 فرعی از 141 اصلی واقع در بخش 14 اصفهان و مطالبه خسارات 
دادرسی به شرح متن دادخواســت دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و 
حسب مبایعه نامه مورخ 1357/5/16 امالک موضوع دعوی از طرف آقای 
امیر خلیلیان فرزند محمد به آقای منوچهر حمصی فرزند علیرضا واگذار 
و متعاقب آن از طرف آقای حمصی به خواهان واگذار شده است و حسب 
اظهار نظر کارشناس ششدانگ پالک های 141/81 و 141/82 و 141/85 به 
نام آقای امیر خلیلیان ثبت می باشد و محدوده قولنامه استنادی خواهان با 
پالک ثبتی منطبق است که نظریه مذکور مصون از تصرف باقی و با توجه 
به اینکه خدشه ای بر اســاس مبایعه نامه های استنادی خواهان به دادگاه 
ارائه نشده و مادام که فســاد بیعی به اثبات نرسد اصل بر صحت آن است 
و نظر به اینکه انتقال ســند از آثار عقد بیع اســت دادگاه دعوی خواهان را 
محمول بر صحت تلقی و مستنداً به مواد 198 قانون آئین دادرسی مدنی و 
مواد 219، 220 قانون مدنی حکم به الزام خوانده ردیف دوم به حضور در 
دفترخانه اسناد رسمی و انتقال شــش دانگ پالک های شماره 141/81 و 
141/82 و 141/85 بخش 14 اصفهان در حق  خواهان محکوم می نماید و 
در خصوص خوانده ردیف اول چون دعوی متوجه ایشان نیست مستنداً به 
بند 4 از ماده 84 قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی 
و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این شعبه است. م الف: 19287 شعبه 

5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )374 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/10 در خصوص پرونده کالســه 1142/95 خواهان ناهیــد نکوئیان با 
وکالت فاطمه مظاهری دادخواستی مبنی بر مطالبه سفته به طرفیت علیرضا 
مهرابی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 95/9/1  

ساعت 9 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتشــگاه مجتمع شــماره 2 شــورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:19272 شعبه 14 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )115 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/11 در خصــوص پرونــده کالســه 1143/95 خواهان راضیــه بهنام 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه ســفته به طرفیت هادی خلجی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 95/9/1  ساعت 9/30 صبح 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صــورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:19273 
شعبه 14 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )111 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/12 در خصوص پرونده کالســه 1141/95 خواهان مریم عســگری با 
وکالت فاطمه مظاهری دادخواســتی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت محمد 
خاکزاد رنانی- مجتبی سهرابی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز 
دوشنبه مورخ 95/9/1  ســاعت 8/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشــگاه مجتمع شــماره 2 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف:19274 شعبه 14 مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )118 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/13 در خصوص پرونده کالســه 980/95 خواهان بانک مهر اقتصاد با 
وکالت خانم صادقی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- تقی غالمی 
2- عبدالکریم بهارلو قره بلطاقی 3- شیرزاد عباسی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخ 95/9/1 ســاعت 11/30 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
– اول خیابان ارباب – روبروی مدرســه نیلی  پور– جنب ســاختمان صبا 
– پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان 
شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 19340 شعبه 6 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )128 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/14 در خصوص پرونده کالســه 889/95 خواهان بانک مهر اقتصاد با 
وکالت خانم صادقی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- رضا نفری 
مهرنجانی 2- حسین ایکدر  باصیری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخ 95/9/1 ساعت 11 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در خیابان ســجاد – اول خیابان 
ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 

8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان شعبه 6 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شــود. م الف: 19341 شعبه 6 مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )126 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/7 در خصوص پرونده کالسه 950450 خواهان رضا باقری دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- حمید عابدینی 2- نــدا تاجمیر ریاحی تقدیم 
نموده است وقت رســیدگی برای مورخ 95/8/29  ســاعت 12 ظهر تعیین 
گردیده اســت با توجه به مجهول المــکان بودن خوانده حســب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقــع در اصفهان خیابان 
شیخ صدوق شــمالی چهار راه وکال مجتمع شورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:19260 شعبه 7 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )115 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/18 در خصوص پرونده کالسه 379/95 خواهان محمد مزروعی سبدانی 
مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت خســرو نســیانی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای روز شــنبه مورخه 95/8/29  ساعت 9 تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضــای خواهان مراتب 
در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه به نشانی 
خ هشت بهشــت شــرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام 
علی)ع( مجتمع شماره 3 شــورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صــورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:19330 
شعبه 53 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان) 113 

کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

7/19 در خصوص پرونده کالســه 473/95  خواهان حمید عیوضی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت مهدی گنجعلی بنجار تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای روز شنبه مورخه 95/8/29  ساعت 8/30 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت 
شــرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مســجد امام علی)ع( مجتمع 
شماره 3 شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:19344 شعبه 51 مجتمع شماره سه 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان) 112 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

7/20 در خصوص پرونده کالسه 950307 خواهان علی اصغر نعمت الهی 
)وکیل حسین محمدیان- نفیسه عرب زاده( دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 
6/500/000 ریال با کلیه خســارت دادرسی به طرفیت محمود طائی تقدیم 
نموده است وقت رســیدگی برای مورخ 95/8/29  ساعت 9 تعیین گردیده 
اســت با توجه به مجهول المکان بــودن خوانده حســب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای شیخ صدوق 
شمالی مجتمع شــماره 2 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صــورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:19352 
شعبه 33 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )123 

کلمه، 2 کادر(
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روانشناسیيادداشت

يادداشت

فرد وسواسی دچار افکار ناخواســته و آزاردهنده شده و کم کم 
اطرافیان را از خود دور می کند.

سارا حسینی روانشــناس، با اشــاره به تاثیر وسواسی بودن بر 
اعضای خانواده، گفت: افراد وسواســی گرفتار افکار و تصوراتی 
مکرر، مداوم و ناخواسته هستند. مثال دست های خود را در یک 
زمان چندین بار می شــویند. تکرار این اعمال در نهایت ســبب 
افزایش اضطراب و نگرانی می شــود. فرد شخصیت قبلی خود را 
تخریب می کنــد و اطرافیان و اعضای خانواده به چشــم فردی 

مریض به او نگاه می کنند.
وی با اشاره به جایگاه خانواده در رشد شخصیت وسواسی اذعان 
کرد: تربیت تک بعــدی و انعطاف ناپذیری، تحقیــر فرزندان، 
نادیده گرفتن توانایی هــا، بی ارزش دانســتن نیازهای فرزند و 
الگو برداری از رفتار پدر و مادرها عواملی اســت که سبب ایجاد 
شخصیت وسواســی  می شــود. بنابراین برای بهبود حال این 
بیماران ابتدا باید به درمان والدین توجه کنیم. حســینی با بیان 
راه های درمان این بیماری گفت: برای درمان وسواس، می توان 
از روان درمانی و رفتارشناختی کمک گرفت. در این روش، فرد 
به تدریج با عامل ترس رو به رو می شــود و این تکرار به مرور از 
اضطراب فرد می کاهد. مثال اگر فردی بر شست و شو اصرار دارد، 
شــیء آلوده را تصور می کند و آن را لمــس می کند و پس از آن 
دست های خود را نمی شــوید و تکرار این کار به تدریج اضطراب 
بیمار را کاهش می دهــد. همچنین ارتباط دائم بــا درمانگر از 

عوامل موفقیت فرد درمان شونده است.

سعید نريمانی با آغاز دوره نوین آموزشــی در کشــورمان 
کتاب های درســی پایه هــای مختلف هم 
دستخوش تغییر شــده و مطالب و موضوعات جدیدی در کتب درسی 
قرار گرفته، به گونه ای که حتی مطالــب برخی از دروس، کامال جدید و 
متفاوت شده است. از جمله درس کار و فن آوری که به جای حرفه و فن 
قدیم در سیستم آموزشی وارد و مطالب جدید تری با توجه به پیشرفت 
علم و کشور در آن گنجانده شد.برخی از دروس هم با نگاهداشت مطالب 
گذشته ،نکات و مطالب جدیدی را در دل خود گنجانده اند مثل ریاضی و 
علوم که فقــط در نوع و موضوع دچار تغییر شــده انــد. همان گونه که 
می دانید کتب درســی در سراسر ایران یکسان اســت و این امری است 
برای حفظ وحدت و یکپارچگی کشــور ، دانش آموزی که در شهر زابل 
ساکن اســت همان متنی را می خواند که دانش آموز کرد و یا لر. اما آیا 
شرایط منطقه ای و بومی در همه جای ایران یکسان است؟مسلما خیر.

جدا از بحث امکانات و تفاوت های  آن در مناطق مختلف کشــور، اگر به 
پیشینه تاریخی،فرهنگی،ادبی و مذهبی شهرها و مناطق ایران بنگریم به 
این نکته خواهیم رســید که کشــور ایران دارای تنوع گسترده زبانی و 
فرهنگی است.این تنوع آن قدر گسترده اســت که اگر از شهری به شهر 
دیگر حتی با مسافت نزدیک برویم ممکن است برخی از رفتارها و شرایط 
فرهنگی آن منطقه برایمان جدید باشد.ویژگی های بومی یک منطقه را 
می توان در مواردی همچون ادبیات یک منطقه،ویژگی های جغرافیایی 
و گردشــگری،رخداد های تاریخی و آداب و رســوم ملی و مذهبی آن 
منطقه یافت.به  عنوان مثال، اســتان خراســان که زادگاه سبک عظیم 
خراسانی در ادبیات فارســی اســت، صاحب ویژگی های ادبی و زبانی 
متفاوتی است در مقایســه با اســتان های مرکزی ایران و مناطقی که 
شاعرانی به سبک عراقی دارد و یا مردم شــهر کرمان  که مورد هجوم و 
قتل عام آغا محمد خان قاجار قرار گرفتند شــرایط  تاریخی متفاوتی با 
شــهرهایی دارند که در وقایع تاریخی حضور پر رنگی نداشته اند.همه 
دانش آموزان در کتــاب تاریخ خود در باره هجــوم چنگیز خان مغول، 
مطلبی را می خوانند اما آیا دانش آموزی که در شــهر نیشــابور زندگی 
می کند )که یکی از فجایع تاریخی حمله مغوالن در این شــهر رخ داده( 
باید همان قدر بداند که دانش آموزان دیگــر مناطق؟ در همه زمینه ها 
می توان موارد مختلفی را یافت که مردم یــک منطقه را از مناطق دیگر 
متمایز کند و حفظ این تفاوت های منطقه ای، نویسندگان کتب درسی 
را وا می دارد تا آگاهی ها بیشتری به دانش آموزان  هر منطقه ارائه دهند. 
البته در گذشته کتابی تحت عنوان »جغرافیای استان« در استان های 
مختلف کشور تدریس می شــد اما به نظر می رســد فقط تفاوت های 
جغرافیایی و ویژگی گردشــگری مناطق نیست که دارای اهمیت است، 
بلکه دانش آموزان می بایســت با ویژگی های ادبــی و زبانی ، تاریخی و 
فرهنگی منطقه خود نیز آشنایی بیشــتری پیدا کنند. یک دانش آموز 
روستایی نسبت به یک دانش آموز شهر نشین از امکانات علمی کمتری 
برخوردار اســت، پس نباید انتظار داشــت هر دو دانش آموز اطالعات 
یکسانی در باره سیستم کامپیوتر و کار با آن داشته باشند .خالصه مطلب 
اینکه، تفاوت های بومی یک منطقه، نیازمند کتاب یا منبعی اســت  که 
 اطالعات تخصصی تری را بــه دانش آموزان آن منطقــه منتقل کند . 
دانش آموزان مناطق مختلف ایران، ضمن حفــظ وحدت ملی و زبانی 
کشور باید با تفاوت های فرهنگی و زبانی زادگاه خویش انس گرفته و این 
ویژگی ها را سینه به ســینه و نسل به نســل به دیگران منتقل کنند و 
تدوین کتب  متناسب با شــرایط بومی یک منطقه، می تواند به این امر 

کمک شایانی نماید.

مادران بخصوص خانم های شاغل می توانند به وسیله یک برنامه 
دقیق و منظم به تمام امور خانواده و منزل رسیدگی کنند.

ســمیرا ایمان نژاد جامعه شــناس، اظهار داشــت: همه مادران 
خصوصا خانم های شــاغل ســعی دارنــد که به خواســته های 
فرزندشان رســیدگی کنند تا ســاعت هایی که در خانه نیستند 
جبران شــود و این عدم حضور بر نحوه تربیت، رشــد جسمی و 

روحی کودکان نیز تاثیر سوئی نگذارد. 
وی ادامه داد: گاهی مادران به دلیل کار بیــرون از خانه، متهم به 
عدم توانایی در رسیدگی به امور منزل و تربیت فرزندان می شوند، 
اما باید در نظر داشت که رسیدگی به فرزندان و امور خانه به شاغل 
بودن یا نبودن مادران مرتبط نیست، زیرا خانم هایی هستند که با 
وجود نداشتن شــغل به دلیل برخی مسائل دیگر، فرصت توجه به 

امورخانواده را ندارند.
ایمان نژاد تاکید کرد: بهتر اســت خانم ها تا جایی که امکان دارد 
کارهای های نیمه وقت را انتخاب کنند تا مشکلی در رسیدگی به 
خانواده پیش نیاید، البته مهم تر از آن داشــتن یک برنامه ریزی 
دقیق روزانه اســت که در آن توجه به تمام امور منزل، همســر، 

فرزند و حتی خودشان در نظر گرفته شود.

 تربیت تک بعدی باعث 
وسواسی شدن فرد می شود

تدوين دروس متناسب با شرايط 
منطقه ای و بومی

آيا برنامه ريزی برای خانم های 
شاغل امری ضروری است؟

پیشنهاد  سردبیر:
امروز همه جامعه،جامعه تعلیم و تربیت است 

دريچه

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان در تفاوت 
 نســل جدید و قدیم گفــت: جایگاه علم آمــوزی در

ســال های قبل فقط درکالس درس و نیمکت خالصه 
می شــد اما امروز همه جامعه، جامعــه تعلیم وتربیت 

است.
 مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهــان در مورد 
حال و هوای روز اول ســال تحصیلی خود گفت: شوق 
خاصی به خاطر ورود به مدرســه داشــتم و ازاینکه به 
فضای جدیدی پا گذاشــته بودم بســیار خوشحال و 

خرسند بودم.
قائدیها ابراز امیــدواری کرد همه دانــش آموزان این 

خوشحالی و شادمانی را برای اول مهرماه داشته باشند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان اظهار داشت: 
با رشــد فضاهای مجازی، تکنولوژی و اینترنت منابع 
مرجع دانش آموز فقط متکی بــه معلم و کالس درس 

نیست.
قائدیها ضمن تاکید بر اینکه محیــط یادگیری در کل 
جامعه توسعه پیدا کرده است خاطرنشان کرد: با وجود 
اینکه آموزش دادن به چنین دانش آموزانی کارسخت و 
طاقت فرسایی است، اما آموزش و پرورش نهایت تالش 

خود را در این عرصه انجام می دهد.
وی از پناهنده به عنوان معلــم کالس اول خود یاد کرد 
و ضمن اشــاره به خاطرات خوش دوران دبستان برای 
این معلم آرزوی علو درجــات نمود. مدیرکل آموزش و 
پرورش اســتان اصفهان از والدین دانش آموزان تقاضا 
کرد: نهایت همکاری و تعامل را با آموزش و پرورش در 
جهت تعالی فرزندان خود و پیشــرفت این اداره داشته 
باشــند. قائدیها همچنین به دانش آموزان توصیه کرد 
از فضاهای خوبی که تدارک دیده شده برای سازندگی 

خود استفاده مناسبی  نمایند.

مديرکل آموزش و پرورش استان اصفهان:

امروز همه جامعه 
جامعه تعلیم وتربیت است

 کودکی ســه ســاله محتاج فالن دارو و یا قرص اســت،
خانواده ای نیازمند،چشــم انتظار کمک شما برای تهیه 
کیف یا کفش مدرسه پسر 8 ســاله خویش هستند،اینها 
 تنها بخشــی کوچک و ناچیــز از جمالتی اســت که در

کانال ها و گروه های اجتماعی درج می شود تا به اصطالح 
با این اطالع رســانی،مخاطب یا مخاطبان ،مبلغ یا وجهی 
را به شماره حساب قید شده در ذیل این خبر حزن انگیز 

پرداخت نمایند.
اگرچه وجود چنین مــواردی در جامعه،غیــر قابل انکار 
نیســت و بدون تردید کم نیســتند افراد و گــروه های 
نیازمندی که محتاج مبلغی هســتند تا بــا پرداخت آن 
داروی مورد نیاز و ضروری فرزند یا یکی از اعضای خانواده 
خویش را تهیه کنند،اما متاســفانه سوء اســتفاده های 
بسیاری که از تحریک احساســات عمومی برای دریافت 
 چنین مبالغی صورت مــی گیرد نیز به امری شــایع در 

شبکه های اجتماعی و فضای مجازی تبدیل شده است.
کلمات و جمالتــی  پر ســوز و گداز که ذهن و اندیشــه 
کاربران را تسخیر می کند و گاه آنچنان اندوه بار می شود 
که مخاطب را از خواب و خوراک محروم و روح و روان او را 
می آزارد. ظاهرا با پیشــرفت علم و دانش،بساط متکدیان 

 در چهــار راه ها،معابر پــر تردد،میادیــن و....نیز تغییر 
کرده است. این شیوه های خاص از تکدی گری موید این 
واقعیت است که برای برخی،اســفند و دستمال و شیشه 
پاک کن هــا در چهار راه ها،جای خود را به گوشــی های 
اندروید، واتس آپ، ویَچت، تلگرام، موس، کیبرد و...داده 

است!
نسرین ســاریخانی،جامعه شناس و آسیب شناس مسائل 
اجتماعی، در خصوص ظهور چنین تکدی گری هایی در 
فضای مجازی و شبکه های اجتماعی اظهار داشت:شیوع 
 و گســترش فناوری هــا در جامعــه عــوارض، تبعات و 
پیامد های خاصی را نیز در پی داشته و به واقع نمی توان با 
نگاهی سفید یا ســیاه آن را مطلقا خوب یا صرفا نامطلوب 
قلمداد کرد. وی افزود:سوء استفاده از چنین امکاناتی،به 
عصر حاضر خالصــه نمی شــود و از دیرباز ایــن قاعده 
ناخوشــایند وجود داشــته که در کنار اســتفاده سازنده 
 از ابزار و تجهیزات،سوء اســتفاده و به کارگیری از آن در 
مســیر های ناصواب نیز وجود داشــته که به واقع باعث 
بروز برخــی چالش ها و معضالت اجتماعــی در فواصل و 
 مقاطع مختلف شده و در آینده نیز خواهد شد. ساریخانی

  عنــوان کرد:ایــن قاعــده در خصــوص فنــاوری ها و 

نرم افزارهای فضای مجازی نیز صدق می کند و با نگاهی 
اجمالی به حوادث رخ داده در طول ســالیان گذشــته به 
وفور، نمونه هــای متعددی از هتــک حرمت و مخدوش 
کردن حیثیت افــراد، اخاذی، کالهبرداری، ســرقت و... 
در  این فضاها مشاهده شــده و حتی این معضل تا جایی 
پیش رفت که مسئوالن کشور  با اتخاذ تدابیر و تمهیداتی 

ویژه،نسبت به راه اندازی پلیس فتا اقدام کردند.
 جامعــه شــناس و کارشــناس مســائل اجتماعــی 
عنوان کرد:اگرچه اخیرا مشاهده می شود با سوء استفاده 
از برخی کانال ها و شــبکه هــای اجتماعی،عــده ای با 
تحریک احساســات عمومی به دروغ مخاطبان را چپاول 
می کنند،اما این ناهنجاری در ســنوات گذشــته نیز به 
نوعی در صفحات چت روم یاهو و... مشاهده می شد که با 
درج جمالتی خاص،مخاطبان را به ارسال رمز شارژ برای 

تمدید اعتبار مکالمه گوشی همراه تحریک می کردند.
وی افزود:نفس و عقبــه تمامی این درخواســت ها یکی 
است و آن فریب مخاطب برای ســودجویی به شیوه های 
گوناگون است که یک روز در قالب رمز شارژ ظهور و بروز 
پیدا می کند و روز دیگــر به بهانه دریافــت مبلغی برای 
تامین داروی بیمار،نان شب،پوشــاک و...برای نیازمندان 
که البته در برخی موارد شــاهد بوده ایم با ورود به موقع 

پلیس فتا،فعالیت این افراد یا گروه ها پایان یافته است.
ضرورت آمــوزش و اطالع رســانی به افکار 

عمومی
ســاریخانی در ادامه با بیــان لزوم هوشــمندی و دقت 
نظــر کاربــران اینترنتــی و مخاطبــان شــبکه هــای 
اجتماعــی و فضــای مجــازی گفت:نباید صرفــا انتظار 
 داشــت که پلیس ویژه ذی ربــط با تمامی این مســائل 
برخورد کند و به واقع مهار و کنتــرل این ناهنجاری ها و 
به اصطالح کالهبرداری ها،مستلزم آگاهی هر چه بیشتر 

عموم مردم نیز می باشد.
وی افزود: قطعا الزمه کنترل تکدی گری اعم از ســنتی 
یا شــیوه های مدرن آن،تقویت بنیــه اقتصادی و کاهش 
 فقر در جامعــه خواهد بود،امــا کم نیســتند افرادی که

 تن پروری و ارتزاق از جیب عموم مردم،بدون کار،تالش 
و کوشش به رویه ای مرسوم برای آنها تبدیل شده است.

جامعــه شــناس و کارشــناس مســائل اجتماعــی 
 گفت:یکی از بهترین راهکارهــای مقابله و کنترل چنین 
ناهنجاری هایــی کمــک نکردن بــه افــراد و گروه های 
 مذکــور اســت زیــرا در ایــن صــورت، منافــع آنهــا

 تامین نمی شود و دیگر استمرار و دوامی را در این زمینه 
شاهد نخواهیم بود.

وی در خاتمه یادآور شد:رسانه ها و دستگاه های فعال در 
حوزه اطالع رســانی باید با آموزش مستمر،افکار عمومی 
را نســبت به چنین ســوء اســتفاده هایی آگاه سازند که 
در چنین شــرایطی از بروز بســیاری از کالهبرداری ها و 
 فریب افکار عمومی در فضاهای موســوم بــه مجازی و یا 

شبکه های اجتماعی جلوگیری خواهد شد.

با پیشرفت علم و ظهور فناوری های مدرن، از يک سو تحوالت عظیمی در زندگی انسان حاصل شده که بعضا روی برخی 
 از ناهنجاری ها همچون تکدی گری نیز سايه افکنده است و  از سوی ديگر اين پیشرفت سبب ايجاد تحوالت عمیق و 
گسترده ای در دنیای ارتباطات شده،تحوالتی که به عقیده برخی از کارشناســان بر سیر و روند شتابان تغییرات 

اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی  و حتی سیاسی تاثیرگذار بوده است.

 تکدی گری نوظهور با شیوه های مدرن؛

گـدایی به سبک مجـازی! 

شیوع و گسترش 
فناوری ها در جامعه 

عوارض، تبعات و 
پیامد های خاصی 

را نیز در پی داشته 
و به واقع نمی توان 

با نگاهی سفید يا 
سیاه آن را مطلقا 

خوب يا صرفا 
نامطلوب قلمداد 

کرد

با مسئوالن

 معاون مبارزه با ســرقت پلیــس آگاهی بــه خانواده ها 
توصیه کرد: از ســرویس های شناخته شــده که پرونده 
و ســوابق کاری آنهــا نزد مراکز آموزشــی اســت، برای 

جا به جایی فرزندان خود استفاده کنند.
ســرهنگ رضا موذن، معــاون مبارزه با ســرقت پلیس 
 آگاهی ناجا با اشــاره به بازگشــایی مدارس به اســتفاده 
دانش آمــوزان از ســرویس در ایــن ایام اشــاره کرد و 
گفت: غالبا بخــش عمده ای از مدارس قبل از آغاز ســال 
 تحصیلی اقدام به معرفی ونام نویسی در سرویس هایی که 

شناخته شده هستند، می کنند.
وی از والدین خواست از پذیرش ســرویس های متفرقه 
و ســرویس هایی که به واســطه معرفی افراد ناشــناس 
 که آنها نیز شــناخت کافی از آن ندارنــد، جدا خودداری 

کنند.
این مقام انتظامی با تاکید براینکــه خانواده ها از مراکزی 
که مجاز به ســرویس دهی هســتند، برای فرزندان خود 
استفاده کنند، گفت: مدارس، سرویس های شناخته شده 
و معتبر را به خانــواده ها معرفی کنند تا شــاهد اتفاقات 
ناگواری که به واسطه عدم استفاده از سرویس های مجاز 
و رفتارهای ســلیقه ای کــه در این رابطــه رخ می دهد، 

نباشیم.
 معــاون مبــارزه بــا ســرقت پلیــس آگاهــی ناجــا 
تصریح کرد: ســرویس های مدارس مــورد تایید پلیس 
راهور و سازمان شــهرداری عالوه بر برچسب دارای کد، 

شماره و مشخصه های ساماندهی شده نیز هستند.

وی ادامه داد: ســرویس هایی که فاقد برچسب سرویس 
مدرســه هســتند و مبادرت به جابه جایی دانش آموزان 
می کنند، منع تردد خواهند شــد و پلیس راهــور با آنها 

برخورد خواهد کرد.
 ســرهنگ موذن بــا تاکیــد بــر صالحیــت رانندگان 
سرویس های مدارس، مبنی بر عدم اعتیاد و سوء سابقه، 
داشتن سالمت جســمانی و روانی و... افزود: پس از ارائه 
مدارک از سوی راننده های ســرویس به مدارس و تایید 
آن، ســرویس مورد نظر به خانواده ها معرفی می شــود؛ 
معموال رانندگان ســرویس های مدارس، سابقه همکاری  
چندین ســاله بامدارس داشته و شناخته شــده و مورد 

تایید هستند.

رییس سازمان سنجش و آموزش کشــور گفت: کارنامه 
آزمون سراســری روز چهارشــنبه، هفتم مهرماه منتشر 

می شود.
دکتر توکلی با اعــالم این مطلب، افــزود: کارنامه آزمون 
سراسری پذیرفته شــدگان نهایی آزمون سراسری سال 
95 به تعداد 398 هزار و 832 نفر روز چهارشــنبه، هفتم 

مهرماه بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد. 
وی تصریح کرد: همچنین آن دسته از داوطلبانی که فرم 
انتخاب رشته اینترنتی خود را تکمیل کرده ولی پذیرفته 
نشــده اند، می توانند کارنامه علمی خــود را در این روز 

مشاهده کنند.
به گفته رییس سازمان سنجش و آموزش کشور، کارنامه 
علمــی، حاوی رتبــه داوطلــب در هر یک از کدرشــته 
محل های انتخابی در بین متقاضیان کدرشته مزبور و در 
سهمیه مربوط با توجه به نمره کل آنها در همان کدرشته 
محل و همچنین رتبه آخرین نفر پذیرفته شده در هر یک 
از کدرشــته های انتخابی و اطالعات مفیــد دیگر در این 

کارنامه قابل مشاهده است.
وی خاطرنشــان کرد: با توجه به کنترل هــای متعدد و 
بررســی های انجام شــده از صحت نتایج اعالم شده، این 
اطمینان حاصل شــده اســت که  اگرداوطلبــان پس از 
دریافت پرینت کارنامــه نتایج نهایی آزمون سراســری 
سال 95 از طریق ســایت ســنجش و آموزش کشور در 
خصوص مندرجات کارنامه یا انتخاب رشته خود سوال یا 
 تقاضایی داشته باشند، می توانند حداکثر تا روز دوشنبه، 

19 مهر ماه خواسته خود را از طریق سیستم پاسخگویی 
اینترنتی در سایت سازمان سنجش ارسال کنند بنابراین 
از طریق ارسال کارنامه و یا مراجعه حضوری به درخواست 

آنها رسیدگی نمی شود.
توکلی تاکیــد کرد: افــرادی که اعتراض یا درخواســت 
خود را بعد از تاریخ اعالم شــده)19 مهر ماه(به ســایت 
سازمان ســنجش ارســال کنند، به تقاضای آنها ترتیب 
 اثر داده نمی شــود. رییس ســازمان ســنجش در پایان 
خاطرنشــان کرد: تمامــی درخواســت های مربوط در 
انتخاب رشــته صرفــا برای پذیــرش در نیمســال دوم 

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بررسی می شود.
داوطلبان می توانند ســواالت خــود را با شــماره تلفن 

02142163 با سازمان سنجش در میان بگذارند.

توصیه پلیس به خانواده ها؛

استفاده از سرويس مدارس معتبر و دارای صالحیت 
برای دانش آموزان

ريیس سازمان سنجش و آموزش کشور؛

 زمان انتشار کارنامه آزمون سراسری 
مشخص شد

نگاه روز 

مدیر کل انفاقات و صدقات و امور اجرایی کمیته امداد 
امام خمینی )ره( با اعالم اینکه امسال جشن عاطفه ها 
متفاوت با سال های پیش برگزار می شود،گفت: مرحله 

دوم، دهم مهرماه در مدارس برگزار می شود.
ابوالقاسم رســتگار، با یادآوری اینکه جشن عاطفه های 
امســال به صورت متمرکــز و طی دو مرحلــه برگزار 
می شود، گفت: هدف از برگزاری این جشن ملی، اشاعه 
فرهنگ احسان و نوع دوستی و نهادینه کردن فرهنگ 

انفاق در حمایت از دانش آموزان نیازمند است.
وی به شــعار جشــن عاطفه ها با عنوان مهر درانتظار 
همدلی اشــاره کرد و افزود: مرحله نخســت این جشن 
در25 شهریورماه جاری با حضور گسترده هموطنان در 
سراسر کشور برگزار شده اســت، مرحله دوم هم دهم 
مهرماه در مدارس سراسر کشور با هدف تامین پوشاک 
و نوشت افزار تحصیلی دانش آموزان در مدارس سراسر 

کشور برگزار می شود.
مدیر کل انفاقات وصدقــات و اموراجرایی کمیته امداد 
با بیان اینکه جمــع آوری کمک های مردمی در مرحله 
نخســت جشــن عاطفه ها بیش از 210 میلیارد ریال 
ثبت شــده اســت ، گفت: کمک های مردمی در جشن 
عاطفه ها نســبت به مدت مشابه ســال قبل 16درصد 

رشد داشته است.
 کمیته امداد برای نخســتین بار همزمــان با برگزاری 
جشــن عاطفه ها و پیش از شــروع آغاز سال تحصیلی 
با پرداخت 110میلیــارد ریال از محــل اعتبارات این 
 نهاد نســبت به تامین بخشــی از هزینه های تحصیلی 

دانش آموزان تحت حمایت اقدام کرده است.
رستگار با اشاره به اینکه سال گذشته کمیته امداد طی 
دو مرحله برگزاری جشن عاطفه ها حدود 122 میلیارد 
ریال کمک های مردمی جمع آوری کرد، اظهار داشت: 

نتایج نهایی میــزان کمک های مردمــی و هزینه کرد 
آن بعــد از برگزاری مرحلــه دوم جشــن عاطفه ها در 
 مدارس سراســر کشــور و تا نیمه اول مهرمــاه اعالم 

می شود.
 وی در ارتبــاط بــا اســتان هــای پیشــتاز در جذب 
مشارکت های مردمی درمرحله نخست جشن عاطفه ها 
گفت: استان های آذربایجان شرقی، فارس و آذربایجان 
غربی به ترتیب با 23 ، 16 و 10میلیارد ریال بیشــترین 

کمک ها را به جشن عاطفه ها داشته اند.
وی با اشاره به اینکه میزان کمک های مردمی درمرحله 
نخست جشن عاطفه ها در برخی استان های کشور در 
مقایسه با مدت مشابه ســال قبل افزایش قابل توجهی 
داشته است، افزود: اســتان هرمزگان با چهار برابر رشد 
افزون بر دو میلیارد ریال ، سیستان و بلوچستان و البرز 
نیز با رشد دو برابری هر کدام بیش از یک میلیارد ریال 

مشارکت در جشن عاطفه ها داشته اند.
مدیرکل انفاقات و صدقات و امــور اجرایی کمیته امداد 
با اشــاره به تغییر نحوه اجرای جشــن عاطفه ها برای 
نخستین بار و برپا نشــدن آن در چادرهای سطح شهر 
خاطر نشان کرد: براساس رویکرد کمیته امداد و تغییر 
در شیوه مشارکت، امکان واریز کمک های نقدی مردم 
نیکوکار برای جشــن عاطفه ها با استفاده از روش های 
الکترونیکی بر اســاس کد *8877*1# فراهم شــده 

است.
مرحله دوم جشــن عاطفه ها در بخش مدارس 10 مهر 
ماه با نواخته شــدن زنگ عاطفه ها در مدارس سراسر 
کشور برگزار می شود و کمک های خیران و نیکوکاران 
در اختیار دانش آمــوزان نیازمند قــرار خواهد گرفت. 
در حــال حاضر،کمیته امداد از 330 هــزار دانش آموز 

حمایت تحصیلی می کند.

جشن عاطفه ها، دو مرحله ای شد
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پیشنهاد سردبیر: 
رزمایش پدافند پرتویی در کاشان آغاز شد

اخبار کوتاهیادداشت

رزمایش پدافند پرتویی کشــور با عنوان » حضــرت روح ا... « 
دیروز در منطقه عمومی مجتمع غنی ســازی شــهید احمدی 

روشن در محدوده شهرستان کاشان آغاز شد.
سخنگوی رزمایش پرتویی هنگام آغاز آن گفت: ارتقای آمادگی 
برای مقابله با تهدیدات پرتویی در زیرســاخت های حســاس، 
 تقویت تــوان تصمیم گیــری و هماهنگی در اجرا و اشــرافیت 
بر وظایف و مســئولیت های قرارگاه پرتویــی، ایجاد هماهنگی 
بین دستگاه های نظامی، انتظامی و امنیتی از جمله هدف های 
برگزاری رزمایش اســت. ســید احمد جوزی باال بردن آستانه 
تحمل خطرپذیری و شناسایی نقاط ضعف دستگاه های اجرایی 
پس از برگزاری ایــن رزمایش را از دیگر هــدف های برگزاری 
 ذکر کرد. در نخســتین رزمایش پرتویی کاشان که با مشارکت 
 اســتان هــای قــم، تهــران و اصفهــان برگــزار می شــود، 
پیش بینی های الزم بــرای انتقال مصدومــان فرضی با بالگرد 
به مراکز درمانی و توزیع تجهیزات مانند لباس و ماســک های 

مخصوص برای عوامل برگزاری در نظر گرفته شده است.
قرارگاه پدافند پرتویی کاشــان نخســتین قرارگاهی است که 

خارج از مرکز استان و در یک شهرستان ایجاد شده است.

 رییــس اداره ورزش و جوانــان شــهرضا در مراســم تجلیــل 
 از برترین های نونهال و خردســال خانه ژیمناســتیک شــهرضا 
با اشاره به اقدامات فرهنگی انجام شــده، اظهار کرد: شهرستان 
شهرضا به  عنوان یکی از شهرســتان های فعال در حوزه ورزش، 
 دارای 45 هیئت ورزشــی و 3 هزار و 159 ورزشــکار ســازمان 
پیدا کرده بیمه شده اســت. علی نقی انصاری افزود: انصاری یکی 
 از سیاست های مهم این اداره را توســعه ورزش همگانی دانست 
و اذعان کرد: توسعه ورزش همگانی یکی از مهم ترین راهکارهای 
ایجاد نشاط و شادابی در جامعه است، بنابراین در طول چهارماهه 
ابتدای ســال جاری 6 همایش پیاده روی خانوادگی و 4 ایستگاه 
ورزش صبحگاهــی داشــته ایم. وی ادامه داد: در همین راســتا 
حضور فعالی در برنامه های جاده ســامت شــهرضا داشته ایم. 
رییــس اداره ورزش و جوانان شــهرضا بــا بیان اینکــه تکمیل 
ورزشــگاه قدس بالغ بر 15 میلیارد ریال بودجه نیاز دارد، اذعان 
کرد: متاسفانه ســطح بودجه ها با ســطح پروژه های شهرستان 
 هماهنگی نــدارد و بــرای پروژه اســتخر دریا 3 میلیــارد ریال 

و برای پروژه ورزشگاه منظریه600 میلیون ریال بدهکار هستیم.

رزمایش پدافند پرتویی در کاشان 
آغاز شد

 ورزشگاه قدس شهرضا بالغ 
بر 15 میلیارد ریال بودجه نیاز دارد

ابالغ وقت رسیدگی
7/21 شــماره ابالغیــه: 9510100369602294 شــماره پرونــده: 
9409980358401368 شــماره بایگانــی شــعبه: 950248 تجدید نظر 
خواه بیژن شــهبازی فرزند جلیل به طرفیت تجدید نظــر خوانده عباس 
گرامی به خواســته خیانت در امانت و صدور چک بالمحل و اعتراض به 
دادنامه 9509970353100056 تقدیم دادگاه های تجدید نظر شهرستان 
اســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 14 دادگاه تجدید 
نظر اســتان اصفهان واقع در اصفهان- خیابان چهار باغ باال- چهار راه 
نظر- مجتمع دادگاه های تجدید نظر اســتان اصفهان ارجاع و به کالسه 
9409980358401368 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/08/26 
و ساعت 10 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن تجدید نظر 
خوانده و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شــود تا تجدید نظر خوانده پسر از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت 
مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف:19268 شعبه 14 دادگاه 

تجدید نظر استان اصفهان )170 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/22 شــماره ابالغیــه: 9510106836405086 شــماره پرونــده: 
9509986836400766 شــماره بایگانــی شــعبه: 950870 خواهــان/ 
 شــاکی فریبا فاطمــی نائینی دادخواســتی بــه طرفیت خوانــده/ متهم

 سید مجتبی انوار به خواسته مطالبه خســارت دادرسی و مطالبه مهریه 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 4 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان )مجتمع شهید قدوسی( 
واقع در اصفهان- خ میرفندرسکی)خ میر(- حد فاصل چهارباغ باال و پل 
میر- مجتمع قضایی شهید قدوسی- طبقه 3- اتاق 302 ارجاع و به کالسه 
9509986836400766 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/08/26 
و ساعت 9/30 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ 
 متهم و درخواســت خواهان/ شــاکی و به تجویز مــاده 73 قانون آیین 
دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
/ متهم پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن بــه دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف:19303 شعبه 4 
 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان) مجتمع شهید قدوسی( )180 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/24 شــماره ابالغیــه: 9510100350706707 شــماره پرونــده: 
9409980350700667 شــماره بایگانــی شــعبه: 940748 خواهــان 
بانک صادرات ایران )مدیریت شــعب اســتان اصفهان( دادخواســتی 
به طرفیت  خوانده ســعید رناســی به خواسته مطالبه خســارت تاخیر 
تادیه و تامین خواســته و مطالبه خســارت و مطالبه خسارت دادرسی 
و مطالبه وجه بابت...  تقدیــم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال  خ شــهید نیکبخت ســاختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 311  ارجاع و به کالسه 
9409980350700667 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/08/25 
و ساعت 11/30 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده  
و درخواســت خواهان  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف:19299 شــعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)184 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/25 در خصوص پرونده کالســه 950625 خواهان سیامک نیکخواه با 
وکالت آقای نریمانی دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت محمد علی 
محمدی سرپیری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/8/19  
ســاعت 11 صبح تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:19253 شعبه 8 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )117 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/26 در خصوص پرونده کالســه 950531 خواهان احســان سلیمانی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت امیر ســینا میرزایی تقدیم نموده 
است وقت رســیدگی برای مورخ 95/8/19  ســاعت 10/30 صبح تعیین 
گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان شیخ صدوق 
شــمالی چهار راه وکال مجتمع شماره 2 شــورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
 عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیــم مقتضی اتخاذ 

می شود. 
م الف:19256 شعبه 8 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )112 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/27 شــماره ابالغیــه: 9510100353704565 شــماره پرونــده: 
9509980359300875 شــماره بایگانی شعبه: 950792  شاکی مهرداد 
ثابتی پور دادخواستی به طرفیت متهم منصور یوسفی فرزند نصراله به 
خواسته ســرقت خودرو تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 111 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان 
) 111 جزایی ســابق( واقع در اصفهان خ چهار باغ باال  خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 343  ارجاع 
و به کالســه 9509980359300875 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  
1395/09/06 و ساعت 12/30 تعیین شــده است. به علت مجهول المکان 
بودن متهم و درخواست شاکی و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا متهم پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد. 
م الف:19312 شعبه 111 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان ) 111 جزایی 

سابق( )174 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/28 در خصوص پرونده کالســه 105/95  خواهان کســری هنرمند با 
وکالت مژده اسالمی مبنی بر مطالبه به طرفیت تیمور عابدی باباحیدری 
تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای مورخه 95/9/6  ساعت 9 تعیین 
گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای 

خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه به نشانی خ هشــت بهشت شــرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه 
روی مسجد امام علی)ع( مجتمع شماره 3 شورای حل اختالف اصفهان  
مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
 عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیــم مقتضی اتخاذ 

می شود. 
م الف:19331 شعبه 53 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان) 114 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

7/29 در خصوص پرونده کالسه 28/95  خواهان کسری هنرمند با وکالت 
نبی اله سلیمانی پور مبنی بر مطالبه به طرفیت شرکت کلبه گستر زاگرس 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخه 95/9/6  ساعت 
8/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شــعبه به نشانی خ هشت بهشت شــرقی بعد از چهار راه پیروزی 
روبه روی مســجد امام علی)ع( مجتمع شماره 3 شــورای حل اختالف 
اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود. 
م الف:19332 شعبه 53 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان) 119 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

7/30 در خصــوص پرونــده کالســه 286/95 خواهان علــی محمدی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت سمیرا مهربان تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای روز دوشــنبه مورخ 95/9/15 ساعت 5 عصر تعیین 
گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شــعبه واقع در خیابان ســجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع 
شــورای حل اختالف اصفهان شعبه 28 شــورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت 
 عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیــم مقتضی اتخاذ 

می شود. 
م الف: 19335 شعبه 28 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان ) 117 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/32 شــماره ابالغیــه: 9510100350406888 شــماره پرونــده: 
9509980350400468 شماره بایگانی شعبه: 950516  خواهان/ شاکی 
عبدالناصر باقری دادخواســتی به طرفیت  خوانده/ متهم منیره کرمی و 
محسن خردپیشه و اداره ثبت اســناد و امالک اصفهان به خواسته ابطال 
تقسیم نامه و ابطال ســند رسمی )موضوع ســند ملک است( و اعتراض 
به تصمیــم واحد ثبتی تقدیــم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال  خ شــهید نیکبخت ســاختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 308  ارجاع و به کالسه 
9509980350400468 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/09/22 و 
ساعت 9/45 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  
و درخواست خواهان/ شــاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  پس 
از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف:19285 شــعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 193 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

7/33 کالســه پرونده 809/94 شــماره دادنامه: 269-95/3/19 مرجع 
رسیدگی: شعبه 39 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: شرکت پخش 
سایه سمن به مدیریت کامران صدراالشراقی به نشانی میدان فردوسی 
خ شهید ســپهبد قرنی کوچه علوی پ 5 با وکالت محسن نور محمدی به 
نشانی اصفهان دروازه شیراز ابتدای خ سعادت آباد ساختمان پورپونه 
پالک 4، خوانده: حسین اسدی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: 
رای قاضی شورا: در خصوص دادخواســت کامران صدراالشراقی به 
وکالت محسن نور محمدی به طرفیت حسین اســدی به خواسته مطالبه 
مبلغ 13/049/200 ریال وجه 2 فقره چک به شــماره 016134-016146 
عهده بانک ملی شعبه گلپایگان به انضمام خسارات دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه 
چک از ناحیه بانک محال علیه و با توجه به اظهارات خواهان در جلســه 
رســیدگی مورخه 95/3/11 و عدم حضور خوانده در جلســه رسیدگی 
شــورا و نظر به اینکه اصل ســند تجاری در ید دارنده چــک حکایت از 
مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از 
ناحیه خوانده دلیلی که حکایــت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده 
فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 
95/3/11 و با احراز اشــتغال ذمه خوانده و استحصاب دین و مستنداً به 
ماده 11 قانون شــوراهای حل اختالف و مواد 310، 311، 313 از قانون 
تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 
قانون صدور چک و مواد 198، 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم به محکومیت خوانده و به پرداخت مبلغ 13/049/200 ریال) سیزده 
میلیون و چهل و نه هزار و دویست ریال( بابت اصل خواسته و پرداخت 
خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک تا زمــان اجرای حکم بر 
اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت 645/000 ریال 
در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف 20 روز پس از 
آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
می باشد. م الف:19337 شعبه 39 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان )387 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/31 شــماره درخواســت: 9510460350900060 شــماره پرونده: 
9309986794300144 شماره بایگانی شــعبه: 931415 خواهان اکبر 
پوریای ولی به طرفیت خواندگان فرامرز هاشــمی نژاد و احمد معلمی و 
ندا صدوق به خواسته الزام به تنظیم ســند خودرو ) تجدید نظر خواهی( 
دادخواستی را به شعبه 9 حقوقی اصفهان تقدیم کرده است که دادخواست 
مذکور ثبت و به تاریخ 1395/9/16 ساعت 10/30 دارای وقت رسیدگی می 
باشد به علت مجهول المکان بودن و با توجه به درخواست خواهان مبنی 
بر نشر آگهی وقت رسیدگی دادگاه با تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی دســتور تا مراتب یک نوبت در جراید کثیراالنتشــار آگهی شود تا 
خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردند. 
 م الف: 19294 شــعبه 9 دادگاه عمومــی حقوقی اصفهــان ) 142 کلمه،

 2 کادر(

رییس اداره آموزش و پرورش فریدن با گرامیداشــت یاد 
و خاطره شهدای دفاع مقدس، آغاز سال تحصیلی جدید 
را به همه دانــش آموزان و معلمان تبریــک گفت و اظهار 
 کرد: مهر ماه هر ســال یاد آور هشت ســال دفاع مقدس 
و قهرمانانه ملت شریف جمهوری اســامی ایران در برابر 
 دشمن متجاوز است که پاسداشت و نکوداشت این روزها 
به طور یقیــن ضامن امنیت و اقتدار آینــده این مرز و بوم 
است. نیازعلی عایی افزود: آموزش و پرورش اصلی ترین 
بخش کشور در زمینه تربیت نیروی انسانی آینده و تقویت 
زیرســاخت های کشور اســت و پایه اصلی فرهنگ کشور 
 محسوب می شــود. رییس اداره آموزش وپرورش فریدن 
با اشــاره به اهمیت تعلیم و تربیت، افزود: تربیت از ارکان 
مهم آموزش و پرورش اســت که نقــش مهمی در تحقق 

جامعه سالم و پویا خواهد داشت.
لــزوم مشــارکت مــردم بــرای تعالــی 

آموزش و پرورش
عایی در ادامه با بیان این که رویــه و باطن نظام مقدس 
جمهوری اســامی مردمی اســت، تصریح کرد: هیچ گاه 
در اموری که مردم مشارکت داشــته اند زیانی به مملکت 
نرســیده، پس در امر مهم و فراگیر آموزش و پرورش نیز 
باید گستره مشارکت و دخالت هوشمندانه مردم را وسعت 
 داد. وی با بیان این که هرگاه مردم به شــکل عملی جدی 
گرفته شدند و در امور مشارکت داده شدند، این مشارکت 

 زمینه ســاز توســعه و پیشــرفت شــد، عنوان داشت: 
پس باید در امر مهمی چون آمــوزش و پرورش هم مردم 

برای تعالی این حوزه بیش از پیش مشارکت داده شوند.
ربیس اداره آموزش و پرورش فریدن با اشــاره به شــعار 
 ســال تحصیلی جدید مبنی بر » تهذیــب و تعلیم، اقدام 
 با تدبیــر، بالندگی آمــوزش و پرورش « عنوان داشــت: 
 مســئله زیر بنایی در آمــوزش و پرورش که بــه عنوان 
 یکی از زیر ســاخت های فکــری و اندیشــه اصلی نظام 
آموزش و پرورش به شــمارمی رود، مشارکت و همفکری 

مردم با این ارگان است.
حضور900 دانش آمــوز کالس اولی در مهر ماه 

سال جاری
عایی در بخش دیگــری از اظهارات خود، با اعام رشــد 
جمعیت کاس اولی های شهرســتان در مهر ماه امسال، 
گفت: در سال تحصیلی جدید900 دانش آموز کاس اولی 
راهی مدرسه شده اند. وی با بیان این که در مجموع 8500 
 دانش آموزســال تحصیلی جدید را آغاز کرده اند، افزود: 
 این تعداد دانــش آموز فریدنــی روز گذشــته همزمان 
 با سراســر کشــور، به ســوی90 آموزشــگاه بــا حدود 
 یک هزار پرســنل و همکار فرهنگی، بدرقه شدند. عایی 
 با ابــراز خرســندی از توفیقــات حاصل شــده در حوزه 
 آموزش و پرورش، عنوان داشــت: تاش این نهاد همواره 
در راستای ارتقای سطح تحصیلی دانش آموزان بوده است.

فرمانده ســپاه ناحیه خوانســار در نشســتی که با حضور 
یادگاران هشــت ســال دفاع مقــدس در مرکــز مخابرات 
خوانسار برگزار شد، با اشــاره به وجود 309 شهید و شهدای 
شاخص در این شهرســتان اظهار کرد: خوانســار با وجود 
 علما، حوزه های علمیه و 309 شهید و شهدای شاخص آن

شناخته می شود.
سرهنگ محسن پاشایی با بیان این که شان مردم خوانسار 
باال اســت، گفت: وجود علمای برجسته است که خوانسار را 
تبدیل به خوانسار کرده اســت و به برکت وجود شهدا و علما 

است که این برجستگی حاصل شده است.
 وی با اشــاره به روز حماســه ۲5 دی گفت: روز خوانســار، 
روز حماسه ۲5 دی است و باید این رشادت ها، اصل و معیار 

باشد چرا که خوانسار را به این امور می شناسند.
 فرمانده ســپاه ناحیه خوانســار بــا تاکید بر مســئله نفوذ 
 و تبعیت  نکــردن از دشــمن، تصریح کرد: مســئله نفوذ 
 و تهاجمی که رهبر انقاب بارها بر آن تاکید کرده اند اکنون 
 به وقوع پیوســته و تــا درون جیب هــای ما نیــز راه پیدا 
کرده اســت و برخی از این عوامل نفوذی که توســط سپاه 

شناسایی شده اند، هنوز در رسانه ها منعکس نشده است.
 وی خاطر نشــان کــرد: نفــوذ جریانــی و شــبکه ای که 
در دانشگاه ها و حتی در مسئله جمعیت با آن رو به رو هستیم 
نشان می دهد که دست هایی در کار بوده است، به خصوص 
در زمینه جمعیت، چرا که ایران پــس از اردن از جوان ترین 

کشورها بوده است، اما گزارش ها حاکی از آن است که تا سال 
۲030 ایران یکی از پیرترین کشورها خواهد بود.

ســرهنگ پاشــایی با بیان تــوان دفاعی و نظامی کشــور 
در مقابلــه با تهاجمات افزود: اگر اســراییل قصــد بمباران 
حتی یک نقطه از کشــور را داشــته باشــد، هواپیماهای 
 آنها در برگشــت جایی بــه نام اســراییل برای نشســتن

نخواهند داشت.
فرمانده سپاه ناحیه خوانسار با اشــاره به رسیدن امدادهای 
الهی در استقامت و مقامت جبهه حق گفت: خداوند متعال 
این وعده را به اهل حق داده اســت که اگر شما با تمام توان 
خود بیایید من نیز توان خود را برای شکست دشمنان اسام 

خواهم آورد.
 سرهنگ پاشــایی با اشــاره به مســئله قراردادهای نفتی 
 و ابراز تاســف از بــی خبری یکــی از نماینــدگان مجلس 
نســبت به آن گفت: این قراردادها برای آن است که موضوع 
برجام و پســابرجام را به آن گره بزنند و با ایــن بهانه که اگر 
 ایران این قراردادها را قبول کند، تحریم ها را لغو خواهند کرد 
 و دالرهای شــان به کشور ســرازیر می شــود، در حالی که 

این امور تنها بهانه ای برای نفوذ بیشتر است.
 وی خاطر نشــان کرد: آنها می خواهند با شیوه دموکراسی 
و روند قانونی انتخابات در کشور ما بنی صدرها انتخاب شوند 
و چون مسئله دموکراسی و انتخابات در میان است، مردم را 

به تبعیت از این افراد وادار کنند.

رییس اداره آموزش و پرورش فریدن:

تربیت، رکن اصلی
آموزش و پرورش است

فرمانده سپاه ناحیه خوانسار:

قراردادهای نفتی
بهانه ای برای نفوذ بیشتر است

 مسئله زیر بنایی 
 در آموزش 
 و پرورش که
 به عنوان یکی از 
 زیر ساخت های
 فکری و اندیشه 
اصلی نظام آموزش 
 و پرورش به شمار
 می رود، مشارکت 
 و همفکری مردم 
با این ارگان است

 اگر اسراییل 
 قصد بمباران 
 حتی یک نقطه 
 از کشور را 
داشته باشد 
 هواپیماهای آنها 
 در برگشت 
جایی به نام 
 اسراییل 
 برای نشستن 
نخواهند داشت
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دانستنی هايادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

چرا خانم ها نبايد کله پاچه و پاستیل بخورند؟

 به گفته محققــان، دادن تخم مرغ و بادام زمینی به نــوزادان در اولین 
وعده های غذایی موجب می شــود ریســک آلرژی غذایی کاهش پیدا 
کند. محققان بیمارستان کودکان کلورادو با بررسی ۱۴۶ مطالعه قبلی 
متوجه شــدند زمان اولین وعده غذایی به کودک بر ریسک بروز آلرژی 
تاثیر دارد. همچنین آنها متوجه شدند هیچ ارتباطی در مورد این زمان 

و بروز بیماری های خودایمنی وجود ندارد.
محققان با » قطعیت متوســط « گزارش می کنند نوزادانی که در سن 
۴ تا ۶ ماهگی تخم مرغ خورده اند دارای ریسک پایین تر ابتال به آلرژی 
تخم مرغ هستند و به کودکانی که در سن ۴ تا ۱۱ ماهگی بادام زمینی 
داده شده است نیز کمتر از کودکانی که در ســنین باالتر بادام زمینی 

خورده ا ند در معرض ریسک آلرژی به بادام زمینی قرار دارند.
 طبق ایــن مطالعه، دادن زودهنــگام این دو مــاده خوراکی به کودک 
می تواند موجب کاهش ۲۲ مورد ابتال به آلرژی به تخم مرغ و ۱۸ مورد 

آلرژی به بادام زمینی در هر۱۰۰۰ نفر شود.

  کارشناســان تغذیه توصیه می کنند از فواید برگ های ســبز و مغذی که 
بر باالی گیاهان می رویند غافل نشوید.

به گفته کارشناســان و متخصصین، برگ های ســبز منبع مقادیر باالی 
 فیبر، ویتامین ها، مواد معدنی و مواد مغذی گیاهی هســتند که می توانند 

به کاهش بیماری قلبی، دیابت نوع۲ و برخی سرطان ها کمک کنند. 
در ادامه به برگ سبز ۵  گیاه خوراکی که خواص زیادی دارند اشاره می شود:

1- بروکلی: برگ هــای این گیاه سرشــار از مواد مغذی، مملــو از فواید 
 ســالمتی اســت. مصرف آن همراه با ســیر  و روغن زیتون، خوراک بسیار 

ایده آلی است.
۲- تربچه: برگ های تربچه خوشــمزه بوده و می توانــد خام هم خورده 

شوند، اما می توان برای بهره مندی از طعم آن، همراه با پاستا مصرف شود.
۳- شلغم: برگ شــلغم هم از جمله برگ های سرشار از خاصیت است که 
البته شاید به شکل خام قابل مصرف نباشد. کمی طعم تند دارد و منبع غنی 

ویتامین های K، A و C همراه با فوالت، مس، منگنز، فیبر و کلسیم است.
۴- هويج: برگ های هویج، بافتی با طعم شــیرین اســت. هویج مملو از 
) B۱ فوالت، نیاسین، پتاسیم، تیامین ) ویتامین ،K و A، B۶ ویتامین های 

و منگنز است.
۵- چغندر: چغندر طعمی شــبیه کلم دارد. برگ های این گیاه سرشار از 

پروتئین، فسفر، زینک ) روی (، آنتی اکسیدان و فیبر است.

برای کاهش ريسک آلرژی در کودکی؛

 نوزادان در اولین وعده غذايی 
تخم مرغ و بادام زمینی بخورند

کارشناسان تغذيه توصیه می کنند؛

 برگ های چغندر و هويج 
سرشار از مواد مغذی هستند

ابالغ رای
7/34 کالسه پرونده اصلی: 370/95 شماره دادنامه: 583 تاریخ رسیدگی: 
95/6/15 مرجع رسیدگی کننده: شعبه 15 شورای حل اختالف اصفهان، 
خواهان: رضا صراف ماموری فرزند محمد به نشانی اصفهان خ سجاد خ 
حجتیه چهار راه اول گالری طالی یاقوت، خوانده: حسین خشابی کمارج 
فرزند جمشید به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه، گردشکار:  به 
تاریخ 95/6/7 شــعبه 15 با عنایت به محتویات پرونده کالســه 370/95 
و اخذ نظریه مشــورتی اعضای محترم شــورا ضمن ختم رســیدگی با 
استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورا: در خصوص دعوی رضا صراف ماموری به طرفیت 
حســین خشــابی کمارج به خواســته مطالبه مبلــغ 30/000/000 ریال 
موضوع یک فقره چک به شــماره  1514/862926/32 مورخ 94/11/20  
به انضمام  هزینه دادرسی و  خسارات تاخیر تادیه، با توجه به محتویات 
پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور بر استقرار دین 
و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه چک را دارد و 
اینکه خوانده علیرغم ابالغ  قانونی در جلسه رســیدگی حضور نیافته و 
 هیچگونه دلیل موجه و مدرک موثر قانونی در خصوص دعوی مطروحه 
مبنی بر برائت ذمه خویــش ابراز و اقامه ننموده شــورا دعوی خواهان 
را محــرز و ثابــت تشــخیص داده و مســتنداً بــه مــواد  198- 515-

519-522 قانــون آیین دادرســی مدنی حکــم بر محکومیــت خوانده 
به پرداخــت مبلــغ 30/000/000 ریــال بابت اصــل خواســته و مبلغ 
440/000 ریــال بابــت هزینه هــای دادرســی و پرداخت هزینه نشــر 
آگهی و خســارات تاخیــر تادیه از تاریخ سررســید چــک ) 94/11/20 
( تا زمان وصــول بر اســاس آخرین شــاخص بانک مرکــزی در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی محســوب و ظرف 
مهلــت 20 روز از تاریخ ابــالغ قابل واخواهــی در همین شــعبه و پس 
 از انقضای مهلــت مذکور، ظــرف 20 روز قابل تجدید نظــر خواهی در

 محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. م الف: 19336 شعبه 
15 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان )309 کلمه، 3 کادر(  

ابالغ رای
7/35 کالســه پرونده: 332/95 شــماره دادنامه: 556-95/5/30 مرجع 
رسیدگی: شعبه 22 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: زهرا هنری 
فرد فرزنــد مجتبی به نشــانی اصفهان ســه راه ســیمین مجتمع آرش 
طبقه چهارم واحــد 402 با وکالــت فاطمه مظاهری فرزنــد محمد جواد 
به نشــانی اصفهان چهار باغ باال مجتمع تجاری کوثــر طبقه هفتم واحد 
908، خوانده: محمد شاهسواری فرزند حسن به نشانی مجهول المکان، 
 خواسته: مطالبه وجه دو فقره سفته جمعًا به مبلغ150/000/000 ریال به 
شــماره های 0331671-94/10/30 و 698074-94/10/30، گردشکار: 
با عنایــت به محتویات پرونــده و اخذ نظریه مشــورتی اعضای محترم 
شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با اســتعانت از خداوند متعال به شرح 
آتی مبادرت بــه صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص 
دعوی زهرا هنری فرد به طرفیت محمد شاهســواری به خواسته مطالبه 
مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال با توجه به فتوکپی مصدق دو فقره سفته 
مدرکیه به شــماره خزانه داری کل 0331671-94/10/30 و 698074-

94/10/30 مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال به انضمام مطلق خســارات 
قانونی و هزینه دادرسی با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته و اینکه دفاع خوانده با وصف 
ابالغ قانونی ثبت رسیدگی در جلسه دادرسی حاضر نشده و الیحه ای که 
حکایت از رد و یا انکار و تکذیب دعوی مطروحه باشد تقدیم شورا ننموده 
و دفاعی هم به عمل نیاورده لذا شورا با توجه به محتویات پرونده دعوی 
خواهان را ثابت تشخیص داده مستنداً به مواد 307 و 309 قانون تجارت 
و مواد 198، 519 و 522 ق.آ.د.م حکم بــه محکومیت خوانده به پرداخت 

یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواســته و دو میلیون و دویست 
و سی هزار ریال هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل 
و خسارات تاخیر تادیه تقدیم دادخواست قابل محاسبه در واحد اجرای 
احکام در حق خواهــان صادر و اعالم مــی دارد و رای صادره غیابی و 
ظرف 20 روز قابل واخواهی در همین شــعبه می باشــد. م الف: 19328 

شعبه 22 شورای حل اختالف اصفهان )322 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

7/36 کالســه پرونده: 331/95 شــماره دادنامــه: 55-95/5/30 مرجع 
رسیدگی: شعبه 22 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: زهرا هنری 
فرد فرزند مجتبی به نشانی اصفهان ســه راه سیمین مجتمع آرش طبقه 
چهارم واحد 402 با وکالت فاطمه مظاهری فرزند محمد جواد به نشــانی 
اصفهان چهار باغ باال مجتمع تجاری کوثر طبقه هفتم واحد 908، خوانده: 
محمد مهــدی لطفی به نشــانی مجهول المــکان، خواســته: مطالبه مبلغ 
170/000/000 ریــال بابت چهار فقره چک به شــماره های 5867097-
93/11/22 و 283893-95/2/31 و 5867095-93/11/10 و 5867096-

93/11/17 بانک توسعه تعاون و بانک تجارت، گردشــکار: با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم 
ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دادخواست زهرا هنری 
فرد به طرفیت محمد مهدی لطفی به خواســته مطالبه مبلغ یکصد و هفتاد 
میلیون ریال وجه چهار فقره چک به شماره های 93/11/22-5867097 
و 283893-95/2/31 و 5867095-93/11/10 و 93/11/17-5867096 
عهده بانک توسعه تعاون شعبه شهید مدنی همدان و بانک تجارت شعبه 
تختی به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست 
تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی 
وقت و انتظار کافی در جلســه شــورا حاضر نشــده و در قبال دعوی و 
مســتندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مســتندات 
ابرازی نیز حکایت از اشــتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند. 
علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198 ، 519، 522 قانون 
آئین دادرســی مدنی و مــواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و هفتاد میلیون ریال به 
عنوان اصل خواسته و پرداخت سه میلیون و سیصد و هفتاد هزار ریال 
به عنوان خسارت دادرســی و هزینه نشــر آگهی و حق الوکاله وکیل 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 
مــی گــردد. رای صــادره غیابــی و ظــرف 20 روز پــس از ابــالغ 
قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و ســپس مــدت 20 روز قابــل 
تجدیدنظــر خواهــی در محاکــم حقوقــی اصفهــان مــی باشــد.  
اصفهــان اختــالف  حــل  22 شــورای  شــعبه   19327  م الــف:

) 356 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

7/37 شــماره دادنامــه: 9509970352900801 شــماره پرونــده: 
9509980363400352 شماره بایگانی شعبه: 950371 شکات: 1- آقای 
علی رضائی دمابی فرزند عبدالعلی به نشانی اصفهان- خ امام خمینی- ک 
هفتاد- پ 81، 2- آقای غالمحســین محبی فرزند مهــدی 3- آقای رضا 
نظری فرزند غالمحسین 4- آقای حمید رضائی فرزند عبدالعلی 5- آقای 
حســین عباســی خیرآبادی فرزند کریم همگی به نشــانی ک ش نامجو 
8 متری نامجو پ 23، متهم: آقای عباســعلی رضایی به نشــانی کوچه 
جنب شهید نامجو مغازه سوپر مارکت، اتهام: توهین به اشخاص عادی، 
گردشکار: دادگاه پس از بررســی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم 
و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: بزهکاری 
عباسعلی رضایی فرزند ابوالقاسم مبنی بر توهین آقایان حسین عباسی 

خیرآبادی، غالمحسین محبی، حمید رضایی، علی رضایی و رضا نظری 
از توجه به شــکایت شــکات خصوصی، گزارش مرجع محترم انتظامی 
تحقیقات انجام شــده و عدم حضور نامبرده در جریــان تحقیقات و در 
جلسه دادرسی جهت دفاع از اتهام وارده علی رغم احضار وفق مقررات 
محرز می باشــد فلذا با اختیار حاصل از ماده 406 قانون آئین دادرسی 
کیفری و با استناد به ماده 608 قانون تعزیرات وماده 134 قانون مجازات 
اسالمی مصوب سال 1392 حکم بر محکومیت نامبرده به تحمل پنج فقره 
هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیری صادر و اعالم می گردد بدیهی است در 
خصوص متهم صرفًا یک فقره از مجازات قابل اجرا می باشد رای صادره 
غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و 
ظرف مدت بیست روز پس از مدت فوق قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 
تجدید نظر استان می باشــد.م الف: 19313 شعبه 103 دادگاه کیفری دو 

شهر اصفهان ) 103 جزایی سابق( )272 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

7/38 شــماره دادنامــه: 9509970353405052 شــماره پرونــده: 
9409980364700546 شــماره بایگانی شــعبه: 940583  شاکی: آقای 
محمد حسین نصیری بابادگانی فرزند جلیل به نشانی شهرستان اصفهان 
پل چمران اتوبان ش ردانی پور خ ش صادقی ک مهدی پ 143، متهم: آقای 
رضا ابراهیمی فرزند بهرام به نشانی شهرستان اصفهان ملک شهر خ مفتح 
خ بهاران بن عالمه، اتهام: مزاحمت تلفنی، گردشــکار: دادگاه با بررسی 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای رضا ابراهیمی فرزند 
بهرام دائر بر ایجاد مزاحمت تلفنی نسبت به  آقای محمد حسین نصیری از 
توجه به محتویات پرونده و شکایت شاکی و پرینت اخذ شده از مخابرات و 
عدم حضور متهم و عدم ایراد دفاعی از ناحیه متهم و سایر قرائن و امارات 
موجود در پرونده بزه انتســابی به نامبرده محرز است و به استناد ماده 
641 قانون مجازات اسالمی )تعزیرات( متهم موصوف را به تحمل پنج ماه 
حبس تعزیری محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف مهلت بیست 
روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر اســتان اصفهان می باشد و در 
خصوص اتهام خانم زهرا بهارلو قره بلطاقیی فرزند اردشیر دائر بر ایجاد 
مزاحمت تلفنی برای شاکی با توجه با اوراق پرونده و صرفنظر از اعالم 
گذشت شــاکی با توجه به انکار مصرانه و دفاعیات مقرون به واقع متهم 
به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی وقوع بزهی احراز نمی گردد با اســتظهار 
از اصالت البرائت به اســتناد ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری رای بر 
برائت متهم صادر و اعالم می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت 
 بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان

 می باشد. م الف: 19305 شعبه 108 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 108 
جزایی سابق( )299 کلمه، 3 کادر(  

ابالغ رای
7/39 شــماره دادنامــه: 9509970350600873 شــماره پرونــده ها: 
9409980350600826 و 9509980350600076 شــماره بایگانــی 
شــعبه: 940934 و 950089 خواهان ها: 1- خانم مهــری فروغی ابری 
فرزند حســین به نشــانی اصفهان- خ جی- شهرک اریســون- فرعی 
 اول ســمت چــپ- ک میخــک 1- ســاختمان مهــر 2- ط اول واحد 3- 
ک پ 8155647871- ک م 1283811448- ت ه 09308021424 و 
2- آقای داود داستان پور حسین آبادی فرزند مرتضی 3- خانم مژگان 
 داســتان پور حســین آبادی فرزند مرتضی همگی به نشانی اصفهان- 
خ جی شهرک اریســون کوچه میخک یک ساختمان مهر 2، خوانده: آقای 
سیروس صفری فرزند حسین همگی به نشانی مجهول المکان، خواسته 
ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه خسارت دادرسی 3- مطالبه 
وجه 4- جلب ثالث ) غیرمالی(، دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده 

ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه: در خصوص دعوی خانم هــا 1- مهری فروغی ابری فرزند 
حسین 2- مژگان داستان پور حســین آبادی 3- آقای داود داستان پور 
حسین آبادی فرزندان مرتضی به طرفیت آقای سیروس صفری فرزند 
حسین به خواســته مطالبه مبلغ 122/500/000 ریال خسارات وارده به 
ساختمان بانضمام خســارات کارشناسی و دادرســی و تاخیر تادیه با 
عنایت به جامع محتویات پرونده و مفاد دادنامه شماره 1394/6/10-758 
شــعبه 114 دادگاه عمومی جزایی اصفهان و محکومیت خوانده به اتهام 
تخریب عمدی ساختمان و حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال 
تاریخی- فرهنگی و نظریه کارشناسی در اجرای قرار تامین دلیل که میزان 
خسارات وارده به ساختمان خواهان را مبلغ 120/000/000 ریال اعالم 
نموده و مبلغ 2/500/000 ریال بابت هزینه کارشناســی پرداخت شده و 
رونوشــت اســناد مالکیت که خواهان ردیف اول مالک یک و نیم دانگ و 
خواهان ردیف دوم مالک یک دانگ و خواهان ردیف سوم مالک سه و نیم 
دانگ از منزل مسکونی مورد خســارت واقع در خیابان ولی عصر کوی 
حمام جنت پالک ثبتی 7224 بخش 3 ثبت اصفهان می باشــند و خوانده 
با وصف ابالغ اخطاریه و نشــر آگهی در جلســه دادگاه حاضر نشده و 
در قبال دعوی خواهان و برائت ذمه خویش ایــراد و دفاعی ننموده فلذا 
دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی و مستنداً به ماده 18 قانون  آیین 
دادرسی کیفری و ماده 328 -331 قانون مدنی و ماده 519-515-198-

522 قانون آیین دادرســی مدنی خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و بیست 
میلیون ریال به عنوان اصل خواســته و نیز پرداخــت مبلغ پنج میلیون و 
پانصد و شصت و دو هزار و پانصد ریال بابت خسارات دادرسی و نیز 
پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه و تقدیم دادخواست مورخ 
1394/8/25 تا هنگام پرداخت با رعایت تغییر شاخص ساالنه که توسط 
بانک مرکزی اعالم و حین اجرای حکم محاسبه خواهد شد در حق خواهان 
ها ) بر حس میزان مالکیت آنها( محکوم می گــردد رای صادره غیابی و 
ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس 
از آن ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر خواهــی در محاکم تجدید نظر 
اصفهان می باشد. م الف: 19308 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

)488 کلمه، 5 کادر(  

1- بی خیال مشکالت شويد
خانم ها باید با این حقیقت کنار بیایند که زندگی راه های دشواری 
دارد و باید مغز خود را به انعطاف پذیری و مقاومت دربرابر شرایطی 
که زندگی پیش روی آنها می گذارد، تمرین دهند. بعد از۴۰ سالگی 
مغز و بدن هر ۲ دچــار تغییرات بارزی می شــوند. خانم ها در این 
دوران اغلب احساس پوچی و بی فایدگی می کنند، گاهی فراموش 
می کنند کلیدهای شان را کجا گذاشته اند، گاهی دچار اضافه  وزن 
می شوند و... اما نباید این مســائل ذهن تان را مختوش کند، بلکه 
 به آنها باید به عنوان مســئله ای طبیعی نگاه کنید و ســعی کنید 
با تمرین های مغز و انجام فعالیت های فیزیکی مناسب، گامی درراه 
بهبود این شرایط بردارید و تغییرات مثبتی ایجاد کنید. بدبینی را 

کنار بگذارید و با پذیرفتن حقایق درراه بهبود گام بردارید.
۲- عادت های غلط را از خود دور کنید

هیچ کس نمی تواند به شــما برنامه ای مشــخص بدهــد که برای 

مراقبت از خود چــه کارهایی بایــد انجام دهید! فقــط خودتان 
می توانید این کار را انجام دهید. سعی نکنید خود را به گفتن کلمه 
 » متاسفم « یا جمله » کارم زیاد بود « یا » خیلی سرم شلوغ بود «،

عادت بدهید و خود را تبرئــه کنید! وقتی خوردن غذای ســالم، 
ورزش و پیاده روی را کنار می گذارید، به تسریع فرسودگی بدن تان 
کمک می کنید. تغذیه سالم و ورزش، مهم ترین عواملی هستند که 
نباید فراموش شــان کنید و باید حتما آنها را دربرنامه روزانه خود 

بگنجانید.
۳- مصرف پروتئین را فراموش نکنید

برای استحکام و تقویت ماهیچه ها و عضالت به پروتئین نیاز دارید. 
مصرف پروتئین های ماکیــان، لبنیات کم چــرب و بدون چربی 
 و ســبزیجات، باعث ســرکوبی حس گرســنگی، کم شدن اشتها 

و سالمت ماهیچه ها می شود.
۴- ماهیچه ها و ذهن تان را پرورش دهید

خانم ها توجه کنید، باید حتما ورزش کنیــد. انجام انواع مختلف 
حرکات ورزشی، باعث می شــود ماهیچه های مختلف بدن درگیر 
شــوند. ورزش های هوازی را نیز فراموش نکنید، زیرا به سوزاندن 
چربی و کاهش وزن کمک می کنند. ورزش هایی مثل یوگا راحتما 
انتخاب کنید، زیرا عالوه برفیزیک بــدن، روی فکر و روان نیز تاثیر 
 مثبت به جا می گذارند. ســعی کنید از ورزش کــردن لذت ببرید 
و به عنوان یک کار مفرح به آن نگاه کنید. تحرک باعث می شــود 

حتی بعد از ۴۰ سالگی نیز بدن؛ زنده، شاداب و قوی باشد.
۵- امیدوار باشید

دیگر۲۰ یا 3۰ ساله نیستید. بدن تان هرروز دچار تغییرات بارزی 
می شود، ممکن است بینایی تان کمتر شــود، سایز کمرتان اضافه 
شود؛ ولی به این تغییرات با نا امیدی نگاه نکنید و نگویید هرکاری 
می کنم فایده ندارد! به جای افکار منفی هــرروز صبح که از خواب 
بیدار می شــوید، دقایقی با خود فکر کنید و ســعی کنید راهکار 
مناســب پیدا کنید. گاهی کلمه » طبیعی « را بــرای خود معنی 
کنید، با خود زمزمه کنید و سعی کنید مواردی را که بیشتر کارآیی 

دارند، به عنوان برنامه روزانه خود انتخاب کنید.
6- دستگاه کنترل چربی بخريد

منظور از چربی لزوما چاقی و اضافه  وزن نیســت، بلکه باید میزان 
چربی بدن را کنتــرل کنید. یــک دســتگاه اندازه گیری چربی 
خریداری کنید. میزان چربی بدن تان بایــد بین۲۰ تا ۲۸درصد 
باشد، به طور متوســط چربی۲۵درصد طبیعی اســت. اگر دوران 
یائسگی را پشت  سر می گذارید و باالی۶۰ سال دارید، باید بیشتر 
مراقب باشید، زیرا در این دوران ضعف عضالت، گاهی میزان چربی 

تا 3۲ درصد هم افزایش پیدا می کند.
7- با متخصصان مشورت کنید

مراقبت از خود را به یک برنامه روزانه تبدیل کنید؛ هر روز مقداری 
از وقت تــان را به برنامه ریــزی اختصاص دهیــد. می توانید برای 
رفتن به کالس های کنترل اســترس، باشــگاه بدنسازی و حتی 
خرید برنامه ریــزی کنید. اگر فکر می کنید چاق شــده اید، با یک 
برنامه ریزی دقیــق رژیم غذایی را آغاز و درکالس های بدنســازی 
ثبت نام کنید. اگر می خواهید وزن تان کم شود؛ ولی درعین حال 
ماهیچه ها و عضالت تان تقویت شــوند، از یک مربی ورزش کمک 

بگیرید؛ ولی برای انجام هرکاری ابتدا برنامه ریزی کنید.
8- ريزه خواری را فراموش کنید

میان  وعده عصر را از برنامه غذایی خود حذف کنید. مســلما در۴۰ 
سالگی و پس از آن، به انرژی و کالری که درسنین پایین تر مصرف 
می کردید، نیاز ندارید، زیرا فعالیت فکری و فیزیکی تان دیگر به آن 
اندازه سابق نیست. برخی از خانم ها به این مسئله توجه نمی کنند 
و پرخوری می کنند. عصر و شــب ها مهم ترین مشــکل هستند، 
متاســفانه برخی از خانم ها تــا زمانی که به رختخــواب می روند، 

شیرینی و موادقندی مصرف می کنند!
اگر می خواهید چربی های شکم تان آب شوند، باید محتاط تر غذا 
بخورید. سعی کنید شام را حداکثر تا ساعت۲۰ یا۲۰:3۰ بخورید. 
شام تان باید شامل ســبزیجات و یک تکه پروتئین کوچک باشد. 
۲ ســاعت قبل از خواب هم دیگر چیزی نخورید، این طوری صبح 
گرسنه از خواب بیدار می شــوید و آمادگی بهتری برای صرف یک 

صبحانه مغذی دارید.

با این تکنیک ها، در 25 سالگی بمانید!

معموال با باالرفتن سن، بدن دچار تغییراتی می شود که اصوال از ۴0 سالگی آغاز می شوند. درمورد آقايان اغلب 
گفته می شــود وارد دوران چل چلی شدند که تغییرات خوشايندی هم هســت؛ اما خانم ها وقتی وارد دوران 
۴0سالگی می شوند، تغییرات برای شان خوشايند نیســت.تغییرات گاهی با واردشدن به يک شغل جديد، 
چالش های مالی، تغییرات فیزيکی يا روابط عاطفی ناموفق بــروز می کنند و خانم ها را نگران می کنند و باعث 
می شوند حالت های عصبی پیدا کنند؛ اما ما به خانم ها می گويیم نگران نباشید، با چند راهکار ساده، می توانند 
حتی در۴0 سالگی نیز مانند يک جوان ۲۵ ساله، سالمت و متناسب باشــند؛ فقط کافی است 8 نکته ساده را 

به خاطر بسپارند:

سوال روز

حیدری پژوهشگر طب ســنتی درباره یکی از بیماری های 
مخصوص بانوان گفت: کیست تخمدان نوعی بیماری شایع 
محســوب می شــود که امروزه در نتیجه مصرف غذاهای 

صنعتی به یک عارضه صنعتی بدل شده است.
 وی در ادامه افــزود: مصرف چربی هــای دارای ترانس باال 
و روغن های صنعتی، اســتفاده از مواد غذایی با طبع سرد، 
مصرف زیاد آب یخ و استحمام در زمان قاعدگی، می تواند 

در ایجاد کیست تخمدان نقش ایفا کنند.
 حیدری با تاکید بر تاثیر چشــمگیر گیاهــان با طبع گرم 
در درمان کیســت های تخمــدان تصریح کــرد: ترکیب 
دمنوش بابونه، زیرفون و زنجبیل به مــدت ۴۵ روز قبل از 
خواب بسیار مفید اســت، البته در افراد مبتال به فشار خون 
استفاده از آن توصیه نمی شود، همچنین استفاده از قطره 
دارویی گیاه پنج انگشت ) ویتاگنوس ( و دمنوش بومادران 

به مدت3۰ تا ۴۵ روز موثر است.
این پژوهشگر طب سنتی اظهار داشت: استفاده از دمنوش 
رازیانه در دوره زمانی ۱۵ روز در رفع این عارضه مفید است. 
البته استفاده بیش از حد از این گیاه دارویی به دلیل حجم 
باالی استروژن موجود در آن موجب تشدید کیست و چاقی 

می شود. 
در افراد دارای طبع گرم اســتفاده از رازیانه به همراه ماست 
و آویشن قابل توصیه است. همچنین مصرف معجون سیاه 

دانه و عسل در درمان کیست ها تاثیر بسزایی دارد.
وی اضافــه کرد: در طب شــیمیایی برای درمان ســندرم 
تخمدان پلی کیستیک از قرص های ضد بارداری استفاده 

می شود که افزایش وزن و افسردگی را در پی دارد.
حیدری با تاکید بــر نقش ورزش در پیشــگیری و درمان 
کیست تخمدان عنوان کرد: انجام فعالیت هایی که موجب 
گرم شدن عضالت شــکم می شــوند مانند دراز نشست و 
ماساژ عضالت زیر شکم، از ایجاد کیست جلوگیری می کند.

این پژوهشگر طب ســنتی با بیان اینکه افراد دارای اضافه 
وزن بیشــتر دچار کیســت می شــوند، افزود: اختالالت 
قاعدگی، افزایــش وزن، دردهای زیر ناحیه شــکم و نفخ 
از عالیم ســندرم تخمدان پلی کیســتیک است که عدم 
درمان آن موجب ناباروری و در حالت حاد منجر به سرطان 

تخمدان می شود.
وی در پایان افــزود: مصرف بیش از حــد غذاهای با چربی 
اشباع نشده و سرد مانند کله پاچه، برنج، باقال، گوشت گاو، 
سیب زمینی، گوجه فرنگی، هندوانه، قارچ، سرکه، شکالت، 
پاستیل، قره قروت، جوهر لیمو، آدامس و آب سرد، نوشابه، 
شــیرینی جات و چیپس و پفــک در ایجاد کیســت های 

تخمدان و تشدید آن موثر است.

 چرا خانم ها نبايد کله پاچه 
و پاستیل بخورند؟

هیچ کس   نمی تواند 
به شما برنامه ای 

مشخص بدهد که 
برای مراقبت از خود 

چه کارهايی بايد 
انجام دهید!   فقط 

خودتان   می توانید 
اين کار را   انجام 

دهید.   سعی نکنید 
خود را به گفتن 

کلمه »  متاسفم  « 
يا جمله »  کارم زياد 

بود  « يا »  خیلی 
سرم شلوغ بود  «، 

عادت بدهید   و خود 
را تبرئه کنید

بسمه تعالی
اعالم مفقودی )نوبت اول  (

اینجانب دکتــر بهرام گــودرزی طاقانکــی، دارای پروانه 
مسئولیت فنی به شماره 12/7/8/5538/پ مورخ 1393/7/7 
اصفهان، به دلیل مفقود شــدن پروانه مذکــور، تقاضای 

صدور پروانه مسئولیت فنی جدید را دارم.

اینجانب دکتر ســعید مؤیدنیا، دارای پروانه مســئولیت 
فنی آزمایشگاه بیمارستان الزهرا)س( اصفهان به شماره 
12/7/8/9548/پ مورخ 1393/11/14 به دلیل مفقود شدن 
پروانه مذکور، تقاضای صدور پروانه مسئولیت فنی جدید 

را دارم.

بسمه تعالی
اعالم مفقودی )نوبت اول  (
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پیشنهاد سردبیر: 
شهر اسرارآمیز هزار رنگ، میزبان یک گردهمایی عظیم

اخبار

عکس روز

اولین نشست شورای جهانی صنایع دستی

مشاور بین الملل رییس سازمان میراث فرهنگی کشور در حاشیه 
 سی و ششــمین مجمع عمومی آسیا و اقیانوســیه اعالم داشت: 

2 یا 3 شهر دیگر از ایران برای ثبت جهانی معرفی می شوند.
 مشــاور بین الملل رییس ســازمان میراث فرهنگی ضمن اشاره 
 به این که این نشســت، نشســت بزرگی بود و انتظار نداشتیم که 
به این وســعت و به این زیبایی برگزار شــود، به خبرنــگار ایمنا 
 گفت: امیدواریم دســتاوردهای این نشســت از نظــر فرهنگی 
 و اجتماعی بیش از گذشــته باشــد و بتوانیم منافع بی شماری را 

از آن هنرمندان و صنعتگران مان کنیم.
امید شــیوا افزود:  انتخاب مجــدد دکتر نامورمطلــق به عنوان 
ریاســت غرب آســیا به مدت چهارســال دیگر و اســتمرار این 
 قضیه درحالی که ما جایــگاه مان را از طریق ارتباط با کشــورها 
و ســازمان های مختلف در توسعه گردشــگری و توسعه اقتصاد 
صنایع دســتی تثبیت کرده ایــم و به عنوان یکــی از فعال ترین 
 کشــورهای حوزه صنایع دســتی هســتیم بســیار خوب است 

و این اتفاق می تواند گام های ما را سرعت ببخشد.
وی تصریح کرد: حدود ســه تا پنج مــاه دیگــر و در حوزه های 
مختلفی از صنایع دســتی، احتماال 2 یا 3 شــهر دیگر برای ثبت 

جهانی معرفی می شوند.

نخســتین نمایشگاه بین المللی صنایع دستی » سیمرغ « با حضور 
رییس ســازمان میــراث فرهنگی صنایع دســتی و گردشــگری، 
 رییس شورای جهانی صنایع دســتی و معاون صنایع دستی کشور 
در حاشیه هجدهمین اجالس جهانی صنایع دستی در باغ چهلستون 

اصفهان افتتاح شد. 
این نمایشگاه در دو قسمت ترویجی و فروشگاهی دایر شده است 
که در قســمت ترویجی آن هنرمندان چهار شهر کشور از مشهد 
به عنوان شهر هنر گوهر تراشــی، الله چین همدان به عنوان شهر 
هنر سفال، تبریز به عنوان شهر هنر فرش و اصفهان به عنوان شهر 

جهانی صنایع دستی غرفه داری می کنند.
در این مراسم از تمبر نخستین نمایشگاه بین المللی صنایع دستی 

» سیمرغ « نیز رونمایی شد.

تور » الالیی مادرانه نــوای صلح « با همکاری موزه ملــی ایران، کاخ 
 موزه نیاوران و 13 منطقه تاریخی در سراســر ایــران، از فردا مصادف 

با روز جهانی گردشگری، آغاز می شود.
سیف ا... شکری دبیر دبیرخانه نوای صلح ایکوم ایران در تشریح راهبرد 
 مفهومی تور » الالیی مادرانه نــوای صلح « گفت: دبیرخانه قصد دارد 
هر یک از بناهای تاریخی ایران زمین را به سمفونی کهنی که برساخته 
از فکر و هنر دســت نیاکان مان است تشــبیه کند و بازنمودی از این 

قرابت معنایی را در اماکن باستانی مورد اشاره به اجرا درآورد.
وی افزود: از این منظر، هر یک از فرم های هندسی بناهای تاریخی را 
می توان به منزله قطعه یا نوایی موسیقایی برشمرد و از این هم پوشانی 
ماهوی برای خلق مفاهیم جدید بهره برد. قرابت صدا و معماری در هنر 

به حدی محسوس است که معماری را موسیقی جامد می خوانند.
وی با اشــاره به رویکرد بنیادی این دبیرخانه مبنی بر دعوت به صلح 
 جهانی با توســل به هویت مهر مــادر و تجلــی آن در الالیی مادرانه 
به مثابه صلح آمیزترین نوایی که بشــر تاکنون ســاخته است، افزود: 
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، کمیته ملی موزه های ایران 
و دبیرخانه نوای صلح ایکوم بر این باورند که رشته های گوناگون هنری 
 می توانند پیوندی ناگسســتنی بین میراث ملموس و ناملموس بشر 

و نسل هوشیار امروز ایجاد کنند.
شــکری افزود: بنابراین، تور » الالیی مادرانه نوای صلح « با همکاری 
موزه ملی ایران، کاخ موزه نیاوران و 13 منطقه تاریخی در سراسر ایران، 
از فردا، مصادف با روز جهانی گردشــگری، آغاز می شــود و تا روز 28 
اردیبهشــت ماه 1396، مصادف با روز جهانی موزه و میراث فرهنگی 

ادامه خواهد داشت.
 به گفتــه وی دو برنامه نخســت این تــور صلح به شــرح ذیل اجرا 

خواهد شد:
 ششــم مهرماه جاری؛ محــل اجــرا: موزه ملــی ایــران؛ مصادف 

با روز خانواده، تکریم بازنشستگان و روز جهانی گردشگری؛
هفتم مهر؛ محل اجرا: کاخ موزه نیاوران؛ مصادف با روز بزرگداشــت 

شمس تبریزی.
شکری همچنین گفت: تور » الالیی مادرانه نوای صلح « با پشتیبانی 
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری کار خود را شروع کرده است. 
اطالعات مربوط به ادامه مســیر حرکتی ایــن کاروان صلح از طریق 
 ) melodyofpeace.com ( ســایت دبیرخانه نوای صلح ایکوم 
 و خبرگــزاری هــا در اختیار عالقــه منــدان فرهنگ و هنــر قرار 
 خواهد گرفت. بلیت همــه اجراهای این برنامه به صــورت افتخاری 
 shemmeh.com و رایـــگان از تاریـــخ 95/7/1 در تارنمـــای 

در دسترس عالقه مندان قرار گرفته است.

مشاور بین الملل رییس سازمان میراث فرهنگی کشور خبر داد:

معرفی چند شهر دیگر ایران 
برای ثبت جهانی

در باغ چهلستون اصفهان صورت گرفت؛

افتتاح نخستین نمایشگاه 
صنایع دستی سیمرغ

» الالیی مادرانه نوای صلح « 
در بناهای تاریخی ایران می پیچد

به گزارش ایمنا، این روزها این شهر اسرارآمیز هزار رنگ میزبان 
یک گردهمایی عظیم اســت. هجدهمین شورای صنایع دستی 
اصفهان ایــن روزها در هتل عباســی در حضــور جمع کثیری 
از هنرمندان و مســئوالن اســتانی، کشــوری و جهانی در حال 

برگزاری است.
برای این رخداد فرهنگی و هنــری قابل توجه نتایج و پیامدهای 
مثبت بسیاری در نظر گرفته می شــود. از معرفی شهر اصفهان 
به عنوان مرکز شکل گیری و رشد صنایع دستی در جهان گرفته 

تا رســانیدن صدا و پیام هنرمندان بزرگ و برجسته آن به گوش 
مردمان دیگر کشورها. از گشــودن پای خیل عظیم گردشگران 
خارجی و رونق فرهنگی و اقتصادی کشــور گرفتــه تا برقراری 
ارتباط هنرمندان و مردم اصفهان با مردم دیگر کشورها و ایجاد 
پیوند دوســتی و زدودن تصورات ناصحیح و غلط درباره کشوری 
که مردمش به جز مهــر و دوســتی و صلح در مــراوده با دیگر 

مردمان نیتی در سر ندارند.
اصفهان بهترین میزبان برای برپایی شورای جهانی 

صنایع دستی است
بخشی از مخاطبان اصلی این پیامد بزرگ را می توان دانشجویان 
 و هنردوســتانی دانســت که به صورت تجربی و یــا آکادمیک 

در پی فراگیری رشته های مختلف صنایع دستی هستند.
یک دانشــجوی صنایع دســتی که در زمینه هنر خاتم ســازی 
 هــم فعالیــت دارد در این باره بــه خبرنگار ایمنــا گفت: توجه 
و ســرمایه گــذاری در زمینه معرفی شــهر اصفهــان به جهان 
در زمینه فرهنــگ و هنر ضروری ترین سیاســت در پیش روی 

مسئوالن و مردم است.
 مریم صابــری افزود: نــام صنایع دســتی با نــام اصفهان گره 
 خورده اســت و هیچ شــهری در دنیا چنین ســابقه درخشانی 

در زمینه صنایع دستی ندارد.
وی ادامه داد: برگــزاری برنامه هایی همچون شــورای جهانی 
صنایع دستی بهترین فرصت برای شهر اصفهان است تا خودش 
را در رده شــهرهای درجه یــک جهان معرفی کنــد و در اولین 

نتیجه شاهد استقبال خیل عظیم گردشگران باشد.
 ایــن هنرمند خاتم ســاز با اشــاره بــه اینکه شــورای جهانی 
صنایع دستی یک گردهمایی بزرگ و چشمگیر برای هنرمندان 
 اصفهان اســت، عنوان کــرد: در چنین روزهایی تعــداد زیادی 
از هنرمندان در یک مکان گرد هم می آیند و از آن مهم تر اینکه 
مسئوالن شــاخص در عرصه صنایع دستی در کشور و جهان نیز 
در جمع آنان حاضر می شــوند که این ارتباط مــی تواند نتایج 

پرثمری را برای این هنرمندان به بار بیاورد.
وی ادامه داد: این جریان همچنین موجب ایجاد شــور و انگیزه 
در دانشــجویان رشــته های مختلف صنایع دســتی می شود، 
چراکه آنان می توانند به آینده خــود در این زمینه امیدوارانه تر 
نگاه کنند و از یاس و بی تفاوتی هایی که گاهی به دلیل شــرایط 

نامساعد اقتصادی در عرصه صنایع دستی وجود دارد، دور شوند.
صنایع دستی یک پتانسیل عظیم برای ایجاد ثروت   

است
یک هنرمنــد قلمکار نیز کــه اخبار مرتبط با برگزاری شــورای 
جهانی صنایع دستی را از ابتدا رصد کرده و این رخداد فرهنگی 
برایــش از اهمیت زیــادی برخوردار اســت به خبرنــگار ایمنا 
گفت: رشد و پیشــرفت در حوزه صنایع دســتی در مدت کوتاه 
 حاصل نمی شــود و مســئوالن باید بدانند که باید در این مسیر 

خستگی ناپذیر و صبور باشند.
کریم احمدی افزود: اصفهان نزدیک به200 رشته صنایع دستی 
را در خودش جای داده و رسیدگی به همه آنها و هنرمندانی که 

در آن فعالیت دارند، کار آسانی نیست.
 وی برگزاری شــورای جهانــی صنایع دســتی را رخدادی مهم 
در اصفهان دانســت و گفت: انتخاب اصفهان بــه عنوان میزبان 
این برنامــه بزرگ نشــان دهنــده اهمیت آن و اهمیت شــهر 
 اصفهان اســت. ای کاش بدانیم که اصفهان چه پتانسیل عظیم 

و فوق العاده ای در زمینه صنایع دستی دارد.

اصفهان را » نصف جهان « می نامند و این نامگذاری بی سبب نیست که اصفهان از دیرباز با فرهنگ و مردمی 
متمدن و علم دوست، آبادانی و پیشرفت دیارشان را آمال و آرزوی خود قرار داده و در مسیر رسانیدن آن 

به شهری که مردم دیگر رغبت به زندگی در آن را در سر بپرورانند، گام برداشته اند.

 اصفهان نزدیک 
 به 200 رشته 

 صنایع دستی را 
 در خودش جای داده 

 و رسیدگی
  به همه آنها 

 و هنرمندانی که 
در آن فعالیت دارند، 

کار آسانی نیست

برگزاری شورای جهانی صنایع دستی در اصفهان؛

شهر اسرارآمیز هزار رنگ، میزبان یک گردهمایی عظیم

 اســتاندار گفت: ســخن از اصفهان اســت. شــهری که مورخین آن را سحرآمیز 
و افسانه ای خوانده اند. ما خود را مهد فرهنگ هنر تمدن تاریخ و خالقیت می دانیم. 
 شهری که پلکان تاریخ است. سرزمینی با بیش از 7 هزار سال تمدن مکشوف و بیش 
از 22 هزار جاذبــه فرهنگــی تاریخی طبیعی مذهبــی و گردشــگری و 102 اثر 
دارای مهر اصالت یونســکو. رمز و راز شــکوه اصفهان هنر اســت و باید راز آن را در 
دل ارزش های تعالی بخشــی همچون اصالــت دیرپایی مدنیت، اقتــدار معنوی، 
اندیشــه و حکمت و جوشــش بی وقفه هنــر و دیانت دانســت. آیین هــا، باورها، 
آداب و ســنن هنرهای بومی و اصیل و ارزش های ژرفای فرهنــگ پویا و معنویت 
 هســتی بخش این بوم کهن هســتند که طی قرون و اعصار متمادی به اوج پختگی 
رســیده اســت. نبوغ هنری از مصادیق بارز میراث فرهنگی ملمــوس و ناملموس 
اصفهان بزرگ اســت. در حقیقت دســت آفریده های هنری و صنایع دستی تجلی 
معنویت جاودانه اســت که بیانگر ذوق هنــری کمال پیدا کــرده و ایمان مذهبی 
 هنرمندان آن اســت. هنرمندان اصفهــان میراث بــزرگ هنری ایــن دیارند که 
با خلق آثاری ارزشــمند، برگ زرین دیگری را در کتاب جاودانه هنر رقم زده اند. در 
عصری که پدیده هایی همچون جهانی شدن، مرزهای مختلف ملل دنیا را درنوردیده 
 و اصالت جوامع بشــری را در حوزه های مختلف کمرنگ مــی کند، ضرورت حفظ 
و صیانت از حریم را بیش از پیش آشکار می کند. وی خاطرنشان کرد: برگزاری این 
اجالس در اصفهان گواه خالقیت و شــکوه هنر در این دیار است و شان و منزلت این 

خطه هنرپرور را بیش از پیش نمایان می کند.

 مســعود ســلطانی فر در مراســم افتتاحیه شــورای جهانی 
صنایع دستی اصفهان گفت: صنایع دستی نقش مهمی در رشد 
اقتصادی کشــورها ایفا می کند به خصوص با وجود مشــکالت 
اقتصادی روز افزون که گریبان ملل شده است نگاه جهان شمول 
برنامه اقتصاد مقاومتی و تکیه بر صنایع دستی می تواند به عنوان 

راه حل جهانی در نظر گرفته شود.
وی افزود: امروز به یمن سیاســت های مدبرانــه دولت و تعامل 
سازنده همراه با حفظ ارزش ها و آرمان های جمهوری اسالمی 
ایران که یکی از بزرگ ترین دستاوردهای بین المللی آن پیروزی 
مذاکرات هسته ای، لغو تحریم و اجرای برجام بود، شاهد افتخار 

بزرگی هستیم.
 رییس ســازمان میراث فرهنگی،  صنایع دســتی و گردشگری 
 کشور تصریح کرد: برای نخستین بار اســت که شهری در ایران 
 به عنوان میزبان مجمع جهانی صنایع دســتی انتخاب شــده 
و آغوش پر مهر خود را در برابر میهمان این اجالس گشوده است.

ســلطانی فر خاطرنشــان کرد: جایگاه اصفهان به عنوان شهر 

جهانــی صنایع و مهــم ترین خاســتگاه هنر، صنعتی بســیار 
 برجســته بوده و بهترین گزینه برای میزبانی ایــن رویداد مهم 

به شمار می رود.
 وی با اشــاره به اینکه زحمات مسئوالن اســتانی برای میزبانی 
این رویداد بســیار ستودنی و شــایان تشکر اســت، گفت: این 
اجالس فرصت مغتنمی اســت کــه از طریق آن رشــته های 
 هنری، اقتصادی، فرهنگی و تجاری را بیش از پیش تحکیم کرد 
و با بهره گیــری از فضای ایجاد شــده به کم و کیــف نگاه های 
گوناگون بــه این عرصــه واقف شــد. رییس ســازمان میراث 
فرهنگی،  صنایع دستی و گردشــگری کشور افزود: این اجالس 
فرصتی است که سیاست های جهانی برای رشد، تحول و تصور 
 طراحی، تولید و بازرگانی صنایع دستی در زمینه های گوناگون 
 مورد بررســی و بازنگری قرار گیرد. ســلطانی فر تصریح کرد: 
 جهان امــروز نیازمند توجه بــه صنایع ســبز و صنایع کوچک 
از جنس صنایع دستی با عنوان صنایع پایدار برای تحقق توسعه 

پایدار است و این فرصتی است که به جهان داده شده است.

معاون ســازمان میراث فرهنگی کشــور با بیان اینکه نشست 
اجالس جهانی صنایع دستی در بهبود وضعیت صنایع دستی 
تاثیرگذار اســت، گفت: الگوی پیشــنهادی ایــران اقتصاد 
مقاومتی است که به نظر می رسد در بهبود زندگی انسان موثر 
واقع شــود. بهمن نامورمطلق در مراسم افتتاحیه هجدهمین 
نشست شورای جهانی صنایع دستی در اصفهان با بیان اینکه 
الگوی پیشــنهادی ایران اقتصاد مقاومتی است، اظهار داشت: 
به نظر می رســد اقتصاد مقاومتــی در بهبود زندگی انســان 
تاثیرگذار است. وی با اشــاره به جایگاه صنایع دستی ایران در 
جهان  افزود: جایگاه صنایع دســتی روز به روز از حساســیت 
خاصی برخوردار می شود و برای حفظ این میراث جهانی باید 
 کوشا باشیم. معاون صنایع دســتی و هنرهای سنتی سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری تصریح کرد: 
توســعه پایدار جوامع محلی و فقرزدایی بــرای دوام و بقای 
 صنایع دســتی تاثیرگذار اســت از ایــن رو شــورای جهانی 
صنایع دستی بیش از هر زمانی مســئولیت مهمی را بر دوش 

 دارد. وی گفــت: امیدواریم اجــالس جهانی کــه این روزها 
به میزبانی اصفهان به عنوان شهر جهانی صنایع دستی در حال 
 برگزاری اســت رخدادی برای بهبود وضعیت صنایع دستی 
 و ورود بــه عرصه جدیــدی در این حوزه باشــد. نامور مطلق 
با اشاره به فرصت های پیش رو برای ارتقا جایگاه صنایع دستی 
ایران در منطقه و جهان بیان کرد: فرصت سازی با سایه برجام 
صورت گرفت و اکنون نیازمند فرصت ســازی بیشتر با حضور 
تجار و هنرمندان در این عرصه هستیم. وی با اشاره به حضور 
فعال ایران در شورای جهانی صنایع دستی گفت: حضور فعال 
ایران در این شورا سبب شده که شــهرهایی از ایران به عنوان 
شهر خالق مطرح شوند، مانند اصفهان که به عنوان شهر خالق 
صنایع دســتی انتخاب شــده و نقش موثری در ارتقا جایگاه 
هنرهای اصیل ایران دارد. وی خاطرنشــان کرد: هجدهمین 
نشست اجالس جهانی صنایع دســتی و برگزاری کارگاه های 
آموزشی بین المللی در این راستا راهکاری برای منتقل کردن 

تجربه ایران در حوزه صنایع دستی است.

هیجاوی گفت: برگـــزاری شــورای 
جهانـــی صنایع دستی در اصفهان 
موقعیــت  با ارزشــی اســت و من را 
به یاد آقای ســلطانی فر مــی اندازد 
کــه برنده جایزه این شــورا شــدند. 
در شــورای جهانی صنایع دســتی 
طی مذاکره چند دقیقــه ای، تمامی 
 مقامــات دیپلماتیــک بــه صورت 
متفــق القــول اعــالم کردنــد که 
 هجدهمیـــن شــــورای جهانـــی 

 صنایع دســتی در اصفهــان برگــزار شــود. البتــه مهم تریــن نقــش در ارتقا 
 صنایــع دســتی را دولــت هــا بــه عهــده دارنــد، در واقــع کشــورهایی که 

به صنایع دستی توجه می کنند، بسیار خوشبخت هستند. 
مسافرت هایی به شهرهای کوچک و بزرگ ایران انجام شده تا پتانسیل شهرها برای 
 برگزاری نمایشگاه های صنایع دســتی در نظر گرفته شود. مســئول کشور عمان 
 و شــیخ ســلمان از کشــور کویت اقدامات موثری از جمله برگــزاری همایش ها 
 و فراهم کردن بستر فروش صنایع دســتی برای ارتقا جایگاه این مهم انجام داده اند. 
از سازمان صنایع دســتی کشور ایران و ســازمان میراث فرهنگی اصفهان به خاطر 

فراهم کردن بستر چنین مراسم بین المللی تشکر می کنم.

رییس مرکز میراث ناملموس ســازمان میراث فرهنگــی گفت: اجالس 
 شورای جهانی صنایع دستی فرصتی مهم برای همگرایی، صلح و دوستی

 است.
 اجالس جهانی صنایع دســتی از ســوم تا ششــم مهرماه برای اولین بار 

در ایران و در شهر اصفهان برگزار می شود.
 یدا... پرمون اظهار کرد: برگزاری اجالس شــورای جهانی صنایع دســتی 

در معرفی صنایع دستی ایران بسیار تاثیرگذار است.
 وی افزود: این اتفــاق بزرگ را می تــوان از دو زاویه بررســی کرد، اینکه 
 برگزاری نشست شــورای جهانی به مســئله جا افتادن مقوله ای به اسم 
 میــراث فرهنگــی ناملمــوس در دنیــا کــه روز بــه روز در جهــان 
 به عنــوان یک مقوله خــاص میراث فرهنگــی خود را مطرح می ســازد 

کمک می کند.
 پرمون اضافــه کــرد: در کارنامــه موجود در حــوزه میــراث فرهنگی 
 ناملموس شــاهد افزایش ســرمایه گذاری کشــورها بــرای ثبت جهانی 
 هستیم که ایران موفق شده تا در حوزه صنایع دســتی و هنرهای سنتی 
و فرش؛ دو فــرش ذهنی بافت فارس و فرش شــهری کاشــان را به ثبت 

جهانی برساند.
پرمون ادامه داد: همچنین با توجه به اینکه سهمیه ثبت جهانی کردن هم، 

محدود و کم است پس باید از این فرصت ها استفاده کرد.

استاندار اصفهان در افتتاحیه شورای جهانی صنایع دستی اصفهان:

 هنر اصفهان برگرفته از معنویت 
و ایمان هنرمندان آن است

رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور:

صنایع دستی دروازه های دوستی ملل را می گشاید
معاون سازمان میراث فرهنگی در اصفهان:

نشست اجالس جهانی در بهبود وضعیت صنایع دستی تاثیرگذار است

غدا هیجاوی - رییس منطقه ای آسیا و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی :

دولت ها نقش مهمی در ارتقا 
صنایع دستی ایفا می کنند

رییس مرکز میراث ناملموس:

 اجالس جهانی صنایع دستی 
فرصت همگرایی است
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پیشنهاد  سردبیر:
دانش آموزان، پرچمدار حفظ محیط زیست باشند

ویژه

افزایش تعداد مدارس طبیعت
تا پایان سال

جوهري، کلیدپارك ملي قمیشلو را 
در دست گرفت

رها سازي یك شاهین
در زیستگاه هاي طبیعي فالورجان

رییس اداره محیط زیست چادگان خبر داد:

کشف اسلحه گرم و دستگیری 
شکارچیان غیرمجاز در داالنکوه

مدیرکل دفتر مشــارکت های مردمی ســازمان محیط زیست، 
با اشــاره به شــروع فعالیت مدارس طبیعت همزمان با آغاز سال 
تحصیلی گفت: قرار است تا پایان سال تعداد این مدارس را دوبرابر 
کنیم. محمد درویش، با اشــاره به راه اندازی بیســتمین مدرسه 
طبیعت در تبریز همزمان با آغاز ســال تحصیلــی گفت: در حال 
حاضر 20 مدرسه طبیعت در سراسر کشور و در شهرهایی مانند 
رشت، مشــهد، تهران، تبریز، همدان، کرمانشاه و چند شهر دیگر 
وجود دارد و برنامه داریم که تا پایان ســال، تعداد این مدارس را 

دو برابر کنیم.
درویش با بیان اینکه باید نســلی را تربیت کنیم که درخصوص 
منابع طبیعی معامله نکند و این اتفاق در مدارس طبیعت شــکل 
خواهد گرفت، تصریح کرد:  مدارس طبیعت می تواند متخصصان 
محیط زیست را جذب کرده و یک بازار کار باشــد و این کار باید 

جدی گرفته شود. 
همچنین در مدارس طبیعت  دانش آمــوزان می توانند در اوقات 
فراغت به همراه والدین خود در آن حضور یافته و فعالیت های این 

مدرسه را دنبال کنند.

صیانت از طبیعت و محیط زیســت با هدف بهره برداري پایدار از 
منابع زیستي، از وظایف اصلی مسئوالن محیط زیست است.

طي حکمي از ســوي حمید ظهرابي، مدیــر کل حفاظت محیط 
زیست اســتان اصفهان، مرتضي جوهري به سمت سرپرست اداره 

پارك ملي قمیشلو منصوب شد.
در حکم مدیر کل حفاظت محیط زیســت استان اصفهان، خطاب 

به مرتضي جوهري آمده است:
»نظر به تعهد، تخصص و سوابق ارزشمند جنابعالي، به موجب این 
ابالغ از تاریخ 95/06/30 ضمن حفظ پســت ســازماني، به عنوان 

سرپرست اداره پارك ملي قمیشلو تعیین گردید.
صیانت از طبیعت و محیط زیســت با هدف بهره بــرداري پایدار 
از منابع زیســتي، برخــورد قانوني با متخلفان، فرهنگ ســازي و 
اطالع رساني، حمایت و تشویق واحدها، دستگاه ها و سازمان هاي 
مردم نهاد دوســتدار طبیعت، از جمله اموري است که باید نسبت 

به تحقق آن اهتمام ورزید.
امید است با عنایات الهي و به پشــتوانه تالش همکاران، در انجام 

وظایف محوله در دولت تدبیر و امید کوشا باشید.«

یک پرنده شاهین در زیستگاه هاي طبیعي شهرستان فالورجان 
رهاسازي شد.

به گزارش»پاما« از اداره حفاظت محیط زیســت فالورجان، یک 
پرنده شاهین که توسط شــهروند طبیعت دوســت به این اداره 
تحویل داده شــده بود، به وســیله محیط بانان در زیستگاه هاي 

طبیعي رهاسازي گردید.
رییس اداره حفاظت محیط زیســت فالورجان در این باره گفت: 
این پرنده از راسته شاهین ســانان و تیره شــاهینیان بوده که از 
ارزش اکولوژیک بســیار باالیي در چرخه طبیعت برخوردار است 
و زنده گیري و در اسارت گرفتن این گونه پرندگان جرم محسوب 

مي شود. 
محمد ولیدمغربي از مردم طبیعت دوســت خواست تا در صورت 
مشاهده جانوران آسیب دیده در طبیعت یا تخلف شکار، مراتب را 

به اداره حفاظت محیط زیست اطالع دهند. 
وي با بیان اینکه محیــط بانان در حفظ و حراســت از پرندگان و 
جانوران نادر براي جلوگیري از انقراض نسل آنها تالش مي کنند، 
اظهار داشــت: ماموران اجرایي اداره حفاظت محیط زیست این 
شهرستان به صورت شبانه روزي آماده برخورد با متخلفان شکار و 
صید هستند. ولیدمغربي با قدرداني از همکاري مردم در همکاري 
با حفاظت محیط زیست شهرســتان تصریح کرد: بدون همکاري 
مردم عزیز، حفاظت و پاســداري از انفال الهي کار بسیار دشواري 

است.

 رییس اداره محیط زیست چادگان گفت: یک قبضه اسلحه شکاری 
از دو شکارچی متخلف در منطقه داالنکوه ضبط شد.

مجتبی حاجتی، با اعالم این خبر اظهار داشــت: ماموران گشــت و 
کنترل و محیط بانان منطقه حفاظت شــده داالنکوه و زاینده رود، 
امروز پس از شناســایی دو شــکارچی متخلف در قله شــیر سفید 
چادگان و بعد از سه ساعت صخره نوردی، این دو شکارچی متخلف 

را غافلگیر و سپس دستگیر کردند.
به گفته وی همچنین در بازرسی از وســایل این دو شکارچی، یک 
قبضه اســلحه گرم 5تیرپران و تعداد 25 فشــنگ و ادوات صیادی 

هم ضبط شد.
رییس اداره محیط زیســت چــادگان تصریح کرد: در یک ســال 
گذشته، 25 اســلحه شــکاری از شــکارچیان متخلف در مناطق 

حفاظت شده شهرستان چادگان ضبط شده است.

دانستنی ها

قرقاول پرنده ای از راسته ماکیان سانان است. قرقاول به طور بومی در 
بیشتر نقاط آسیا و همین طور یونان و بلغارستان در اروپا زندگی می کند 

که توسط انسان به بسیاری از کشورهای دیگر هم وارد شده است.
قرقاول پرنده ای اســت کــه به خاطر داشــتن دم بلنــد و راه رفتن 
باشــکوهش، از ســایر ماکیان متمایز می شــود. این پرنده یکی از 
عجیب ترین پرندگان جهان اســت. در 2 یا3 هفته اول زندگی، یک 
جفت پنجه روی هر بال این پرنده وجود دارد. قرقاول ها روی درختان 
زندگی می کنند و بیشتر،  از انواع برگ های درختان، حشرات، تمشک، 
دانه ها و میوه های جنگلی تغذیه می کنند و افزایش و کاهش میوه های 
جنگلی و حشــرات در جمعیت این پرنده موثر است. پس از خوردن 
یک غذای کامل، وزن آنها آن قدر سنگین می شود که پرواز برایشان 
بسیار دشوار اســت. این پرنده هنگام احســاس خطر معموال پرواز 
نمی کند؛ بلکه به سرعت پنهان می شــود. پروازش پرتوان و آغاز آن 

پرسر و صداست. در ارتفاع کم پرواز می کند و مدت پروازش معموال 
کوتاه است. زیســتگاه این پرنده در جنگل های مرطوب، بوته زارهای 
تمشک و درختان پهن برگ یا خزان کننده است که در زیر بوته های 
آنها آشیانه می کند. قرقاول ها وابستگی زیادی به جنگل ها و بوته زارها 
دارند و معموال در جنگل ها استراحت کرده و در نقاط باز و کم درخت و 

کشتزارها به تغذیه می پردازند.

این پرنده 23 ســانتی متر طول دارد و به واسطه نقش و نگار فراوان، 
منقار کوچک و پاهای کوچک و نارنجی رنگش در فصل تولید مثل، 

به آسانی شناخته می شود.
سر سفید و خاکستری با رگه های سیاه طولی، منقار کوچک سیاه، 
خط چشمی در جلوی چشم به رنگ سیاه، چانه سفید، گلو و سینه 
سیاه، شکم و زیر تنه سفید، دم سفید با حاشیه پهن و سیاه در انتها و 
دمگاه سفید که لوزی شکل و با خطوط سیاه بوده، از مشخصه های 

این پرنده است.
بال های سیاه و سفید و سطح پشــتی آن، قهوه ای با نوارهای بالی 

سفید و انتهای شاهپرها سیاه است.
این پرنده برای یافتن غذا در میان سنگ ها، صدف ها و اشیای دیگر 
به جست وجو پرداخته و آنها را جابه جا می کند؛ به همین سبب آن را 

»سنگ گردان« می نامند.

زیستگاه این پرنده در سواحل شنی - ســنگی دریاست و به صورت 
عبوری و در حین مهاجرت در حاشیه دریاچه ها دیده می شود.

در زمســتان ها در ســاحل جنوبی ایران به وفور و به صورت مهاجر 
عبوری در اغلب زیســتگاه های مناســب دیده می شــود. به نظر 
می رسد این پرنده در سواحل و خورهای جنوبی، به ویژه خور خوران، 

تولید مثل نیز می کند.

قرقاول مرغ ریگ

مدیرکل دفتر بازرســی و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به 
شکایات سازمان حفاظت محیط زیست گفت: با متخلفان در 
هر سطحی برخورد خواهد شد و اعمال نظارت بی اغماض در 

سازمان حفاظت محیط زیست تداوم دارد.
مرتضی فرید با اشــاره به اخبار منعکس شــده درخصوص 
بازداشت برخی از کارمندان اداره کل حفاظت محیط زیست 
استان تهران، افزود: ســازمان حفاظت محیط زیست تاکید 
دارد روند پرونــده مطابق با چارچوب قانــون و با همکاری 

دستگاه های نظارتی، امنیتی و قضایی مرتبط طی شود.
وی ضمن یادآوری صحبت های پیشــین خود درخصوص 
کمبود شدید نیروی متخصص اجرایی، همچنین حجم باال و 

تنوع گسترده کارها و مشکالت ساختاری و فرآیندی موجود 
در اداره کل حفاظت محیط زیســت استان تهران از گذشته 
تاکنون، اظهار کــرد: همین موانع، باعث شــده برنامه های 
تنظیم شــده برای اصالح و بهبود شــرایط، اعم از استقرار 
سیستم تامین کننده سالمت اداری یا به کارگیری افراد موثر 

و توانمند، با محدودیت مواجه شود.
فرید ادامه داد: البته باوجود تمامی این چالش ها، از مدت ها 
پیش ســازمان حفاظت محیط زیســت با ورود به این گونه 
مسائل، آسیب شناسی و پیگیری برای رفع نیازها و آسیب ها، 
اجرای دقیق ضوابــط و مقررات، انجــام اقداماتی همچون 
چرخش نیروها اعم از رییس اداره یا معاونان باوجود کمبود 

شدید نیرو یا تغییر پســت ها، نظارت مستمر و معرفی افراد 
متخلف به کمیتــه تخلفات اداری ســازمان، پیگیری برای 
تامین نیرو که در همین راستا در سال 1394 بیش از صد نفر 
از خانواده شهدا به کار گرفته شدند، همکاری با دستگاه های 
نظارتی و امنیتی به منظور بررســی ضعف عملکرد و کشف 
جریانات سوء مرتبط، ســعی کرده به صورت پیشگیرانه با 
تخلفات مقابله کند؛ اما تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله 

است. 
مدیرکل دفتر بازرســی و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به 
شکایات ســازمان حفاظت محیط زیســت تاکید کرد: در 
همین راستا، دفتر بازرسی با تشــکیل گروه های بازرسی و 

نظارتی در حوزه های مختلف طی ماه های گذشــته، ضمن 
انجام بازدیدهای متعــدد از اداره حفاظت محیط زیســت 
استان تهران و شهرستان های تابعه، اقدام به مستندسازی 
و پیگیری تخلفات کرده و برخی از کارکنان متخلف را نیز به 
منظور انجام مراحل قانونی روند مقابله با تخلفات، به کمیته 

تخلفات سازمان معرفی کرده است. 
به گفته وی، باوجود پافشــاری و قاطعیت رییس ســازمان 
حفاظت محیط زیســت برای سالم ســازی فضای اداری و 
مالی و برخورد با هرگونه تخلف فردی یا ســازمان یافته در 
این ســازمان، اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران 
به دلیل مشکالت متعدد ذکر شــده همچون کمبود شدید 
منابع مالی و انسانی، همچنین برخورداری از موقعیت ویژه 
پایتخت، درگیر مسائلی شده است که باید در مسیر قانونی، 
فارغ از هیاهو و جنجال رسانه ای و با رفع چالش ها، همچنین 

افزایش همکاری های فرا قوه ای و بین بخشی رفع شود.

خبر

مدیرکل دفتر بازرسی سازمان حفاظت محیط زیست:

نظارت بی اغماض در سازمان حفاظت محیط زیست ادامه خواهد داشت

در شهر

قاب روز

اتفاق روز

معصومه ابتکار در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 
شهدا و هفته دفاع مقدس، گفت: شــهدا انسان های متعالی 
و قهرمانانی بودند که به ســفر ابدی رفتند تا ما، در آرامش و 
آســایش برای تعالی، رشد و پیشــرفت خود و کشور تالش 
کنیم.  معاون رییــس جمهوری، ضمن تبریک آغاز ســال 
تحصیلی جدید و سفر زندگی تازه برای دانش آموزان و مربیان، 
ابراز امیدواری کرد که این ســفر برای یکایک دانش آموزان و 
مربیان، سفر قهرمانی باشــد. وی از دانش آموزان خواست تا 
ضمن همکاری و تالش شخصی برای حفظ طبیعت و محیط 
زیست ارزشمند کشور و در نهایت حفظ سالمت و زندگی خود 
و خانوده، دیگران از جمله اولیا و مربیان خود را نیز به این تالش 

دعوت کنند.
رییس ســازمان حفاظت محیط زیســت، همچنیــن ابراز 
امیدواری کرد که سال جدید، با پرچمداری دانش آموزان برای 
حفظ طبیعت و محیط زیست کشور همراه باشد. ابتکار با اشاره 
به پیام وزیر آموزش و پرورش همزمان با آغاز سال تحصیلی 
جدید، گفت: یکی از مهم ترین اهداف ســند تحول آموزش و 
پرورش این اســت که دانش آموزانی داشــته باشیم که اهل 
پژوهش، تفکر و اندیشه باشند و همه چیز را راحت نپذیرند. 
معاون رییس جمهوری خاطرنشــان کرد: تفکر، اندیشــه و 
پرسشگری، از جمله مواردی است که مورد تاکید مبانی دینی 
و اعتقادی ما نیز هست؛ تا حدی که بر اندیشه و تفکر در اصول 

و باورها تاکید شــده است. رییس ســازمان حفاظت محیط 
زیســت ادامه داد: جهت گیری آموزش و پرورش برای تربیت 
نسل جدید دانش آموزان با روحیه پرسشگری و تفکر، بسیار 
ارزشمند است؛ زیرا  شخص رییس جمهور بارها بر امید به نسل 
آینده و توانمندی آنها برای ادامه حرکت رو به رشد کشور و اتکا 
به نسل جوان تاکید کرده اند. وی، با ذکر خاطره ای از دوران 
تحصیل خود در دوره دبیرستان، گفت: سال 1355 در حالی 
که نمی دانستم سال ها بعد مسئولیت محیط زیست کشور را 
بر عهده می گیرم، پژوهشی را درخصوص تاثیر داروهای مورد 

استفاده افراد به ویژه داروهای آرام بخش بر آبزیان آغاز کردم.
ابتکار ادامه داد: آبزیان و تنوع زیســتی آنها، بــه ماهی ها و 
موجودات بزرگ جثه ای که می شناسیم، محدود نیست؛ بلکه 
موجودات تک سلولی همچون میکروب ها که با میکروسکوپ 
دیده می شوند و موجودات بزرگ جثه که در پارك ملی خجیر 
در نزدیکی محل سکونت شــما وجود دارد، جزو این دسته 
هســتند.  معاون رییس جمهوری افــزود: تحقیق من روی 
موجودی متمرکز بود که با سرعت بسیار باالیی در آب حرکت 
می کرد؛ ولی تنها با میکروســکوپ قابل مشاهده بود و البته 

اثبات شد این داروها روی این موجودات تاثیر دارد.
رییس ســازمان حفاظت محیط زیســت گفت: این موضوع 
امروز اهمیت بسیاری دارد؛ زیرا فاضالب ها و پساب ها که البته 
بخش مهم آن امروزه تصفیه می شود، می تواند بر آبزیان تاثیر 

منفی داشته باشد؛ به ویژه اینکه تاثیر داروهای مصرفی روی 
آبزیان در رودخانه ها، دریاها و منابع آب شــیرین بسیار زیاد 
است و در بیشتر اوقات نیز تصفیه نمی شوند. ابتکار اشاره ای 
هم به جشــنواره جوان خوارزمی و تاثیر آن بر تربیت نســل 
نوجوان و جوان کشور در حوزه پژوهشگری و مطالعه و تحقیق 
داشــت و افزود: چنین اقداماتی می توانــد منجر به افزایش 

روحیه تحقیق و پرسشگری در نسل آینده ساز کشور شود.
مشارکت جویی، عنصر مهم حفظ محیط زیست 

است
معاون رییس جمهور، ضمن ابراز خرســندی از توجه وزارت 
آموزش و پرورش بــه موضوع مهارت هــای زندگی در کنار 

آموزش و پژوهــش، اظهار 
کــرد: مشــارکت جویی از 
مهم تریــن مهــارت های 
زندگی اســت کــه الزمه 
پیشرفت، رشد و شکوفایی 
اجتماعــی و فــردی ما و 
عنصری مهم بــرای حفظ 
محیــط زیســت اســت. 
وی با اشــاره بــه همکاری 
سازمان  میان  شکل گرفته 
حفاظت محیط زیســت و 
وزارت آمــوزش و پرورش، 
خاطرنشــان کرد: یکی از 
همکاری های  و  اقدامــات 
مهم دو نهاد در سال جدید 

تحصیلی، اجرای برنامه های مدیریت سبز یا مدیریت محیط 
زیست در 106هزار مدرسه کشور با همکاری دانش آموزان، 

اولیا و مربیان است. 
ابتکار ضمن تشریح این موضوع که منظور از مدیریت محیط 
زیســتی در مدارس، انجام اقداماتی همچون بهینه سازی و 
اصالح الگوی مصرف انرژی، کاغذ، آب، حفظ و توسعه فضای 
سبز در مدارس، مدیریت پسماند و تفکیک زباله است، افزود: 
انتظار می رود با ابالغ این ســند از ســوی وزارت آموزش و 
پرورش به مدارس سراسر کشور، شاهد شکل گیری و افزایش 

همکاری ها در زمینه حفظ محیط زیست باشیم.
به گفته معاون رییس جمهوری، تدوین کتاب های درســی 
جدید با موضوع محیط زیســت، با توجه به مباحث محیط 
زیستی در کتاب های درســی دانش آموزان، از دیگر مواردی 

است که باید مورد توجه دانش آموزان و مربیان قرار گیرد.

ابتکار:

دانش آموزان، پرچمدار حفظ محیط زیست باشند
وزارت دفاع، تامین تجهیزات مورد نیاز محیط بانان را برای 

پنج سال بر عهده گرفت.
نظر به اینکه دفاع از محیط زیســت و طبیعت کشــور، 
دفاع از مرز و بوم این کشــور است، در آستانه هفته دفاع 
مقدس، معصومه ابتکار معــاون رییس جمهور و رییس 
سازمان حفاظت محیط زیست، از نمایشگاه دستاوردهای 
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در محل سازمان 
حفاظت محیط زیست بازدید کرد.   ابتکار، ضمن استقبال 
از اقدام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در تولید 
محصوالت داخلی منطبق با استانداردها و شاخص های 
روز دنیا، گفت: ضروری اســت پیش از توزیع این اقالم، 
درخصوص نحوه به کارگیری این تجهیزات، آموزش های 

الزم برای محیط بانان در نظر گرفته شود.
بر اساس مذاکرات صورت گرفته از سوی سازمان حفاظت 
محیط زیست با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
و سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مقرر شده وزارت دفاع 
نسبت به تامین فهرست تجهیزات مورد نیاز محیط بانان 

کشور، برای دوره ای پنج ساله اقدام نماید.
حمیدرضا خیلدار، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست، 
با اشــاره به ضرورت استانداردســازی و یکپارچه سازی 
تجهیزات و امکانات یگان حفاظت محیط زیست، گفت: 
در همین راستا و به منظور توانمندسازی، سازماندهی، 
استانداردســازی و هماهنگ نمودن تجهیزات فردی و 
گروهی و تجهیزات حفاظتی و دفاع شخصی محیط بانان، 
در تعامل و همکاری میان دو دســتگاه محیط زیست و 
وزارت دفاع، مقرر شــد تمامی نیازهای تجهیزاتی یگان 

حفاظت محیط زیست، از طریق وزارت دفاع تامین شود.
خیلدار با بیان اینکه ایــن تجهیزات بــه تدریج و طی 
دوره ای پنج ســاله در اختیار محیط بانان قرار می گیرد، 
اظهار کرد: این تجهیزات، تولید داخل و بر اساس آخرین 
استانداردهای روز دنیا و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح اســت. وی خاطرنشــان کرد: تامین یکپارچه، 
هماهنگ و استاندارد شده تجهیزات یگان حفاظت محیط 
زیست برای یک دوره میان مدت و در آستانه هفته دفاع 
مقدس با همکاری وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای 
مسلح، نقطه عطفی در توانمندسازی محیط بانان کشور 
اســت. فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت با تاکید 
بر اینکه این اقدام منجر به تقویت و کارآمدی ســاختار 
محیط بانی در کشور می شــود، تصریح کرد: این اقدام، 
همچنین فرصتی مغتنم برای مدیران کل حفاظت محیط 
زیست استان هاســت تا از اعتبارات اســتانی، به منظور 

تقویت پرداخت های پرسنلی به محیط بانان بهره گیرند.

وزارت دفاع، تجهیزات 
محیط بانان را پذیرفت

معاون رییس جمهورورییس سازمان حفاظت محیط زیست، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، ضمن نواختن 
زنگ مهر و محیط زیست در دبیرستان دخترانه حضرت فاطمه زهرا )س( پردیس، ابراز امیدواری کرد که سال جدید 

جهت گیری آموزش با پرچمداری دانش آموزان برای حفظ طبیعت و محیط زیست کشور همراه باشد.
و پرورش برای 

تربیت نسل جدید 
دانش آموزان با 

روحیه پرسشگری 
و تفکر،  بسیار 
ارزشمند است
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پیشنهاد  سرد بیر: 
مسیر سخت پولد ار شد ن

روان شناسی شخصیت 

مرد  میلیارد ر، قبل از سخنرانیش خطاب به حضار گفت:
از میون شــما خانوم ها و آقایون، کســی هست که د وست 
د اشته باشــه جای من باشــه، یه آد م پولد ار و موفق؟ همه 
د ســت بلند  کرد ند ! مرد  میلیارد ر لبخند ی زد  و حرفاشــو 
شروع کرد : با ســه تا از رفیق های د وره تحصیل، یه شرکت 
پشتیبانی راه اند اختیم و افتاد یم توی کار؛ اما هنوز یه سال 

نشد ه، طعم ورشکستگی پنجاه میلیونی رو چشید یم!
رفیق اولم از تیم جد ا شــد  و رفت د نبال د رســش! ولی من 

با اون د و تا رفیق، به راهــم اد امه د اد م. این بــار یه اید ه رو 
به مرحله تولید  رســوند یم، امــا بازار تقاضا جــواب ند اد  و 
ورشکست شد یم، این د فعه د ویست میلیون! رفیق د وم هم 

از ما جد ا شد و رفت پی کارش!
من موند م و رفیق ســوم... بعد  از مد تی با همین رفیق سوم، 
شرکت جد ید  حمل و نقل راه اند اختیم، اما چیزی نگذشت 
که شکســت خورد یم. این بــار حجم ضررهای مــا به نیم 
میلیارد  رســید ! رفیق سوم مستاصل شــد  و رفت پی شغل 

کارمند یش! توی این گیرود ار، با همســرم تجارت جد ید ی 
رو راه اند اختیــم و کارمون تا صاد رات کاال هم رشــد  کرد . 
اوضاع خوب بود  و ما به ســود د هی رسید یم؛ اما یهو توی یه 
تصاد ف لعنتی، همســرم فوت کرد ! همه چی به هم ریخت 
و تعاد ل مالیمو از د ســت د اد م! شــرکت افتــاد  توی چاله 

ورشکستگی با د و میلیارد  بد هی! شکست پشت شکست!
مد تی بعد  پســر کوچیکم به خاطر تومور مغزی فوت کرد . 
چند  ســال بعد ، ازد واج د وم د اشتم که به طالق فوری منجر 
شــد ! باالخره د ر مرز پنجاه و هفت ســالگی، با پسر بزرگم 
شرکت جد ید ی زد یم با محصول جد ید . اولش تقاضا خوب 
بود ؛ اما با وارد ات بی رویه نمونه جنس ما، محصولمون افت 
فروش پید ا کرد  و باز ورشکست شــد یم. هفت سال حبس 
رو بــه خاطر د رگیری بــا طلبکارهای د ولتــی و خصوصی 
گذروند م و اموالمون همه مصاد ره شــد ! شکســت ها باهام 

بود ند  و منم هنوز بود م!
به محــض رهایی از حبس، بــاز کار جد ید ی رو اســتارت 
زد یم و این بار موفق شد یم. شــرکتمون افتاد  توی د رآمد  و 
وضعمون خوب شد . من به سرعت و با یه رشد  عالی، از چاله 
بد هی ها د راومد م. االن شرکت من د ه شرکت وابسته د اره و 

شد ه یه هلد ینگ بزرگ، اونم با د ه هزار پرسنل.
مرد  میلیارد ر بعد  از رسید ن به این قسمت از حرف هاش، از 
حضار پرسید : همون طور که شنید ید ، من برای رسید ن به 
این مرحله از زند گی، تاوان د اد م. عذاب کشــید م. آیا کسی 

حاضر هست بازم مسیر منو طی کنه؟
هیچ کس د ستشــو بلند  نکرد ! مرد  میلیــارد ر خند ه بلند ی 
کرد  و سپس با گفتن یه جمله از پشت تریبون اومد  پایین : 
خیلی هاتون د وســت د ارید  االن جای من باشید ؛ اما حاضر 

به طی کرد ن مسیر سختی که من طی کرد م نیستید .

6- نواحی والد ین )بین ناحیه د وستی و نبض(: 
الف- اگر انحنای کامل د اشته باشــد : این افراد  صفات زیاد ی را 
از والد ین خود  بــه ارث می برند ؛ که اگر والد ین خوبی د اشــته 
باشند ، بسیار خوب است ولی اگر والد ین آنها خوب نباشند ، این 

امر اصال خوب نیست. 
ب- اگر این ناحیه بد ون مو باشــد : والد ین آنهــا بیش از یک بار 
ازد واج کــرد ه اند  و یا د ر مــرد ان بیش از یک همســر خواهند  

د اشت. 
ج- اگر پیشــانی د ر یک طرف بلند تر از طرف د یگر باشد ، یا سه 
ناحیه د وســتی، والد ین و نبض به طرف خارج کشــید ه شــد ه 
باشند : این افراد  د ر زند گی والد ینشان مشکالت زناشویی وجود  

د ارد . 
د - اگر سه ناحیه د وستی، والد ین و نبض د ر بهترین حالت خود  
باشند : این افراد ، هوش، اســتعد اد  و موفقیت والد ین خود  را به 

ارث می برند . 
7- ناحیه سالمت و انرژی )پل باالی بینی، بین چشم ها(: 
الف- اگر عریض و صاف باشــد : نشانه ســالمت نسبی و انرژی 

کامل صاحب آن است. 
ب- اگر باریک باشــد : این افــراد  د ارای اختــالل کوچکی د ر 
سالمتی هســتند . مانند  بیماری های آلرژی، سرما خورد گی یا 

مقاومت کم د ر برابر بعضی از بیماری ها. 
ج- اگر خطوط یا چین و چروک وجود  د اشته باشد : نشانه یکی 
از این 5 مورد  اســت. 1- مشکالت و ســختی های قد یمی 2- 
وقوع حاد ثه ای نامطلوب د ر 35 سالگی 3- مشکل یا حاد ثه ای 
د ر د وران کود کی 4- عمل جراحی د ر میانسالی 5- فرد ی کامال 

عاد ی و طبیعی. 
د - اگر چین یا خط تند ی بین ناحیه زند گی و این ناحیه باشــد : 

این افراد  مشکالت کوچکی د ر سالمتی خود  د ارند . 

ه- اگر وسیع باشد : این افراد  بســیار پر انرژی هستند  و قاد رند  
ســاعت ها به خصوص شــب ها بید ار بمانند  و کار انجام د هند . 
اکثرا شب ها فعال تر از روزها هســتند  و د وست د ارند  شب کار 

باشند . 
و- اگر این ناحیه به ســمت چشــم ها کشید ه شــد ه باشند  و 
گوشه های چشم هم نوکد ار باشــند : این افراد  زود  رنج، ظریف 

و حساس هستند . 
8- نواحی عشــق و محبت )زیر چشم ها تا محل رویش 

مو، د ر د و طرف شقیقه ها( : 
الف- اگر زرد  کمرنگ یا د رخشــان باشد : نشانه روابط خوب این 

افراد  با همسرشان است. 
ب- اگر د ارای چیــن یا خطوط افقی باشــد : این افــراد  د چار 
شکســت عشــقی شــد ه اند  و یا مشــکلی د ر روابــط آنها با 

خانواد ه شان یا د وستانشان پیش آمد ه است. 

شخصیت شناسی و ناحیه کلید ی چهره )3( 

مسیرسختپولدارشدن
چگونه »اعتماد  به خود « پرورش می یابد ؟ 

عوامل بســیاری د ر پــرورش » اعتماد  به خــود « موثرند . 
رفتار والد ین به خصوص د ر ســال های اولیــه کود کی د ر 
مورد  احساس بچه ها نسبت به خود شان بسیار مهم است. 
اگر والد ین بیش از انــد ازه خرد ه گیر یا متوقع باشــند ، یا 
اینکه به شــد ت از کود ک خود  محافظــت کنند  به طوری 
که عد م شــهامت جای اتکا به خود  را بگیرد ، بچه ها تصور 
خواهند  کرد  که بی عرضه، بی لیاقت و بی کفایت هســتند . 
د رمقابل، اگر والد ین بچه ها را تشــویق کننــد  که به خود  
اطمینان د اشته باشــند  و وقتی بچه ها اشتباه کرد ند ، آنها 
را بپذیرند  و د وست د اشته باشــند ، حس اعتماد  به خود  د ر 
بچه ها پرورش می یابد . جای تعجب اســت که، » اعتماد  به 
خود « لزوما به کمبود  توانایی بســتگی ند ارد . عد م توجه به 
 خود  اغلب نتیجه تمرکز بسیار روی انتظارات یا معیارهای 

غیر منطقی د یگران، مخصوصا والد ین و جامعه است.

- امــان از آد مایی که خوبن ولــی تو زمان نامناســب وارد  
زند گیت میشــن، اینارو وقتی کنار میذاری انگار یه تیکه از 

روحت رو د اد ی رفته. 
- آد م ها رو با انتظار امتحــان نکنین، انتظار آد م ها رو عوض 

می کنه. 
- کاش زند گی همینجوری که د ر جریانه مارو هم د ر جریان 

میذاشت. 
- اون جای زند گی تلخ که حساباتو پای عابر بانک چک کنی 
و بعد ش حساب کنی که با همه صرفه جویی ها تا چند  روز 

د یگه می تونی روپای خود ت بایستی!
 - پســرای ایرانی برای فرار از 2 سال ســربازی، 10 سال از 

عمرشون رو توی د انشگاه ها حروم می کنن. 
- د رد  واقعی یعنی سرت به همون سنگی بخوره که به سینه 

میزنیش. 
- متاســفانه تا میگن کم فروشــی ذهنا میره ســمت بازار. 
د رحالی که خیلیامون مبتال به کم فروشی هستیم. تد ریس 

بی مطالعه، پیچوند ن کار اد اره، ویزیت د و د قیقه ای. 
- خود ت باش، خود ت بهتری از همه این آد مایی که وانمود  

می کنی هستی. 
- اوج عالقه کســی که اد عا د اره تورو د وست د اره رو میشه از 

تالشی که برای آورد ن خند ه به روی لبات د اره فهمید . 
- شاید  سخت باشه 7 صبح پاشــی بری مد رسه یا د انشگاه 
یا سر کار، ولی از اون ســخت تر اینه که ببینی همه 7 صبح 

از خونه میزنن بیرون و تو بیکار هنوز روی تختت خوابید ی. 
- آد ما هر چی بیشتر مقصر باشن بیشتر سعی د ارن جوری 

حرف بزنن که تو خود تو مقصر بد ونی. 

اعتماد  به نفس

حرف حساب

د انستنی ها

آیا می د انید  د ر تقسیمات لشــکری به د ه هزار سرباز ، تومان گفته و 
فرماند ه آن را امیر تومان می نامند .

آیا می د انید  تقریبا 11 ســاعت و 1 ربع بعد  از ظهر شرعی، آخر وقت 
نماز مغرب و عشاست.

آیا می د انید  از د ســت د اد ن تنهــا یک د رصــد  از آب بد ن موجب 
تشنگی می شود .

آیا می د انید  شما به طور متوسط 15000 بار د ر روز پلک می زنید .
آیا می د انید  حد ود  13 د رصد  مرد م چپ د ست هستند  . این رقم د ر 

گذشته 11 د رصد  بود .
آیا می د انید  د و ســوم وزن بد ن از آب تشکیل شــد ه که 92 د رصد  

خون 75 د رصد  مغز و 75 د رصد  عضالت از آب تشکیل شد ه اند .
آیا می د انید  هر انســان می تواند  1 د قیقه نفس خود  را حبس کند  و 

رکورد ش د ر جهان بیشتر از 8  د قیقه است.
آیا می د انید  د ر 150 سال گذشــته قد  افراد  د ر کشور های صنعتی 

10 سانت رشد  د اشته است.
آیا می د انید  هر تکه کاغذ را نمی توان بیش از 9 بار تا کرد .

آیا می د انید  75 د رصد  جرم اتمفسرد ر 10 کیلومتر ضخامت پایین 
جو قرار گرفته است.

آیا می د انید  تغییر فاصله زمین و خورشید  تاثیری بر د ما ند ارد  بلکه 
زاویه تابش خورشید  موثر است.

تفکر مثبت

زایند ه  ارتباط روحی میان د و نفر که همد یگر را د وست د ارند  و 
به خصوص ارتباط بین والد ین و کود کانشان به حد ی د ر رود 

»ساخته شد ن«  ما موثرند  که د ر قالب خویشــتن نوازی هر کس خود  را 
انسان بهتر و برتر می د اند . 

زیباست بد انیم د ر میان هر کس با غیر  و د یگری، هر چقد ر یک نوع ثابت 
و همیشگی عشق و د وست د اشــتن و محبت و ... وجود  د اشته باشد ؛ اما 
هیچ وقت د و نفر از یک مغز مشــترک نمی توانند  برخورد ار باشــند  پس 
با این همه عالقه و د وستی و عشــق، باز تنهایی را حس می کنیم و تنها 

هستیم! چرا؟!
اگر بپرسند  هسته د رون انسان چیست؟ جواب سجد ه نه. اخالق نه. مراقبه 
نه. نه و نه و نه! تنها د و مورد  حقیقت هســتی د رون بشــر را تشکیل می 
د هد : ســائق و تفکر. برای همین پیامبر )ص( می فرماید : »یک ســاعت 
تفکر بهتر از یک سال عباد ت اســت.« مطلب د یگری که باید  بد انیم این 
 است که عد د  فرد  برتر از عد د  زوج است. برای همین قرآن د ر سوره مائد ه 
آیه 32 مــی فرماید : »هر کس کســی را جز به قصاص قتــل، یا به کیفر 
فساد ی د ر زمین بکشد ، چنان اســت که گویی همه مرد م را کشته باشد . 
و هر کس کســی را زند ه بد ارد ، چنان اســت که گویی تمام مرد م را زند ه 
د اشته اســت.« انرژی منفی و کم ارزش، طبعا انرژی نازل و کم ارزشی را 
به ســوی خود  جذب می کند . افکاری که انرژی کم ارزش و نازلی د ارند ، 
مسائلی چون خشم، کینه و نفرت، شرمساری، احســاس گناه و ترس را 
شامل می شوند . این افکار نه تنها انسان را ضعیف و کم توان می کنند ، بلکه 
باز هم چنین انرژی را به سوی خود  جذب می کنند ! با تغییر افکار د رونی 
خود  و تبد یل آنها به فرکانس های با ارزش و واالی عشق و محبت، سازش 
و هماهنگی، مهربانی، آرامش و مسرت، میزان بیشتری از همین انرژی ها 
را د ریافت خواهید  کرد ، به طوری که می توانید  با د ر اختیار د اشتن چنین 

انرژی های واال و با ارزشی، آنها را به د یگران نیز ببخشید . 

ترس از د ست د اد ن )1(
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کنیث د ر د وره  اول د بیرســتان د رس می خواند  و از اینکه قرار بود  
د ر یکی از مسابقات انتخابی المپیک شــرکت جوید ، شور و حال و 
هیجان خاصی د اشــت.  پد رو ماد ر او د ر روز مسابقه گوش به زنگ 
و امید وار د ر جایگاه تماشــاچیان نشســته بود ند  که کنیث بهتر از 
د یگران د وید  و نخستین مسابقه را برد . او از د ریافت جایزه  و از ابراز 

احساسات جماعت حاضر د ر ورزشگاه سر از پا نمی شناخت.
د ومین مســابقه آغاز شــد  و کنیث شــروع به د وید ن کرد . کمی 
ماند ه به خط پایان، یعنی د رســت لحظه ای که کنیث می توانست  
برای بار د وم برند ه شــود ، از حرکت باز ایســتاد  و از مسیر مسابقه 
خارج شــد . پد رو ماد رش به نرمی از او پرســید ند : » چرا این کار را 
کرد ی، کنیــث؟ اگر اد امه مــی د اد ی د ومین مســابقه را هم برد ه 

 بود ی.« کنیث معصومانه پاسخ د اد : » د رسته، ماد ر، اما من یکی از 
جایزه ها را برد ه بود م، د ر صورتی کــه بیلی هنوز صاحب جایزه ای 

مرد ي د ر بستر مرگ افتاد ه بود . همســرش را فراخواند  تا نزد ش بیاید  و به نشد ه بود .«
او گفت: »د یگر زمان ود اع ابد ي من و تو فرارســید ه است؛ پس بیا و براي 

آخرین بار به من مهر و وفاد اري خود  را ثابت کن.
 د ر مســلک مــا گفتــه شــد ه مــرد  متاهــل هنــگام گــذر از د روازه 
بهشــت باید  ســوگند  بخورد  کــه تمــام عمر کنــار زنــي واال زند گي 
کرد ه اســت. د ر کشــوي میــز من شــمعي قرمز هســت، این شــمع 
بــراي همیــن  از کشیشــي گرفتــه ام و   متبــرک اســت و آن را 
ارزشي بسیار د ارد . ســوگند  بخور تا زماني که این شمع وجود  د ارد  د وباره 
ازد واج نکني.« زن سوگند  خورد  و مرد  د رگذشت. د ر مراسم تشییع جنازه 
مرد ، زن باالي قبر ایســتاد ه بود  و پذیراي تســلیت اقوام بود  و شمع قرمز 

روشني د ر د ست د اشت و تا تمام شد ن آن باالي سر قبر ایستاد !

ایاز، غالم شاه محمود  غزنوی )پاد شاه ایران( د ر آغاز، چوپان بود . 
وقتی د ر د ربار ســلطان محمود  به مقام و منصب د ولتی رســید ، 
چارق و پوســتین د وران فقــر و غالمی خود  را بــه د یوار اتاقش 
آویزان کرد ه بود  و هر روز صبح اول بــه آن اتاق می رفت و به آنها 
نگاه می کرد  و بد بختی و فقر خود  را یاد  می  آورد  و سپس به د ربار 
می رفت. او قفل سنگینی بر د ر اتاق می بســت. د رباریان حسود  
که به او بد بین بود ند  خیال کرد ند  که ایاز د ر این اتاق گنج و پول 
پنهان کرد ه و به هیچ کس نشان نمی د هد . به شاه خبر د اد ند  که 
ایاز طالهای د ربار را د ر اتاقی برای خود ش جمع و پنهان می کند . 
سلطان می د انســت که ایاز مرد  وفاد ار و د رســتکاری است؛ اما 
گفت: وقتی ایاز د ر اتاقش نباشــد  بروید  و همــه طالها و پول ها 

را برای خود  برد ارید .
نیمه شب، ســی نفر با مشعل های روشن د ر د ســت به اتاق ایاز 
رفتند . با شتاب و حرص قفل را شکســتند  و وارد  اتاق شد ند ؛ اما 
هرچه گشتند  چیزی نیافتند . فقط یک جفت چارق کهنه و یک 
د ســت لباس پاره آنجا از د یوار آویزان بود . آنها خیلی ترسید ند ، 

چون پیش سلطان د روغگو می شد ند .
وقتی پیش شاه آمد ند  شاه گفت: چرا د ست خالی آمد ید ؟ گنج ها 
کجاست؟ آنها سرهای خود  را پایین اند اختند  و معذرت خواهی 
کرد ند .ســلطان گفت: من ایاز را خوب می شناسم او مرد  راست و 
د رستی است. آن چارق و پوستین کهنه را هر روز نگاه می کند  تا 

به مقام خود  مغرور نشود  و گذشته اش را همیشه به یاد  بیاورد .

پوستین کهنه د ر د ربار»شمع قرمز«برند ه

افراد ی د ر ســوءتفاهم ها و اختالفات چنان لجوج و یکد ند ه هســتند  که 
به هیچ وجه حاضر نمی شــوند  ذره ای از انتقامجویی خارج شوند  و کینه 
پاید ارشان تنها با گرفتن انتقام کم می شــود . رفتار اینگونه افراد  لجوج و 

یکد ند ه د رعرف اصطالح به کینه شتری تعبیر شد ه است.
شتر که د ر میان جانوران ، مهربان ترین و قانع ترین حیوانات جهان است، 
د ارای یک خصوصیت و صفت ویژه نیز می باشد  که بسیار خطرناک است 
که همان کینه پاید ار و د ایمی است و از آن به کینه شتری تعبیر می کنند . 
وقتی شتر کینه کســی را د ر د ل بگیرد  به هیچ وجه نمی توان امید  عفو و 
گذشت از وی را د اشت و هرگونه مهربانی و محبت بعد ی نمی تواند  آن را 
از میان برد ارد . شتر خشــمگین همواره منتظر فرصت مناسب است که 

انتقامش را از متجاوز به حقوق خویش بگیرد  .
عجب د ر این است که شتر مست و د یوانه به ســاربان مورد  نظر هنگامی 
که د ر جمع قرار د ارد  هرگز حمله نمی کند . فقط نگاه خشــم آلود ش را 
که شراره انتقام از آن می بارد  به چشــمان آن ساربان می اند ازد  و با د هان 
کف آلود  پیاپی نعره های چند ش آور و هولناک ســر می د هد ، زیرا شــتر 
کینه توز د ر عین مستی و د یوانگی خوب احساس می کند  که اگر د ر میان 
جمع به ساربانی که اذیتش کرد ه حمله کند  سایرین با چوب و چماق به 
جانش می افتند . وای به روزی که شتر مست و کینه توزآن فرصت مناسب 
را به چنگ آورد  و ساربان مورد  نظر را یکه و تنها د ر بیابان گیر بیاورد ، البته 
ساربانان برای اینگونه مواقع راه چاره و عالجی اند یشید ه اند  که به لیاقت و 

زرنگی آنان بستگی د ارد .
 وقتی ساربان د ر بیابان مورد  حمله شتر خشمگین قرار گرفت راه نجاتش 
این است که د ر حال فرار از شتر، لباس هایش را یکایک د رآورد  و به پشت 
سرش بیند ازد ، د ر اینجاست که شتر گول می خورد  و به جای ساربان که 
د ر حال فرار است لباســی را که جلویش افتاد ه به د ند ان می گیرد  و تنه 

سنگین خود  را روی آن می اند ازد  ! 
ســپس با لنگ های د رازش به تعقیب ســاربان می پرد ازد  و خود  را به او 
می رســاند . ســاربان یک تکه د یگر از لباس هایش را می اند ازد  و خالصه 
به این ترتیب تا آخرین تکه لبــاس خود  را بیــرون آورد ه و د ر حال فرار 
جلوی شــتر انتقامجو می اند ازد  . چنانچه تا زمانی که لباس هایش تمام 
شد  توانست خود  را به آباد ی یا پناهگاهی برساند  بد ون شک نجات خواهد  

یافت و گرنه مرگش حتمی است، آن هم چه مرگ فجیع و د لخراشی .

-یکی رفت و یکی موند  و یکی از غصه هــاش خوند  و  یکی برد  و 
یکی باخت و یکی با قسمتش ساخت 

 یکی رنجید ، یکی بخشید 
 یکی از آبروش ترسید 

 یکی بد  شد ، یکی رد  شد ، یکی پابند  مقصد  شد  
تو اما باش،

خد  اینجاست...!
- هر آن ممکن است شبی فرا رسد 

و آنچنان آرام گیرم که د ید ار صبحی د یگر برایم ممکن نگرد د ، 
پس هرگز به امید  فرد ا »محبت هایم را ذخیره نکنم «

 و این عهد  به من جســارت می د هد  که به عزیزترین هایم ساد ه 
بگویم:

خوشحالم که هستید  و د وستتان د ارم.
-گاهی د ست خود ت را بگیر و به خرید  برو!

برای آخر هفته ات برنامه  سینما و تئاتر بچین!
خود ت را به نوشــید ن یک قهــوه د ر کافه ای که د وســت د اری 

د عوت کن!
چشمانت را ببند  و برای خود ت یک موزیک آرام بگذار!

بیخیال ماشــین و اتوبوس و مترو، مســیر تکراری هر روز را قد م 
بزن!

کتابی که د وست د اری را به خود ت هد یه کن!
برای گلد ان اتاق خوابت، گل های خوشبو بگیر!

د ر د فترچه روزانه ات بنویس:
تو قرار است از لحظاتی که می گذرد  لذت ببری!
خالصه که به خود ت، به عالیقت احترام بگذار!

-می د انی چیست رفیق؟
عشق زیباست!

د وست، باید  باشد 
اما حال زند گی وقتی خوب می شود 

که هوای خود ت را د اشته باشی...!
- از خدمت به خلق پشیمان مشو...

و اگر کسي قدر خوبي تو را ندانست، غمگین مشو!
 چون گنجشکها هر روز آواز ميخوانند

  و هیچکس تشکر نميکند!

کینه شتری یعنی چه ؟
کاریکاتورد ل نوشتهضرب المثل



14
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 1967 | دوشنبه 5 مهر  1395 | 24 ذی الحجه 1437

پیشنهاد سردبیر: 
سپاهان و ذوب آهن اوج می گیرند

رامین رضاییان همچنان از طرف هواداران پرســپولیس حمایت می شود 
ولی برانکو همچنان روی موضعش باقی است و سعی دارد اجازه ندهد دیگر 
بازیکنان هم کارهای او را تکرار کنند.رضاییان بابت حمایت هواداران سرخ 

از آنها تشکر کرد.

تشکر رامین رضاییان از هواداران 
پرسپولیس

فوتبال جهان

تیم فوتبال پاری سن ژرمن آماده می شــود که فصل زمستان ستاره های 
مازاد دو تیم شهر منچستر را به خدمت گیرد.

روزنامه دیلی استار در گزارشی که یکشــنبه )دیروز( منتشرکرد، بحث 
خریدهای احتمالی قهرمان فصل گذشــته لیگ فرانســه را مطرح کرده 

است.
بنابرنوشته این روزنامه انگلیسی، پاریســی ها دنبال جذب یحیی توره و 
باستیان شواین اشتایگر، 2 هافبک ساحل عاجی و آلمانی منچسترسیتی 
و منچستریونایتد هستند. توره در تیم آبی پوش ســیتی ها، مورد اقبال 
پپ گواردیوال، سرمربی اسپانیایی نیست. در این زمینه حتی پدر ستاره 
آفریقایی درخواست حل مشــکل فرزندش را توسط مسئول فنی مطرح 
کرد. شواین اشــتایگر نیز در زمره بازیکنان مورد توجــه ژوزه مورینیو، 
سرمربی پرتغالی یونایتد ها نیســت. این بازیکن عنوان کرده در صورت 

خروج منچستر، به هیچ تیم دیگری نخواهد رفت.

مهاجم پیشین چلسی در پی شکست این تیم در خانه آرسنال، طعنه ای 
به مهاجم توپچی های لندن زد.

تیم فوتبال آرسنال در هفته ســوم لیگ برتر انگلیس با گلزنی الکسیس 
سانچس، تئو والکات و مســعوت اوزیل با نتیجه 3 بر صفر، چلسی را در 

ورزشگاه امارات شکست داد.
والکات پس از ایــن برد قاطعانــه توپچی ها برابر آبی پوشــان لندنی که 
نخســتین برد این تیم برابر چلسی پس از ســال 2011 بود، در حساب 

کاربری اش در »توئیتر« نتیجه این بازی را قرار داد.
دیدیه دورگبا هم که در زمان حضورش در چلســی به نوعی گربه ســیاه 
توپچی های لندنی بوده است، در پاسخ به توئیت هافبک آرسنال نوشت: 
برادرم، تئو والکات! تبریک بابت برد، اما وقتی گربه ها نباشــند، رقصیدن 

برای موش ها آسان می شود.
دروگبا 13 بار ســابقه گلزنی مقابل آرســنال با پیراهن چلسی را داشته 
اســت و هر باری که او گلزنی کرده آبی پوشــان لندنی از سد توپچی ها 

گذشته اند.

 ســتاره بی حاشــیه خط دفاع بایرن مونیخ با انجام بازی برابر هامبورگ،
 به رکورد کارل هاینس رومنیگه در این تیم رسید.

بایرن مونیخ شنبه شــب در بوندس لیگا برابر هامبورگ به میدان رفت و 
موفق شد با گل دقایق پایانی یاشــوا کیمیش، مدافع ملی پوش خود، سه 

امتیاز این بازی را کسب کند.
فیلیپ الم که پیش تر اعالم کرده اســت در ســال 2018 از این تیم جدا 
خواهد شــد، 310 بازی خود را با پیراهن باواریایی ها انجام داد تا به رکورد 
کارل هاینتس رومنیگه در بایرن دســت یابد.الم 32 ساله که فصل آینده 
از فوتبــال خداحافظی خواهد کرد، این فرصت را دارد تا با افزایش شــمار 
بازی هایش برای بایرن مونیخ، رکوردهای بیشتری در این تیم ثبت کند. به 
نظر می رسد الم مشکلی برای شکستن رکورد مهمت شول با 334 بازی  و 
رکورد باستین شواین اشتایگر با 342 بازی نداشته باشد.سپ مایر با 473 
بازی، بیشــترین بازی را برای بایرن مونیخ انجام داده اســت و اولیور کان 

)429( و گرهارد مولر )427( در رده های بعدی قرار دارند.

 مهاجم رئال  مادرید در حمایت از کریســتیانو رونالدو کــه در بازی برابر 
 الس پالماس تعویض شــد تاکید کرد: او شــرایط بســیار خوبــی دارد.

رئال  مادرید در هفته  ششــم اللیگا برابر الس پاالماس به تساوی دو بر دو 
رســید.گرت بیل پس از این بازی گفت : از اینکه نتوانستیم پیروز میدان 
شویم ناراحت هستیم. بدون شکست در اللیگا به کار خود ادامه می دهیم 
اما پیروزی و کسب سه امتیاز اهمیت زیادی دارد. چهار امتیاز را در دو هفته  
پیاپی از دست دادیم که از این موضوع ناراحت هســتیم اما اگر به جدول 
نگاه کنیم، در باالی آن قرار داریم. مهاجم رئال  مادرید در ادامه افزود: برای 
پیروزی در بازی آینده تالش خواهیــم کرد. اکنون باید تمرکزمان بر بازی 
بوروسیا دورتموند باشد.  در این بازی شانس با ما یار نبود. فوتبال این چنین 
است. موقعیت های زیادی داشــتیم اما خیلی از آنها را از دست دادیم. باید 
در بازی های آینده بهتر کار کنیم. بیل درباره تعویض کریســتیانو رونالدو 
نیز اظهار کرد: رونالدو تالش زیادی کرد. البته او به خاطر آســیب دیدگی 
نتوانســت در تمرینات پیش فصل ما را همراهی کند، اما در شرایط خوبی 

است. باید تالش زیادی کنیم تا در بازی ها بعد پیروز شویم.

پاری سن ژرمن  دنبال شکار نیروهای 
مازاد دو منچستر

کنایه »موش و گربه ای« 
دروگبا به والکات!

 فیلیپ الم به رکورد رومنیگه 
در بایرن مونیخ رسید

بیل: رونالدو در شرایط بسیار خوبی 
قرار دارد

فضای مجازی

تیم ملی در شرایطی مهیای بازی با ازبکستان و در ادامه، 
کره جنوبی می شــود که فرم ایده آلی به نسبت بازی با 
قطر و چین نــدارد.در خط دفاع، پژمــان منتظری را به 
 دلیل مصدومیت در اختیار ندارد و بــه جای او عزت ا... 
پور قاز بــه اردوی تیم ملی دعوت شــده کــه کمتر در 
ترکیب تیم ملی بازی کرده است. اشکان دژاگه محروم 
اســت و البته اگر هم محروم نبود شــاید با انگیزه مانند 
بازی با قطر و چین در اردوی تیم ملی حاضر نمی شود؛ 
چرا که از لیست تیم العربی قطر کنار گذاشته شده و این 
روزها باید برای خود تیم انتخاب کند و به اطالع باشگاه 
العربی برســاند! علیرضا جهانبخش هم مصدوم است. او 
که در بازی با قطر یک گل خوب و البته سرنوشــت ساز 
برای ایران به ثمر رساند دو هفته ای است که در ترکیب 
تیم آلکمار هــم به میدان نمی آید و حتــی اگر پیش از 
بازی با قطر هم آماده شــود، آمادگــی الزم را نخواهد 
داشت چون دو ســه هفته ای اســت به صورت گروهی 

تمرین نمی کند.
ســردار آزمون هم روزهای خوبی را در روستوف سپری 
نمی کند. او افت فاحشی کرده، به طوری که این روزها 
در ترکیب تیم روسی هم فیکس نیســت و هر از گاهی 
به بازی گرفته می شــود. شرایط ســعید عزت الهی هم 
تعریفی نــدارد و این شــاید به خاطر شــرایط بحرانی 
باشــد که تیم در یکی دو ماه اخیر تجربه کرده اســت. 
قربان روی نیمکت تیم به عنوان ســرمربی نمی نشیند 
و از سویی بدهی ها و مشــکالت مالی سبب شده چند 

بازیکن خوب تیم روستوف را ترک کنند!
از جمع لژیونرها فقط دو ســه بازیکن هســتند که در 
هفته های اخیــر موفق بودند و به نوعی شــرایط خوبی 
را تجربه کرده انــد. رضا قوچان نــژاد در تیم هیرنفین. 
همچنین مسعود شــجاعی و کریم انصاری فرد در تیم 
پانیونیوس. جالب اینکه هر سه بازیکن در ترکیب ثابت 
تیم کی روش جایی ندارند. هــر چند برخی از منتقدین 
تیم ملی در روزهــای اخیر و بعد از عدم گلزنی ســردار 
آزمون در بازی با قطر و چین اذعان کردند بهتر اســت 
رضا قوچان نژاد در نوک خط حمله بــازی کند و حتی 
کریم انصاری فرد. از ســویی بازی مســعود شــجاعی 
به جای اشــکان دژاگه در پشت ســانتر فوروارد به کی 
روش توصیه می شــود در حالی که دور از انتظار نیست 
کی روش یک بــار دیگر از مهدی طارمی در این پســت 
بهره بگیرد.کی روش این بار باید روی داخلی ها بیشتر 

از لژیونرها حساب کند.

برای بازی با ازبکستان و کره جنوبی؛

کی روش  روی  داخلی ها 
حساب باز کند

مستطیل سبز

با پایان یافتن هفته هفتــم لیگ برتر فوتبــال، یک بار دیگر این 
رقابت ها با تعطیلی چند هفته ای مواجه شد.در هفت هفته سپری 
شده از این مســابقات، دو تیم ســپاهان و ذوب آهن نتوانسته اند 
نتایج قابل قبولی را کســب کنند و هر دو تیم با شکســت مقابل 
حریفان ســرخابی، به تعطیالت رفتند.تیم سپاهان که به عنوان 
یک مدعی وارد لیگ شانزدهم شــد، تا بدین جای مسابقات سه 
برد، یک مساوی و سه باخت کســب کرده و با 10 امتیاز، در رده 

پنجم جای گرفته است.
تیم ذوب آهن نیز همانند دو فصل گذشته شروع بدی در ابتدای 
لیگ داشته و عملکرد این تیم در هفته های سپری شده، موجب 

شده تا در رده چهاردهم جای بگیرد.
لزوم رفع مشکالت حاشیه ای ذوب آهن

برای بررسی وضعیت فنی دو تیم ســپاهان و ذوب آهن به سراغ 
یکی از کارشناسان فوتبال رفتیم تا نظر وی را جویا شویم.

محمدرضا حدادی فر پیرامون شرایط تیم ذوب آهن گفت: با توجه 
به اتفاقات رخ داده در اوایل فصل بین مدیرعامل باشگاه وسرمربی 
تیم ذوب آهن، تمرکز الزم در ســطح مدیریت و در انجام کارهای 
تاکتیکی تیم توسط ســرمربی وهمچنین در بین بازیکنان تیم، 

چالش بزرگی را برای این فصل تیم ذوب آهن رقم زد.
وی ادامه داد: نتایج تیم شــاهد وگواه این مســئله اســت و اگر 

مسئوالن باشگاه نتوانند این اختالفات را حل کنند، به طور حتم 
تیم ذوب آهن دچار مشکالت زیادی در ادامه راه خواهد شد.

مربی درجه A فوتبال آسیا یادآور شــد: به نظر تیم ذوب آهن در 
شرایط سختی به سر می برد و اگر نتوانند از این بحران گذر کنند، 
لطمات جبران ناپذیری به پیکره این تیم و فوتبال اســتان وارد 

خواهد شد.
به گفتــه حدادی فر، جوان گرایی که از ســه ســال پیش در تیم 
ذوب آهن انجام شد در سال گذشــته اثرات خوبی داشت؛ اما به 
دلیل اختالفات بین بازیکنان جوان بــا کادر فنی تیم، ثمره این 

بازیکنان را تیم های دیگر می برند.
این کارشــناس فوتبال تصریح کــرد: گواه این اتفــاق در بازی 
ذوب آهن و تراکتورسازی مشهود بود که دو بازیکن سال گذشته 

ذوب آهن تاثیرگذار در نتیجه این دیدار بودند.
هزینه گزاف ذوبی ها برای جانشینی حدادی فر

این مربی فوتبال تاکید کرد: ســرمربی تیم ذوب آهن باید بتواند 
از تاوانی که برای ســاخت چنین بازیکنانی داده اســت به خوبی 
استفاده کند، نه اینکه با کوچک ترین مشکل به راحتی عذر آنها را 
بخواهد که در مورد این موضوع مدیریت باشگاه هم باید ورود کند 

و اجازه بعضی مسائل را ندهد.
وی با بیان اینکه نبود قاســم حدادی فر انضباط تیمی ذوبی ها را 

دچار مشــکل کرده و تیم ذوب آهن نتوانسته جایگزین مناسبی 
برای آن پیدا کند، بیان داشــت: پیدا کــردن بازیکنی با کیفیت 
حدادی فر بسیار مشکل اســت وهزینه گزافی را برای این باشگاه 
خواهد داشت که با توجه به مشکالت مالی باشگاه، به نظر سخت 

است.
بازیکن سابق تیم های ذوب آهن و اســتقالل در مورد حدادی فر 
گفت: امیدواریم این بازیکن هر چه زودتر به میادین برگردد، اما 
کادر فنی تیم باید تمهیداتی را فراهم کند تا مشکالت تیم در این 

مورد به حداقل برسد.
وی در پاســخ به این ســوال که ذوب آهن می تواند همانند چند 
فصل گذشــته، به جمع مدعیان باز گردد، اظهار داشت: با توجه 
به نکات گفته شــده برای بازگشــت این تیم به سطح مدعیان، 
خیلی باید خوش بین بود و اختالفات نه به صورت صوری، بلکه به 
صورت اساسی حل شود، زیرا برای داشتن تیم در جمع مدعیان، 

اصلی ترین نکته »تمرکز« است که فاکتورهای آن را بیان کردم.
پوست اندازی سپاهان برای فصل جدید

در ادامه نوبت به بررســی وضعیت تیم ســپاهان رسید که این 
کارشــناس فوتبال گفــت: تیم ســپاهان در فصــل جدید یک 
پوســت اندازی کلی را انجام داده و یک مربی جوان را به خدمت 

گرفته است.
حدادی فر بیان داشت: سرمربی جوان این تیم با کاهش هزینه ها 
بازیکنان جوانی را به خدمت گرفته که ایــن کار تاوان دارد و هم 
مســئوالن باشــگاه وهم طرفداران این تیم باید حوصله داشته 

باشند.
مربی درجه A فوتبال آســیا افزود: حال با توجه به این شــرایط 
ویســی با بازی دادن به این جوانان آزمون وخطا انجام می دهد تا 
بتواند به ترکیب ایده آل خود دســت پیدا کند، ضمن اینکه چند 
بازیکن با تجربــه مانند برادران نویدکیا، حاج صفــی و پاپی را در 

اختیار دارد.
وی تصریح کرد: زمانی که به ترکیب این تیم نگاه می کنیم، ستون 
فقرات سپاهان )دروازه بان، دفاع وســط، هافبک وسط و مهاجم 
تیم( بازیکنان جدیدی هســتند که برای هماهنگی ورسیدن به 

شرایط ایده آل تیمی، زمان الزم است.
این مربی با بیان اینکه با شناختی که از ســرمربی تیم دارم، این 
مهم انجام خواهد شد، متذکر شد: سپاهان را در نیم فصل دوم در 
جمع مدعیان خواهیم دید، به شــرطی که تمرکز تیمی را از آنها 
نگیرند که وظیفه این کار به عهده مســئوالن باشگاه و طرفداران 

این تیم است.
کیفیت لیگ هنوز مشخص نیست

این کارشناس فوتبال پیرامون شــرایط و کیفیت لیگ شانزدهم 
نیز گفت: سطح کلی لیگ را هم هنوز نمی توان محک زد، به این 
دلیل که با انجام هر دو بازی، لیگ تعطیل می شود و کیفیت تیمی 

تیم ها هنوز مشخص نیست.
حدادی فر بیان داشــت: می توان حدس زد با توجه به شــرایط 
مناسب پرسپولیس و تراکتورســازی و امیدوار بودن به خروج از 
بحران استقالل، لیگ خوبی داشته باشیم، با توجه به اینکه برای 
انتخابی جام جهانی نیز تالش می کنیم، امیدواریم سطح باالیی از 

مسابقات لیگ را شاهد باشیم.

.
مدیرعامل باشــگاه ماشین ســازی اعتقاد دارد تیمش در آینده با 

پوشش نقاط ضعف خود به نتایج مطلوب دست پیدا می کند.
میرمعصوم ســهرابی درباره نتایج نامطلوب تیم ماشین سازی در 
7 هفته ابتدایی لیگ برتر می گوید: با اینکــه نتایج خوبی حاصل 
نشده؛ اما رفته رفته شرایط درست می شــود. ما از کادرفنی و به 
ویژه رســول خطیبی حمایــت می کنیم و می دانیم که شــرایط 
برمی گردد. از حاال برای قضاوت درباره رســول خطیبی زود است. 
همه اعضای باشــگاه باید دست به دســت هم دهیم تا انتظارات 

هواداران را برآورده کنیم.
او ادامه می دهــد: با طرفدارانی که تیم مــا دارد، قطعا باید نتیجه 
بگیریم. هیئت مدیره باشــگاه و همچنین شــهردار تبریز مصمم 

هستند تا ماشین سازی به روزهای خوب خود برگردد. 

سهرابی: برای قضاوت درباره خطیبی زود استکیانی: یک جام به هواداران تراکتور بدهکاریماستقالل با تیم اصلی وارد جام حذفی می شود

برتری نفت تهران در دیدار مقابل ماشین سازی تبریز و کسب سه امتیاز 
دیگر منجر به باقی ماندن سرخپوشان نفت در جمع سه تیم برتر لیگ در 

جدول رده بندی شد.
این در حالی است که بالتکلیفی ناشی از پروسه واگذاری نفت به بخش 
خصوصی موجب شــد اغلب بازیکنان تیم که قرارداد نداشــتند راهی 
ســایر تیم ها و به ویژه سرخابی های پایتخت شــوند. نفت حاال در حالی 
در رده سوم جدول است که بیرانوند، امیری و سیدجالل حسینی راهی 
پرســپولیس شــدند و میالد زکی پور و علی قربانی به اتفاق منصوریان 
و دستیارانش به اســتقالل نقل مکان کردند. در واقع نفت چهار ستاره 

فیکس تیم و سه ملی پوش را در تیم های سرخابی می بیند!
عالوه بر این نفراتی مثل شیخ ویسی، حق دوســت، سانتوس و نانگ از 
تیم فصل گذشته در تیم امسال نیستند. سانتوس و نانگ نیز فصل قبل 
در ترکیب اصلی بوده و در زمره گــران ترین نفرات فصل قبل بودند. تیم 
نفت در حالی در رده ســوم جدول قرار گرفته که سومین تیم کم هزینه 
لیگ است و مجموع مبالغ قراردادهای تیم با احتساب آپشن های قرارداد 

مربیان و بازیکنان نصف هزینه های فصل قبل بوده است. در این شرایط 
علی دایی در حالی کارش را آغاز کرد که فقط دو هفته برای آماده سازی 
تیم فرصت داشت و به ناچار تمرینات بدنسازی و اردوی ارتفاع را بعد از 

هفته چهارم برگزار کرد.
 خریدهای هوشمندانه و حســاب شده دایی براســاس نیازهای تیم و 
به رغم محدود بودن گزینه های انتخابی را مــی توان یکی از علل اصلی 
موفقیت تیم دانســت؛ چرا که هر شــش خرید لیگ برتــری دایی در 
حال حاضر فیکس تیم بوده و عملکرد موفقی نیز داشــته اند. فراهانی، 
فخرالدینی، پراهیچ، ال نعمه، صادقی و قاضی شــش خرید نفت بودند 
که توانسته اند خیلی زود با نفرات فصل قبل به هماهنگی الزم رسیده و 

عملکرد خوبی در کنار نفرات باقی مانده فصل قبل داشته باشند.
تیم نفت با شش گل خورده چهارمین تیمی اســت که کمترین گل را 
دریافت کرده؛ این در حالی اســت که جز حمدی نژاد سایر عناصر خط 
دفاع و دروازه تیم)فراهانی، پراهیچ، آل نعمه، فخرالدینی( بازیکن جدید 
تیم بوده و نیاز به زمان برای هماهنگی بــا یکدیگر و عناصر دفاعی خط 

میانی داشتند.
علی دایی با تلفیقی از جوان ها و باتجربه ها تیمش را به میدان می فرستد 
و حمایت باتجربه های تیم از بازیکنان جــوان، رفاقت و همدلی حاکم، 

بدون تردید یکی از علل اصلی موفقیت تیم محسوب می شود.

قاب روز سوال روز

دربــاره  تراکتورســازی  تیــم  کاپیتــان 
شــرایط تیمــش در 7 هفتــه ابتدایی لیگ 
برترگفت:خوشحالم که توانسته ایم بازی های 
خوبی را در لیگ برتر انجــام دهیم و به صدر 
جدول برســیم. اگر دقت کنید تیم ما روز به 
روز بهتر شــد و بازی به بــازی، روند بهتری 
را در پیــش گرفتیم. شــرایط خوبی داریم و 

امیدوارم این روند را ادامه دهیم.
مهدی کیانی افزود:صدرنشینی اتفاق بزرگی 
اســت؛ اما حفظ صدرنشینی سخت تر است. 
متاســفانه لیگ برتر بار دیگر تعطیل شــد و 
این موضوع به ضرر ماســت ولی به هر حال 

منافع ملی وسط اســت و باید حمایت کنیم. 
امیدوارم از این تعطیالت بهترین استفاده را 
بکنیم و بتوانیم با قدرت به میادین برگردیم. 
امســال یک جام به هــواداران بدهکاریم و 

امیدوارم به این مهم دست پیدا کنیم.

با اعالم مدیرفنی باشــگاه اســتقالل، این تیم با نفــرات اصلی به 
مصاف ملوان نویــن در مرحله یک ســی و دوم نهایی جام حذفی 
مــی رود.در حالی که اســتقالل 2 بازیکن ملی پــوش خود را در 
اختیار ندارد و گفته می شــود مهدی رحمتی هم به خاطر حضور 
در مراسم سالگرد فوت هادی نوروزی، کاپیتان فقید پرسپولیس 

در این بازی حضور نخواهد داشت.
بهتاش فریبا گفت: اول این را بایــد بگویم که هنوز تکلیف مهدی 
رحمتی در مورد حضور در این بازی مشــخص نشده است. در کل 
ما با تمام نفرات در جام حذفی شرکت می کنیم. این جام به جام 
شگفتی ها معروف است و ما برابر تیم لیگ پنجی هم با تمام توان 
بازی می کنیم؛ چرا که با 5 بازی می توانیــم به یکی از جام های 

مهم این فصل برسیم.

تیم دایی 
چگونه به رده سوم لیگ رسید؟

بازیکنان در جلسه فنی کی روش
بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران که این روزها به دلیل اهمیت بازی برابر ازبکستان و کره جنوبی در 
اردوی آماده سازی ارمنستان به سر می برند، پس از برگزاری چهار جلسه تمرینی در سه روز ابتدایی 
این اردو، با برنامه ریزی کادر فنی تیم ملی در جلسه فنی شرکت کردند تا بهتر با ایده ها و نقطه نظرات 

کادر فنی تیم ملی برای تمرینات پیش رو   و   همچنین دیدار برابر ازبکستان آشنا شوند.
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 اینکه با سپری شــدن نزدیک به یک چهارم از مســابقات لیگ برتر کادر فنی 
هیچ تیمی، دستخوش تغییر نشده بود اتفاق خوبی برای فوتبال ایران به حساب 
می آمد که نشان می داد آســتانه تحمل مدیران باشــگاهی هنوز خیلی پایین 
نیســت. قطع همکاری ذوب آهن و یحیی گل محمدی؛ اما معادالت را به هم زد 
و این اتفاق در حالــی افتاد که ذوب آهن باثبات ترین تیم  لیگ برتر به حســاب 
می آمد و مدیریت باشــگاه اصفهانی برخالف فراز و نشیب های مقطعی زیاد، تا 

پیش از این اعتماد خود را به سرمربی منتخبش از دست نداده بود.
همین پایداری باعث شــد تا گل محمدی با نزدیک به 2 سال و نیم حضور روی 
نیمکت ذوب آهن عنوان قدیمی ترین ســرمربی لیگ برتر را از آن خود کند، اما 
پس از قطع همکاری 2 طرف، اکنون پرســپولیس که از اواخر لیگ چهاردهم 
تا به امروز به برانکو وفادار مانده اســت صاحب باثبات ترین نیمکت لیگ برتر به 

حساب می آید.

موفقیت فوتسال ایران در ســطح جهانی بازتاب گســترده ای در رسانه های 
اروپایی داشــت  به طوری که روزنامه مارکا در گزارشی از پیروزی ایران برابر 
پاراگوئه نوشــت: اولین راه یافته به نیمه نهایی، مشخص شد، ایران حق دارد 
ادعای قهرمانی داشته باشــد. روزنامه گاردین ضمن انتشار گزارش کاملی از 
رقابت های جهانی فوتسال از کار بزرگ فوتسال ایران نوشته و پس از پرداختن 
به حذف برزیل توسط ایران به پیروزی مردان پارس برابر پاراگوئه اشاره کرده 
و نوشته اســت: مردان پارس در 22 ثانیه آخر اوج گرفتند. روزنامه وانگواردیا 
نیز پیروزی ایران برابر برزیــل و پاراگوئه را زیر ذره بین گرفته و از فوتســال 
ایران به عنوان پدیده جام جهانی یاد کرده و نوشته است: ایران می خواهد به 
روزهای طالیی فوتسال خود باز گردد و این بار مصمم است.روزنامه اکودیاریو 
نیز به قدرت فوتسال ایران اشاره کرده و آورده اســت: فوتسال ایران با برنامه 

جلو آمده و مشخص است که به علم روز فوتسال مجهز شده است.

 عنوان گل محمدی
 به برانکو رسید

بازتاب شکوه جهانی فوتسال 
ایران در رسانه های دنیا

با رفع مشکالت پیش رو؛

سپاهان و ذوب آهن اوج می گیرند
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پیشنهاد سردبیر: 
طرح قافله عشق در اصفهان اجرا می شود

يادداشت

اخبار

ويژه

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان در نشست 
خبری حوزه سالمت استان با محوریت اجرای طرح پزشک 
خانواده در کالن شهر اصفهان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
جمعیتی بالغ بر 1 میلیون و 659 هزار نفر که شامل اصفهان 
1 و 2 می شــود قرار اســت از ابتدای آبان مــاه جاری تحت 
پوشش طرح تحول نظام ســالمت قرار بگیرند که امید است 
تا پایان ســال آینده این طرح به اتمام برسد و تمام جمعیت 

کالن شهر اصفهان بررسی شود.
دکتر رضا خدیوی بــا بیان اینکه هدف از اجــرای این طرح 
تحول نظام ســالمت، عدالت، کیفیت و بهره وری در خدمات 
ســالمت اســت، ادامه داد: اگرچه در ســال هاي اخیر نظام 
سالمت توانسته اســت با اســتفاده از راهبرد مراقبت هاي 
بهداشتي اولیه به پیشرفت هاي چشم گیري در سطح کلي 
سالمت مردم و باال رفتن شــاخص هاي مربوط به آن برسد، 
اما همچنان یکي از مهم ترین دغدغه هاي سیاست گذاران، 
برقراري عدالت در ســالمت و دسترسي به خدمات سالمتي 

است.
تامین، حفظ و ارتقای سالمت، هدف طرح تحول 

نظام سالمت است
خدیوی تحول در نظام سالمت را با سه رویکرد حفاظت مالي 
از مردم، ایجاد عدالت در دسترســي به خدمات سالمت و نیز 
ارتقاي کیفیت خدمات همراه دانســت و افزود: طرح تحول 
نظام ســالمت با محوریت این ســه اصل اجرا مي شود.  وی 
تاکید کرد: اجرای طرح تحول نظام ســالمت وعده ای است 

که ابتدای شــروع کار دولت در دســتور کار قرار داشت؛ این 
طرح در ابتدا در روستاها و شــهرهای کم جمعیت آغاز شد 
و در کالن شــهر اصفهان از ابتدای آبان ماه شــروع می شود. 
رییس مرکز بهداشت استان گفت: این نظام با رویکرد سالمت 
محوری قبل از وقوع بیمــاری و در مرحله بعد با غربالگری به 
موقع قبل از مزمن شــدن بیماری اجرا می شود که هدف آن 

بازگرداندن سالمت به مردم با ارائه خدمات بهینه است.
 طرح تحول نظام سالمت، در حوزه سالمت تحولی 

عظیم ايجاد می کند
وی اضافه کرد: الگــوی ارائه خدمات در طرح تحول بســته 
خدماتی استانداردی تعریف شده است که شامل خدماتی از 
قبیل بهداشــت و روان، بیماری های غیر واگیر مانند دیابت، 

فشار خون، چاقی و انواع سرطان هاست.
وی با اشــاره به موفقیــت صددرصدی طرح در شــهرهای 
کوچک و حاشــیه شــهرهای بزرگ تصریح کرد: در حاشیه 
 شــهرهای اســتان اصفهــان از ابتــدای مهــر 93، حدود 
 500 هزار نفر در شهرستان های اصفهان 1 و 2، شاهین شهر،

 نجف آباد، شهرضا و خمینی شهر از ارائه خدمات طرح تحول 
بهره مند شدند. وی ادامه داد: در شــهرهای 20 تا 50 هزار 
نفری حدود 380 هزار نفر از مهر 93 در شهرستان های نجف 
آباد، شاهین شهر، خمینی شهر، گلپایگان، خوانسار، نایین ، 
ســمیرم و فالورجان خدمات دریافت کردند. وی تعداد افراد 
بهره مند شده از خدمات در شهرهای 50 تا 500 هزار نفری 
را 965 هزار نفر عنوان کرد و گفــت: این تعداد افراد از خرداد 

94 در شهرســتان های اصفهان 2، لنجان، مبارکه، شهرضا، 
شاهین شهر، خمینی شــهر و نجف آباد خدمات بهداشتی 
دریافت کرده اند.  معاون بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی 
اصفهان بیان کرد: سطح ارائه خدمات تا پیش از اجرای طرح 

35 درصد بوده است که با اجرای طرح به 65 درصد می رسد.
وی با اشــاره به افزایش تعداد نیروهای انســانی افزود: 720 
نیروی انسانی جدید شــامل پزشک و پرســتار، کارشناس 
تغذیه و کارشناســان بهداشــت محیط و حرفــه ای تحت 

آموزش قرار دارند و به سیستم اضافه می شوند.
وی همچنین افزود: هــر 2 هزار 
و500 نفــر یک مراقب ســالمت 

خواهد داشت.
 ويزيــت اول، برای تمام 

افراد خانوار رايگان است
خدیــوی بــا تاکیــد بــر اینکه 
ارائــه خدمــات طرح تحــول در 
ابتــدا نیازمند تشــکیل پرونده 
اســت،  ســالمت  الکترونیــک 
عنوان کــرد: ویزیــت اول، برای 
تمام افــراد خانوار رایگان اســت 
و افراد بر اســاس درصد ریسک، 
تحت معاینــات بیشــتری قرار 
 می گیرند. وی درخصوص هزینه 
مصرف شــده برای اجــرای این 
طرح تصریح کرد: بــرای ارائه این 
بستر از ســال 93 تاکنون حدود 
185 میلیــارد تومــان اعتبار از 
برنامــه تحول نظام ســالمت در 

استان هزینه شــده که 40 میلیارد برای ساخت و ساز مراکز 
در اصفهان و شــهرهای بزرگ و 12 میلیارد در روستاها بوده 
اســت. وی درخصوص مراکز و پایگاه های فعال در اصفهان 
گفت: 22مرکز در اصفهــان 1 و 29 مرکز در اصفهان 2 فعال 
است و تعداد  52 پایگاه ســالمت در اصفهان 1 و 54 پایگاه 

سالمت در اصفهان 2 راه اندازی شده است.
 اجرای موفقیت آمیز طــرح به همکاری و کمک 

مردم نیاز دارد
وی با اشــاره به موفقیت آمیز بــودن طرح در روســتاها و 
شــهرهای کم جمعیت عنوان کرد: در شــهرها مشکالتی 
مانند عدم ثبات پزشک و دسترسی وجود ندارد و این نوید را 

می دهد که این طرح با موفقیت تضمین شود.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی خبر داد:

 اجرای طرح تحول نظام سالمت در اصفهان 

 اين نظام با رويکرد 
سالمت محوری 

قبل از وقوع بیماری 
 و در مرحله بعد

 با غربالگری به موقع 
قبل از مزمن شدن 

 بیماری
  اجرا 

می شود 

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهــان از برگــزاری رژه خودروهای تجهیــزات ایمنی و 
دســتاوردهای نرم افزاری این ســازمان به مناسبت هفته 

ایمنی و آتش نشانی در خیابان چهارباغ عباسی خبر داد.
آتشپاد بهزاد بزرگزاد افزود: رژه خودروهای تجهیزات ایمنی 
و دستاوردهای نرم افزاری ســازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شــهرداری اصفهان طی 3 روز از 5 تــا 7 مهرماه در 

خیابان چهارباغ عباسی برگزار می شود.
وی بــا تبریک فرارســیدن هفتــه ایمنی وآتش نشــانی 
اظهارکرد: هفته ایمنــی و آتش نشــانی از روز اول مهرماه 
 آغاز شــد که بــا غبارروبــی مزار شــهدا متبــرک و ویژه

 برنامه های این هفته کلید خورد.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان اظهارکرد: روز ســوم مهرماه همزمان با بازگشایی 
مدارس، با فراخوان سازمان مبنی بر روشن بودن چراغ های 
کلیه خودروهایی که در سطح شهر تردد می کنند، این نکته 
به رانندگان گوشزد شد که با بازگشایی مدارس شرایط تردد 
متفاوت شــده و نیاز اســت رانندگی با دقت بیشتری انجام 

شود.  
 وی اضافــه کــرد: طــی هماهنگی هــای انجام شــده با 
ایســتگاه های آتش نشانی سطح شــهر، در روز بازگشایی 
مدارس آتش نشانان در مدرســه ها حضور یافته و با تقدیم 
شاخه گل و بروشــورهای ایمنی به دانش آموزان، مباحث 

ایمنی برای پیشگیری از حوادث را آموزش دادند.
 بزرگــزاد در ادامه دیدار بــا نماینده ولی فقیه در اســتان و

 امــام جمعه اصفهان، دیــدار با حضرت آیــت ا... مظاهری 
رییس حوزه علمیه اصفهان و همچنین برگزاری نشســت 
خبری با اصحاب رســانه را از دیگر برنامه های هفته ایمنی 
و آتش نشانی در اصفهان برشــمرد و اظهارکرد: از روز اول تا 
7 مهرماه بازدید از کلیه ایستگاه های آتش نشانی برای عموم 
شهروندان در نظر گرفته شده تا به ســواالت احتمالی آنها 
پاسخ داده شود و شهروندان نیز با شرایط کاری آتش نشانان 

بیشتر آشنا شوند. 

مديرعامل سازمان آتش نشانی اصفهان خبرداد:

رژه خودروهای آتش نشانی 
در چهارباغ عباسی

خبر

مدیر عامل سازمان پایانه های مســافربری شهرداری اصفهان 
از جابه جایي 3 میلیون و 700 هزار مســافر از پایانه هاي شهر 

اصفهان در تابستان امسال خبرداد.
محمدرضا آقابابا گلیان اظهارکرد: در تابســتان امســال حدود 
3 میلیــون و 700 هزار مســافر از طریق پایانه هــاي پنج گانه 

شهرداري اصفهان جابه جا شده اند.
وي افزود: همچنین در این بازه زمانی 246 هزار و 483سرویس 
 اعــم از اتوبــوس و میني بــوس به مســافران شــهر اصفهان 

خدمات رساني کرده اند.
مدیرعامل ســازمان پایانه هاي مسافربري شــهرداري اصفهان 
با اشــاره به آغاز ســال تحصیلي تصریح کرد: پایانه هاي شــهر 
اصفهان براي رفاه حال مســافران بخصوص دانشــجویان آماده 

خدمات رساني است.
آقاباباگلیان تصریــح کرد: زیباســازي پایانه ها بــا گل آرایی، 
زیرسازي و ساماندهي ورودي و خروجي ها، توسعه فضاي سبز، 
رنگ آمیزي جداول و دیواره ها، تعویض و به روز رساني مبلمان 
شهري، نورپردازی شــبانه پایانه ها و نصب گلدان های سنگی 
با اســتفاده از هنرهای اصیل ایرانی اصفهانی، تعمیر و بازسازی 
سرویس های بهداشتی، شروع نصب سنگ دیواره ای سالن های 
انتظــار در پایانه کاوه ، نصب ســر در پایانه کاوه با هنر کاشــی 
معرق وسفال و تکمیل بازســازی هتل های کاوه و صفه از جمله 

اقدامات انجام شده در پایانه هاست.
وی با تاکید بر نظافت و پاکیزگي پایانه هــا ادامه داد: به منظور 
سالمتي مسافران و دانشــجویان بر اساس دستور العمل به تمام 
سرپرستان پایانه ها ابالغ شــده که طبق روال همیشگي نظارت 
دقیق و مســتمر بر تاریخ اقالم غذایي که در پایانه ها به فروش 

مي رسد، داشته باشند.
مدیرعامل سازمان پایانه های مســافر بری شهرداری اصفهان 
گفت: با توجه به تاکیدات شــهردار اصفهان بازسازی و بهسازی 
پارک سوارهای درون شــهری شــهرداری اصفهان در دستور 
کار ســازمان پایانه ها قرار گرفت و هم اکنــون در حال طراحی 

و اجراست.

شــهردار اصفهان در حاشــیه بازدید از روند بازســازي سینما 
خانواده و ساخت کافه ســینما ســاحل اظهار داشت: گفتمان 
جدید شــهرداري اصفهان بدین گونه تعریف شــده که در کنار 
جدیت در امور عمراني و ســخت افزاري برای توســعه شــهر، 
نیم نگاهي نیز به فرهنگ و هنر داشــته باشیم و این وعده اي بود 

که از ابتدا به مردم داده بودیم.
 مهــدی  جمالی نژاد با بیــان اینکــه اصفهان به هنر شــناخته 
شده است، تصریح کرد: نگاه نو و جدید به هنر و هنرمند به نوعي 
زمینه را براي ارتقای جایگاه هنر در اســتان فراهم مي کند و از 
ســوي دیگر با حمایت هایي که شــهرداري از جمله در ساخت 
و بازســازي ســینماها و مکان هاي هنري انجــام مي  دهد در 

رونق بخشي و ایجاد شادي در شهر نیز دخیل خواهد بود.
وي با بیان اینکه شهرداری اصفهان بسترهای الزم برای شادابی 
و نشاط در حوزه هنر را فراهم مي ســازد، گفت: بازسازی و رونق 
ســینماها می تواند بار دیگر شادابی را در شــهر زنده سازد چرا 
 که نام این شــهر کهن از گذشــته ها با تئاتر طنــز گره خورده

 است. 
جمالی نــژاد افــزود: شــهرداری اصفهــان در عرصــه رونق 
ســینماها به حوزه هنری و ارشــاد کمک می کند و امیدواریم 
 پوســت اندازی در حــوزه ســینماهای اصفهــان را شــاهد

 باشیم.
وي در خصوص بودجه هاي اختصاص یافته به بازسازي سینماها 
بیان کرد: به طور کلــی یک میلیارد تومــان هزینه برای کمک 
به بازسازی سینماها توسط شــهرداری در نظر گرفته شده که 
نیمي از آن برای بازسازی سینما خانواده در سال جاری و 500 

میلیون تومان دیگر نیز برای بازسازی سینما ساحل خواهد بود.
بازسازي سالن هاي سینما گامي در راستای رونق مجدد 

محور چهارباغ
رییس کمیسیون فرهنگی شورای شــهر اصفهان نیز در جریان 
بازدید از روند بازسازي سینما خانواده اظهار داشت: در راستاي 
توسعه زیرســاخت هاي فرهنگي و هنري شهر توسط شهرداري 
و شوراي اسالمي شهر اصفهان تالش هاي بسیاري انجام گرفته 
که از آن جمله مي توان به بازســازي ســینماها و ساخت سالن 

تئاتر اشاره کرد.
اصغر آذربایجاني با اشــاره به پیاده راه شــدن خیابان چهارباغ 
تصریح کرد: بازسازي سالن هاي ســینما، بخشي از امور مربوط 
به رونق بخشــي چهارباغ است که با بازســازي سینما فلسطین 
و در ادامه بازسازي سینما چهارباغ و ســاحل، این روند تکمیل 
مي شود و بار دیگر خیابان چهارباغ همچون گذشته محور اصلي 

گردشگري شهر مي شود.

مدیرعامل سازمان زیباســازی شهرداری اصفهان گفت: حرکت 
نمادین اعزام نوجوانــان و جوانان رزمنده بــه جبهه به صورت 

نمادین در شهر اجرا می شود.
 مهدی بقایی با اشــاره به اینکــه حدود 50 نفــر از نوجوانان و 
جوانان با لباس جبهــه در این کاروان حضور دارنــد، افزود: در 
این حرکت نمادین 4 اتوبوس و 2 خــودروی تویوتا به یاد دوران 

جنگ تحمیلی آغشته به ِگل شده وجود دارد.
مدیرعامل سازمان زیباسازی شــهرداری اصفهان عنوان کرد: تا 
پایان هفته دفاع مقدس حرکت نمادین اعزام نوجوانان و جوانان 

رزمنده به جبهه در نقاط مختلف شهر اجرا می شود.

مدير عامل سازمان پايانه های مسافربری شهرداری خبرداد:

جابه جايی بیش از 3 میلیون 
مسافر  درتابستان امسال

شهردار اصفهان مطرح کرد:

سالن های  سینما با حمايت 
شهرداری بازسازی می شود

مديرعامل سازمان زيباسازی شهرداری اصفهان خبر داد:

حرکت نمادين اعزام نوجوانان 
و جوانان رزمنده به جبهه

مدیر حوادث و فوریت های پزشــکی اســتان اصفهان اظهار کرد: به مناســبت 
گرامیداشــت هفته دفاع مقدس،پایگاه فوریت های پزشکی شهرک امیر حمزه 
در محل بیمارســتان حضرت زینب )س( راه اندازی شــد. دکتر غفور راســتین 
افزود: این پایگاه که چهل و یکمین پایگاه شــهری اورژانس پیش بیمارســتانی 
در شهرستان اصفهان اســت، باهدف دسترســی ســریع تر بر بالین بیماران و 
مصدومان حوادث و افزایش رضایتمندی شــهروندان راه اندازی شده است. وی 
با بیان اینکه  فضای فیزیکی پایگاه در این بیمارستان قرار دارد، تصریح کرد: این 
پایگاه با به کارگیری 6 نفر ازکارکنان تخصصی فوریت های پزشکی، یک دستگاه 
آمبوالنس و تمامی تجهیزات تخصصی موردنیاز با اعتباری بالغ بر 3 میلیارد ریال 

از محل اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شده است.

شهرداری اصفهان در ایام ســوگواری اباعبدا... الحسین )ع( بیشترین خدمات را 
به هیئت های مذهبی ارائه می کند. شهرداری در بخش های مختلفی همچون 
خدمات فرهنگی، تبلیغات شهری، پسماند، بازیافت، ایمنی و... به عزاداران محرم 
خدمات ارائه می دهــد . 1500 هیئت مذهبی  از شناســنامه حقوقی برخوردار 
هســتند، 250 هیئت مذهبی مختص بانوان و 1250 هیئت ویژه برادران برای 
عزاداری اباعبدا... الحسین در شهر برپاســت .  شهرداری در حوزه فرهنگی برای 
کمک به هیئــات مذهبی،  طرح قافله عشــق را در مناطق 15 گانه شــهرداری 
اصفهان اجرا می کند.کتیبه های مذهبی با عنوان » این انصار الحسین)ع(، یاران 
امام حسین )ع( کجایید«، در اختیار هیئت های مذهبی قرار داده می شود تا آنان 

کتیبه ها را به شهروندان برای نصب درب منازل خود اهدا کنند.

با حمايت شهرداری از هیئت های مذهبی در ماه محرم؛بهره برداری از چهل و يکمین پايگاه فوريت های پزشکی اصفهان

طرح قافله عشق در اصفهان اجرا می شود

وضعیت اسناد حریم امامزادگان وبقاع متبرکه اصفهان 
واقع دراراضی ملی استان، تعیین تکلیف می شود.

مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری اســتان اصفهان 
درجلســه کارگروه اســتانی تکلیف اراضی اختالف 
میــان اصنــاف ومنابع طبیعــی گفت: درراســتای 
اجرایــی کــردن دســتورالعمل هــا وتوافــق های 
مشــترک ســازمانی ،مســاحت حریم آن دســته از 
امامــزادگان و بقــاع متبرکه که درمحــدوده اراضی 
ملی اســتان واقع شــده اند براســاس درخواســت 
اداره کل اوقــاف وتاییــد کارگروه اســتانی، تعیین 
 واســناد مالکیت آنها به نــام اداره کل اوقاف تثبیت 

می شود.  
محمد حســین شــاملی افزود : ازتعداد 39 امامزاده 
وبقاع متبرکه واقع دراستان اصفهان، تاکنون وضعیت 
حریم تعداد 22 امامزاده درکارگروه مشــترک استانی 
 بررسی و تصمیمات الزم اتخاذ شده ومابقی نیز تا پایان

 آبان ماه تعیین تکلیف  خواهد شد.
وی با اشاره به سطوح اراضی اختالف فی ما بین اوقاف 
ومنابع طبیعی افزود: حدود 12هزار هکتار از  اراضی، 
مورد ادعای اوقاف بــوده که میزان حــدود پنج هزار 

هکتار آن تا کنون تعیین تکلیف شده است.

مدیرمنطقه 4 شهرداری اصفهان گفت: سامانه 137 عالوه 
برایجاد پل ارتباطی بین شهروندان و مدیران شهری باعث 
می شود تا مدیران شــهری برای رفع مشکالت شهروندان 

تالش خود را انجام دهند.
محمد هویدا با حضور در مرکــز اداره ارتباط مردمی 137 
پاسخگوی شهروندان این منطقه شد و اظهار کرد: سامانه 
137 فرصتی برای تقویت مشارکت شهروندان و زمینه ای 
برای بررسی مشــکالت مردم اســت. وی افزود: با توجه به 
رشد جوامع بشری و پیشــرفت ارتباطات و اطالعات، نیاز 
به مدیریت خاصی است تا بتوان از ســرمایه های انسانی و 
اجتماعی بهره کافی را برد. هویدا عنــوان کرد: راه اندازی 
این سامانه در راســتای ارائه هر چه بیشتر خدمات شهری 
به شــهروندان بوده، از این رو تالش خواهیم کرد که هیچ 
کدام از انتقادات، مسائل، مشکالت و پیشنهادات مردم در 
 رابطه با حوزه مدیریت شــهری بدون پاسخ باقی نماند. وی

 ادامه داد: سامانه 137 در راستای برقراري ارتباط دوسویه 
و لــزوم هماهنگي هــاي الزم مبنــي بر تحقــق اهداف و 
ماموریت هاي محوله براي دســتیابي به مدیریت یکپارچه 
شهري با رویکردهاي مناسب برای ارائه راهکارهاي بهینه 
 در رفع موانع و مشــکالت مطروحه از ســوي شــهروندان

 راه اندازی شده است.

وضعیت حريم امامزادگان 
تعیین تکلیف می شود

سامانه 137 زمینه ای برای 
بررسی مشکالت شهروندان 

شهرداریانرژیمنابع طبیعی

قطع گاز مشترکان، بدون 
علت انجام نمی شود

برگزاری نمايشگاه »حريم امن« 
در باغ موزه دفاع مقدس 

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان با تاکیــد بر اینکه 
همگان باید از گاز طبیعی به عنوان یک ثروت ملی استفاده 
نمایند، تصریح کــرد: تقاضا داریم تمامــی مردم در مصرف 
این انرژی ارزشــمند نهایت صرفه جویی را داشته باشند و 
مسئوالن شهرســتان ها در آگاهی بخشی و فرهنگ سازی 

این مهم، نقش موثری می توانند داشته باشند.
ســید مصطفی علوی همچنین با اشــاره به اینکه گاز بهای 
مصرفی بر اســاس مصوبات قانونی محاسبه می شود، افزود: 
در مقابــل خدماتی که شــرکت ارائه می کنــد و موظف به 
اســتمرار تامین گاز در تمامی روزهای ســال اســت، همه 
 مشــترکان، موظف به پرداخت گاز بهای مصرفی هســتند 
چرا که توسعه گازرسانی، آبادانی شهرستان و ایجاد آسایش 
برای شــهروندان قطعا از طریق پرداخت بــه موقع گاز بها 

محقق خواهد شد.
وی همچنین خاطر نشــان کرد: قطع گاز مشترکان، بدون 
علت انجام نمی شــود و قطعا بعد از چندین بدهی و اعالم به 
آنها و در صورت عدم پرداخت قبــوض و با اخطار قبلی قطع 

گاز صورت خواهد گرفت.
 علوی ابراز امیدواری کرد: مــردم با پرداخت به موقع گاز بها،

 نه تنها زمینه بهره برداری مســتمر از گاز را فراهم می کنند 
بلکه با این کار هرگز با  قطعی گاز نیز مواجه نخواهند شد.

مدیر فرهنگــی اجتماعی ســازمان بســیج جامعه 
 زنان استان اصفهان با اشــاره به هفته دفاع مقدس و 
برنامه های بسیج جامعه زنان در این هفته به برگزاری 
نمایشگاه »حریم امن« در باغ موزه دفاع مقدس اشاره 
و اظهار کرد: این نمایشــگاه در باغ موزه دفاع مقدس 

جنب باغ غدیر اصفهان و به مدت یک هفته برپاست.
فاطمه صالحی با بیان اینکه محتوای این نمایشــگاه 
عفاف، حجاب و انتظار اســت افزود: این نمایشــگاه 
در ادامه برنامه های مدافعان حریــم خانواده برگزار 
می شــود و هدف از برگزاری آن در هفته دفاع مقدس 
این نکته است که ما نیز باید همانند رزمندگان هشت 
سال دفاع مقدس که از حریم خانواده خود و دیگران 

دفاع کردند، از این حریم امن دفاع کنیم.
وی عنوان کرد: این نمایشــگاه بــا محتوای حجاب و 
قرآن، حجاب و زندگی و ... دایر شــده و بازدید از آن 

برای عموم مردم آزاد است.
صالحی ادامه داد: در نمایشــگاه مذکــور تصاویری 
از تالش چند ســاله یکی از عکاســان اصفهانی به نام 
حســینی زاده که عضــو مجموعه هنــری تبلیغاتی 
شمس نهان هستند، پیرامون موضوع حجاب و عفاف 

به نمایش در می آید.

خبر

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 1967    | September  26  ,2016 |  16Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPERE-MAIL Mosavar.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



دفاع مقدس

چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

مواد الزم:
7 گرم پودر ژالتین یا دو ورق 
ژالتین،یک و یک دوم فنجان 
شیر،4 فنجان خامه سنگین، 
شــکر،1تا2  پیمانه  نصــف 
قاشــق چای خوری عصاره 
وانیل،تــوت فرنگــی تازه به 

تعداد دلخواه برای تزیین
طرز تهیه:

 در یک کاسه متوسط نصف 
شــیر و ژالتیــن را مخلوط 

می کنیم و هم می زنیم.
   در یک ظرف شــیر جوش متوســط، نصف دیگر شــیر و خامه وشــکر را مخلوط 
می کنیم و روی شــعله حرارت متوســط قرار داده و هم می زنیم تــا زمانی که گرم 

شود)نباید بجوشد(، سپس از روی حرارت بر می داریم.
دو مخلوط شیر و ژالتین و شیر و خامه را با هم ترکیب و عصاره وانیل را اضافه کرده 

و هم می زنیم.
  مخلــوط را در ظــرف مورد نظــر ریخته و بــه مدت 4 ســاعت در یخچــال قرار 

می دهیم.
 بعد از گذشت 4 ســاعت مخلوط را از یخچال بیرون می آوریم و با میوه تازه تزیین 

می کنیم.

کتاب »جا مانده« مجموعه خاطرات رزمنده بســیجی »سید مجتبی 
 هاشــمی« اســت که به شــیوه ای روان و دلنشین به رشــته تحریر 

درآمده است.
»ســید مجتبی هاشــمی« در کتاب حاضر به عنوان یکــی از معدود 
بازماندگان شــهدای شــیمیایی  والفجر 10، از خاطراتش در  دوران 

شکوهمند عشق و ایثار دفاع مقدس می گوید.
این خاطرات مربوط اســت به روزهای در انتظــار عملیات ، زمانی که 
رزمندگان در مناطق مختلف پراکنده بودند تا شــب عملیات فرا رسد 
و انجام وظیفه کنند. روزهایی که این پرســتوهای پرکشیده، راه های 
مقدماتی سیر وســلوک و عرفان را با تهذیب  و شــب زنده داری خود 

طی نموده وپس از مدتی  هم نشینی با جامانده ها پرکشیدند.
در قسمتی از کتاب حاضر می خوانیم :

»چند لشــکری که مامور اجــرای عملیــات بودند نیروهایشــان را 
در مقرهــای مختلفی در شــهر فاو مســتقر کرده بودنــد. گردان ما 
)سیدالشــهدا(نیز در آن سرمای زمستان با کمپرســی و مایلر  شبانه 
به آنجا اعزام شــد. وقتی رســیدیم نزدیک اذان صبح بود،بنابراین در 
ســاختمان پاســاژ نیمه خرابی که نزدیک مســجد فاو بود مســتقر 
شــدیم...... پس از آن به محله ســابق و بافت قدیمی شــهر رفتیم ، 
صحنه های غریبی بود. هنوز می شد صدای بازی بچه ها را از کوچه ها 
شنید. هنوز درهای باز و نیمه سوخته آن محله  شیعه نشین ، نشان  از 
میهمان نوازی مردم ضعیف و جنوبی داشــت. بوی نم و خاک ، خشت 
و گل ، عطر خاصی به فضا داده بود که آرامشی  غریب و دلتنگ کننده 
به ما می داد... .« گفتنی است کتاب »جا مانده« نوشته »سید مجتبی 

هاشمی« را انتشارات عماد فردا و در قطع رقعی منتشر کرده است. 

رژیم های غذایی که هرگز نباید امتحان کنید)3(طرز تهیه دسر پاناکوتا

جامانده 

جنگ بــا همه خشــونتش مثل هــر موقعیت 
دیگری بــرای خــودش طنز داشــت.گاهی 
ناخواســته و بــه طــور اتفاقــی جریانی رخ 
می داد،گاهی نیــز افرادی بــرای دادن روحیه 
نشاط به رزمندگان به خلق طنز می پرداختند. 
خاطراتی کــه خواهید خوانــد در متن جنگ 
 اتفــاق افتــاده  و خواندنــش خالــی از لطف

 نیست.
خر و پف شهید!

صحبت از شهادت و جدایی بود و اینکه بعضی 
جنازه ها زیر آتش می مانند و یا به نحوی شهید  

می شوند که قابل شناسایی نیستند. 
هر کس از خود نشــانه ای می داد تا شناســایی 
جنازه ممکن باشــد. یکی می گفت: »دســت 
راســت من این انگشــتری اســت.«دیگری 
می گفــت: »مــن تســبیحم را دور گردنــم 
می اندازم.«نشانه ای که یکی از بچه ها داد برای 

ما بسیار جالب بود. 
او می گفت: »من در خــواب خر و پف  می کنم، 
پس اگر شهیدی را دیدید که خر و پف می کند، 

شک نکنید که خودم هستم!«
مرخصی

خدا نکند کســی ولو از ســر ناچاری و اضطرار 
دو مرتبه پشت ســر هم مرخصی می رفت. مگر 
بچه ها ولش می کردند. وقتی پایش می رسید 
به گردان، هر کسی چیزی بارش می کرد.مثال 
از او ســوال می کردند: »فالنی پیدات نیســت 
کجایی؟«دیگری به طعنه جــواب می داد: »تو 
خط تهران - اندیمشــک کار می کنه« و گاهی 

هم می گفتند: »مرخصی آمدی جبهه؟«
حاج صادق

بعد از عملیــات بود. حــاج صــادق آهنگران 
 آمده بــود پیش رزمندگان برای مراســم دعا و 
نوحه خوانی. برنامه که تمام شــد مثل همیشه 
 بچه ها هجوم بردند که او را ببوسند و حرفی با او

 بزنند.
حاج صادق که ظاهرا عجله داشت و می خواست 
جای دیگری برود، حیلــه ای زد و گفت: »صبر 
کنید صبر کنید من یک ذکر را فراموش کردم 
بگویم، همه رو به قبله بنشــینند، سر به خاک 
بگذاریــد و این دعــا را پنج مرتبــه با اخالص 

بخوانید«.
همین کار را کردیم. پنج بار شد ده بار، پانزده بار 
اما خبری نشد که نشد. یکی یکی سر از سجده 

برداشتیم، دیدیم مرغ از قفس پریده!

مرخصی

لبخندک

دکتر: هر چه این بنده کمترین به دوســتان  ندا
عرض می کنم بابا جان سیگار بد است گوش شاه نوری

که نمی دهند هیچ، تــازه می روند حلقه دخان هم تاســیس 
می کنند و عکس سیگار به دست این و آن را هوا می کنند. خب 

این آقا، دکتر بود.
 دکتر واقعی نه از این الکی ها، یعنی ســر 25 ســالگی مدرک 
دکترایش را برای نصب در مطب داده بودند دســتش، ولی چه 
سود که آن قدر سیگار کشید و دلستر استوایی خورد که در 57 

سالگی مرد!
دارم درباره سوکراتس براسیلیرو سامپایو د سوزا ویرا د اولیویر 
صحبت می کنم که ســعدی درباره  قد 193 سانتی و موهای 
فرفری اش قبال سروده است: یا رب آن قدست یا سرو چمن ؟ بر 

سمن کس دید جعد مشکبار؟ 
حاال ســعدی دیگر از تکنیک و قلم و طبع ضد استبدادی دکتر 
خبر نداشت وگرنه یک دفتر گلســتان را )یحتمل با عنوان در 

مذمت دخان( شش دانگ به نام سوکراتس می زد. 
کنده: روژه میال، کند نبود یک جاهایی خیلی هم تند بود مثال 
موقع شوت زدن به دروازه هیگوییتا در جام جهانی 90. مشکل 
میال این بود که مثــل موبایل های یــازده دو صفر نوکیا مرگ 
نداشت البته خدا سایه اش را حاال حاالها باالی سر خانواده اش 
حفظ کند اما آدم سالم در 42 سالگی جام جهانی نمی رود چه 

برسد به اینکه گل هم بزند!
 سال 94 سر بازی با فرانسه همه توی استادیوم شاهد بودند که 

یک توده دود زا وارد زمین شد. پرسیدند این چیست؟
 جواب آمد که این روژه میالست که دارد دود می کند تا نشان 

دهد که دود از کنده بلند می شود!
دود کردن تنها افکت تصویــری روژه نبود. بــرای میال پرچم 
کرنر حکم همان درخت مشــهور فیلم های هندی را داشــت 
 کــه بعــد از گل زدن می رفــت و کنــارش حــرکات موزون 

انجام می داد. 
ایــن آخری ها مــا فکر مــی کردیم دیگــر حداقــل پرچم را 
ول مــی کند امــا روژه نشــان داد تــا روزی کــه آمیتاباچان  
 بتوانــد دور درخــت بچرخــد، روژه هــم دور پرچــم خواهد 

چرخید!

نوستالژیکاتور 

فوتبالیست ها

 در این مطلب روش های باور نکردنی برای کاهــش وزن را که هرگز نباید امتحان 
کنید به همراه توضیحاتی مفید جمع آوری کرده ایم .

رژیم غذایی با سرکه سیب
برخی افراد می گویند که خوردن کمی ســرکه قبل از غذا به جلوگیری از اشتها و 

سوزاندن چربی کمک می کند، اما اثباتی قطعی بر این ادعا وجود ندارد. 
این روش عمدتا بی ضرر اســت، اما می تواند موجب عدم فعالیت انسولین و برخی 
از داروهای فشار خون شود. به عالوه، مواد اسیدی می توانند برای گلوی شما مضر 

باشند.
رژیم غذایی سیگار

در سال 1920، کارخانه تولید ســیگار Lucky Strike به مردم آمریکا گفت »به 
جای خوردن شــیرینی جات به دنبال سیگار باشــید« ! بله، مردم واقعا همین کار 
 را کردند، فروش ســیگار اوج گرفت و این تصور که سیگار کشــیدن از پرخوری یا 
ریزه خوری جلوگیری می کند از اینجا شروع شده اســت. اینکه این تصور صحت 
دارد یا نه مشخص نیســت.آنچه روشن است این است که ســیگار کشیدن دلیل 

اصلی مرگ قابل پیشگیری است.
روش بلعیدن کرم کدو

چطور تهدیدی برای سالمتی می تواند روشی برای کاهش وزن باشد؟! بله، افرادی 
هســتند که به منظور کاهش وزن نوعی کرم را می بلعند. ایــن کرم بالغ می تواند 
تا 30 ســال در بدن شــما زندگی کند. این نوع کرم با تغذیه از غذاهایی که شــما 
می خورید زنده می ماند. تخم های آن می تواند موجب کیســت و عفونت شــود و 

دیگر هیچ!

کشکول جدول )شماره 1967(

زن روس سیب زمینی 2 کیلوگرمی 
برداشت کرد! 

نوبل حماقت امسال
 به چه کسی رسید؟ 

پسری که می خواهد
 شبیه بکهام شود 

روزنامه »اوسلسکایا گارادسکایا« با چاپ این خبر می نویسد که یک 
زن روسی به نام »نادژدا دمیدوا« ساکن استان ایرکوتسک موفق شد 

یک سیب زمینی با وزنی بیش از 2 کیلوگرم برداشت کند.
  پرتال اینترنتــی این روزنامه در مصاحبه با خانــم دمیدوا، به نقل از 
او می نویســد:» به محــض اینکه این ســیب زمینی غــول پیکر را 
برداشــت کردیم، بالفاصله خنده مــان گرفــت. اول از همه اینکه 
این ســیب زمینی بســیار بــزرگ اســت و وزن آن 2/2 کیلوگرم 
اســت. ثانیا شــکل این ســیب زمینی که پرورش داده ایم، بسیار 
جالب اســت و می توان بــا چرخاندن، بســته به قوه تخیــل آن را 
به اشــکال مختلفی تشــبیه کرد. . من اکنون 55 ســال سن دارم 
 و از دوران کودکــی در پروســه برداشــت ســیب زمینــی حضور 
داشته ام اما هرگز در زندگی خود ریشه ای بدین بزرگی از زیر خاک 

بیرون نکشیده ام.«

توماس توایتــس ملقب به »مرد بــزی«، روز جمعه در مراســمی در 
دانشــگاه هاروارد در شــهر کمبریج آمریکا، جایزه بزرگ »ایگ نوبل« 
ویژه کارهــای نامتعارف را از آن خود کرد.  توماس یک مرد انگلیســی 
اســت که 3 روز را در میان بزها در مزرعه ای در کوه های آلپ ســپری 
کرد تا نحوه زندگی آنها را بررســی کند؛ وی اندامی مصنوعی طراحی 
کرد تا به او امکان راه رفتن بر روی چهاردســت و پــا را بدهد.توایتس 
می گوید که سه روز از زندگی بشــری فاصله گرفت و به جهان بزها پا 
گذاشــت و این تجربه ســه روزه خود را در کتابی به نام »مرد بزی« به 
رشته تحریر درآورد.مارک آبراهامز، رییس کمیته اعطای جوایز گفت: 
جوایز به اقدام های غیرعادی و نامتعارف تعلق می گیرد، بهترین اقدام 
یا بدترین آن مدنظر قــرار نمی گیرد. یادآور می شــود که جایزه نوبل 
حماقت ساالنه به عجیب ترین دســتاوردها و اختراعات اهدا می شود، 

دستاوردهایی که گاهی اوقات بیهوده به نظر می آیند.

جوان 19 ســاله ای طی چند عمل جراحی تالش کــرد چهره خود را به 
دیوید بکهام نزدیک کند.

جک جانسون، جوان 19 ساله ای اســت که فکر می کند با چندین عمل 
جراحی شبیه دیوید بکهام، بازیکن فوتبال منچستر یونایتد شده است. 
وی که تا کنــون 20000 پوند صرف جراحی هــای زیبایی کرده، بیکار 
است و فقط ســاالنه مبلغ 15000 پوند به عنوان ســود بانکی دریافت 
می کند. این جوان اهل ناتینگهام انگلستان است و در سال 2008 بکهام 
را از نزدیک دیده و به یکی از طرفداران پروپاقرص وی تبدیل شده است. 
او می گوید دوســت دارد شبیه بکهام شــود چون هیچ کس در این دنیا 
پیدا نمی شود که بگوید بکهام زشت اســت. وی که هر ماه مبالغ زیادی 
صرف برنزه کردن پوســت، روکش دندان ها و بوتاکس می کند می گوید 
جراحی های زیبایی روی صورتش هنوز تمام نشــده و چند مرحله دیگر 

باقی مانده است.

 افقی:
1- همبستگی،  از آثار تاریخی شیراز

2- سخنان بیهوده و باطل ، شهری در استان خراسان
3- پرنده، قصر و عمارت عالی، فراخ دستی، دودمان

4- ترکیب اکسیژن و هیدروژن، پیمانه مایعات، بام دنیا، کلمه 
تصدیق

5- نصیب و قسمت، قانون چنگیزی، آگاهی
6- خوشحال نیست، از اجسام هندسی، ته نشین شونده

7- یکدفعه، انعکاس، از ویتامین ها
8- ضایع و باطل، صدا، گندم سوده، وسیله درو

9- خم پارچه، درهم و برهم، دارایی
10- خوراکی از شیر و نشاسته، یار قدیمی آفتابه، قرارداد

11- کوتاه، دربند است، متاع و کاال
12- موی بلند زنانه، پول فلزی، شالوده، شهر تاریخی

13- روز سپری شده، ساز ایرانی، قوای نظامی، بانو
14- از نیروهای سه گانه، تنوع و گوناگونی

15- علیک الروح، به پایان رسیده
عمودی:

1- گوشزد کردن، شاهکار معروف الکساندر دوما
2- کرسی سخنرانی، ثروت و مال

3- گرم و سوزان، مسافر امکنه مقدسه، پرستار،تصدیق 
روسی

4- حرف تاسف، باجه بلیت فروشی سینما، نام میدان 
بازی  اسکی، قطار

5- مرکز بنگالدش، سقف فرو ریخته، فراغت

6- حاصل و فرآورده، چاهی در جهنم، ساحل دریا
7- آب ورزی، محل ورزشی، حرف گزینش

8- آب دیده، از ستارگان، الفت، ناامید
9- طرف و جهت، سلطان دوپای جنگل، همدم

10- کج و خمیده، واحد طول، پیک بهار
11- دهکده، شیرخام خورده، نوشنده

12- پسوند شباهت، شادی و سرور، برآمدگی پوست، 
رودی در اروپا

13- بخیه درشــت، آفت، واحد پــول آمریکا، قصد و 
آهنگ

14- سرزمین اسکیموها، تازه سبز شده
15- از گل های شیپوری، باالترین رنگ.

تصاویر روز

جشنواره بین المللی نورپردازی در مسکو پایتخت روسیه تمرین نظامی نیروهای پلیس چین
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امام علی )علیه السالم(: 
اى مردم! خود به ادب ]و تربيت[ كردن نفستان بپردازيد و آن 

را از ولع عادت هايش باز داريد.
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