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W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R
حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در 
اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست های 
کلــی »انتخابــات« را که پس از مشــورت بــا مجمع 

تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، ابالغ کردند. 
متن سیاســت های کلی انتخابات که به رؤسای قوای 

سه گانه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ...

حضرت آیت ا...خامنه ای سیاست های کلی انتخابات را ابالغ کردند؛

شفاف سازی منابع و هزینه های انتخاباتی
و اعمال نظارت دقیق برآن
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فوالد در افق 1404

مجتمع فوالد مبارکه، یکی از بزرگ تریــن مجتمع های صنعتی و 
قطب صنعتی ایران است که دارای ظرفیت تولید ساالنه میلیون ها 
تن انواع محصوالت فوالدی تخت، گرم و ســرد نوردیده، قلع اندود، 

گالوانیزه و رنگی است. در ادامه، گزیده ای از اخبار مربوط به ...

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان:

ذخیره آب سد زاینده رود
به 169 میلیون متر مکعب رسید

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، میزان کنونی آب 
ذخیره شده ســد زاینده رود را ۱69 میلیون متر مکعب اعالم کرد.  
هاشــم امینی که در جلسه ای با حضور بازنشســتگان این شرکت 

سخن می گفت، افزود: ظرفیت کلی ...

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خبر داد:

مشارکت اصفهانی ها در سرشماری کمترازحد انتظاربود

انتقاد مدیرکل راه و شهرسازی استان ازتحویل ندادن کارخانه ریسباف:

بهانه های بانک ملی
راه را برای سوداگران مسکن باز می کند
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خبر آخر

روز گذشــته و در پایان دربی اصفهان، این تیم فوتبــال ذوب آهن بود که با 
نمایشی برتر و در شرایطی که می توانســت با گل های بیشتر بازی را ترک 
کند، دومیــن برد خود را با مجتبی حســینی تجربه کرد. دومین شکســت 
متوالی سپاهان در لیگ با ویســی با گل های مرتضی تبریزی )46( و )78( 
رقم خورد. این در حالی بود که این بازیکن می توانســت در ثانیه های پایانی 
هت تریک کند. دو تیم در دقایق ابتدایی بازی ســریعی را دنبال می کردند 
و در همان چند دقیقه ابتدایی هــر دو تیم دو موقعیت نصــف و نیمه برای 
گلزنی ایجاد کردند. اما در ادامه حساســیت های این دیدار و ترس مربیان از 
باخت باعث شد تا محافظه کارانه کار را دنبال کنند. تیم ذوب آهن تا دقیقه 
2۰ بیشــتر توپ را در اختیار داشت و با ارســال از جناحین سعی در گلزنی 
داشت. این روند هم ادامه نداشت و ســپاهانی ها کمی جلوتر آمدند تا بازی 
در میانه میدان ادامه پیدا کند. دو تیم در دقایق میانی بازی بیشــتر اشتباه 
می کردند و تیمی بر تیم دیگر برتری نداشــت. در دقایــق پایانی نیمه دوم 
سپاهان کمی جلوتر آمد و روی شوت حاج صفی می توانست به گل برسد که 
رشید مظاهری با واکنش مناسب مانع از گلزنی سپاهان شد، تا بازی در نیمه 
اول با همین نتیجه به پایان برســد.  مرتضی تبریزی بازیکن جوان تیم ذوب 
آهن در این مسابقه در اکثر حمالت این تیم نقش بسزایی را ایفا کرد و روی 
تیزهوشــی و حضور به موقع، موفق شــد دو گل برای تیمش به ثمر برساند. 
البته در نمایش خوب امروز ذوب آهنی ها جری بنگستون هم نقش ویژه ای 
بر عهده داشت و به همراه تبریزی زوج خطرناکی را در خط حمله شکل داده 
بود. محرم نویدکیا که گفته می شــد در صدد خداحافظی از فوتبال در پایان 

این بازی است، با اصرار حاج صفی از تصمیم خود منصرف شد!

ـ سپاهان صفر؛  ذوب آهن 2 

خداحافظی محرم نیمه کاره ماند!
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پیشنهاد سردبیر: 
چرا ظریف به لوزان رفت؟

عکس روزیادداشت

بین الملل

رییس جمهوری آمریکا در نامه ای به کنگره به تشــریح 
حمله اخیر جنگنده های این کشور به سایت های راداری 
در خاک یمن پرداخت و متذکر شــد که واشنگتن آماده 
عملیات نظامی بیشــتر علیه این کشور اســت.به نقل از 
»روســیا الیوم«، »باراک اوباما« رییس جمهوری آمریکا، 
روز جمعه در نامه ای بــه کنگره این کشــور از آمادگی 
واشــنگتن برای انجام عملیات نظامی در یمن خبر داد 
و مدعی شــد این حمالت »برای دفاع از خود« ضروری 
است. اوباما حمله پنجشنبه گذشته هواپیماهای جنگی 
آمریکا به سه ســایت راداری در خاک یمن را »محدود« 
و »مناســب با ماهیت تهدیدی« عنوان کــرد که یکی از 
ناوشــکن های آمریکایی در نزدیکی ســواحل یمن در 

معرض آن قرار گرفته بود.

رییس جمهوری ترکیه تهدید کرده اســت در صورتی که 
ائتالف جهانــی ضدداعش با مشــارکت ارتش ترکیه در 
عملیات آزادسازی شــهر موصل عراق مخالفت کند، این 
کشور از یک طرح جایگزین اســتفاده می کند.به نقل از 
خبرگزاری فرانسه، تحوالت میدانی نشان می دهد حمله 
سراسری به شهر موصل به زودی آغاز می شود؛ نیروهای 
ائتالف بین المللی حمله هوایی به مواضع تروریست های 
داعش در اطراف موصل را تشدید کرده اند و ارتش عراق 
از محورهای شمالی و شرقی به ســمت این شهر در حال 
پیشروی است. اصرار ترکیه به مشــارکت در آزادسازی 
موصل با مخالفت شدید دولت مرکزی عراق مواجه شده 
است.»رجب طیب اردوغان«  روز جمعه در مراسمی که 
در »قونیه« برگزار شد، تاکید کرد که ارتش ترکیه تحت 
هر شــرایطی برای آزادســازی موصل وارد عمل خواهد 
شــد.این در حالی اســت که دولت عراق، ترکیه را جزو 
ائتالف بین المللی علیه داعش نمی داند. »حیدر العبادی« 
نخســت وزیر عراق می گویــد حضور نظامیــان ترکیه 
حاکمیت ملی عــراق را تهدید می کنــد. وزارت خارجه 
عراق نیز خواستار دخالت شــورای امنیت سازمان ملل 
برای خروج نظامیان ترکیه شــده است.اردوغان در ادامه 
تهدید کرد که اگر نیروهای ائتالف با مشــارکت نظامیان 
 ترکیه در حمله به موصل مخالفت کنند این کشــور یک 

»طرح جایگزین« را فعال خواهد کرد.

اوباما در نامه ای به کنگره : 

آمریکا آماده عملیات نظامی 
بیشتر در یمن است

اردوغان عراق را به 
»طرح جایگزین« تهدید کرد

متن سیاســت های کلی انتخابات که به رؤســای قوای ســه گانه 
و رییس مجمع تشــخیص مصلحت نظام ابالغ شده، به این شرح 

است:
بسم  ا... الرحمن الرحیم

۱ـ تعیین حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسالمی و شوراهای 
اســالمی بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه ای 
که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها 

فراهم گردد.
۲ـ برگزاری انتخابات مجلس شــورای اســالمی بــه صورت دو 

مرحله ای در صورت عدم کسب نصاب قانونی در مرحله اول.
۳ـ بهره مندی داوطلبــان در تبلیغات انتخاباتی با تقســیم برابر 
متناسب با امکانات در هر انتخابات حســب مورد از صدا و سیما و 

فضای مجازی و دیگر رسانه ها و امکانات دولتی و عمومی کشور.
۴ـ تعیین حدود و نوع هزینه ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، 
شفاف سازی منابع و هزینه های انتخاباتی داوطلبان و تشکل های 
سیاســی و اعالم به مراجع ذی صالح و اعمال نظارت دقیق بر آن و 

تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی.
۵ـ ممنوعیت هرگونه تخریب، تهدید، تطمیع، فریب و وعده های 
خارج از اختیارات قانونی و هرگونه اقــدام مغایر امنیت ملی نظیر 

تفرقه قومی و مذهبی در تبلیغات انتخاباتی.
۶ـ ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و 
تبلیغاتی توســط نامزدها و احزاب و برخورد به موقع دستگاه های 

ذی ربط.
۷ـ پیشــگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی و هرگونه اقدام مغایر 
قانون، منافع ملی، وحدت ملی و امنیت ملی و رســیدگی سریع و 
خارج از نوبت حســب مورد به آنها به ویژه جرایــم امنیتی، مالی و 

تبلیغاتی و اقدامات تخریبی ضد داوطلبان.
۸ـ  ارتقای سطح شناخت و آگاهی و آموزش های عمومی و ترویج 
هنجارهــای انتخاباتی و نهادینه کــردن آن در فرهنگ عمومی و 
تعیین قواعد و ضوابط رقابت سیاســی ســالم به منظور افزایش 
مشارکت و حضور آگاهانه و با نشاط مردم و کمک به انتخاب اصلح.

۹ـ  تعییــن چارچوب ها و قواعــد الزم برای فعالیــت قانونمند و 
مسئوالنه احزاب و تشکل های سیاسی و اشخاص حقیقی در عرصه 
انتخابات مبتنی بر اصول و مبانی نظام جمهوری اسالمی ایران به 
نحوی که رقابت های انتخاباتی منجر به افزایش مشارکت آگاهانه، 

اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود.
۱۰ـ ارتقای شایســته گزینیـ  همراه با زمینه سازی مناسبـ  در 
انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اســالمی ایران و دارای 

ویژگی هایی متناسب با جایگاه مربوط از طریق:
۱ـ۱۰ـ تعییــن دقیق معیارها و شــاخص ها و شــرایط عمومی 
و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساســی بــا تاکید بر 
کارآمدی علمی، جســمی و شایستگی متناسب با مسئولیت های 
مربوط و تعهد به اســالم، انقالب و نظام اســالمی و قانون اساسی 

به ویژه التزام به والیت فقیه و سالمت اخالقیـ  اقتصادی.

۲ـ۱۰ـ شناسایی اولیه توانایی و شایســتگی داوطلبان در مرحله 
ثبت نام به شیوه های مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات.

۳ـ۱۰ـ بررســی دقیق و احراز شرایط الزم برای صالحیت نامزدها 
با پیش بینی زمان کافی در چارچــوب قانون هر انتخابات از طریق 

استعالم از مراجع ذی صالح و پاسخگویی مسئوالنه و به موقع آنها.
۴ـ۱۰ـ اتخــاذ ترتیبات الزم برای به حداقل رســاندن ممنوعیت 

حضور داوطلبان شاغل.
۵ـ۱۰ـ تعریف و اعالم معیارها و شرایط الزم برای تشخیص رجل 
سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری 

توسط شورای نگهبان.
۱۱ـ نظارت شــورای نگهبان بر فرآیندها، ابعاد و مراحل انتخابات 
ریاســت جمهوری، مجلس شورای اســالمی و مجلس خبرگان 
رهبــری از جمله تأیید نهایــی صالحیت داوطلبان، رســیدگی 
به شــکایات و تأیید یا ابطال انتخابات به منظور تامین ســالمت 
انتخابات، جلب مشــارکت حداکثری و تامین حقوق داوطلبان و 

رأی دهندگان با:
۱ـ۱۱ـ تعییــن ســاز و کارهــای شــفاف، زمان بندی شــده و 
اطمینان بخش و فراهم کردن حضور داوطلبان یا نمایندگان آنها 

در تمام مراحل.
۲ـ۱۱ـ پاسخگویی مکتوب در خصوص دالیل ابطال انتخابات و رد 

صالحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان.
۱۲ـ بهره گیــری از فناوری هــای نوین در جهت حداکثرســازی 

شفافیت، سرعت و سالمت در اخذ و شمارش آرا و اعالم نتایج.
۱۳ـ تعیین ساز وکار الزم برای حســن اجرای وظایف نمایندگی، 
رعایت قســم نامه، جلوگیری از سوءاســتفاده مالی، اقتصادی و 
اخالقی و انجــام اقدامــات الزم در صورت زوال یا کشــف فقدان 

شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان.
۱۴ـ ثبات نسبی قوانین انتخابات در چارچوب سیاست های کلی 
و تغییر ندادن آن برای مدت معتنابه، مگر به ضرورت و با تصویب 
تغییرات با رأی حداقل دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسالمی.

۱۵ـ پاسداری از آزادی و ســالمت انتخابات و حق انتخاب آزادانه 
افراد و صیانت از آرای مردم بــه عنوان حق الناس در قانون گذاری، 
نظارت ، اجرا و نیز رعایت کامل بی طرفی از سوی مجریان و ناظران 

و برخورد موثر با خاطیان.
۱۶ـ ممنوعیــت ورود نیروهــای مســلح، قوای ســه گانه اعم از 
وزارتخانه ها و دســتگاه های تابعه آنها، دســتگاه های اطالعاتی و 
امنیتی، سازمان ها، نهادها و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی 
در دســته بندی های سیاســی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از 

داوطلبان.
۱۷ـ اجرای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسالمی، 
مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسالمی شهر و روستا توسط 
وزارت کشــور و زیرنظر هیأت اجرایی مرکزی انتخابات به ریاست 
وزیر کشور، که ترکیب این هیئت و وظایف آن و همچنین ترکیب 
و وظایف هیئت های اجرایی استانی و شهرستانی را قانون مشخص 

می کند.
۱۸ـ تنظیم تاریخ و همزمانی برگــزاری انتخابات های عمومی به 
گونه ای که فاصله برگزاری آنها حدود دو سال باشد و مراحل و ساز 

وکار اجرایی آن تا حد امکان یکسان و متحد صورت پذیرد.

پاسخگویی 
مکتوب در خصوص 

دالیل ابطال 
انتخابات و رد 

صالحیت داوطلبان 
در صورت 

درخواست آنان

حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست های کلی 
»انتخابات« را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، ابالغ کردند.

در حاشیه

غالمحســین دهقاني در ســخنراني خود در اجالس 
ساالنه کمیته خلع سالح و امنیت بین المللي مجمع 
عمومي این ســازمان در مورد عواقب بي ثبات کننده 
و زیانبار فروش و صدور مســتمر سالح هاي تهاجمي 
به عربســتان ســعودي و رژیم صهیونیستي و برخي 
دیگر از کشورهاي منطقه هشدار داد و ضمن تشریح 
خطرات برنامه سالح هاي هسته اي رژیم صهیونیستي  
بر ضرورت خلع ســالح هســته اي  تاکید نمود.سفیر 
کشورمان در ســازمان ملل، در خصوص حجم باالي 
فــروش تســلیحات تهاجمي پیشــرفته بــه برخي 
کشورهاي خاورمیانه گفت: ما عمیقا نگران عواقب بي 
ثبات کننده ورود و صدور مســتمر چنین تسلیحاتي 
به منطقه به ویژه به عربســتان سعودي و اسراییل که 
در حال تهاجــم و تجاوز علیه دیگر کشــورها و نقض 
تعهدات حقوق بین الملل بشردوستانه خود هستند، 
مي باشــیم.وي گفــت: خطرناک ترین تســلیحات 
در دســت خطرناک ترین رژیم در خاورمیانه اســت. 
رژیم صهیونیســتي مکررا مرتکب تجاوز، اشــغال و 
نسل کشي و اقدامات تروریســتي شده است و سالح 
هســته اي در دســتان چنین رژیمي خطرناک ترین 
تهدید علیه امنیت کشورهاي عضو NPT در منطقه 
خاورمیانه اســت. وي تاکید کرد اســراییل باید وادار 

شود به NPT بپیوندد.

 بسیج دانشجویی دانشگاه های الزهرا، مذاهب اسالمی، 
دانشکده پرســتاری و مامایی دانشگاه تهران و دانشکده 
علوم و معارف قرآن کریم در نامــه ای خطاب به رییس 
جمهور روحانی نســبت به حذف کارت سوخت هشدار 
دادند و آن را در تعارض شــدید با سیاست های اقتصاد 
مقاومتی دانستند.در متن این نامه  آمده است: همان طور 
که مســتحضرید با افزایش روز افــزون مصرف بنزین از 
دهه هفتاد و رســیدن به مصرف ۶/۷۳ میلیون لیتر در 
روز در ســال ۱۳۸۵ ؛ دولت وقت با همــکاری مجلس 
سهمیه بندی بنزین با سامانه هوشــمند کارت سوخت 
 را تصویب کرد که با تعبیر» کار شــجاعانه « از ســوی

 رهبر معظم انقالب همراه شــد.در ادامه این نامه آمده 
است: شکی نیست که به زودی افزایش مصرف بنزین که 
تاکنون به وسیله سهمیه بندی سوخت کنترل شده بود  
راشــاهد خواهیم بود و با این کار به دشمن فرصت تحت 
فشــار قراردادنمان را داده ایم و قطعا حامیان طرح تک 
نرخی شدن بنزین و حذف کارت سوخت، آب به آسیاب 
دشــمن می ریزند. در بخش دیگری از ایــن نامه آمده 
است: ما دانشجویان بسیجی از جناب عالی خواستاریم 
که با اقدام و عمل درست در راســتای اقتصاد مقاومتی 
حرکت کنید و به جــای پاک کردن صورت مســئله، با 
بررســی مجدد این طرح امکان فساد را در آن به حداقل 
رسانده و از این دستاورد انقالب به خوبی صیانت نمایید.

سفیر کشورمان در سازمان ملل متحد:

اسراییل باید وادار شود
 به NPT بپیوندد

بسیج ۴ دانشگاه خواستار شدند:

آقای روحانی! در حذف کارت 
سوخت تجدیدنظر کنید

حسین امیر عبداللهیان: 

سران عربستان
 باید محاکمه شوند

رییس مرکز اسناد انقالب اسالمی:

 اگر ارتش نبود خدا می داند
 چه برسر کشور  می آمد

دســتیار ویژه رییس مجلس در امور بین الملل، با بیان 
اینکه ســعودی ها با جنایت صنعا به دنبال نسل کشی 
در یمن هســتند، تاکید کرد: آنها بایــد در یک دادگاه 
بین المللی به عنوان جنایتکار جنگی محاکمه شــوند.

حسین امیرعبداللهیان با اشاره به حمله یکشنبه هفته 
گذشته رژیم آل سعود به یک مراسم در صنعا که منجر 
به شهادت و زخمی شدن بیش از ۹۰۰ نفر شد، اظهار 
داشت: سعودی ها با وجود آنکه فکر می کردند در کمتر 
از چند هفتــه در جنگ با یمن پیروز می شــوند، عمال 
به دلیل مقاومت انصارا... و متحدان آن بعد از گذشــت 
یک سال و نیم فهمیده اند که شرایط میدانی برای آنها 

بسیار سخت است. 
وی ادامــه داد: همــه تالش هــای سیاســی هم که 
ســعودی ها پشــت آن قرار داشــتند تا آنچه را که در 
میــدان جنگ بــه دســت نیاورده اند در پشــت میز 
مذاکره به دست بیاورند، با شکست مواجه شده است.

امیرعبداللهیان گفت: بــه نظر من بایــد عامالن این 
حادثه و مسئوالن عربستان ســعودی که در یک سال 
و نیم اخیر در کشــتار مردم بی گناه یمن به ویژه زنان 
و کودکان اقدام کرده اند و اخیرا نیز دســت به جنایت 
گســترده ای در صنعا زده اند و به نوعی نسل کشــی را 
دنبال می کننــد، در یــک دادگاه بین المللی به عنوان 

جنایتکار جنگی محاکمه شوند.

حجت االســالم روح ا... حســینیان رییس مرکز اسناد 
انقالب اســالمی در آیین رونمایی از ۵ عنــوان کتاب با 
موضوع دفاع مقدس گفت: آیا شــمر و یزید و ابن سعد 
می دانســتند که شــهادت امام حســین)ع( او را الهام 
بخش تشــیع و نســل های آزادی خواه می کند، آنها از 
حکمت خداوند غافــل بودند و این در حالی اســت که 
پذیرفتن تشــیع مقدمه ســازی برای برپایی حکومت 
عدالت مهدی)عج( اســت.وی ادامــه داد: آیا زمانی که 
بنیان گــذاران ارتش شاهنشــاهی بنیان ارتشــی برای 
حفظ تاج و تخت خود را گذاشتند فکر می کردند که این 
ارتش روزی تحت امر ســالله زهرا قرار گیرد. چه کسی 
باور می کند آن ارتش با آن اهداف روزی به دفاع از نظام 
اسالمی برخیزد.حسینیان  اظهار داشت: به گفته قرآن 
تاریخ هم مثل طبیعت هدفمند اســت. چه تمدن هایی 
که به خاطر ستم حاکمان فرو ریخت و از بین رفت. یکی 
از دیگر مصادیق حکمت خداونــد حمله آمریکا به عراق 
بود، که این حمله به برپایی یک حکومت شیعی در عراق 
منجر شد.حسینیان ادامه داد: حکمت خداوند همیشه 
هدفمند اســت، ارتش نیز یکی از اجزای هدفمند تاریخ 
است، همان ارتشــی که در زمان پهلوی شکل گرفت تا 
رو در روی روحانیت بایستد امروز فرمانده ای روحانی در 
رأس کار خود می بیند. اگــر ارتش نبود خدا می داند چه 

حوادثی برای کشور رخ می داد.

کافه سیاست

حضرت آیت ا...خامنه ای سیاست های کلی انتخابات را ابالغ کردند؛

شفاف سازی منابع و هزینه های 
انتخاباتی و اعمال نظارت دقیق برآن

یادداشت

دیدگاه

نگاهی به دستاوردهای سفر روحانی به جنوب شرق آسیا؛

لزوم گسترش روابط
حســن روحانی در کنفرانس خبری خود در  سلیمه کهتری
پایان سفرشــش روزه به جنوب شرق آسیا، 
گفت که »قرن بیســت ویکم به تعبیری قرن آسیاســت« و گســترش 
همکاری های آسیایی بســیار ضروری به نظر می رســد. خوشبختانه 
موقعیت اســتراتژیک و ژئوپلیتیکی ایران به صورتی است که می تواند 
روابطش را هم با شرق و هم با غرب گسترش دهد برای کشور ما با توجه 
به تجربه هایی که در دوران تحریم های ظالمانه و پیش از برجام داشته 
بهتر است، ارتباطات یک سویه نباشد و طرحی داشته باشیم که بتوانیم 
همزمان هم از ظرفیت های اروپا و هم از ظرفیت های آســیا اســتفاده 
کنیم و به طور موازی روابطمان را گسترش دهیم و حتی غیر از تعامالت 
اقتصادی می توانیم در حوزه فرهنگ و سیاست، ارتباطات مستمری با 

کشورهای جنوب شرقی آسیا داشته باشیم.
در همین راســتا بود که رییس جمهور برای شــرکت در اجالس سران 
مجمع گفت و گوی همکاری های آسیا عازم سفری رسمی به سه کشور 
ویتنام، مالزی و تایلند شد. ســی و چهار کشور آسیایی عضو این مجمع 
مهم هستند و ایران نیز ازسال دو هزار و چهار و حدود دوازده سال پیش 
به عضویت این مجمع در آمده است. این اجالس امسال نیز با هدف رشد 

و توسعه در قاره آسیا هشت تا ده اکتبر در بانکوک برگزار شد.
پیش از حضور در این مجمع، رییس جمهور در ســفری رســمی ابتدا 
در ویتنام مورد اســتقبال سران این کشــور قرار گرفت و پس از سفری 
دو روزه و امضــای تفاهم نامه هایی فی مابین دو کشــور به مالزی رفت 
و در آنجا نیز ضمن مالقات هایی دوجانبه با مقامات ارشــد این کشــور 
مهم آسیایی، برنامه ریزی های صورت گرفت تا در عرصه های مختلف 
اقتصادی سطح روابط بین دو کشور در مرحله نخســت به دوره قبل از 
تحریم ها بازگشته و در مرحله بعدی نیز به سرعت میزان مبادالت به دو 

برابر افزایش یابد.
دکتر روحانی ســپس برای حضور در مجمع گفت وگوی همکاری آسیا 
وارد بانکوک شد و ضمن سخنرانی در اجالس سران، مواضع کشورمان 
را تبیین و در حاشــیه اجالس، دیدارهایی با مقام های ارشد شماری از 

کشورها داشتند.
مجمع گفت و گوی آســیا در ســال ۲۰۰۲ در جهت تعامل نزدیک تر 
اتحادیه اقتصادی اروپا و آســیا، شــورای همکاری کشــورهای عرب 
خلیج فارس، انجمن ملل آســیای جنوب شــرقی و اتحادیه کشورهای 
جنوب شرق آسیا تاسیس شــد. افزایش همکاری های اقتصادی و رشد 
و توسعه کشــورهای آســیایی، همکاری های فرهنگی و گردشگری و 
کشاورزی و محیط زیســت و حمل ونقل از جمله اهداف این مجمع به 
شمارمی رود.گســتردگی اهداف این مجمع در زمینه های مختلف به 
دولت جمهوری اســالمی ایران این امکان را خواهد داد که مانور عمل 
گسترده ای داشته باشد و بتواند از تمام پتانســیل های خود در جهت 
همکاری با این سازمان مهم بین المللی اســتفاده کند. در شرق آسیا از 
هند گرفته تا آسیای دور بسیاری از این کشورها می توانند هدف ما برای 

گسترش منافع راهبردی کشورمان باشند.
 در این سفر سه کشــور ویتنام، مالزی و تایلند مدنظر بودند اما این سه 
کشور می توانند مقدمه ای برای گسترش روابط با سایر کشورهای شرق 
و جنوب شرق آسیا باشند.همین که این سه کشور آسیایی و مسلمانند 
و اقتصاد رو به رشــد دارند می تواند ظرفیت های مهمی برای ما فراهم 
کنند. توســعه همکاری های آســیایی باید در ایران مورد توجه جدی 
قرار بگیرد. جنوب شرق آســیا تا به امروز یک اولویت فرعی در سیاست 
خارجی ایران بوده اســت به ویژه در زمان تحریم ها مناسبات ما در این 
مناطق دچار خدشه و سردی روابط شــد و به دلیل شدت تحریم ها در 
قبل از برجام حجم معامالت ایران با این کشــورها به کمترین حد خود 
رسیده بود؛ اما در ضمن این سفر و با استفاده از فضای پسابرجامی تالش 

شد مناسبات از سر گرفته شود.
ایران اگر بخواهد روابط خود را با آسیا گسترش دهد و تعامالت جدیدی 
را با قاره ای که قرار است آینده  سیاســت و اقتصاد جهانی در آن شکل 
بگیرد برقرار کند الزم اســت اولویت و اهمیت آسیا در سیاست خارجی 

جمهوری اسالمی ایران باز تعریف شود.

بازدید وزیر کشور از خبرگزاری فارس

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشــور صبح دیروز ضمن حضور 
در خبرگزاری فارس با ســید نظام الدین موســوی مدیر عامل 

خبرگزاری دیدار کرد.

با وجود آنکه مسئوالن ایران در ابتدا اعالم کرده بودند در 
نشست لوزان شرکت نمی کنند، اما جمعه شب اعالم شد 

که ظریف در این اجالس حضور پیدا می کند.
براســاس اعالم منابع خبری در هفته گذشــته قرار بود 
نشست بین المللی ســوریه در لوزان ســوئیس با حضور 
وزرای خارجه ایران، ترکیه، عربســتان،  آمریکا و روسیه 
برگزار شود.بالفاصله پس از انتشار این خبر، برخی منابع 
در وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران و همچنین 
مقامــات دولتی اعــالم کردند کــه به خاطــر اختالف  
دیدگاه های عمیق ایران با برخی طرف های شرکت کننده 
در این اجالس پیرامون سوریه عمال ایران برنامه ای برای 

حضور در این نشست نخواهد داشت.
اما پس از اعــالم این دیدگاه  های غیررســمی توســط 
جمهوری اسالمی ایران، گفت و گوها و رایزنی های تلفنی 

وزیر امور خارجه روســیه و همچنیــن فدریکا موگرینی 
مســئول سیاســت خارجه اتحادیه اروپا بــا محمدجواد 
ظریف آغاز شــد.در این گفت و گوها جمهوری اســالمی 
ایران پیشــنهادهای خود را برای حل بحران سوریه ارائه 
داده و طرف های مقابل نیز خواســتار حضــور ایران در 
این نشست می شــوند که ایران نیز متقابال  شروطی برای 

حضور خود در این نشست تعیین می کند.
طرف روس و بقیه طرف ها نیز با پذیرش برخی شــروط 
ایران و همچنیــن موافقت با افزایش تعداد کشــورهای 
شرکت کننده در این اجالس، تهران را برای حضور در این 

نشست راضی می کنند.
محمدجواد ظریف نیــز صبح دیروز تهــران را به مقصد 
لوزان جهــت حضور در اجــالس یک روزه حــل بحران 

سوریه ترک کرد.

علی مطهری نایب رییس مجلس شــورای اسالمی تاکید 
کرد که فشار ها و برخورد ها نباید رســانه ها را برای افشای 
فســاد اختالس به خودسانسوری بکشــاند.علی مطهری 
گفت: رسانه ها نباید دچار خودسانسوری شوند بلکه باید در 
مقابل این فشار ها مقاومت کنند به خصوص که این فشار ها 
فقط در موارد افشــای تخلفــات یک گروه سیاســی وارد 
می شود.وی با بیان اینکه برخورد دوگانه درباره فیش های 
حقوقی و موضوع امالک شهرداری تهران کامال آشکار است 
گفت: البته در اینجا ما نمی خواهیم درباره مســئله امالک 
شهرداری قضاوت کرده باشیم، بلکه مسئله، تفاوت برخورد 
با این دو موضوع است. نایب رییس مجلس دهم در ادامه با 
انتقاد از تداوم بازداشت یاشار سلطانی مدیرمسئول سایت 
معماری نیوز با وجود آنکه وثیقه ۲۰۰ میلیونی تعیین شده 
از سوی دادســرا تودیع شده اســت، گفت: اگر این موضوع 

ادامه داشته باشــد باید از وزیر دادگســتری سوال شود و 
در صورت لزوم مراحــل بعدی در مجلس صــورت بگیرد.

وی افزود: ممکن اســت بگویند کار دست وزیر دادگستری 
نیست، ولی طبق اصل ۱۶۰ قانون اساسی وزیر دادگستری 
رابط میان مجلس و قوه قضائیه و قوه مجریه اســت و باید 
پاســخ را از قوه قضاییه بگیرد و به مجلــس بدهد. این طور 

نیست که قوه قضاییه به هیچ مرجعی پاسخگو نباشد.
مطهــری در خاتمــه درباره اظهــارات اخیــر محمدرضا 
تابــش دربــاره ممنوع التصویری رییس دولــت اصالحات 
و اینکه موانع ایجاد شــده بــرای وی در حال رفع شــدن 
اســت نیــز گفــت: ممنوع التصویــری آقــای خاتمی از 
ابتدا خــالف قانون بــود. چند مــاه پیش مــن در نامه ای 
 مســتندات این اقدام را از دادســتان تهران خواستم ولی 

هیچ پاسخی نیامد.

واکاوی یک سفر؛

چراظریف به لوزان رفت؟
انتقاد مطهری از ادامه بازداشت روزنامه نگار افشاکننده امالک نجومی شهرداری: 

وزیر دادگستری باید پاسخگو باشد

یک روزنامه آمریکایی مدعی شده رییس جمهور این کشور وارد جنگ 
نیابتی با ایران در یمن شده است.

وال اســتریت ژورنال حمایت تســلیحاتی و اطالعاتی آمریکا از ائتالف 
عربســتان ضد یمن را ناکافی دانسته و نوشته اســت: »انتظار نداشته 
باشــید کاخ ســفید به این موضوع اعتراف کند چون موارد کنایه آمیز 
در اینجا چیزهایی هســتند که باید آنها را نظاره کــرد.« این روزنامه 
می افزاید: »بخشــی از دالیل اوباما برای حمایت از سعودی ها در یمن، 
اطمینان بخشــی به آنها درباره حمایت آمریکا بعد از توافق هســته ای 
ایران و آمریکاست که سعودی ها مخالف آن بودند. توافق هسته ای آقای 
اوباما قرار است آرمان های منطقه ای ایران را متعادل کند تا اوباما بتواند 
بین تهران و ریاض نقش میانجی را بازی کند. اما توافق هسته ای ایران 
را جسور کرده است و پول بیشتری در اختیار این کشور قرار داده است، 
بنابراین، حاال آمریکا به چیزی که به مثابه جنگ نیابتی با ایران اســت 

کشانده شده است.«

وال استریت ژورنال:

  اوباما در یمن به جنگ نیابتی
 با ایران کشانده شده است
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يادداشت ويژه
پیشنهاد سردبیر:

کارمزد خدمات بانکی گران شد!

در شهریورماه امســال،۴۰ هزار و ۶۸۷ فروند هواپیما در۴۶ 
فرودگاه ایران نشست وبرخاست داشت که این آمار، حاکی از 
رشد ۲۳ درصدی میزان نشست وبرخاست هواپیماها نسبت 
به زمان مشابه در سال گذشــته است. در شهریورماه امسال، 
به ترتیب فرودگاه های مهرآباد، مشــهد، امــام خمینی)ره(، 
شــیراز، اهواز، اصفهان، تبریــز، بندرعباس، آبــادان و یزد، 
پرترافیک تریــن فرودگاه های ایــران بودنــد. در این مدت 
۱۲هزار و ۶۱ پــرواز در فرودگاه بین المللــی مهرآباد صورت 
گرفت کــه از طریق ایــن پروازها، یک میلیــون و ۵۸۳هزار 
و ۷۷۸ مســافر، اعزام و پذیرش و ۱۱میلیــون و ۲۵۰هزار و 

۶۵۴ کیلوگرم بار، ارســال و پست شــد. فرودگاه مهرآباد در 
شهریورماه امســال، ۲۳درصد رشــد در نشست وبرخاست 
هواپیماها، ۲۶درصد در اعزام و پذیرش مســافر و ۲۴درصد 
در ارسال و پست بار نسبت به زمان مشــابه در سال گذشته 
داشــته اســت. در فرودگاه بین المللی مشــهد نیز طی این 
مدت، ۸هزار و ۲۹ فروند هواپیما نشست وبرخاســت داشته 
و یک میلیون و ۲۰۵هزار و ۸۵۹ مســافر، اعــزام و پذیرش و 
۱۰میلیون و ۷۱۴هزار و ۵۵۹کیلوگرم بار، ارســال و پســت 
شــد. این فرودگاه نیز در نشست وبرخاست هواپیما و اعزام و 

پذیرش مسافر، ۳۱درصد رشد داشت.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اصفهان، با بیان اینکه 
استان اصفهان، معین خوزستان برای انتقال زائران اربعین از 
مرزهای شلمچه و چزابه اســت، گفت: با توجه به پیش بینی 
افزایش ۱۰درصدی زائران اســتان اصفهان درســال جاری، 
۱۶۰۰ دســتگاه اتوبــوس را آماده خدمت رســانی کرده ایم. 
داریوش امانی با اشاره به اینکه امسال اصفهان، استان معین 
خوزستان در حمل و نقل زائران اربعین از مرز شلمچه و چزابه 
است، اظهار داشت: با هماهنگی صورت گرفته از چهار روز قبل 
تا چهار روز بعــد از اربعین، اتوبوس های تعیین شــده ناوگان 

عمومی استان اصفهان، در مرزها مستقر خواهند بود.

وی با بیان اینکه امســال پیش بینی می شــود ۳۰۰هزار زائر 
اربعین )یعنی ۱۰درصد بیشــتر از سال گذشــته( از استان 
اصفهان داشته باشیم، افزود: از ۲۰۰۰ اتوبوس ناوگان عمومی 
استان، ۱۶۰۰ دســتگاه را به زائران اربعین اختصاص داده ایم 

که بیشتر آنها قدمتی کمتر از ۱۰ سال دارند.
وی همچنین با اشــاره به اینکه اکنون ۱۱۸ دوربین نظارت 
تصویری و ثبت تخلف، ۱۰۰ دوربین هوشــمند ترددشمار و 
چهار دستگاه ســامانه توزین در جاده های استان فعال شده 
است، گفت: از نظر تعداد دوربین هوشمند نظارت تصویری و 

ثبت تخلف، مقام سوم کشور را داریم.

گزارشی از وضعیت پرواز هواپیماها در فرودگاه های کشور؛

اصفهان؛ ششمین فرودگاه پرترافیک کشور
مديرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اصفهان خبر داد:

اصفهان؛ معین خوزستان برای انتقال زائران اربعین

بازار

کارمزد خدمات بانکی گران شد!
بانک مرکزی طی ابالغیــه ای به تمامی بانک های کشــور، تعرفه 
جدید کارمــزد خدمات بانکی مصوب ســال ۹۵ و نرخ قابل وصول 
شــامل خدمات بابت انواع حساب های قرض الحســنه و پس انداز، 
ضمانت نامه ها، حواله های صندوق های اجــاره ای، مدیریت اوراق 
بهادار و بروات را ابالغ کرد. بر این اســاس، در شاخص ترین افزایش 
نرخ خدمــات، قیمت صدور چک بانکــی از ۳۷۰۰ تومان به ۵هزار 

تومان افزایش یافته است.
 بانک های کشــور نیز طی دســتورالعملی که به شعب خود ارسال 
کرده اند، بر ایــن نکته تاکیــد کرده اند که هزینــه خدمات بانکی 
مذکور، به شــرح منــدرج در فایل های الحاقی که از ســوی بانک 
مرکزی ابالغ شده اســت، الزم االجراســت. در واقع، اداره ارزیابی 
ســالمت نظام بانکی بانــک مرکزی، طــی نامه ای بــه بانک های 
کشور، تعرفه جدید را ابالغ کرده اســت. بر این اساس بانک ها طی 
دســتورالعمل های خود، کارمندان را مکلف کرده اند که با توجه به 
اهمیت تامین هزینه هــای مرتبط با ارائه خدمــات بانکی از محل 
کارمزدهای دریافتی، در اخذ کارمزدها اهتمام کنند. اما نکته حائز 
اهمیت در این دستورالعمل، موضوع ارائه تخفیف های ویژه بانک ها 
به مشتریان خاص، در اعمال کارمزدهاست. این در شرایطی است 
که واحدهای بانکی می توانند به مشتریان خاص، به منظور رقابت با 
 ســایر بانک ها، حداکثر۳۰درصد قیمت مندرج در جدول ابالغی را

با نرخ های کمتری اعمال کنند.

بهرام ســبحاني، مدیر عامل فوالد مبارکــه، در مصاحبه با 
نشــریه بلومبرگ در حاشیه نشست ســاالنه انجمن جهاني 
فوالد در دبي، با بیان اینکه ســال آینده ظرفیت تولید فوالد 
این مجموعه بیــش از  ۲ میلیون تن افزایــش خواهد یافت، 
اظهار کرد: میزان صادرات این مجموعه در سطح فعلي باقي 
مي ماند و تولید افزایش یافته به بازار داخلي اختصاص خواهد 
یافت. مدیر عامل فوالد مبارکه، اقتصاد کشــور را روبه رشد 
دانست و افزود: هر روز شــاهد افزایش تقاضا در بازار داخلي 
هســتیم. افزایش رشــد اقتصادي به منزله مصــرف فوالد 
بیشتر براي ســاخت مســکن، تولید خودرو، لوازم خانگي و 
سایر محصوالت خواهد بود و ســرانه مصرف فوالد در کشور 
مي تواند از میزان فعلي، ۲۳۵ کیلوگــرم فراتر رفته و حتي از 

مرز ۳۰۰ کیلوگرم براي هر نفر عبور کند.
ســبحاني اظهار داشــت: امســال تقاضاي فوالد در کشور 
حــدود ۱۹میلیون تن خواهــد بود و دولت طبــق برنامه به 
دنبال افزایش ظرفیت تولید فوالد به ۵۵میلیون تن تا ســال 
۱۴۰۴ اســت که از این رقم، ۳۵ تا ۳۶ میلیون تن فوالد قرار 
اســت به مصرف داخلي برســد. وي افزود: ایران قصد دارد 
طي ســال هاي آینده به صادرات ۲۰ میلیون تن فوالد دست 

پیدا کند.
پنجاهمین نشست ســاالنه انجمن جهاني فوالد )WSA( با 
حضور روساي شرکت هاي بزرگ فوالدي جهان از ۱۹تا۲۱ 

مهر ماه در دبي برگزار شد.
چنین برآورد مي شــود که تقاضاي جهاني فوالد در ســال 
۲۰۱۷ با رشــد ۰/۵درصدي، به یک میلیارد و ۵۱۰میلیون 
تن برســد و امســال نیــز تقاضــاي جهاني فوالد با رشــد 
۰/۲درصدي، به یک میلیارد و ۵۰۱ میلیون تن خواهد رسید.
راه اندازي دســتگاه جداکننــده آب و روغن

در ناحیه نورد سرد
با راه اندازي دســتگاه جدا کننده آب و روغن در سیستم خأل 
نورد ســرد فوالدمبارکه، عالوه برکاهــش هزینه ها و بهبود 
عملکرد سیســتم هیدرولیــک، تمامی هزینــه هاي توقف 
خطوط تولید و مصرف روغن درصــورت بروزحادثه ورودآب 

به سیستم هیدرولیک ناحیه نورد سرد حذف شد.
محســن اســتکي، رییس تعمیرات مرکزي نورد ســرد، در 
ایــن خصوص اظهــار داشــت: در ناحیه نورد ســرد، تعداد 

۸۵ سیســتم هیدرولیــک وجــود دارد که مجمــوع حجم 
مخازن آنها بالغ بر ۲۰۰ هزار لیتر روغن هیدرولیک اســت. 
یکي از مشــکالت قدیمي سیســتم هاي هیدرولیک، ورود 
آب به مخزن بــه علت هاي مختلف بوده که به آســیب هاي 
برگشت ناپذیر همچون اســتهالک شدید قطعات، خوردگي، 
عدم فیلتراســیون و از بین رفتن ویســکوزیته روغن منجر 
می شد و به طور خاص در سیســتم هاي هیدرولیک حساس 
که داراي سرووالو و پروپورشنال والو  هستند، به بلوکه کردن 

این والوهاي گران قیمت می انجامید.
وي با بیان این مطلب که قبل از انجام این پروژه و راه اندازي 
دســتگاه جداســازي آب از روغن سیســتم خــأل، بهترین 

و ســریع ترین راه ممکن پس از وقوع این حــوادث، تعویض 
نمودن روغن بــود، افزود: این کار شــامل عملیــات تخلیه 
روغن مخزن، مدار لوله کشــي و عملگرهاســت؛ همچنین 
شروع عملیات فالشــینگ که شــامل عملیات شارژ روغن 
فالشــینگ، فالشــینگ و عملیات تخلیه روغن فالشینگ 
اســت و در انتها، شــارژ روغن جدید به همراه فیلتراسیون 
بــوده کــه کل فرآیند عنــوان شــده، هزینه توقــف واحد 
 تولیــدي و تعمیرات و شــارژ هزینه هاي روغــن مصرفي را

متحمل می شد.
رییس تعمیــرات مرکزي نورد ســرد ادامــه داد: با عنایت 
به وجود یک دســتگاه جــدا کننده آب و روغن که ســال ها 

پیش خریداري شــده؛ ولي به علت کامل نبودن سیســتم، 
نبود قطعــه یدکي و مــدارک و دانــش، راه اندازي نشــده 
و بالاســتفاده بود، با توجه به مشــکالت فــوق، راه اندازي 
دســتگاه مذکور از ســوي مدیریــت ناحیه نورد ســرد، در 
دســتور کار گروه تعمیرات تخصصي مرکــزي ناحیه نورد 
ســرد قرار گرفت که با محوریت گروه هیدرولیک تخصصي 
و همــکاري گــروه اتوماســیون و ابــزار دقیــق تخصصي 
 تعمیرات مرکزي نورد ســرد و خط تاندم مداوم این سیستم

راه اندازي شد.
اســتکي هزینه بهره بــرداري از ایــن دســتگاه را کمتر از 
۵۰میلیون ریال اعالم کــرد و گفت: با وجود این دســتگاه، 
عالوه بر اینکــه به طور مســتقیم و غیر مســتقیم، کاهش 
هزینه هاي اقتصــادي، کاهش توقفــات واحدهاي تولیدي 
و بهبود شــرایط عملکرد سیســتم هاي هیدرولیک حساس 
ناحیه را شاهد هستیم، در عین حال ساالنه از دور ریز مقادیر 

قابل توجهي روغن جلوگیري مي شود.
عمر نســوز پاتیل هاي مذاب مجتمع فوالد سبا

به 152 ذوب رسید
با تالش کارکنان مجتمع فوالد ســبا در مهرماه ۹۵، رکورد 
ماهانه ذوب گیري از نســوز پاتیل هاي مذاب این مجتمع به 
۱۵۲ذوب رســید. ایرج مختارپور، مدیر مرکز نسوز، با تایید 
این خبر و با بیان اینکه رکورد قبلي کاهش مصرف نســوز در 
این بخش، ۱۴۲ ذوب و مربوط به ســال گذشته بوده است، 
افزود: در راســتاي کاهــش هزینه ها و افزایــش بهره وري، 
مدیریت اثربخش و زحمات کارکنان فوالد ســبا  کسب این 

رکورد در پاتیل هاي مذاب به بار نشست.
به گفته مختارپور، عالوه بر انگیــزه کارکنان، کاهش هرچه 
بیشــتر هزینه ها، همــکاري بیشــتر با ســازندگان داخلي 
نســوز، ارتقاي روزافزون دانش فني در ایــن بخش، کنترل 
پروســه هاي تولید فوالد و بازرسي مداوم نســوز پاتیل ها، از 

عمده ترین دالیل کسب این موفقیت است.
در همین رابطه، احمدرضا بخشــایي، کارشــناس نسوز سبا 
نیزگفت: بــا توجه به اهمیت کاهش هزینه هاي تمام شــده 
فوالد، کســب این رکورد و تداوم آن در آینده، مي توان گام 
موثري در جهــت کاهش هزینه هــاي نســوز و زمان هاي 

آماده سازي پاتیل برداشت.

فوالد در افق 1404
صنعت

یک عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: در پی 
خشــک شــدن رودخانه زاینده رود و برداشت های 
بی رویه از آب های زیر زمینی، پدیده نشست زمین، 
به همــه ســاختمان ها و بخصوص ســاختمان های 

تاریخی آسیب خواهد زد.
به گزارش ایســنا، عبدالرســول جان نثــاری صبح 
دیروز در جلسه علنی شــورای اسالمی شهر اصفهان 
اظهار کرد: بی شــک رودخانه زاینــده رود به عنوان 
موتور محــرک فالت مرکزی ایــران، متعلق به تمام 
مردم ایران است و نگاه اســتانی به این موهبت الهی 

پذیرفته شده نیست.
وی ادامه داد: خطر فرو نشست، همه ساختمان های 
اصفهــان را تهدیــد می کنــد و تبدیل بــه کابوس 
ســاختمان های تاریخی اصفهان شــده است. بارها 
مشاهده شــده که مجامع بین المللی تا چه اندازه به 
عناوین مختلف، نگران میــراث فرهنگی ما بوده اند؛ 
برای مثــال با ارتفــاع یک ســازه در کنــار یک اثر 

تاریخی، به شدت مخالفت کرده اند.
این عضو شــورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: این 
نشســت ها که به صورت تدریجــی و گاهی ناگهانی 
و در قالب ریزش اتفاق می افتنــد، هر لحظه ممکن 
است موجب آسیب رساندن یا تخریب کامل یکی از 

آثار تاریخی اصفهان شوند.
جان نثاری افزود: پل های تاریخی اصفهان درمعرض 
این اتفاق قرار دارند و بــرای جلوگیری از این پدیده، 
بایــد تصمیماتی گرفته شــود. در همیــن رابطه از 
اســتاندار اصفهان درخواســت داریم تــا با کمک 
گرفتن از همه سازمان ها و دانشگاه ها، این موضوع را 

به صورت کارشناسی و دقیق پایش کند.

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان  مطرح کرد:

نشست زمین؛ کابوس 
ساختمان های تاريخی

خبر

از ســوی دیگر، اســتان اصفهان حدود ۱۴هزار هکتار بافت 
فرسوده و ناکارآمد شــهری دارد که نزدیک به ۵۰ درصد این 
بافت ها، به کالنشــهر اصفهان و پنج شــهر نایین، شــهرضا، 
خمینی شهر، نجف آباد و کاشان اختصاص دارد و ۳۵شهر از 

۱۰۷ شهر اصفهان، دارای بافت فرسوده اند.
محمدسعید ایزدی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل 
شــرکت مادر تخصصی عمران و بهســازی شــهری ایران 
می گوید: جمعیتی بالغ بــر ۱۹میلیون نفــر در این مناطق 
زندگی می کنند و مســاحت این محدوده ها چیــزی بالغ بر 

۳۰درصد از شهرهای کشور است.
 به اعتقاد کارشناسان شهرســازی و معماری، بافت فرسوده 
وضعیتی است که بنا به نوع مصالح و اســتحکام بنا و قدمت 
ساختمان به وجود آمده است و باید در اولویت توسعه شهری 

و روستایی در زمینه نوسازی و بهسازی آن منطقه قرار گیرد.

نقشــه محدوده بافت های فرســوده و ناکارآمد شهری برای 
بهسازی و احیا باید براساس شاخص های مصوب شورای عالی 
شهرسازی و معماری ایران توسط وزارت مسکن و شهرسازی 
)سازمان عمران و بهسازی شهری ایران( یا شهرداری ها تهیه 
شــده و به تصویب کمیســیون های موضوع ماده پنج قانون 

تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری برسد.
ارائه تسهیالت برای نوسازی بافت های فرسوده

مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان نیــز در این باره 
می گوید: با همکاری موثری که بین اداره راه و شهرســازی و 
شهرداری در شهرها به وجود آمده، امکانات و تسهیالتی برای 
بافت های فرسوده و ناکارآمد شــهری فراهم شده تا تحوالت 

خوبی در بافت ها ایجاد شود.
حجت ا... غالمی با اشاره به میزان تسهیالت ارائه شده توسط 
بانک های عامل به متقاضیان نوســازی مــی افزاید: با توجه 

به هماهنگی هایی که انجام شــده، به این بافت ها تا ســقف 
۲۵۰میلیون ریال، وام ودیعه مســکن و تا سقف ۵۰۰میلیون 
ریال جهت ســاخت و احداث تســهیالت تعلق می گیرد. در 
زمینه اجــرای پروژه هایی که به صــورت بلوک های محرک 
توسعه در بافت های فرســوده در حال انجام است، هم دفاتر 
محلــی در حال فعالیــت و هــم پروژه هایی در حــال انجام 
هستند که ۵۰ درصد اعتبارات توسط شهرداری و ۵۰ درصد 

هزینه های موردنیاز، توسط راه و شهرسازی تامین می شود.
وی می گوید: این اقدام در شــهرهای کوچک در حال انجام 
است و درکالن شهر اصفهان هنوز این مشارکت ۵۰درصدی 
انجام نشده؛ ولی با توجه به برنامه ریزی های انجام شده از محل 
امالک موجود و زمین های فاقد کاربــری در محدوده قانونی 
شــهر، با تغییر کاربری و ارزش افزوده ایجاد شده ناشی از این 
تغییرات کاربری، به بافت های فرســوده و ناکارآمد شــهری 

کمک خواهیم کرد.
نگاه ويژه بسته های تشويقی شهرداری اصفهان 

به نوسازی بافت های فرسوده
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان نیز در این باره 
با اشاره به اینکه در اســتان ۸ هزار هکتار بافت فرسوده وجود 
دارد و بیش از نیمی از آن در شــهر اصفهان است، می افزاید: 
در اصفهان ۴ هزار و ۵۰۰ هکتار بافت فرسوده وجود دارد که 
۲هزار و ۲۷۰هکتار آن، مصوب شــورای عالی شهرســازی و 

معماری کشور است.
سید جمال الدین صمصام شریعت با بیان اینکه بسته تشویقی 
پروانه ساخت و ساز ســال جاری با سال های گذشته متفاوت 
است، می گوید: در بســته های تشویقی ســال جاری، نگاه 
ویژه ای به بافت فرســوده شــده؛ به طوری که تخفیف صدور 

پروانه در این بافت، از ۵۰ درصد به ۷۰ درصد رسیده است.
معاون شهرسازی و معماری شــهرداری اصفهان، با اشاره به 
مشکالت بافت فرســوده، تصریح می کند: خدمت رسانی در 
مواقع حوادث طبیعی، یکی از مشــکالت بافت فرسوده است 

که امکان امدادرسانی به شهروندان را کاهش می دهد.
بیشترين بافت فرسوده در سه منطقه شهرداری

به گفته وی، تخفیف ۷۰ درصدی در بافت فرسوده فقط شامل 
پروانه های مسکونی اســت و واحدهای تجاری، اداری را دربر 
نمی گیرد. صمصام شــریعت ابراز امیدواری می کند که این 
بســته تشــویقی، راه نجاتی برای احیای بافت فرسوده قلب 
شهر باشــد. وی می گوید: در تمام مناطق ۱۵گانه شهرداری 
اصفهان بافت فرســوده وجود دارد؛ اما در مناطق یک، سه و 
ده، بافت فرسوده بیشتری نســبت به دیگر مناطق به چشم 
می خورد. معاون شهرســازی و معماری شهرداری اصفهان با 
تاکید بر اینکه شــهروندان برای آگاهی از وجود ملک خود در 
بافت فرسوده، باید به نقشه های طرح تفصیلی شهر اصفهان 
مراجعه کننــد، اضافه می کند: این نقشــه ها روی ســایت 
معاون معماری و شهرسازی شــهرداری اصفهان درج شده و 
همه شهروندان اصفهانی و حتی شــهروندان خارج از کشور، 

می توانند به این نرم افزار دسترسی داشته باشند.

وقتی دولت پول کافی برای بافت های فرسوده ندارد؛

شهرداریقلبفرسودهشهررااحیامیکند

در تمام مناطق 
15گانه شهرداری 

اصفهان بافت 
فرسوده وجود 

دارد؛ اما در مناطق 
يک، سه و ده، بافت 

فرسوده بیشتری 
نسبت به ديگر 

مناطق به چشم 
می خورد

بر اساس مطالعات انجام شده در سطح 4۹5 شــهر، بافت های فرسوده میانی با وســعتی بالغ بر 5۶ هزار هکتار در 
سطح ۶۸ شهر، بافت های تاريخی با وسعت 25 هزار هکتار در ۹1 شــهر و سکونتگاه های غیررسمی بالغ بر 4۸ هزار 
هکتار شناسايی شــده اند که در مجموع حدود 130 هزار هکتار از بافت های شهرهای کشور که در 544 شهر وجود 
دارند، درگیر مسائل و مشــکالت و چالش هايی هستند که دچار عدم ايمنی، فقر شــهری، فقدان هويت و مسائل 

زيست محیطی فراوان هستند.

SONY VPL-DX147 -   سونی

2،000،000
تومان

2،250،000
تومان

BenQ W1070 Home Theater -    بنکیو

2،980،000
تومان

3،490،000
تومان

EH-TW5300 -     اپسون

3،000،000
تومان

3،490،000
تومان

Optoma S312 -      اپتما

1،070،000
تومان

1،150،000
تومان

قیمت انواع
ويديو پروژکتور

مجتمع فوالد مبارکه، يکی از بزرگ ترين مجتمع های صنعتی و قطب صنعتی ايران اســت که دارای ظرفیت 
تولید ساالنه میلیون ها تن انواع محصوالت فوالدی تخت، گرم و سرد نورديده، قلع اندود، گالوانیزه و رنگی 

است. در ادامه، گزيده ای از اخبار مربوط به فوالد مبارکه را می خوانید:
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اخباريادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

با ويتامین ب میل خوردن شیرينی را مهار کنید
  یک متخصص مغــز و اعصاب درباره تاثیر دعا و حضور در مراســم مذهبی 
در عملکرد مغز، گفت: سیستمی در حاشــیه مغز و در قسمت داخلی مغز 
وجود دارد که در مرکــز آن هیپوتاالموس قرار دارد کــه غرایض، عواطف، 
 احساسات و ... انســان را کنترل می کند که این سیســتم در شرایط خاص 

مواد شیمیایی را ترشح می کند که برای بدن مفید است.
ســعید قزوینیان  اضافه کرد: بررسی محققان نشــان می دهد دعا کردن، 
داشــتن نیت خیر برای دیگران و حضور در مراســم های مذهبی موجب 

افزایش ترشح دوپامین در مغز و کاهش استرس در فرد می شود.
قزوینیان یادآور شــد: نتایج حاصل از این مطالعه در کتاب های پزشــکی 
منتشر شــده اســت و پزشــکان برای درمان بیماران از نتایج آن بهره مند 

می شوند.

 به گفته پزشــکان، دارویی که معموال برای پیشــگیری از آلرژی ها و آسم 
استفاده می شود دارای قابلیت پیشگیری از بیماری کبدی هم هست.

محققان مرکز ســامت تکزاس در مطالعه بر روی موش ها متوجه شده اند 
که » کرومولین سدیم « با موفقیت مانع از مجموعه سلول های ایجادکننده 
 بیماری کبدی معــروف به فیبروز کبــدی که در حالت پیشــرفته منجر 

به سیروز کبدی می شود، شده است.
 با اســتفاده از مدل تقلیدکننده از کانژیت اســکلروزان انســان، محققان 
 متوجه شــدند این دارو بــا موفقیت مانع از تولید هیســتامین می شــود 

و در نتیجه احتمال بروز فیبروز کبدی هم کاهش پیدا می کند.
با این حال محققان عنوان می کنند برای اطمینان از دوز مصرفی موردنیاز 

برای انسان نیاز به آزمایشات بیشتری هست.

تحقیقات دانشــمندان علوم اعصاب نشــان داده اســت انگشــتان دست 
نقش مهمــی در ارزیابــی میزان اضطــراب زنــان و همچنیــن توانایی 
های ورزش شــان ایفــا می کنــد. محققــان نــروژی در ایــن مطالعه، 
نقــش هورمــون تستوســترون را بــرای ارزیابــی رابطه بین انگشــت 
اشــاره ) ســبابه ( و انگشــت حلقه مورد بررســی قرار دادند تــا متوجه 
 شــدند یک فــرد چقــدر در معــرض هورمــون تستوســترون در رحم 
 بوده اســت. کارل پینتزکا، سرپرســت تیم تحقیق، در این باره می گوید: 
» افراد دارای انگشت ســبابه کوتاه تر از انگشــت حلقه، در معرض میزان 
باالی هورمون تستوســترون بوده اند، از این رو دارای توانایی های فیزیکی 
 و ورزشی بیشــتری هســتند، اما در معرض اختال بیش فعالی، اوتیسم 
و ســندروم تورت هم قرار دارند. « به گفته وی، » ویژگی کلی این اســت 
که میزان باالی تستوســترون با توانایــی های بیشــتر در زمینه مهارت 
هایی که مردان معموال بهتر انجام می دهند، نظیــر مهارت های گوناگون 
 مکانی همچون حس مســیریابی، مرتبط اســت. « وی در پایــان عنوان 
می کند: » زنانی که در مهارت های چرخش ذهنی بهترین نمره را گرفتند، 
 دارای میزان تستوســترون باالیی هم در دوره جنینی و هم در دوره زندگی 
 بزرگســالی شــان بودند، درحالی که زنانی کــه بدترین نمره را کســب 

کرده بودند، دارای میزان پایین این هورمون در هر دو دوره بودند. «

زنجبیل در درمان ســو هاضمه و سایر مشــکات معده تاثیر بسزایی دارد. 
اما آیا می دانســتید که این ادویه می تواند از بروز سرفه هم پیشگیری کند؟ 
 یکی از چیزهایی که از دیرباز برای درمان ســرفه در خانه مورد اســتفاده 
قرار گرفته، زنجبیل و نمک است. بنابراین دفعه بعدی که دچار واکنش های 
آلرژیک شده یا مدام به سرفه افتادید، به جای خوردن قرص یا شربت سرفه، 

بهتر است از این درمان خانگی سریع استفاده کنید.
نحوه عملکرد: کار زنجبیل، جلوگیری از انقباض مجاری تنفســی 
 اســت. از طرفــی در تحریک ترشــح مخاط هم بســیار تاثیرگــذار بوده 
و در مبارزه با سرفه های خشــک، بسیار تاثیرگذار اســت. زنجبیل حاوی 
آنتی اکسیدان بوده که در پاک سازی سموم گلو و مجاری تنفسی بسیار موثر 
است و در نتیجه به کاهش عایم ســرفه کمک خواهد کرد. از طرفی وجود 
ترکیبی به نام جینجــرول در زنجبیل که خاصیــت ضدالتهاب دارد باعث 
 بهبود بیمــاری خواهد شــد. به خاطر داشــته باشــید کــه زنجبیل در 
از بیــن بردن واکنش هــای آلرژیک مجاری تنفســی بــه خاطر خاصیت 
 آنتی هیســتامین تاثیر بسزایی داشــته و می تواند از شــدت تنگی نفس 
و برونشیت بکاهد. افزودن نمک به زنجبیل باعث افزایش قابلیت درمانی آن 
 خواهد شــد چــرا که نمــک بــر جــداره مخاطی گلــو تاثیر گذاشــته 

و از رشد باکتری ها جلوگیری می کند.
نحوه اســتفاده: با اینکه جویــدن زنجبیل همراه بــا نمک یکی 
 از بهترین راه ها برای مقابله با ســرفه است، شــاید مزاج هر کسی نبرد که 

آن را بخورد. در چنین وضعیتی می توانید جوشانده زنجبیل را بخورید.
زنجبیل و نمک: نخست، یک تکه زنجبیل تازه را برداشته و پوست 
بکنید و مقداری نمک روی آن بپاشــید. حاال آن را جویــده و عصاره آن را 
قورت دهید. حواس تان باشد که زنجبیل مزه تندی دارد و شاید جویدنش 
کمی مشــکل باشــد. برای آنکه طعم و مزه تند و قوی آن اذیت تان نکند، 

می توانید بعد از خوردن کامل آن، کمی عسل بخورید.
جوشانده زنجبیل: یکی دیگر از راه های استفاده از مزایای زنجبیل، 
نوشیدن یک لیوان محلول زنجبیل است. برای این کار، تنها چیزی که نیاز 
 داریــد یــک لیــوان آب جــوش اســت که بایــد چنــد تکــه زنجبیل 
و مقداری نمک به آن افزوده و بگذارید حجم آب بــه نصف مقدار اولیه اش 

برسد. بعد از این که محلول گرم شد، می توانید آن را بنوشید.

بیماران مبتا به قند خون باال باید از سرانگشــت خود نمونه خون بگیرند 
که گاهی روزانه چند بار اتفاق می افتد. 

محققان دانشگاه تکزاس در داالس یک سیستم جایگزین غیرتهاجمی را 
ارایه کرده اند که از عرق بدن استفاده می کند.

 حســگر زیســتی الکتروشــیمیایی این محققان  به طور مدوام سطوح 
قند خون را در عرق انسان ارزیابی می کند.

این دســتگاه منعطف، الیه های نازک روی هم چیده شده فلز/ اکسید فلز 
را درون منسوجات منفذدار مبتنی بر پلیمر ادغام کرده و از همان شیمی 

پایه و واکنش آنزیمی موجود در نوار تست قند خون استفاده می کند.
 حســگر مذکور به جای بررســی یک قطره خون به دنبال ســطوح قند، 
این کار را بر روی میزان کوچکی از عرق موجود در پوست زیر نوار چسب 

یا ساعت ردیاب سامت انجام می دهد.
 دانشــمندان این حســگر جدید را بــه گونــه ای طراحــی کرده اند که 
میزان کمی از عرق بدن به طور مســاوی بر روی قسمت زیرین آن پخش 

می شود و کاما روی الکترودهای آن را می پوشاند. 
عاوه بر آن، توپوگرافی سطح پلیمر به شیوه ای اصاح شده، مولکول های 

اکسید از گلوکز را شکار کرده و سیگنال آن ها را تشدید می کند.  
این حسگر اکنون در مرحله پیش ساخت قرار دارد؛ اما با موفقیت بر روی 
نمونه های عرق انسان آزمایش شده و نسخه تجاری آن تا چند سال آینده 

ارایه خواهد شد.

دعا موجب کاهش استرس می شود

داروی آسم قادر به پیشگیری 
از بیماری کبدی

اندازه انگشتان دست 
میزان استرس زنان را نشان می دهد

درمان طبیعی برای 
رها شدن از شر سرفه

تشخیص ديابت از روی عرق!

عرق شور يا ناگهانی
 تعریق، یکی از مکانیزم های بدن انســان برای خنک کردن خود 
 و کاهش حرارت اســت. حدود 99 درصد عرق از آب تشــکیل 
 ،C شده است و یک درصد باقیمانده می تواند شامل اوره، ویتامین
اسید الکتیک یا آمونیاک باشد. در شرایطی که بسیاری از مردم 
 جهان این مایع را به عنوان ماده ای بد بــو در نظر می گیرند، اما 

تا زمانی که عرق با باکتری در تماس نباشد، بی بو است.
برخی افراد نسبت به دیگران بیشــتر عرق می کند - چه دمای 
بدن آنها بیش از اندازه باال رفته باشــد یا در موقعیتی استرس زا 
قرار گرفته باشــند - و برخی سدیمی بیشــتری از طریق تعریق 
 دفع می کنند، اما هیچ کدام از این موارد به معنای وجود مشکل 

در بدن نیست.
گفته می شود، افرادی که عرق شوری دارند باید تاش بیشتری 
 برای احیای ســطوح ســدیم پس از ورزش کردن انجام دهند. 
بر همین اســاس، پس از دوره تعریق طوالنــی می توان مصرف 
مغزهای خوراکی، ترشی یا یک نوشــیدنی ورزشی را برای ایجاد 

تعادل مجدد در سطوح سدیم مد نظر قرار داد.
تعریق هنگام ورزش کردن امری طبیعی محســوب می شود، اما 
تعریق ناگهانی بدون دلیلی مشخص می تواند نشانه ای از مشکلی 
جدی در بدن انسان باشد که از آن جمله می توان به حمله قلبی، 
سرطان یا مشکل سوخت و ساز اشاره کرد و در صورت تدام باید 

به پزشک مراجعه کنید.
خونريزی  بسیار

خــون زندگی بخــش کــه در رگ های انســان جریــان دارد 
 حدود هفت تا هشــت درصد از وزن شــما را تشــکیل می دهد 

و عملکردهای حیاتی مختلفی را ارایه می کند. 
خون، مسئولیت انتقال مواد زاید از کلیه ها و کبد را بر عهده دارد 
و اکسیژن را از طریق هموگلوبین که در گلبول های قرمز وجود 

دارد به نقاط مختلف بدن می رساند.
ســطوح بیش از اندازه پایین هموگلوبین - کمتــر از 13/5 گرم 
 در هر دســی لیتر برای مردان و 12 گرم برای زنــان - می تواند 
به معنای کم خونی فرد باشــد. برای حصول اطمینان از وضعیت 

خود باید آزمایش خون انجام دهید و از دیگر نشانه های دیگر که 
باید مورد توجه قرار بگیرند می توان به احساس ضعف، سرگیجه، 

و تنگی نفس اشاره کرد.
شــاخص دیگری که باید مد نظر قرار بگیرد، فشــار خون است. 
 عدد نخست، فشــار وارده بر شــریان ها با هر بار ضربان قلب را 
اندازه گیری می کند و در حالت عــادی نباید از 120 تجاوز کند. 
عدد دوم، فشار داخل شریان ها را هنگامی که در حالت استراحت 

قرار دارند، اندازه گیری می کند و باید همواره کمتر از80  باشد.
هر عددی فراتر از این مرزها به عنوان فشــار خــون باال در نظر 

گرفته می شود. 
 فشار خون باال می تواند بر ســامت قلب تاثیر منفی داشته باشد 

و به بیماری های قلبی عروقی، قلبی یا عروقی منجر شود.
خونی که به راحتــی لخته نمی شــود نیز می تواند نشــانه ای 
 هشدار دهنده باشــد. خون دماغی که به راحتی قطع نمی شود 
 یا خونریزی که پس از بریدن بخشــی از بــدن به راحتی متوقف 
 نمی شــود می توانند در نتیجه مصرف آســپرین یــا داروهای 
ضد انعقاد شکل بگیرند. همچنین، این شرایط می تواند نشانه ای 
از سرطان خون باشد که پزشک با انجام آزمایش خون می تواند 

به آن پی ببرد.
رنگ مخاط بینی

پوشش بینی شــما در طول روز مقدار قابل توجهی مخاط تولید 
می کند که این مخاط همانند یک مانع محافظ هوایی که تنفس 
می کنید را فیلتر می کند. با توجه به سطح سامت شما، مخاط 

بینی می تواند به هر رنگی از شفاف و روشن تا سبز متغیر باشد.
هنگامی که در مرحله نخســت عفونت ناشــی از میکروب های 
سرماخوردگی قرار دارید، مخاط بینی شفاف و فراوان خواهد بود 
زیرا بدن در تاش است تا از شر میکروب ها خاص شود. دو یا سه 
روز بعد، مخاط ممکن است به رنگ سفید یا زرد درآید. این نشانه 

خوبی است زیرا از فعالیت سیستم ایمنی بدن، حکایت دارد.
 اگر قادر نباشــید با عطســه همــه باکتــری هــا را دور کنید، 
سیســتم ایمنی بدن شــما فعالیت خود را افزایش داده و مخاط 
بینی می تواند به رنگ ســبز درآید. با ســبز شــدن رنگ مخاط 
 بینی بافت بینی ملتهب می شــود، اما این دلیلی برای استفاده 
 از آنتی بیوتیک ها نیســت. رنگ ســبز در نتیجه آغــاز فعالیت 
گلبول های ســفید خون شــکل می گیرد که موجب می شود 

آنزیمی سرشار از آهن به نام میلوپراکسیداز را ترشح کنند.
آنتی بیوتیــک ها توانایی درمــان عفونت های ویروســی مانند 
 ســرماخوردگی عــادی را ندارنــد و بهتر اســت اجــازه دهید 
دوره بیماری طی شــود. اگر همچنان پس از گذشــت 12 روز 
 مخاط ســبز رنگ بینــی را مشــاهده می کنید ممکن اســت 
 با یــک ویــروس باکتریایی بــه نام ســینوزیت مواجه باشــید 

و بهتر است درباره درمان با پزشک خود مشورت کنید.

مايعات و ترشــحات بدن را نمی توان موضوع جذابی برای گفت و گو در نظر گرفت. حتی ممکن است رويکرد 
ناديده گرفتن کامل را درباره تمام ترشــحات و مواد دفعی از بدن را مد نظر قرار دهید. اما آنها می توانند گاهی 
اوقات سرنخ و نشانه ای از مشکالت سالمت باشند که زير سطح پوست شما شکل گرفته اند. در ادامه به مواردی 
شــامل عرق، خون، مخاط بینی و ادرار می پردازيم که می توانند حاکی از ســالمت بدن يا بروز مشکل در آن 

باشند.

زيبايی

 وقتی خود را در آینــه نگاه می کنید و تصویــر زنی پژمرده 
با چشــمان خســته و بی حالت را می بینید، کسی که انگار 
بار روزهای خســتگی روی صورتش جا خوش کرده اســت 
با خود می گویید من که دیشــب خوب خوابیده ام پس چرا 
 ســیاهی های زیر چشــم هایم هیچ تغییری نکرده اســت. 
 باید بدانید داشــتن خواب کافی شــبانه نمی تواند سیاهی 
زیر چشمان تان را از بین ببرد. شــاید به کم شدن آن کمک 
 کند، اما برای خاصی از آن ابتــدا باید به علت آن پی ببرید. 
 به اینکه چه چیزی باعث ایجاد سیاهی زیر چشم شده است 
تا شــاید بتوانید با از بین بردن آن علت، از ســیاهی خاص 
شوید. اما بیشــتر مواقع علت این سیاهی ها به این راحتی ها 
مشخص نمی شود. در این مواقع درمان های ساده و طبیعی 

بهترین راه حل است.
اولین و بهترين راه حل برای درمان سیاهی ها

هیچ چیزی بهتــر از خیــار نمی تواند به کمک چشــم ها 
 بیاید. کافی است هفته ای ســه تا چهار بار از دو حلقه خیار 
با پوست یا از پوست خیار به شکل نواری پهن استفاده کرده 
و در آرامش و به حالت خوابیده روی چشــمان تان بگذارید.

پس از10 دقیقه صورت خود را با آب سرد بشویید. البته اگر 
می خواهید برای چشم ها سنگ تمام بگذارید، از ماسک خیار 
و گاب استفاده کنید. برای تهیه این ماسک کافی است یک 
خیار را با پوست یا بدون پوست رنده کرده و آن را درون 3 تا 
۴ قاشــق غذاخوری گاب خالص خیس کنید.  سپس این 
ترکیب را روی پلک ها، اطراف چشم و گودی چشم بگذارید 

و اجازه دهید به مدت 15دقیقه به همین صورت بماند. 
نکته مهم آن است که خیار را به خوبی بشویید، مراقب باشید 
پلک های تان به خوبی بســته باشــد تا آب این ماسک وارد 

چشم های تان نشود.
سپس این ماســک را با دســتمال مرطوب از روی چشم ها 

برداشته و صورت تان را با آب نسبتا خنک بشویید.
تاثیر چای کیسه ای را دست کم نگیريد

 تانین، ماده ای اســت که در چای های کیسه ای وجود دارد 
و می تواند به کمک کبودی های زیر چشم بیاید. 

زیرا می تواند التهابات و ورم ها و تغییر رنگ زیر چشم را تاحد 
زیادی کاهش دهد. برای این کار باید 2 چای کیســه ای را 
برای تمام شــب در یخچال بگذارید تا کامل خنک شــود، 
 صبح، دو چــای کیســه ای را مرطوب کنید، دراز بکشــید 

و دو چای کیسه ای را روی چشم ها بگذارید. 
این کیسه ها باید حدود10 تا20 دقیقه روی چشم های بسته 

شما بماند. هر روز این کار را تکرار کنید. 
چای بابونه به دلیل خاصیت ضــد التهابی که دارد می تواند 

اثربخشی فراوانی داشته  باشد.

برای سیاهی و کبودی 
چشممان چه کار بايد بکنیم!

 تعريق    ناگهانی    
 بدون دلیلی    مشخص 

 می تواند  نشانه  ای 
 از مشکلی جدی

 در  بدن  انسان  باشد 
 که  از  آن  جمله 

 می توان    به 
حمله     قلبی،  سرطان، 

 يا   مشکل  سوخت
 و   ساز  اشاره کرد

وقتی بدن نسبت به وجود مشکل در خود هشدار می دهد!

دانشــمندان دانشــگاه لندن یک دســتگاه جدید ارایه 
کرده انــد که غذاهای کم شــیرین را شــیرین تر نشــان 
 می دهد و رژیم هــای غذایــی را برای دارنــدگان  آن ها 
Taste Bud� »آســان تر می کند. این ابداع موســوم به 

dy« یک جریان الکتریکی ســطح پایین را به غدد بزاقی 
 وارد می کند تا دهان طعم های شــیرین یا شــور را حتی 

در صورت عدم شکر و نمک بگیرد. 
این دستگاه در نهایت می تواند برای استفاده در ابزارهای 
روزمره مانند قاشــق و چنگال، فنجان و قوطی مهندسی 
 اســتفاده شــود و محققان در حال حاضر نمونه اولیه ای 
از یک قاشــق را طراحی کرده اند. آن ها مدعی هستند که 
با بهبود بیشــتر این ابداع، در آینده می تــوان از آن برای 
تغییر طعم غذا به مزه دلخواه اســتفاده کرد و برای مثال 

سبزیجات را با طعم شکات به خورد کودکان داد.

یک متخصص رادیولوژی فک و صــورت اظهار کرد: دندان 
قروچه مزمن و شدید باعث تخریب نسوج نگهدارنده دندان، 
لثه، اســتخوان فک و ســاختار دندان خواهد شد. ابراهیم 
صادقی مســائل روحی، ارث و ژنتیک، هیجان و خشــم را 
علت اصلی دندان  قروچه عنوان کرد و گفت: اســترس های 
زندگی، فشــارهای کاری و میزان نبودن ســطح دندان ها 
نیز از عوامل دیگــر دندان قروچه هســتند. این متخصص 
رادیولوژی فک و صورت نوع درمان دندان قروچه را وابسته 
به علت آن دانســت و گفت: اگر دندان ها هم سطح نباشند 
با تراشــیدن جزیی، می توان آن ها را هم سطح کرد، اما اگر 
مشکل، بیماری هایی از جمله استرس باشد برای افراد دارو 
تجویز می شود. صادقی با اشــاره به عوارض دندان قروچه، 
تصریح کرد: بروز مشکات در مفصل های فکی، صاف شدن 

و کج شدن دندان ها از عوارض دیگر دندان قروچه است.

در طب سنتی، استفاده از گیاه ترشک نه تنها برای تقویت 
قلب و معده مفید است بلکه به منظور رفع آسیب دیدگی 
مو و حفظ زیبایی پوست و خاص شدن از شر جوش های 

موضعی نیز می توان از آن بهره برد.
ترشک گیاه کم کالری و دارای میزان باالیی آب است که 
برگ های این گیاه، مصرف غذایی و ریشه و برگ آن دارای 

خاصیت دارویی است. 
 یک معجــون ترکیبی از آب ترشــک و روغــن کرچک 
به اندازه مســاوی، به طور موثر بی خوابی را درمان کرده، 
عملکرد قلب و کبــد را تقویت می کند و بــا التهاب های 

مختلف بدن مقابله می کند. 
 همچنیــن دم کرده ترشــک، کاهش دهنده کلســترول 
و کاهش دهنده میزان تری گلیســیرید بوده و با افزایش 

تولید ادرار در پایین آوردن وزن موثر است.  
همچنین آنتی اکسیدان موجود در ترشک با پیری و چین 
 A ، B۹ و چروک پوست مقابله کرده و منبع عالی ویتامین
و C است. این گیاه جادویی، خشکی و آسیب دیدگی مو را 
برطرف کرده و خاصیت ســم زدایی آن باعث می شود که 

سموم مضر بیماری زا و عامل عفونت را از بدن دفع کند. 
گیاه ترشــک دارای منبع ویتامین C بوده، بنابراین برای 
افرادی که کمبــود ویتامین C دارند، ایــن گیاه می تواند 

ویتامین C مورد نیاز بدن آن ها را تامین کند. 

همچنین ترشک دارای آهن و فسفر کافی است. 
  از دیگر ویژگی های ترشک این اســت که تصفیه کننده 
و هضم کننده بســیار خوبی نیز است و به برای افرادی که 
دارای جوش های موضعی و پوســتی هستند بسیار مفید 
اســت. این گیاه از نظر طب ســنتی دارای طبع ســرد و 
خشک است، اما انواع ترشک ها حاوی ویتامین C هستند. 
همچنین توصیه می شــود که جهت رفــع بیماری یرقان 
افراد از دم کرده ریشــه آن اســتفاده کرده و برگ ترشک 
 را میل کنند. ترشــک تقویت کننده کبد است و خوردن 

برگ آن برای تقویت معده توصیه می شود.

شــیرين بیان برای مقابله با التهاب: شــیرین بیان 
خاصیت ضداسپاســمی دارد و با اختاالت گوارشی به ویژه نفخ، 

کندی هضم غذا، آروغ، گاز معده و غیره مقابله می کند.
تاثیر شــیرین بیان روی غدد فــوق کلیوی در درمان ســندرم 
خستگی مزمن موثر است. این گیاه همچنین در درمان بسیاری از 

عفونت ها و برطرف کردن التهاب های بدن نقش دارد. 
شــیرین بیان در درمان هپاتیت نیز مورد استفاده قرار می گیرد 
چون به کاهش التهاب کبد کمک کرده و با فعالیت ویروس هایی 

که منشأ این بیماری هستند، مقابله می کند.
شیرين بیان برای تســريع روند هضم غذا: این گیاه 
همچنین در درمان زخم معده، ورم معده و مشــکات روده موثر 
اســت. نتایج پژوهش های آزمایشــگاهی نشــان می دهد که 
فاوونوئیدهای موجود در این گیــاه باعث نابودی هلیکوباکتری 

پیلوری می شود. 
باید بدانید که ایــن باکتری عامل زخم معده اســت. می توان از 

شیرین بیان برای درمان آفت ها و زخم های دهانی نیز بهره برد.
شــیرين بیان و تاثیــر آن در تولید اســتروژن: 
گلیسیریزین در عملکرد اســتروژن تاثیر دارد. این ترکیب روی 
گیرنده های استروژنی بدن تثبیت می شود. به این صورت زمانی 
که میزان اســتروژن بیش از اندازه باال می رود ) که یکی از عوامل 
 بروز سندرم پیش از قاعدگی اســت ( باعث انسداد گیرنده های 

این هورمون شده و فعالیت آن را کاهش می دهد. 

زمانی که میزان اســتروژن دچار افت و کاهش می شود ) مانند 
دوران بعد از یائسگی ( گلیسیریزین به صورت جزیی کمبود آن 

را جبران می کند. 
این گیاه همچنیــن در ترکیــب داروهای برخــی از اختاالت 

قاعدگی یا داروهای مربوط به یائسگی استفاده می شود.
شیرين بیان و تاثیر آن در کاهش کلسترول بد خون: 
 بررســی های متعــددی در این خصوص انجام شــده اســت 
 و متخصصان به این نتیجه رســیده اند که مصــرف صرفا100 
 میلی گرم شــیرین بیان در روز می تواند باعث کاهش کلسترول 

بد خون ) LDL ( شود.

خواص درمانی شیرين بیان ) 2 ( گیاه ترشک

علت دندان قروچه چیست؟

خواص خوراکی ها

دانستنی ها

با ويتامین ب 
میل خوردن 
شیرينی  را 
مهار کنید

یک متخصص تغذیه گفــت: دریافت مقدار مناســبی از ویتامین ب می تواند 
در متابولیــزه کردن چربــی به بدن کمک کــرده و احســاس رضایتمندی 
و انرژی بیشتری به شما بدهد. محمد حســین عزیزی گفت: هوس خوردن 
خوراکی های شیرین، یکی از مشکاتی است که می تواند جدی  ترین افرادی 
 که رژیم های ســر ســخت برای الغری می گیرند را  وسوســه کرده و تمام 
تاش های فرد را یک شبه بر باد دهد. وی اظهار داشت: راه های مختلفی برای 
مقابله با این وسوسه غذایی وجود دارد که یکی از آن ها، استفاده از ویتامین ها، 
به ویژه ویتامین های گروه B است. دریافت کردن مقدار مناسبی ویتامین های 

B می تواند به کاهش میل به خوردن شیرینی جات منجر شود. 
عزیزی تصریح کرد: قند نوعی کربوهیدرات است و همراه با نان و ماکارونی که 

شیرینی کمتری دارند، در یک گروه قرار می گیرد. 
ویتامین ) بیوتیــن ( می توانــد احســاس رضایتمندی نســبت به مصرف 
کربوهیدرات هــای خوراکی را افزایــش دهد و از طرفی تمایــل به پرخوری 
 را تا حد مطلوبی کاهش دهد. وی ادامه  داد: ســطح بیوتیــن موجود در بدن 
به  راحتی از طریق مصرف آنتی بیوتیک ها، اســترس و بیماری های گوارشی 
پایین می آید. بنابراین، دریافت بیوتین کافی به طــور منظم می تواند میزان 

مصرف کربوهیدرات ها را در سطح استاندارد نگه دارد.
 این متخصص تغذیــه بیان کرد: ویتامین ریبوفاویــن به بدن کمک می کند 
 تا چربــی را به  درســتی هضم کــرده و منبع مناســبی برای تامیــن انرژی 
به حساب می آید. اگر بدن کالری کافی برای تولید انرژی نداشته باشد، هوس 
مصرف بیش از اندازه شــیرینی در وی افزایش پیدا می کند. وی گوشت، موز، 
 لبنیات قرمز، تخم  مرغ و ماهی را منابع مهمــی از ریبوفاوین خواند و افزود: 
دریافت مقدار مناسبی از ویتامین B می تواند در متابولیزه کردن چربی به بدن 

کمک کند و احساس رضایتمندی و انرژی بیشتری به افراد دهد.

قاشق رژيمی که غذا را 
شیرين  می کند
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تاریخ تکنولوژی نشــان داده پیشــرفت به 
معنای رقابت بیــن بهتریــن و ارزان ترین 
اســت. همان طوری که مــردم VHS را به 
بتامکــس ترجیح دادنــد، در اغلــب موارد 

ارزان تر پیروز میدان رقابت خواهد بود.
یکــی از اصلی تریــن چالش هــای فعاالن 
حوزه روباتیــک جهان، بــاال رفتن حرارت 
سیســتم و تاثیــر منفــی آن روی عملکرد 
 روبــات بــوده اســت. در حــال حاضــر از 
فناوری های متعددی مثل سیستم چرخش 
مایع خنــک کننده جاری در شــریان های 
 مصنوعی اســتفاده می شــود که بســیار 

گران قیمت و البته سنگین وزن هستند.
بر اســاس تحقیقــات واحد آزمایشــگاهی 
دانشــگاه توکیــو، یکــی از رویکردهــای 
ارزان تر برای ســرد کردن سیستم عملیاتی 
الگــوی »عــرق  از  روبات هــا، اســتفاده 
کردن« بوده کــه اولین نمونــه از آن روی 
 روبات انســان نمای ِکنگورو پیاده ســازی 

شده است.
سیستم تعریق مورد بحث روی 108 موتور 
فعال در کنگــورو جریان داشــته و با عمل 
تبخیر از ســطح بدنه موجب خنک شــدن 
روبات می شــود. اگرچه این روش به اندازه 
ســایر سیســتم های خنک کننده جوابگو 
نیســت، اما تا 11 دقیقه بــه ورزش کردن 
کنگورو یــاری می رســاند. عالوه بــر این، 
روبات انســان نمای ژاپنی با یک فنجان آب 

یونیزه شده، توانایی نیم روز پیاده روی پیدا 
می کند.گفتنی است کنگورو از الیه پوستی 
برخوردار نیست و سیســتم تعریق از طریق 
اســتخوان های فلــزی صورت مــی گیرد. 
اســتخوان بندی این روبات بــا تکنولوژی 
پخت لیزری، در عملکردی مشابه با پرینت 
سه بعدی ســاخته شــده که در واقع امکان 
بهره وری از ظرفیــت های مختلــف فلز را 
برای شــکل دهی پیچیده بدن روبات فراهم 
می ســازد. کانال های آلومینیومی با تراکم 
پاییــن، فریم کلــی کنگورو را شــکل داده 
 و هماننــد یک اســفنج از هــدر رفتن عرق 

تولید شده جلوگیری می کنند. 
به نظــر می رســد آینــده  سیســتم های 
خنک سازی روبات های انسان نما، در گروی 

سیستم تعریق خواهد بود.

کمپانــی بزرگ سامســونگ کــه یکی از 
غول  های تولید تلفن هوشــمند در جهان 
است، با تولید گلکســی نوت 7 میلیاردها 

ضرر کرد!
سامســونگ الکترونیکس در یــک اقدام 
احتیاطــی در برابــر خطر آتــش گرفتن 
یا انفجار، بــرای مشــتریانش در آمریکا 
که باید گوشــی های گلکســی نوت 7 را 
به فروشــندگان بازگردانند، بســته های 
ضدحریق ارســال می کند. سامسونگ به 
مشــتریان آمریکایی که تلفن هوشــمند 
گلکسی نوت 7 را از وب سایت این شرکت 
خریداری کرده اند، گزینه بسته های حمل 
را عرضه می کند که هزینــه آنها از پیش 
پرداخت شــده اســت اما افرادی که این 
گوشــی ها را از اپراتورها دریافت کرده اند 
باید برای دستورالعمل مربوط به فراخوان، 

به وب سایت اپراتورشان مراجعه کنند.
 سامســونگ به دنبــال انتشــار اخبــار

 آتش گرفتن گوشــی های متعدد گلکسی 
نوت 7 و فراخوان آنها، اعــالم کرد عرضه 
نــوت 7 را تنها دو ماه پــس از معرفی این 
گوشــی به بازار متوقف می کند. این غول 
فناوری کره ای اکنــون باید به جمع آوری 
بیــش از 1/5میلیون گوشــی گلکســی 
نوت 7 معیوب بپردازد.بر اســاس گزارش 
اعــالم  سامســونگ  آسوشــیتدپرس، 
کرده بســته حمــل این شــرکت مطابق 

بــا اســتانداردهای آمریکا بــرای حمل 
باتری های یون لیتیومی یا دســتگاه های 

حاوی این باتری هاست.
سامســونگ در دوم ســپتامبر برای 2/5 
میلیون دســتگاه گوشــی گلکسی نوت 
7 به دلیــل باتری های معیوبــی که باعث 
شدند بعضی از این گوشی ها آتش بگیرند 
فراخــوان داد، اما مشــکالت مشــابه در 
گوشی های تعویض شده هم مشاهده شد. 
این شرکت مانند بســیاری از سازندگان 
تلفن همراه از باتری های یــون لیتیومی 
اســتفاده می کند که وزن ســبک و شارژ 

طوالنی تری دارند.
سامســونگ بزرگ تریــن ســازنده تلفن 
هوشمند جهان از نظر ســهم بازار است و 

پس از آن اپل و هواوی قرار دارند.

جمع آوری گوشی های گلکسی با بسته ضدحریق ِکنگورو، روبات جدیدی که »عرق« می کند 

پیشنهاد سردبیر: 
ایران به رتبه دوم جهان در سرشماری اینترنتی رسید

رییس کمیته نانوی سازمان غذا و دارو:

۳5محصول نانویی 
در حوزه سالمت

به روزرسانی بعدی ویندوز 10 
اواخر زمستان عرضه می شود

اخبار
دو محقق در دانشگاه فناوری Chalmers کشور سوئد موفق به طراحی 
کاغذ الکترونیکی منعطف و تمام رنگی شــده اند کــه دارای ترکیبی از 

پلیمرهای رسانا و ساختارهای نانو است.
سلول های بسیار باریک تشــکیل دهنده این کاغذ الکترونیک با تغییر 
مختصری در ولتاژ خاموش و روشــن می شــوند و مانند پیکســل های 
نمایشگر ال ســی دی عمل می کنند. اما این نمایشــگر هم مانند دیگر 
نمایشگرهای انعکاسی در عمل هیچ نوری را منتشر نمی کنند، بلکه نور 

خارجی را منعکس می کنند که نمایشگر را روشن می کند.
نور این نمایشــگر باریک تاشــدنی حتی در شــرایطی مانند تابش نور 
مستقیم آفتاب هم مناسب است. این در حالی است که نمایشگرهای ال 

ای دی استاندارد در نور کم و در تاریکی خوب کار می کنند.  
یکی دیگر از مزایای نمایشــگر مذکور نمایش دقیق رنگ هاســت. این 
نمایشگر می تواند تنوع رنگ های طبیعی را هم به شکل مناسبی پوشش 
دهد. refresh rate یا سرعت به روزرســانی فرکانس های به نمایش 
درآمده این محصول چند بار در ثانیه اســت که امید مــی رود در آینده 
بهبود یابد. هنوز محدودیت های دقت این نمایشگر مشخص نشده ولی 
احتماال این رقم چند میکرومتر در پیکسل )dpi ۴^۱۰( باشد. این رقم 
بیشتر از میزانی است که چشم انســان قادر به تشخیص آن باشد. میزان 

دقت یاد شده حتی از دقت گوشی های آیفون جدید اپل هم بیشتر است.
این نمایشــگر تاشــدنی هنوز در مراحل اولیه آزمایش و طراحی است و 

مشخص نیست عرضه تجاری آن به بازار چه زمانی آغاز  شود.  

رییس کمیته نانوی ســازمان غــذا و دارو از ورود نانوداروی 
ضدســرطان به بازار خبر داد و گفت: برآورد شــده است که 

تاکنون ۳5محصول در حوزه سالمت و نانو وجود دارد.
ســید مهدی رضایت با بیان اینکه چندین شرکت در حوزه 
محصوالت حوزه ســالمت در حوزه نانــو فعالیت می کنند، 
اظهار داشت: برخی از این شــرکت ها محصوالت جدیدی 
برای عرضه به بازار دارند که منتظر اخذ مجوز نهایی از وزارت 

بهداشت هستند.
وی افزود: یکی از شرکت ها، نانو دارویی معرفی کرده که در 

بحث مشکالت کبد چرب موثر است.
وی با بیان اینکه یکی از شــرکت های دانش بنیان موفق به 
ساخت داروی»سینادوکسوزوم« شده است که می تواند در 
از بین بردن تومورهای ســرطانی به کار رود، اظهار داشت: 
طبق آمار، تاکنــون 15 هزار ویال در کشــور از این نانو دارو 

فروخته شده و پزشکان نیز راضی هستند.
رضایت با اشــاره به تولید دومین نانو داروی ضد ســرطان 
اظهار داشت: یک شــرکت دیگر موفق به ساخت نانو داروی 
ضد سرطان شــده که در مرحله نهایی اخذ مجوز از وزارت 

بهداشت است.
به گفته رییس کمیته نانوی سازمان غذا و دارو، این دومین 
داروی ضد سرطان است که توسط شرکت های دانش بنیان  

با فناوری نانو به تولید خواهد رسید.
وی با بیان اینکه ورود به بازار این دارو در مرحله آخر اســت، 
گفت: این دارو از خانواده تاکســول هاست؛ این دارو تا کنون 
وارد کشور می شده ولی پیش بینی می کنیم که امسال وارد 

بازار شود.
بیمــه قــرار  ایــن دارو تحــت پوشــش  افــزود:  وی 
مــی گیــرد و یــک داروی چند صــد هــزار تومانــی با 
قیمــت چنــد ده هــزار تومانــی  وارد بــازار خواهــد 
 شــد. رضایت با تاکیــد بــر اینکــه در وزارت بهداشــت 
ســخت گیری های بســیاری برای ارائه مجوز وجود دارد، 
عنوان کرد: باالخره باید مشخص شــود که از فناوری نانو در 
یک محصول استفاده شده و کارآیی مورد نظر را دارد تا مجوز 
ارائه شود. وی گفت: همچنین قرار است امسال، اولین داروی 
پوســتی و موضعی سالک که توســط محققان یک شرکت 
دانش بنیان به تولید رسیده وارد بازار شود؛ این دارو تا ۳ ماه 

آینده مجوزهای خود را از وزارت بهداشت اخذ می کند.
به گفته مدیر کارگروه توســعه نیروی انســانی ستاد ویژه 
توســعه فناوری نانوی معاونــت علمی و فناوری ریاســت 
 جمهــوری، ۳5 محصول در حوزه ســالمت در حــوزه نانو 

وجود دارد.

منابع خبری از عرضه نســخه به روزشــده تازه ویندوز 10 
در ماه مارس خبر داده اند. این به روز رســانی دو ماه بعد از 
عرضه وصله به روزرسان ویندوز 10 در سالگرد عرضه آن در 

دسترس قرار می گیرد.
مایکروسافت در ســال 2017 دو به روزرســانی مهم برای 
وینــدوز 10 انجام می دهد. یکــی از این دو به روزرســانی 
موســوم به Redstone 2  است که در جریان است و دومی 

پنج ماه دیگر صورت می گیرد.
احتماال این به روزرســانی 170۳ نام می گیرد. کارشناسان 
می گویند عدد 0۳ در این عدد اشاره به ماه مارس دارد و عدد 

17 بر سال 2017 داللت می کند.
کارشناســان می گویند ممکن اســت مایکروسافت در این 
ماه و در جریان برگزاری نشســت ســاالنه خود در مورد به 
روزرســانی تازه اطالع رسانی کند. این نشســت رسانه ای 
26 اکتبر در شــهر نیویورک برگزار می شــود و در جریان 
 آن از مدل تازه رایانه سرفیس با ســه نمایشگر متفاوت هم 

رونمایی می شود.

یک شرکت آسیایی، گوشــی را طراحی کرده که دارای دوربین پشت با 
حسگر 20 مگاپیکسل است. بر اساس آخرین گزارش های به دست آمده 
در مورد گوشی جدید هواوی با نام Mate ۹، قرار است این محصول در دو 
نوع صفحه نمایشــگر خمیده )curved( و تخت عرضه شود.   همچنین 
گفته می شود که رزولوشــن آن از نوع QHD و با وضوح 1080 پیکسل 
اســت و فناوری واقعیت مجازی گــوگل Daydream را پشــتیبانی 
می کند.  از ویژگی های دیگر این گوشــی، داشــتن اندروید 7/1 است و 
انتظار می رود که پردازشــگر جدید Kirin ۹60 بر روی آن نصب شــده 
باشد.   رم این گوشی 6 گیگ و حافظه داخلی آن 256 گیگ خواهد بود. 
دوربین پشت آن دارای یک حسگر 20 مگاپیکسلی و دوربین جلوی آن 
از یک حسگر ۹ مگاپیکسلی تشکیل شده است. پیش بینی می شود که 

ماه آینده میالدی به طور رسمی از Mate ۹ رونمایی شود.

تحقیقات جدید دانشمندان نشان می دهد به فرض آنکه رسیدن به مریخ 
چندان سخت نباشد اما این سفر می تواند با آسیب هایی به عملکرد مغز 
فضانوردان همراه باشد. به گزارش مهر، به نقل از نیو اطلس، دانشمندان 
دانشگاه کالیفرنیا در تحقیقی که می تواند آینده برنامه های فضایی مهمی 
همچون سفر به مریخ را تحت الشعاع قرار دهد به این نتیجه رسیده اند که 
حضور طوالنی مدت در اعماق فضا اثرات منفی زیادی بر مرکز فرماندهی 
بدن گذاشته و بدین ترتیب سالمت فضانوردان در معرض خطرات جدی 
قرار می گیرد. این تحقیقات نشان می دهد پرتوهای کیهانی با اثرگذاری 
بر بدن فضانوردانی که راهی سفر به مریخ می شــوند، اختالالتی شبیه 
جنون مغز ایجاد می کنند. بدین ترتیب می توان گفت پیشــتازانی که 
در قالب ماموریت ســفر به مریخ راهی اعماق فضا خواهند شد با خطرات 
جدی مواجه می شــوند. آزمایشــات صورت گرفته بــر روی موش های 
آزمایشگاهی نشــان می دهد قرار گرفتن برای مدت طوالنی در معرض 
ذرات قدرتمند کیهانی منجر  به شکل گیری عارضه ای موسوم به »مغز 
فضایی« می شود که طی آن لطمات جدی به سیستم عصبی فضانوردان 
وارد می شود. در نتیجه این اختالالت، فضانوردان در تشخیص اتفاقاتی 
که در اطرافشان روی می دهد دچار مشکل شده و نمی توانند تصمیمات 
درســتی اتخاذ کنند. این تحقیقات درحالی صورت گرفته که به تازگی 
دولت آمریکا اعالم کرده  احتماال تا ســال 20۳0 فضانوردان ناسا راهی 

مریخ خواهند شد.

 رییس دانشــکده صنعت هواپیمایی کشور از بررســی پروژه طراحی و 
ساخت پهپاد خورشیدی به سفارش وزارت علوم در این مرکز دانشگاهی 

خبر داد.
 دکتر حســین قنبــری اظهار داشــت: جزئیــات تولید پهپــاد )پرنده 
هدایت پذیر از دور( خورشــیدی در دانشــکده صنعت هواپیمایی هنوز 

نهایی نشده است ولی مسلما کاربردهای آن غیرنظامی خواهد بود.
وی افزود: با ســاخت این پهپاد درنظر داریم به عمده نیازهای کشور در 
حوزه هواشناســی پاســخ دهیم و مباحثی مانند پیش بینی آب و هوا، 

شناسایی ابرها و ریزگردها را از طریق آن پیگیری کنیم.
به گفته قنبری، این پرنده بدون سرنشین قرار اســت ابتدا با حداقل دو 
ساعت تداوم پروازی، روانه آســمان شود ولی در مراحل بعد، این زمان به 

24 و 48 ساعت افزایش خواهد یافت.
وی یادآور شد: پیش از این نیز طراحی و ساخت پهپاد در دانشکده صنعت 
هواپیمایــی با همکاری اعضــای هیئت علمی و دانشــجویان و درقالب 
پروژه های همکاری با صنعت انجام شده اســت که البته، این فعالیت ها 
مطلقا ماهیت نظامی نداشــته اند. قنبری تصریح کرد: گر چه طرح ها و 
فعالیت های پژوهشی دانشــگاهی به طور معمول، در مقاطع تحصیالت 
تکمیلی به ثمر می نشیند، اما دانشکده صنعت هواپیمایی با وجود اینکه 
در زمینه تربیت نیروهای کاردانی و کارشناسی فعالیت می کند، توجه به 
پژوهش و انجام پروژه های تحقیقاتی مورد نیاز صنعت را در دســتور کار 
دارد. وی ارتقای سطح کمی و کیفی تحقیق و پژوهش و افزایش تعامل با 
صنعت در قالب قراردادهای همکاری را از رویکردهای جدی دانشــکده 

صنعت هواپیمایی ذکر کرد.
 پهپادهای خورشــیدی اغلب در ارتفاع بــاالی ابرها پــرواز می کنند،

 از همین رو در طول ســاعات روز به طور مداوم در معرض خورشید قرار 
داشته و انرژی خود را از خورشید تامین می کنند.

این پهپادها از طریق ســلول های خورشــیدی، انرژی مــورد نیاز برای 
پروازهای شبانه را ذخیره می کنند. تاکنون برخی کشورهای پیشرفته، 
 پهپادهای خورشــیدی را بــا کاربری هــای مختلف طراحــی و تولید 
کرده اند که اســتفاده فیس بوک از پهپادهای خورشیدی برای تسهیل 
دسترســی کاربران مناطق دور افتاده به اینترنت از جمله آنهاســت.  از 
آنجا که هزینه ســاخت پهپاد معموال از ماهواره ارزان تر است و درعین 
حال، همان کارکردهــای ماهواره در حــوزه های مراقبــت، نظارت بر 
محصوالت زراعی، نظارت بر آب و هوا و بالیــای طبیعی و یا هر کنترلی 
را که ماهواره های کم ارتفاع دیگر از آنها برخوردارند، داراست، انتظار می 
 رود اســتفاده از پهپاد در آینده نه چندان دور، رواج بســیار بیشتری در 

حوزه های مختلف پیدا کند.

رونمایی از کاغذ الکترونیک منعطف

گوشی هوشمند با حسگر دوربین ۲0 
مگاپیکسلی در راه است

اختالالت شدید مغزی 
در انتظار مسافران مریخ

 آغاز پروژه پهپاد خورشیدی 
در دانشکده صنعت هواپیمایی

دنیای فناوری

معرفینرمافزارمعما

دریافــت  بــرای 
این نرم افــزار، کد 
اســکن  را  روبه رو 

کنید.

امروز برای کاربران گوشــی های اپل برنامه ای داریم تا بتوانیم 
بخشی از پیام های این دوستان را برای معرفی نرم افزار در این 
رابطه پاسخ گفته باشــیم. با گرفتاری ها و مشغله های زندگی 
امروز، فراموش کردن کارها چندان عجیب نیست. شاید بتوان 
تمام کارهای امروز و فردا را به خاطر ســپرد اما برای روزهای 
دیگر یقینا به یک یادآور خوب نیاز داریــد تا هیچ چیز از قلم 
نیفتد. گروه برنامه نویســی تمشک با توسعه »یادآور پیشرفته 
شمســی« نیاز به یک یادآور خــوب را برآورده کرده اســت؛ 
اپلیکیشــنی انحصاری برای iOS که با آن می توانید یادآورها 
را طبق تاریخ شمســی تنظیم کنید. تولد یک دوست، زمان 
خوردن دارو، قرار مالقات، موعد چک؛ همــه اینها می توانند 
بهانه ای باشند که برایشــان یادآور بسازید. خوشبختانه انجام 
این کار به لطف رابط کاربری خوب و ســاده یادآور شمســی 
وقت چندان زیادی از شما نمی گیرد. کافی است روی دکمه + 
در گوشه باالی صفحه اشاره کرده، عنوان مرتبط را بنویسید و 
در نهایت تاریخ و زمان یادآوری را تعیین کنید. اپلیکیشن به 

محض رسیدن موعد سررسید، انجام کار را با پخش یک آالرم 
یادآوری می کند. این ساده ترین یادآوری است که می توانید با 
این اپلیکیشن بسازید. اما برای بعضی کارها فقط یک »یادآور 
ســاده« کارتان را راه نمی انــدازد. بعضــی از یادآوری ها باید 
طبق برنامه  ای منظم، تا موعد مشــخصی تکرار شوند. فرض 
کنید از همین حاال تا عید نوروز، قصد دارید راس ســاعت 7 
صبح روزهای شنبه، سه شنبه و پنجشــنبه پیاده  روی کنید. 
با یادآور شمســی می توانید نه فقط یکی بلکه چندین یادآور 
پیشــرفته این چنینی با الگوهای تکرار مشــخص برای خود 
بســازید. تمام این یادآورها در منوی اصلــی نرم افزار ردیف 
می شوند و می توان به ســادگی و با لمس یک دکمه، همگی 
را در یک لحظه فعال یا غیر فعــال کرد. اگر هم یک آالرم تنها 
برای یادآوری کارها کافی نبود، امکان افزودن نوشــته و حتی 
تگ کــردن مخاطبان دفترچــه تلفن به هر یــادآور نیز مهیا 
شده است. یادآور شمســی ضمنا یک ویجت کوچک نمایش 
تاریخ برای مرکز اعالن ها هم دارد تا از نصب اپلیکیشــن های 
تقویم شمســی بی نیاز شــوید. این یادآور خوب فارسی روی 
سیســتم های مبتنی بر iOS 7 بــه باال اجرا می شــود. این 

نرم افزار را از goo.gl/7TAsNB دریافت کنید.

معمای 1981
شــخصی کالهی خرید. در ابتدا 5 درصد قیمت کاله 
را پرداخــت کــرد. فــردای آن روز ۹5 درصد هزینه 
باقیمانده را نیز پرداخت کرد. اما فروشــنده گفت این 
شــخص باید 114 تومان دیگر بابت کاله بپردازد. اگر 
فروشــنده کاله را گران تر از روز اول نفروخته باشــد، 

قیمت این کاله چقدر بوده است؟
جواب معمای 1980

اگر یک را به ســمت چپ عددی پنــج رقمی اضافه 
کنیم، در اصل آن عدد به عالوه 100000 می شــود. 
اگر یک را به ســمت راســت آن عدد اضافه کنیم، در 
اصل 10 برابر آن عدد با یک جمع می شود. حاال با حل 
یک معادله ساده )10x=)x+100000(*۳+1( جواب 
پیدا می شود: 42857. خودتان یک را به ابتدا و انتهای 

این عدد اضافه کنید و شرط مسئله را بررسی کنید. 
لطفا جواب معماهای طرح شده را به همراه نام و 

شهر محل زندگی خود به نشانی
 mazaheri.zayanderoud@gmail.com  

بفرستید تا نام شما در همین صفحه آورده شود.

برای امور خود یادآور بسازید؛

هیچ چیز را فراموش نکنید

وزیر ارتباطات از مشارکت 20 درصدی در سرشماری اینترنتی 
نفوس و مســکن خبر داد و گفت: ژاپن با مشارکت ۳5 درصدی 
رتبــه اول را دارد و برخی کشــورهای اروپایی مشــارکت 20 
درصدی دارند که در صورت مشارکت بیشتر ایرانی ها می توانیم 

از رکورد اول ژاپن عبور کنیم.
در حالی که هنوز سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن سال ۹5 
در حال انجام اســت، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از مرکز 

آمار ایران بازدید کرد.
محمود واعظی  در ایــن بازدید اظهار داشــت: ژاپن با میانگین 
مشــارکت ۳5 درصدی رتبه اول را در سرشماری اینترنتی بین 
کشورهای دنیا داراست و برخی کشورهای اروپایی نیز مشارکتی 

حدود 20  درصدی  داشته اند.
وزیر ارتباطات افزود: اکنون ایران با مشارکتی بیش از 20 درصد، 
رتبه دوم را به خود اختصاص داده که اگر مشــارکت بیشتری از 
ســوی مردم صورت گیرد می توانیم از رکورد ۳5 درصدی ژاپن 
عبور کنیم و بتوانیم نام ایران را به عنوان یک کشور توسعه یافته 

در این زمینه مطرح کنیم.
واعظی گفت: یکی از شــاخص های توسعه یافتگی این است که 
مردم چگونه از ابزار الکترونیکی برای انجام امور خود اســتفاده 

می کنند. اگــر بتوانیم خوب کار کنیم و مردم را تشــویق کنیم 
 تا از رکورد مشارکت ۳5 درصدی ژاپن عبور کنیم، شاهد اثرات 
بین المللی این اقدام خواهیم بود و نگاه به مردم و جامعه ایرانی 

در دنیا تغییر می کند.
مشارکت کمتر از انتظار ساکنان شهرهای بزرگ در 

سرشماری اینترنتی
وی با بیان اینکه در روزهای اول یا مردم مطلع نبودند یا اطمینان 
به سیستم وجود نداشــت که به تدریج شــیب مشارکت مردم 
حالت صعودی خوبی پیدا کرد و این به معنی جلب اعتماد مردم 
اســت، گفت: اما برخالف انتظار، مشارکت ســاکنان شهرهای 
بزرگ کمتر بود و استان های تهران، مشهد، اصفهان، کرج، اهواز، 

قم و اراک نسبت به سایر استان ها مشارکت کمتری داشتند.
وی گفت: شهرهای کوچک تر مشــارکت بهتری در سرشماری 
داشته اند و امیدواریم مردم کالن شــهرها که مشغله بیشتری 

دارند در چند روز باقیمانده مشارکت بهتری داشته باشند.
سرشماری اینترنتی نخستین طرح جدی ملی بر 

بستر شبکه ملی اطالعات
وی همچنین به زیرســاخت های فنی این طرح نیز اشــاره کرد 
و گفت: از نظــر پهنای بانــد و موضوعات فنی، مشــکلی برای 

سرشــماری اینترنتی وجود ندارد و حتی پهنای باند به اندازه ای 
که چندین برابر تعداد فعلی بتواننــد در لحظه ثبت نام کنند نیز 

فراهم است.
واعظی گفــت: پس از راه اندازی شــبکه ملــی اطالعات، طرح 
سرشماری اینترنتی نخستین طرح جدی ملی بر بستر این شبکه 
بود که با تامین امنیت این شبکه، آسیبی از درگاه های خارجی 

اینترنت به این طرح نرسید.
هدیه یــک گیگ اینترنت سرشــماری اینترنتی 

قطعی است/ هدیه ۲ گیگی توسط برخی شرکت ها
وی در پاســخ به ســوالی درباره هدیه یک یا دو گیگ اینترنت 
مشارکت کنندگان اینترنتی در سرشماری، گفت: ابتدا پیشنهاد 
یک گیگ اینترنت رایگان ارائه شــد که ارائه دهندگان اینترنت 
موافقــت کردند. اخیرا رییــس مرکز آمار ایــران ارائه  دو گیگ 
اینترنت رایگان را پیشــنهاد کرده  که برخــی از ارائه دهندگان 
اینترنت با این موضوع موافقت نموده اند که درباره شرکت هایی 
که در موافقت با هدیه 2 گیگی امضا  داده اند، اعطای این هدیه به 

مشترکانشان را پیگیری می کنیم.
 مطلبی از اختالل وسیع مکالمه اپراتورها نشنیده ام

واعظی در پاسخ به ســوالی درباره اینکه به نظر می رسد با توجه 
به تمرکز اپراتورها بــر ارائه اینترنت، اهمیــت موضوع کیفیت 
مکالمه نزد آنها کاهش یافته است، گفت: درباره اختالالت وسیع 
اپراتورها نکته ای نشنیده ام و اگر چنین موضوعی باشد رسیدگی 

می کنیم.
وزیر ارتباطات افزود: اینترنت و مکالمه نمی توانند جای یکدیگر 
را بگیرند. در دنیا نیز در بســتر اینترنــت مکالمات تلفنی انجام 
می شود، در ایران مصرف پهنای باند اینترنت بیشتر به مکاتبات 
اختصاص داشت که سپس به ســمت عکس و اکنون به سمت 
فایل های ویدیویی ســوق یافته اســت و هم اکنون نیز مردم با 
استفاده از برنامه های مختلف بخشــی از مکالمات خود را نیز بر 

بستر اینترنت انجام می دهند.
آخرین آمار مشــارکت در سرشــماری اینترنتی 

نفوس و مسکن 95
همچنین امیدعلی پارســا رییس مرکز آمار با اعالم آخرین آمار 
مشارکت مردمی اظهار داشــت: در 17 روز نخست اجرای طرح 
سرشماری اینترنتی به طور متوســط روزانه 22۹هزار خانوار در 
این طرح مشارکت داشتند که از روز هجدهم با افزایش تصاعدی 
این نرخ به 468هزار خانوار و روز جمعه ایــن نرخ به 870 هزار 

خانوار رسید.
پارســا افزود: در کشــورهایی که برای نخســتین بار اقدام به 
سرشماری اینترنتی کرده اند نرخ مشــارکت 2 تا ۳ درصد و در 

چند کشور 8 درصد بوده است.
به گفته وی،  در ایران شــاهد مشــارکت 21/5 درصدی از نظر 

جمعیتی و مشارکت 20/5درصدی از نظر خانوار هستیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خبر داد:

مشارکت اصفهانی ها در سرشماری کمتر از حد انتظار بود

E-MAIL
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پیشنهاد سر دبیر: 
بازیگری، جزو کارهای سخت دنیاست

لیال حاتمــی، بازیگر فیلــم »بمب« پیمان معادی شــد و 
دومین فیلم ســینمایی معــادی پس از یــک پیش تولید 

طوالنی، به زودی جلوی دوربین می رود.
پیمان معــادی نقش اصلی این فیلم ســینمایی را عالوه بر 
کارگردانی آن بر عهده دارد و بجز او، لیال حاتمی نیز در این 

فیلم حضور دارد.
ســازندگان این فیلم ســینمایی، این روزها مراحل پایانی 
پیــش تولید و قطعــی کردن لوکیشــن هــای »بمب« را 
پشت ســر می گذارند و این فیلم به زودی و با انتخاب کامل 

بازیگران مقابل دوربین خواهد رفت.
به جز پیمان معــادی و لیال حاتمی که بــرای اولین بار در 
»بمب« با یکدیگر همکاری می کننــد، پیش از این، حضور 
پیمان جعفری به عنوان مجری طــرح و محمود کالری به 
عنوان مدیر فیلمبرداری، در دومیــن فیلم معادی که برای 

رونمایی در فجر ساخته خواهد شد، قطعی شده است.
پیمان معــادی کــه فعالیتش را 

به عنوان بازیگر در ســینمای 
ایــران بــا »دربــاره الی« و 
بعــد از آن، »جدایی نادر از 
فرهادی  اصغر  ســیمین« 
آغاز کرد، بعد از آن توانست 
در چنــد فیلم و ســریال 

آمریکایــی ایفای نقش 
کند و از مهم ترین 
آنها می تــوان به 
ایکس  »کمــپ 

ری« اشاره کرد.

ماموران شــهرداری تهران، ســاختمان جدید موسســه 
هنرمندان پیشکسوت را پلمب کردند.

عباس عظیمی، مدیرعامل این موسســه، با تایید این خبر 
بیان کــرد: در حال حاضر ماموران شــهرداری پشــت در 
ســاختمان هســتند و ما در حال جمع کردن وسایل خود 

هستیم تا از ساختمان خارج شویم.
او گفت: حــدود دو ماه اســت که به ســاختمان جدیدی 
منتقل شــده ایم و این ســاختمان از طــرف دولت برای 
هنرمندان پیشکسوت خریداری شــده و از آنجا که متعلق 
به حدود ۵۰ ســال قبل اســت، تعمیراتــی را در آن، از 
تاسیسات و برق گرفته تا بهینه ســازی فضا، انجام دادیم 
که در این باره مکاتباتی هم با شهرداری منطقه داشتیم و 

درخواست مجوز کرده بودیم.
وی افزود: برای اقداماتی که انجــام می دادیم، با توجه به 

هماهنگی های انجام شده، مشکلی وجود نداشت؛ تا اینکه 
دیروز عده ای از شــهرداری آمدند و پس از گرفتن یکسری 

عکس رفتند و سپس در بازگشت، با یک تیم پلمب آمدند.
عظیمــی با اشــاره بــه بازدید احمــد مســجدجامعی و 
صحبت هایی که با عبدالحسین مختاباد )از اعضای شورای 
شهر تهران( انجام شده اســت، گفت:  شورای شهر تهران از 
روند کار دیدن کرده بودنــد و حتی قول حمایت و کمک را 

هم دادند. 
در این راســتا تماســی هم با رییس ســازمان زیباسازی 
شهرداری تهران داشتند تا آقای علیزاده برای فعالیت های 
ما کمک کنند؛ اما این امر با بی توجهی ایشــان روبه رو شد 
و به نظر می رســد نهایت کمک شــهرداری تهران و آقای 
قالیباف، همین پلمب کردن ســاختمان جدید موسســه 

هنرمندان پیشکسوت است.

ساختمان موسسه هنرمندان پیشکسوت پلمب شدلیال حاتمی، بازیگر فیلم پیمان معادی شد

ویژه

اخبار

هجدهمین نمایشــگاه از مجموعه نمایشگاه های بررسی نقاشی 
اصفهان، به آثار پرویز آقارخ اختصاص دارد.

خانه تجســمی حوزه هنری اســتان اصفهان، در ادامه برگزاری 
مجموعه نمایشگاه های بررسی نقاشی اصفهان، این بار دهمین 

نمایشگاه خود را به آثار پرویز آقارخ اختصاص داده  است.
مدیر خانه تجســمی خانه هنرمندان، ضمن اعــالم این خبر به 
خبرنگار ایمنا گفت: یک سال و نیم است که خانه تجسمی حوزه 
هنری اصفهان نســبت به برگزاری نمایشــگاه هایی با موضوع 
بررسی نقاشــی اصفهان اقدام نموده اســت که در هجدهمین 

دوره، آثار پرویز آقارخ به نمایش درخواهد آمد.
آزاده کوفی گر افزود: در این نمایشگاه ها، هر هنرمندی سیر آثار 
خود را از ابتدای فعالیت در هنر نقاشی تاکنون نمایش می دهد و 

دوره های متفاوتی از فعالیت او نشان داده خواهد شد.
پرویــز آقــارخ در ســال 1342 در اصفهــان متولد شــد. وی 
دارای مــدرک دیپلم از هنرســتان هنرهاي زیبــای اصفهان و 
دانش آموخته ایتالیا در مقطع کارشناســی انیمیشــن اســت و 

تاکنون نمایشگاه هایی در اصفهان و تهران برگزار نموده است.
هجدهمیــن نمایشــگاه از مجموعه نمایشــگاه های بررســی 
نقاشــی اصفهان، فردا در گالری نقش خانه گشــایش می یابد و 
عالقه مندان می توانند تا 4 آبان ماه صبح ها ساعت 9 تا 12 و بعد 
از ظهرها ســاعت 16 تا 19 به گالری نقش خانه واقع در خیابان 

آمادگاه، مجتمع فرهنگی هنری سوره مراجعه نمایند.
همچنین نشست ویژه این نمایشگاه، پنج شــنبه 29 مهرماه از 

ساعت 17 تا 19 در گالری نقش خانه برگزار می شود.

کارگاه شعر مهدی فرجی، ۵ و 6 آبان ماه در باغ فردوس اصفهان 
برگزار می شود.

مهدی فرجی، شاعر کاشانی و اهل فنی است که غزل او از بهترین 
و مخاطب پســندترین های این نســل، در میان مخاطبان شعر 
است و از دید منتقدان و صاحب نظران حوزه شعر، جایگاه ویژه و 

پر اهمیتی را به خود اختصاص داده است.
وی که تاکنون آثاری چون شــب بی شعر، میخانه بی خواب، منم 
که می گذری، آن روزها گفتم، قرار نشد، چمدان معطل و... را به 
چاپ رسانیده و در سال 86 سیمرغ بلورین جشنواره بین المللی 
شعر فجر را کسب کرده اســت، کارگاه شعری با محوریت مبانی 
اندیشــه و جهان بینی، تمرین با پازل کلمات، نقد و بررســی و 

عروض و قافیه را در اصفهان برگزار می کند.
عالقه مندان برای شــرکت در این کارگاه مــی توانند با حضور 
در کافه رادیو، کافه شــهر کتــاب، کافه دوچرخــه، کافه ارگ، 
کافه تئاتر، کافه کومه یــا از طریق تماس با شــماره تلفن ثابت 
3-3766۰3۰1 در این کارگاه ثبت نام نموده و سپس ۵ و 6 آبان 
ماه در کارگاه شعر مهدی فرجی که در محل باغ فردوس، واقع در 

خیابان آتشگاه برگزار می شود، شرکت کنند.

نمایشــگاه چیدمان و نمایــش ویدیو با عنــوان »زوال ناپذیری 
حافظه« در گالری اکنون برگزار می شود.

این نمایشــگاه به انتخاب ســمیرا قاســمی و با آثاری از مهرانه 
آتشــی، فراز انوشــه پور، آناهیتا حکمت، زینب شهیدی، بهاره 
صمدی، شــیرین محمد، پویــا رضی و پیام مفیــدی در گالری 

اکنون برپا می شود.
نمایشــگاه »زوال ناپذیری حافظه« از جمعه 23 مهرماه همراه با 
کنفرانس آنالین گشــایش یافته و عالقه مندان می توانند جهت 
تماشای این آثار، تا 4 آبان ماه همه روزه به جز روزهای دوشنبه 
از ســاعت 16 تا 2۰ به گالری اکنون واقع در خیابــان خاقانی، 

کوچه افشین، بن بست حریر، پالک 9 مراجعه نمایند.

فیلم »نذر« به کارگردانی محمود هدایتی، پس از ســه روز کاری 
فشرده در مراحل فنی قرار دارد.

به گــزارش خبرنگار گروه فرهنگی باشــگاه خبرنــگاران جوان، 
فیلم کوتاه داســتانی »نــذر« بــه تهیه کنندگــی و کارگردانی 
محمود هدایتی، در صبح تاسوعای حسینی کلید خورد و در روز 

پنجشنبه، بیست و دوم مهر فیلمبرداری آن به پایان رسید. 
موضوع این فیلم روایت پسری اســت که پدرش باید نذری را به 
دلیل بهبود او، در روز عاشورا ادا کند؛ اما پسر از انجام این نذر سر 

باز می زند.
زمان این فیلم بیســت دقیقه است که لوکیشــن آن طی سه روز 
در تهران، منطقه پونک و در حرم حضرت عبدالعظیم و حسینیه 

متوسلین به حضرت زهرا)س(، واقع در شهر ری بوده است.
عوامل ایــن فیلم عبارتنــد از: تهیه کننده و کارگــردان: محمود 
هدایتی، نویســنده: مجید اصغری، مشــاور کارگردان و مجری 
طرح: ســید مجید صالحی، مدیر فیلمبرداری: رامین زمین پیما، 
مدیر صدابرداری: پژمان مشهدیان، منشی صحنه: زیبا کاویانی، 
طراح گریم: مرضیــه محمد پناه، طراح صحنه و لباس: احســان 
عباسی، مدیر تولید: محمد امین تیموری، مدیر تدارکات: سعید 
حشمتی، بازیگران: ســارنگ بهمنی، مرضیه محمد پناه، عباس 
خداوردیان، امیرمحمد صوفی، دانیال مبســر محمدی و بازیگر 

خردسال حسنا صوفی.
تدوین این فیلم هم اکنون توســط ســید مجید صالحی در حال 
انجام است و صداگذاری توسط آقای حسین وفایی انجام خواهد 

شد. 
فیلم کوتاه »نذر« که یک فیلم مذهبی اســت، در شــبکه قرآن و 

جشنواره های داخلی به نمایش در خواهد آمد.

در هجدهمین نمایشگاه بررسی نقاشی اصفهان؛

آثار نقاشی » پرویز آقارخ «
بررسی می شود

5 و 6 آبان ماه برگزار می شود؛

کارگاه شعر مهدی فرجی
در باغ فردوس اصفهان

تا 4 آبان برپاست؛

نمایشگاه »زوال ناپذیری حافظه«
در گالری اکنون

»نذر« با محتوایی محرمی
به تدوین رسید

گفتوگو

نگاهروز

زهره حمیــدی از بازیگران باســابقه تلویزیــون و متخصص 
ایفای نقش مادران ســنتی، مهربان و روشــنفکر ایرانی است 
که با مهارت این نقش ها را بــازی می کند. به گزارش جام جم، 
بازیگری آرام و بدون حاشــیه اســت که با هنرمندانی چون 
بهمن فرمان آرا، یــدا... صمدی، احمد امینــی، رامبد جوان، 
مجید صالحــی، مجتبی راعی و کامــران قدکچیان همکاری 
کرده اســت. زمانی برای عاشــقی، ورود آقایــان ممنوع، در 
شب عروســی، عصر روز دهم، کالهی برای باران، شاخه گلی 
برای عروس، قدمگاه، ســیندرال، تکیه بر باد، مسافر ری، بوی 
کافور، عطر یاس، خوش خیال، دالوران کوچه دلگشــا، شوق 
پرواز، تولدی دیگر، مســتانه، دردســر والدین، دختری به نام 
آهو، پشــت بام تهران، آتیه و صخره، ازجمله کارهای حمیدی 
اســت. با این بازیگر درباره ایفای نقش مادران در سریال هایی 
همچون تولدی دیگر و شوق پرواز گفت وگویی انجام شده که 

در ادامه می خوانید:
کار بازیگری را در میانسالی آغاز کردید، درست است؟

بله، در ســال 1368 کارم را با دعوت حســن هدایت در فیلم 
سینمایی »دالوران کوچه دلگشا« شــروع کردم. در این فیلم 
نقش اول زنی را برعهده داشــتم که یک خانم کافه دار در دهه 
2۰ در شهر انزلی بود. بازیگر شدنم خیلی اتفاقی و تصادفی رخ 
داد، همیشه به بازیگری عالقه مند بودم و دوستانی هم داشتم 

که در این حیطه کار می کردند.
به نظر شما بازی در ســریال های مناسبتی نسبت به 

سایر کارها دشوارتر است؟
اصوال کار بازیگری سخت و دشوار است. سریال های مناسبتی 
چون برای زمان خاصی تولید می شــود و بایــد به موقع آماده 
شود، برای تولیدشــان زمان کمی وجود دارد و به همین دلیل 

فشــار زیادی روی بازیگر اســت که در برخی از مواقع ممکن 
است روزانه بیش از 1۵ســاعت کار کنیم. در مقابل، کارهای 
مناسبتی معموال مخاطبان بیشــتری هم دارد. برای من بازی 
در کارهای نــوروزی و ماه مبارک رمضــان فوق العاده جذاب 

است.
از بازی در سریال تولدی دیگر خاطره ای دارید؟

در این ســریال بازیگر نقش مقابلم دکتر محمود عزیزی بود و 
در کنارش بازیگران شــاخصی مثل مرحومه جمیله شیخی و 
عبدالرضا اکبری بازی داشتند و همچنین کلی خاطرات خوب 
از این کار داشــتم و خیلی از مخاطبان بعد از پخش ســریال 
به مــن می گفتند چقدر رابطــه زن و شــوهری خانم دکتر و 
همسرش خوب اســت و روی ما تاثیرگذار بوده و ما هم تالش 
کرده ایم در زندگی مشترکمان چنین رابطه ای داشته باشیم. 
این زن و شوهر در سریال مثل دو دوست در کنار هم بودند و از 
یکدیگر حمایت می کردند و با این که فرزندی نداشــتند، تنور 
زندگی شان گرم بود؛ از این رو این سریال به بخشی از اهدافش 
که در جهت ترویج زندگی خانوادگی درســت بود، رســید و 

واکنش آقایان هم در مورد این سریال بسیار پررنگ بود.
آیا به نقش های کمدی هم به انــدازه نقش های جدی 

عالقه دارید؟
نقش کمدی هم دوســت دارم؛ اما اولویت اصلی ام نقش های 
جدی و درام اســت. کمدی از جنس کمدی موقعیت که توام 
با طنز فکر شده است هم خیلی جذابیت دارد. سریال دردسر 

والدین کم و بیش چنین موقعیتی داشت.
در چه کارهایی بــا مرحوم داوود رشــیدی همبازی 

بودید؟
اول باید متذکر شــوم فقدان ایشــان متاثرکننده اســت و به 

جامعه هنری تســلیت می گویم. در کارهایی نظیر بازی های 
پنهان و تکیه بر باد افتخار همبازی شــدن با ایشان را داشتم 
و موقعی که متوجه می شــدم همبازی ام ایشــان اســت، با 
اعتماد به نفس کامل جلوی دوربین می رفتم؛ زیرا می دانســتم 

از من و سایر بازیگران حمایت می کنند.
کارکردن با کارگردانان جوانی مثــل مجید صالحی، 

رامبد جوان و سایرین برایتان چه ویژگی هایی دارد؟
نمی شــود فرمولی تعیین کرد کــه کار با کارگــردان جوان 
راحت تر اســت یا کارگردان بــا تجربه؛ هــر دوی این قبیل 
کارگردان هــا ویژگی هــای خــاص خودشــان را دارنــد و 
کارگردان هــای جوان، پرشــور و دارای انگیــزه زیادی بوده 
و کار با آنها مفرح تر اســت. در ســه دهه فعالیــت بازیگری، 
بــا کارگردان های خوب و درجــه یکی کار کــرده ام و با هیچ 

کدامشان مشکلی نداشته ام.
یک بازیگر برای اینکه حین بازی آماده باشد، باید چه 

کارهایی انجام دهد؟
تمرکز، مهم ترین ویژگی اســت. ذهــن و روان بازیگر باید رها 
و آزاد باشــد. هر چه ذهن آرام تر و خلوت تر باشــد، راحت تر 
می توان تمرکز کرد، تصمیم گرفت و از ایفای نقش لذت برد و 
در بازی هم موفق بود. بازی در سریال شوق پرواز از افتخارات 
من اســت. زمانی که یدا... صمدی بازی در این ســریال را به 
من پیشــنهاد داد، پســرم به تازگی از دنیا رفته بود و حال و 
روز خوشی نداشــتم. بعد از خواندن متن ســریال، با توجه به 
فیلمنامه جذاب و اینکه موضوع اصلی ســریال درباره یکی از 
سرداران بزرگ سال های دفاع مقدس یعنی شهید بابایی بود، 
با کمال میل این پیشــنهاد را قبول کردم و حضور بازیگرانی 
نظیر شهاب حســینی و ستاره اســکندری باعث شد کار، اثر 
موفقی از آب در بیاید و حق مطلب را درباره شــهید بابایی ادا 
کند و خوشحالم که در این ســریال بازی کردم و جزو کارهای 

شاخص کارنامه بازیگری ام است که به آن افتخار می کنم.

زهره حمیدی؛ بازیگر با سابقه سینما و تلویزیون

بازیگری، جزو کارهای سخت دنیاست

اکران

تهیــه کننده فیلــم گفت: تــا زمانی کــه تیزرهای 
انیمیشن »ناســور« از تلویزیون پخش نشود، اکران 

فیلم به تعویق می افتد.
براساس اعالم ســخنگوی شــورای صنفی نمایش، 
عالوه بر دو فیلــم »این زن حقــش را می خواهد« و 
»ابوزینب«، قرار بود انیمیشن »ناسور« نیز از دیروز 

صبح اکران شود که موفق به اکران نشد.
دلیل آن را از داریوش دالوند، یکی از تهیه کنندگان 
انیمیشن جویا شــدیم. دالوند گفت: متاسفانه هنوز 
تیزرهای این فیلم از رســانه ملی پخش نشده است 
و هر زمان که تیزرها از تلویزیون پخش شــود، اکران 

فیلم را آغاز می کنیم.
وی درپاسخ به این سوال که چه زمانی تیزرها پخش 
خواهد شــد، گفت: هنوز زمان دقیقــی را تلویزیون 

برای پخش تیزر مشخص نکرده است.
بنابراین گزارش، فیلم انیمیشــن ناســور در مراسم 

پیرغالمان مورد تقدیر قرار گرفت.
این انیمیشــن، روایتــی از زندگی عبیــدا... بن حر 
جعفی، یکــی از کوفیــان مکه اســت کــه از امام 
حســین)ع( دعوت کرده تا به کوفــه بیایند و زمانی 
که می شــنود ســپاه امام)ع( به کوفه نزدیک شده، 
از این شــهر خارج می شــود تا بــا ایشــان روبه رو 
نگردد؛ اما از بــد حادثه به صورت کامــال ناگهانی با 
 ایشان روبه رو شــده و مجبور می شــود دست رد به

سینه امام بزند.

اکران »ناسور« به زمان پخش 
تیزر موکول شد

به مناســبت آغاز دوره جدید اکــران و ورود فیلم های تازه به 
سینماها، ایسنا در نگاهی گذرا به معرفی برخی فیلم های روی 

پرده، فیلم های تازه وارد و در صف اکران پرداخته است.

»نیمه شب اتفاق افتاد«، دومین فیلم سینمایی تینا پاکروان 
بعد از فیلــم »خانوم«  اســت که از چهارشــنبه 28 مهر ماه 
اکران می شود. داستان فیلم، ماجرای عشق های نامتعارف از 
عروسی تا عزاست که طال معتضدی، نویسندگی آن را برعهده 
داشته و تینا پاکروان با مشــارکت امیرحسین عبدالهی، آن 
را تهیه کرده اســت. ابتدا قرار بود این فیلم بعد از »النتوری« 
در گروه سینمایی »آفریقا« اکران شــود؛ اما فیلم »اروند« به 
دلیل مضمونش که با هفته دفاع مقدس همخوانی داشــت 
و همچنین ایام محرم، جایگزین آن شــد و این بار قرار است 
»نیمه شب...« از چهارشــنبه 28 مهر در سینماها به نمایش 
درآیــد. بازیگرانی چون حامد بهــداد، رؤیــا نونهالی، گوهر 
خیراندیش، آتیال پسیانی، ستاره اسکندری، شقایق فراهانی 

و... حضور دارند.
»متولد 6۵« دیگر فیلــم در نوبت اکران اســت که از پنجم 

آبان ماه در سینماها اکران می شود.
این فیلــم اولین تجربــه کارگردانی مجید توکلــی در قالب 
سینماست که محمدمهدی عســگرپور، تهیه کنندگی آن را 
بر عهده داشته و محصول مرکز گسترش سینمای مستند و 
تجربی است. فیلمنامه »متولد 6۵« به قلم جمیله دارالشفایی 
نوشته شــده و قصه خاطره و افشار اســت که روزی تصمیم 
می گیرند برخالف زندگی معمول، مدل آدم های پولدار شهر 

باشــند! هنگامه حمیدزاده، پدرام شــریفی، مریم سعادت، 
احســان امانی و آنا نعمتی، بازیگران این فیلم هســتند که 
توانست در جشنواره ســی وچهارم فیلم فجر، نامزد سیمرغ 
بهترین فیلم و بهتریــن کارگردانی در بخش نگاه نو باشــد.  
»متولد6۵« بعد از »فروشــنده« در گروه آزاد، اکران عمومی 

می شود و پخش آن را هم موسسه »فیلمیران« بر عهده دارد.

»یتیم خانه ایران« به کارگردانی ابوالقاسم طالبی هم یک فیلم 
سیاســی یا به قول کارگردانش، »انقالبی« است که  داستان 
قحطی و خشکســالی عظیم ایران را در ســال های 129۵ تا 
1297 در کوران جنگ اول جهانی و در زمان اشــغال ایران به 
دســت نیروهای روس و انگلیس روایت می کند. این فیلم که 
به گفته طالبی، بخش سوم از یک سه گانه درباره فعالیت های 
انگلیس در ایران است، به دلیل طوالنی شدن مراحل فنی در 
جشــنواره فیلم فجر، در بخش خارج از مسابقه به نمایش در 
نیامد، 23 فرودین 9۵ رونمایی شده و همچنان منتظر اکران 
است. »یتیم خانه ایران« هم توسط دفتر پخش فیلمیران بعد 
از اتمام اکران »هیهات« با سرگروهی سینما آزادی سینماها 

پخش خواهد شد. در این فیلم بازیگرانی چون علی رام نورایی، 
جعفر دهقــان، قطب الدیــن صادقی و تعــدادی از بازیگران 

خارجی به ایفای نقش می پردازند.

»سیانور«  نیز دومین ساخته ســینمایی بهروز شعیبی پس 
از »دهلیز« اســت که از اواخر مهرماه در سینماهای تهران و 
شهرستان ها اکران می شود. این فیلم فضای متفاوتی نسبت به 
کار قبلی این کارگردان دارد و ماجرای آن در دهه ۵۰ می گذرد 
و از خالل زندگی  و فعالیت های شــهید مجید شریف واقفی 
)یکی از رهبران ســازمان مجاهدین خلق پیــش از انقالب(، 
به مقطعی از تاریخ سیاســی ایران می پردازد که در سینمای 
ایران کمتر به آن توجه شده است.  این اثر در سی و چهارمین 
جشــنواره فیلم فجر به نمایش در آمد و برخالف اینکه از نظر 
داوران جشنواره دور ماند، با اســتقبال مخاطبان و منتقدان 
روبه رو شــد. اکران این فیلم نیز با کمی سردرگمی همراه بود 
تا اینکه پس از گله های ســیدمحمود رضــوی )تهیه کننده( 
که مدتی پیش در قالب یک یادداشــت منتشر شد، باالخره 
پس از فیلم »ربوده شــده« )که تاریخ دقیقی برای اکران آن 
اعالم نشده( در گروه سینمایی اســتقالل اکران خواهد شد. 
در خالصه داستان »ســیانور« که بر عکس خود فیلم، کامال 
عاشقانه توصیف شده، چنین آمده است: »پایان یک سکوت 
طوالنی! امیر و هما پس از مدتی یکدیگر را می یابند؛ درحالی 
که یک انتخاب بیشتر ندارند: سیانور یا زندگی! و آنها زندگی 
را انتخاب می کنند.« در »ســیانور« مهدی هاشــمی، هانیه 
توسلی، حامد کمیلی، پدرام شریفی، بابک حمیدیان، بهنوش 
طباطبایی، رضا موالیی، فرزین صابونی، فریدون محرابی، سارا 
توکلی، وحید حبیبیان، وحید رونقی و آتیال پسیانی به ایفای 

نقش می پردازند.
نکته جالب اینکــه این فیلم که داســتانش به طــور صریح 
به فعالیت سیاســی گروه هــای چپ گرای پیــش از انقالب 
و مناقشــات درون گروهی آنان می پرازد، توســط موسســه 

سینمایی سیمای مهر )آوینی فیلم( تولید شده است.
»ســه بیگانه در سرزمین ناشــناخته« دیگر فیلمی است که 
در نوبت اکران قرار دارد و بعد از فیلم »خشکســالی و دروغ« 
در گروه ســینمایی »زندگی« اکران می شــود و تاریخ دقیق 

آن مشخص نیســت و با توجه به مضمون کمدی آن، معلوم 
نیست حتی بعد از »خشکسالی...« هم فرصت اکران پیدا کند. 
فیلم سینمایی »سه بیگانه...« به کارگردانی مهدی مظلومی 
و تهیه کنندگی مســعود ردایی، اولین فیلم بلند ســینمایی 
مظلومی است که مضمونی کمدی دارد و بخش هایی از فیلم 
هم در ارمنستان مقابل دوربین رفته است. این فیلم داستان 
سه مامور خارجی است که برای انجام یک عملیات، با نقشه ای 
دقیق و از پیش تعیین شــده وارد ایران می شوند؛ اما از لحظه 
ورود، با موقعیت های ویژه ای روبه رو می شوند که برنامه های 
آنان را برهــم می ریزد. امین حیایی، محمدرضا شــریفی نیا، 
مجید صالحی، لیال اوتادی، برزو ارجمند، ســحر قریشــی، 
حسین محب اهری، رابعه اسکویی، شــیوا خسرو مهر، علی 
کاظمی، کیانوش گرامی و حمید لوالیی بازیگران اصلی »سه 

بیگانه در سرزمین ناشناخته« هستند.

»ابوزینب )راز پنهــان(« فیلمی محصول مشــترک ایران و 
لبنان است که به جنبش مقاومت لبنان می پردازد و با توجه 
به اینکه زندگی یک شهید مقاومت را روایت می کند، به توصیه 
سیدحسن نصرا... ساخته شده است. علی غفاری، کارگردان 
»ابوزینب«، بازیگران فیلمش را از میان چهره های عرب زبان 
انتخاب کرده و فیلمبرداری کار نیز تماما در لبنان انجام شده 
اســت؛ اما مراحل فنی آن در ایران انجام شــده و  از دیروز در 

گروه سینمایی آزاد اکران شد.

فیلم هایی که در راهند
با پایان تعطیلی چند روزه  سینماها در سوگ حسینی، 
فیلم های جدیــدی در صف اکران قــرار گرفته اند؛ 
فیلم هایی که هرچند به مناسبت این ایام از ژانر محبوب 
سینمای ایران یعنی کمدی در آنها خبری نیست، اما 

ترکیب آثار متنوع و متفاوتی را شکل داده اند.
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اخباريادداشت

رییس پلیــس راه چهارمحــال و بختیــاری گفت: راننــدگان این 
استان رتبه نخســت  در تجاوز از سرعت مجاز در ســطح کشور را به 
خود اختصاص داده انــد. رحمت ا... نجفی اظهار کرد: در شــش  ماهه 
نخســت ســال جاری تعداد 120 نفر از مردم چهارمحال و بختیاری 
در تصادفات جاده ای به دلیل سبقت وســرعت غیرمجاز جان خود را 
از دست داده اند. نجفی با اشــاره به اینکه عمده تصادفات جاده ای در 
این استان مربوط به سرعت غیرمجاز است، تصریح کرد: این موضوع 
به دلیل اندک بودن دوربین کنترل ســرعت در استان و عجله بسیار 
زیاد رانندگان در جاده هاســت. وی با بیان اینکه متاسفانه رانندگان 
چهارمحــال و بختیاری رتبه نخســت در تجاوز از ســرعت مجاز در 
کشــور را دارا هســتند، تصریح کرد: بیشــترین نوع خودروهایی که  
دارای سرعت غیرمجاز بودند از نوع ســواری  بوده است.رییس پلیس 
راه چهارمحال و بختیاری از افزایش 10 درصدی اســتقرار نیروهای 
کنترل کننده در جــاده ها خبــر داد و گفت: جاده های شــهرکرد- 
شــلمزار، شــهرکرد- بروجن و لردگان- یاســوج از جمله جاده های 
پرخطر  و حادثه خیز استان هستند که حضور نیروهای کنترل کننده 
در آنها حائز اهمیت است.وی با اشــاره به افزایش تردد در جاده های 
اســتان، تصریح کرد: بــا توجه به افزایــش هفت میلیونــی تردد در 
جاده های استان، الزم است محورهای مواصالتی استان توسعه یابد. 
نجفی افزود: طی شش ماهه نخست ســال جاری تصادفات خسارتی، 
فقره جرحی و تعداد مجروحان نســبت به مدت مشابه سال گذشته، 
به ترتیب 14، 18 و 16 درصد کاهش داشــته  ولی تصادفات منجر به 
فوت 19 درصد افزایش داشته اســت. وی خاطرنشان کرد: تصادفات 
خسارتی، جرحی و فوتی در شهریور ماه نســبت به مدت مشابه سال 

گذشته 25 درصد افزایش داشته است.

مدیر گمرک چهارمحال و بختیــاری از افزایش دو درصدی ارزش 
دالری صادرات از چهارمحال و بختیاری در شــش ماهه نخست 

امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.
اســماعیل ا... دادی اظهار کرد: طی شــش ماهه نخســت سال 
جاری صــادرات اســتان23/946/815 کیلوگرم بــه ارزش 48 
میلیون و 692 هزار و 599 دالر بوده اســت که نســبت به مدت 
مشــابه دو درصد افزایش داشــته اســت.وی لوازم خانگی برقی، 
مصنوعات فلزی، مغز بــادام، خوراک آبزیان، مواد پالســتیکی، 
 موکــت و محصــوالت ســرامیکی را از عمده تریــن محصوالت 
صادر شده دانســت. ا...  دادی افزود: عمده صادرات به کشورهای 

عراق، افغانستان، امارات، هند و آذربایجان است.
مدیر گمرک استان خط تولید و مواد اولیه کارخانجات را از عمده 
محصوالت وارداتی به استان عنوان و خاطرنشان کرد: عمده ترین  
واردات به اســتان از کشــورهای چیــن، تایلند، تاجیکســتان و 

ایتالیاست.

ريیس پلیس راه چهارمحال و بختیاری خبر داد:

رانندگان استان، رکورد دار 
سرعت غیرمجاز در کشور هستند

مدير گمرک استان اعالم کرد:

افزايش دو درصدی
 ارزش دالری صادرات 

پیشنهاد سردبیر: 
110نفر در چهارمحال و بختیاری نذر کننده خون شدند

مدیرکل انتقال خون چهارمحال وبختیــاری گفت: 110 نفر 
در اســتان به صورت اینترنتی و حضــوری در طرح ملی نذر 
خون ثبت نام کردند. محمد ملک محمدی افــزود: این افراد 
در ســامانه ثبت نام، زمان اهدای خون خود را بعد از عاشــورا 
انتخاب کردند تا با هماهنگی در روزهــای آینده برای اهدای 

خون مراجعه کنند. 
وی گفت: طرح نذر خــون و نوبت دهی از تاســوعا تا اربعین 
حســینی به منظور مدیریت بهینه خونگیری و توزیع بهینه 

خون به بیماران نیازمند به اهدای خون اجرا می شود. 
وی گفت: مردم نوعدوست اســتان می توانند برای ثبت نام و 
اعالم آمادگی برای حضور در این طــرح به صورت اینترنتی، 
با مراجعه به وب ســایت ســازمان انتقال خــون و همچنین 

به صورت حضوری به این اداره کل مراجعه کنند.
به گفته وی، همزمان با تاسوعا و عاشــورای حسینی امسال 
نیز 503 نفر برای اهــدای خون به پایگاه هــای انتقال خون 
در شــهرکرد ، بروجن و بن مراجعه کردند کــه از این تعداد 
 422نفر موفق به اهدای خون شــدند. وی افزود: از این تعداد 
مراجعه کننده 257نفر اهدا کننده مستمر، 50 نفر اهدا  کننده 

بار اول ، 115 نفر با سابقه و هفت نفر نیز زن بودند.

رییس جمعیت هالل احمر لردگان گفت: طرح داوطلبی 
ارمغان مهر با حضور یک گروه پزشــکی و کارشــناس 
بهداشــتی به همراه توزیع بســته دارویی، بهداشــتی 
 و نوشــت افزار رایــگان در مناطق محروم روســتایی

»اینکک رودشت« این شهرستان اجرا شد.
قربان مرادی اظهارکرد: مرحله نخست طرح ارمغان مهر 
توســط داوطلبان جمعیت هالل احمر این شهرستان 
در قالب اعزام اکیپ ســیار درمان و امداد رسان رایگان 
به افراد بی بضاعت دردهه اول مــاه محرم در این خطه 
انجام گرفت. وی افزود: در این طرح امدادی برای 250 
نفر بیمار ویزیت ، تســت قند خون، فشار خون و تجویز 
داروی مورد نیاز انجام شد. رییس جمعیت هالل احمر 
لردگان توضیح داد: با تمهیدات اندیشیده شده درآینده 
نزدیک نیز گروه های درمانی رایگان توســط جمعیت 
هالل احمر استان از اســتان های کرمان ، یزد، اصفهان 
و چهارمحــال و بختیاری بــه منطقه اعزام می شــود 
 که به ســاکنان روســتایی و عشــایری این شهرستان 

خدمات رسانی خواهند کرد.

110نفر در چهارمحال و بختیاری 
نذر کننده خون شدند

  اجرای طرح داوطلبی 
ارمغان مهر در لردگان 

اخبار کوتاه

طاعون نشــخوارکنندگان کوچک، یک بیماری ویروسی بسیار 
واگیر دام های سبک است. این بیماری قابل سرایت از دام اهلی 
به حیوانات وحشــی نیز می باشــد و در مکان هایی مشــاهده 
می شــود که دام اهلی در تماس با حیوانات وحشی باشند یا از 

آبشخورهای مشترک استفاده کنند.
این بیماری با شــروع ناگهانی تب، ریزش ترشــحات از چشم و 
بینی، زخم دهان، تنگی نفس، اسهال بدبو و سرفه بروز می کند 
و دام مبتال به شدت الغر شــده و تلف می شود. ترشحات چشم، 
بینی، آب دهــان و مدفوع حاوی مقادیر زیــادی از ویروس این 

بیماری است و شیر حیوان نیز حاوی ویروس است.
نشخوارکنندگان وحشی ازجمله کل و بز، قوچ و میش و آهو نیز 
میزبان این ویروس هستند و از دام اهلی به آنها سرایت می کند. 
تلفات ناشی از این بیماری در حیات وحش بخصوص گونه های 

کل، بز، قوچ و میش به مراتب بیش از دام اهلی است.
این بیماری قابل سرایت به انســان نبوده و در اثر تماس با الشه 
یا حیوان بیمار نیز، عامل بیماری زا به انســان منتقل نمی شود. 
عامل بیماری که همان ویروس اســت در خارج از بدن میزبان، 
 ضعیف بوده و مدت کوتاهــی زنده می ماند. ایــن بیماری طی 
 ســال هــای 94 و 93 در اســتا ن چهارمحــال و بختیــاری 

خسارت های باالیی به دامداران این استان وارد کرد.
 طی بررسی های انجام شــده این بیماری در حال حاضر در این 
 استان کنترل شده است و مشــکلی وجود ندارد. از ابتدای سال 
 تاکنــون نیزهیــچ کانون بیمــاری زایــی در اســتان گزارش

 نشــده اســت. یکــی از دامپزشــکان اســتان چهارمحال و 
بختیــاری در خصوص ایــن بیماری بــه مهر گفــت: طاعون 
نشــخوارکنندگان کوچک یک بیماری ویروســی است که به 

سرعت انتشار یافته و دام های بســیاری را مبتال می کند. امیر 
حســینی بیان کرد: این بیماری برای حیــات وحش یک خطر 
بســیار بزرگ به شــمار می رود چرا که ویروس ایــن بیماری 
می توانــد از دام هــای آلوده که چــرا گاه آنهــا مناطق حیات 
وحش اســت به بزهــای کوهی انتقــال یافته و ایــن جانوران 
 را آلــوده کنــد. از آنجایی کــه  واکسیناســیون حیات وحش 
امکان پذیر نیســت این امر می تواند خسارت های قابل توجهی 

به جانوران حیات وحش وارد نماید.
وی تاکید کرد: با انجام واکسیناسیون به موقع توسط دامداران 

می توان از ابتالی دام ها به این بیماری جلوگیری کرد.
حســینی اظهار داشــت: رعایت نکات بهداشــتی در خصوص 
پرورش دام های ســبک و قرنطینه کردن دام های بیمار، نقش 

مهمی در جلوگیری از گسترش این بیماری در گله دام دارد.
مدیر کل دامپزشکی اســتان چهارمحال و بختیاری نیز در این 
خصوص به خبرنگار مهر گفت: طاعون نشخوارکنندگان کوچک 
یک بیماری ویروسی بسیار واگیر گوســفند و بز است که عالئم 

آن در بزغاله ها بسیار خوب دیده می شود.
عبدالمحمد نجاتی ادامه داد: این بیمــاری با ایجاد زخم دهان، 
اســهال بدبو و خونی، تب و مشــکالت تنفســی در دام ها خود 
را نشــان می دهد. وی ادامه داد: در ســال 93 در این اســتان 
50 کانون این بیماری گزارش شــد که تعــداد این کانون های 
بیماری زا در سال 94 به پنج عدد رســید.مدیر کل دامپزشکی 
استان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: از ابتدای سال تا کنون 
هیچ کانون بیماری زایــی در خصوص این بیماری در اســتان 
چهارمحال و بختیاری گزارش نشــده که این امــر یک افتخار 
برای استان به شمار می آید. وی تاکید کرد: از مهم ترین دالیل 
مهار این بیماری واکسیناســیون به موقع در استان بوده که از 
این طریق توانســتیم این بیماری خطرناک را کنترل کنیم. وی 
ادامه داد: در ســال 94، 40 هزار واکسیناســیون انجام شد که 
در سال 95  این تعداد به930 هزار رســید و این امر مهم ترین 
دلیل کاهش کانون های بیماری زای طاعون نشــخوارکنندگان 
کوچک در این اســتان اســت. مدیر کل دامپزشــکی اســتان 
چهارمحــال و بختیاری تاکید کرد: تعداد واکسیناســیون های  

این بیماری تا پایان سال در این استان افزایش پیدا می کند.
وی ادامه داد: یکی از مهم ترین اقدامات در راســتای حفاظت از 
ابتالی حیات وحــش به این بیماری، واکسیناســیون دام های 
کوچک اطراف مناطق حفاظت شــده محیط زیست بود که این 

امر از انتشار این بیماری به حیات وحش جلوگیری کرد.

طاعون 
نشخوارکنندگان 

کوچک يک 
بیماری ويروسی 

است که به 
 سرعت 

انتشار يافته  و 
دام های بسیاری 

را مبتال می کند

 بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک در استان چهارمحال و بختیاری کامال کنترل شده است و درسال جاری 
تا کنون هیچ کانون بیماری زايی در اين استان گزارش نشده است.

با کنترل بیماری طاعون در چهار ومحال و بختیاری حاصل شد؛

کانون های بیماری زا به صفر رسید

رییس دانشگاه علمی و کاربردی چهارمحال و بختیاری با اشاره به 
انعطاف پذیری و به روز بودن رشته های تحصیلی در دانشگاه علمی 
و کاربردی اظهار کرد: رشته های این دانشگاه متناسب با نیاز بازار 

کار تغییر می کند.

حمیدرضا عزیزی بیان داشت: با پیشرفت و توسعه جامعه، نیازهای 
بازار کار نیز تغییر می یابد و به همین دلیل سرفصل دروس در این 
دانشگاه به گونه ای تدوین شده که نزدیک ترین ارتباط را با نیازهای 
روز جامعه داشته باشد و با شناسایی این نیازها برنامه های درسی 

گذشــته بازنگری و با برنامه های جدید تدوین می شــود و هیچ 
رشــته ای بیش از چند دوره ادامه نخواهد داشت. وی عنوان کرد: 
برای تحقق اقتصاد مقاومتی، رونق اقتصادی و توســعه کشور این 

دانشگاه نسبت به آموزش های مهارتی اهتمام ویژه ای دارد.
عزیزی تصریح کرد: دانشگاه علمی و کاربردی این استان در چهار 
گروه آموزشی صنعت، کشاورزی، مدیریت و خدمات اجتماعی و 

فرهنگ و هنر در مقاطع تحصیلی مختلف فعال است.

ريیس دانشگاه علمی و کاربردی چهارمحال و بختیاری:

رشته های  اين  دانشگاه متناسب با نیاز بازار کار تغییر می يابد

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 1981     | October  16  ,2016  |  16Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPERpedriyan.ZAYANDEROUD@GMAIL.COME-MAIL

تحدید حدود اختصاصی
5/441 شــماره: 1395/14/261994-95/5/26 تحدید حدود ششــدانگ عمارت 
تحت پالک 490/1 واقع در بخش 1 ثبت خوانسار که طبق پرونده ثبتی به نام احمد 
احمدیان در جریان ثبت بوده و به علت عــدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده 
است اینک بنا به دســتور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای 
نامبرده تحدیــد حدود ملک مرقوم در روز دوشــنبه مــورخ 1395/08/17 راس 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این  آگهی به کلیه 
مالکین و مجاوریــن اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور 
یابند و اعتراضات مجاورین و صاحبان امــالک 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 دادخواســت به مرجع ذیصالح قضائی مبادرت نماید و در غیر این 
صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی 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 اعتــراض عملیات ثبتی را با رعایت مقــررات انجام می دهد. تاریخ 
انتشــار:1395/07/25  م الف:157 شیخ ســلیمانی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک 

خوانسار)211 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

7/365 کالســه پرونده 3/95 شــماره دادنامه: 292-95/3/24 مرجع رســیدگی: 
شعبه 29 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مهدی قادری زفره به نشانی خ 
شیخ طوسی شرقی- کوچه نواب میالد 9 درب سوم سمت راست،  خوانده: مهدی 
ضرغامی نسب  به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس 
از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست مهدی قادری 
زفره  به طرفیت مهدی ضرغامی نســب به خواســته مطالبه مبلغ 186/000/000 
ریال وجه سه فقره چک به شماره های 456942-94/11/7 و 94/11/15-456963 
بانک صادرات و 591803-94/11/20 بانک مسکن 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 رسیدگی 
مورخه 95/03/18 و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه 
اصل ســند تجاری در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور در 
اشــتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت 
وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح 
صورتجلسه مورخه 95/3/18 و با احراز اشــتغال ذمه خوانده و استحصاب دین 
و مســتنداً به ماده 11 قانون شــوراهای حل اختالف و مــواد 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 دادرســی مدنی حکم به 
محکومیت خوانده و به پرداخت مبلغ 186/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم بر اساس 
شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت 287/000 تومان هزینه دادرسی و 
هزینه نشر آگهی دادنامه و وقت رسیدگی واجرائیه 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 باشــد. م الف:21470 شعبه 29 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف اصفهان )368 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

7/366 کالسه پرونده: 941629 شــماره دادنامه:611-95/4/5 مرجع رسیدگی: 
شعبه 7 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمود قاسمی به نشانی اصفهان 
خیابان شیخ صدوق شمالی ســاختمان مدیریت شعب بانک ملت طبقه 4 با وکالت 
خانم مریم صادقی به نشانی اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی کاخ سعادت آباد 
شرقی نبش بن بست جاودان مجتمع کیان طبقه 4 واحد 9، خوانده: مهدی بکتائیان 
اصفهانی به نشانی مجهول المکان، خواســته: صدور حکم محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت چک شماره 616475 و خسارات دادرسی 
و تاخیر تادیه و قرار تامین خواسته به شرح متن دادخواست. با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شــورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورای حل اختالف: در خصوص 
دعوی محمد قاسمی با وکالت خانم مریم صادقی به طرفیت آقای مهدی بکتائیان 
اصفهانی فرزند رحیم به خواســته مطالبه مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال وجه 
چک به شماره 616475 به عهده بانک ســپه به انضمام مطلق خسارات قانونی با 
توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مســتندات در ید خواهان و گواهی عدم 

پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه 
رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پسندی 
در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرســی مدنــی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و پنجــاه میلیون ریال بابت اصل خواســته و دو 
میلیون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار ریال  بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
)94/10/7(  تا تاریخ اجرای حکــم در حق خواهان صادر و اعــالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می 
باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در 
محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:21473 شعبه 7 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف اصفهان )364 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

7/367 کالسه پرونده: 537/92 شــماره دادنامه: 720-92/5/15 مرجع رسیدگی: 
شعبه 15 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مجید اســماعیلی به نشانی خ 
طالقانی کوی حمام خان پ 43،  خوانده: محســن محمدی دولت آبادی به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه، گردشــکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضای محترم شــورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از 
خداوند متعال به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص دادخواست مجید اسماعیلی به طرفیت محسن محمدی دولت آبادی 
به خواســته مطالبه مبلغ 50/000/000 وجه یک فقره چک به شــماره 383354-

90/10/5 عهده بانک صادرات به انضمام خســارات دادرســی و تاخیر تادیه با 
توجه به دادخواســت تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با 
ابالغ 92/6/23 وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی 
و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز 
حکایت از اشــتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت 
دانستن دعوی به اســتناد مواد 198 ، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 
315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم بــه محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 50/000/000 به عنوان اصل خواسته و پرداخت 104/000 به عنوان خسارت 
دادرسی به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ )1390/10/5(  لغایت زمان 
وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم 
می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پــس از ابالغ قابل وا خواهی در این 
شعبه خواهد بود  م الف:21480 شعبه 15 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

اصفهان) 260 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9509970350500129 دادنامــه:  شــماره   7 /368
9409980350501152 شــماره بایگانی شــعبه: 941273خواهان: آقای محمد 
جواد صمیمی فرزند لطف اله با وکالت آقای محســن ســلطانی ایچی فرزند علی 
به نشانی استان اصفهان- شهرســتان تیران و کرون- عســگران- جاده داران 
اصفهان نبش خیابان شاهد دفتر اسناد رسمی 220 عسگران، خوانده: آقای مجتبی 
هوایی ورنوسفادرانی به نشانی اصفهان- محمودآباد- فرعی 16- انتهای فرعی 
16- سمت چپ- جنب سنگبری دهنو- سنگبری میثم نو-آقای هوایی، خواسته ها: 
1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه وجه بابت ... 3- مطالبه خسارت دادرسی، 
دادگاه ضمن اعالم ختم رسیدگی به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه: در خصوص دادخواست آقای محمد جواد صمیمی فرزند لطف اله به 
طرفیت آقای مجتبی هوایی ورنوســفادرانی خواسته مطالبه مبلغ 100/000/000 
وجه یک فقره حواله قرض الحسنه و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه و حق 
الوکاله وکیل دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه مستندات تقدیمی 
خواهان داللت بر اشتغال ذمه خواندگان داشــته خواندگان علیرغم ابالغ حاضر 
نشــده و دلیلی بر پرداخت بدهی خود به دادگاه ارائه ننموده اند لذا دادگاه دعوی 
خواهان را محمول بر صحت تلقی و مســتنداً به مواد 198، 519، 520 قانون آئین 
دادرسی مدنی حکم به محکومیت 100/000/000 ریال بابت وجه یک فقره حواله و 
پرداخت 3/100/000 ریال هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و 
خسارت تاخیر تادیه از مورخ 1394/4/29 لغایت زمان اجرا در حق خواهان محکوم 
می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این شعبه است.  

م الف:21537 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 253 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9509970350500855 دادنامــه:  شــماره   7 /369
9409980350500442 شــماره بایگانی شــعبه: 940490 خواهان: خانم زینب 

علی اســماعیلی فرزند مرحوم رضا با وکالت خانم فریناز دهقانی ناژوانی فرزند 
نعمت اله به نشانی اصفهان- خیابان شیخ صدوق شمالی خیابان کاخ سعادت آباد 
شرقی ساختمان پارســیان واحد 42 دفتر وکالت خانم مریم صانعی خوانساری، 
خواندگان: 1-وجیهه شیخ قرشی فرزند مصطفی 2- صغری شفیعیون فرزند احمد 
3- مجید جعفری 4- حسین احمدیان کاظم آبادی فرزند رضا 5- عصمت آقابابایی 
 6- رســول گوهری فرزند رمضانعلــی 7- علی صابری علی ابــادی فرزند اکبر

 8- فاطمه بیگم لوح موسوی همگی به نشانی مجهول المکان، خواسته ها: 1- ابطال 
سند ) موضوع سند مالی نیست( 2- دســتور موقت 3- مطالبه خسارت دادرسی 
4- خلع ید 5- ابطال سند ) موضوع سند مالی نیست( 6- اثبات مالکیت ) مالی غیر 
منقول(، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست 
خانم زینب علی اســماعیلی فرزند رضا به طرفیت آقای علی صابری علی آبادی 
فرزند اکبر و اصغر شفیعیون فرزند احمد، حســین احمدیان فرزند کاظم، رسول 
گوهــری فرزند رمضانعلــی، عصمت آقابابایــی، مجید جعفری و وجیهه شــیخ 
قریشی فرزند مصطفی و فاطمه بیگم لوح موســوی به خواسته خلع ید نسبت به 
پالک ثبتی 1-7216 و ابطال ســند شــماره 88751 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی 
شماره 36 و ابطال ســند وکالتنامه شــماره 86223 مورخ 1372/5/7 دفتر اسناد 
رسمی شماره 34 و اثبات مالکیت که در جلسه اول رسیدگی خواسته اثبات مالک 
را به اثبات وقوع معامله و انتقال از خوانده ردیف دوم به خواهان تغییر و اصالح 
نموده اند نظر به مراتب فوق الذکر و نظر به محتویات پرونده اســتنادی خواهان 
مدعی است همسر شرعی شــرعی و قانونی مرحوم حسین مشایخ بوده که مالک 
پالک موضوع دعوا اســت با توجه به اعتماد وافر بین همســر ایشان و آقای علی 
صابری به لحاظ جلوگیری از اختالفات خانوادگی ســند ملک را به خوانده ردیف 
اول منتقل می نماید و پس از آن با توجه به استقراض مرحوم شفیعیون از خوانده 
ردیف دوم وکالت جامعی از طرف آقای صابری به ایشــان اعطا می گردد که به 
لحاظ عدم پرداخت بدهی خوانده ردیف دوم ملک را به نــام خود منتقل می نماید 
که با پرداخت بدهی مجدداً وکالت بالعزل تنظیم و به آقای صابری اعطا می گردد 
و آقای صابری نیــز اختیارات وکالت را بــه خواهان انتقال و امکان انتقال ســند 
به نام ایشــان را مهیا می نماید لیکن آقای صابری بدون کســب اجازه از ایشان 
مرحوم مشــایخ اقدام به تنظیم ســند تفویض وکالت به نام آقای حسین احمدیان 
کاظم آبادی نموده  و ایشــان نیز رقبه مذکور را به خوانــدگان ردیف 4 و 5 و 6 و 
7 منتقل نموده اند، خواندگان دعوا حاضر نشــده و دفاعی به دادگاه ارائه ننموده 
لیکن حسب محتویات پرونده استنادی سند رسمی به نام آقای علی صابری ثبت 
بوده و او قانونًا مالک شــناخته می شــود و تنها دلیل خواهان جهت مالکیت خود 
اقرارهای مکرر خوانده ردیــف اول در پرونده کیفری به اینکه ســند صوری به 
نام ایشــان اســت و وکالت بالعزلی که به خواهان تفویض نموده می باشد دالیل 
مذکور تکرار همان دالیلی اســت که قباًل و به کرات در شــعبه مختلف رســیدگی 
شده و همانطور که دادگاه تجدید نظر اســتدالل نموده اقرار مذکور موثر در حق 
اشخاص ثالث نیست مضافًا به اینکه اقرار می بایســت مطابق واقع باشد و اقرار 
ایشــان در پرونده کیفری مخالف مفاد اسناد رسمی اســت بنابراین اقرار مذکور 
در خصوص اشخاص ثالث قابل اسناد نمی باشد و تنظیم وکالت و تفویض آن به 
خواهان از ناحیه آقای صابری نیز دلیل بر انتقال مالکیت نیســت مضافًا به اینکه 
اعطای وکالت مانع از اقدام مالک در خصوص ملک خود نیست و معامالت چندین 
ساله که به طرق قانون انجام شده را به صرف اظهارات شخصی که مالکیت خود 
را به غیر انتقال داده نمی توان زیر ســوال برد و با توجه بــه اینکه انتقاالت انجام 
شده از ناحیه خوانده ردیف اول و متعاقب آن ایادی مابعد قانون انجام شده و هیچ 
گونه خدشه ای به آن وارد نشده لذا دادگاه دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص 
و حکم به رد دعوی خواهان از خواسته های اعالمی صادر و اعالم می گردد. رای 
 صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان

 اصفهان است.  م الف:21536 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 705 کلمه، 
7 کادر(

ابالغ رای
پرونــده:  شــماره   9509970350200826 دادنامــه:  شــماره   7 /370
9409980350200153 شــماره بایگانی شــعبه: 940179 خواهان ها: 1- آقای 
احمدرضا دوروش فرزند ناصر 2- خانم شکوه برهانی فرزند حسن با وکالت آقای 
حمیدرضا ابراهیمیان دستجردی فرزند کریم به نشانی اصفهان- بلوار کشاورز- 
ابتدای خ قائمیه- صدمتر قبل از بهداری دستگرد- ســمت راست- طبقه فوقانی، 
خواندگان: 1- جواد داودی فرزند اسماعیل به نشانی مجهول المکان، 2- محبوبه 
تمیزی فرزند محمــود 3- فهیمه تمیزی فرزند محمــود 4- مرضیه تمیزی فرزند 
محمود همگی به نشــانی اصفهان- خانه اصفهان- سه راه نگهبانی- جنب مجتمع 
سامان- مدیر آموزشگاه و دبیرستان آزید تاک فاقد پالک ) سابقه ابالغ دارد ماده 

79 شود( 5- محمد علی جمالی فرزند حجت اله به نشانی اصفهان- خیابان برازنده- 
خیابان صفائیه- مجتمع گلستان- بلوک پردیس- طبقه اول- واحد 103، خواسته 
ها: 1- الزام به تنظیم سند رسمی ملک 2- مطالبه خسارت دادرسی، رای دادگاه: در 
خصوص دعوی خواهان ها 1- احمدرضا دوروش و 2- شکوه برهانی با وکالت 
آقای حمیدرضا ابراهیمیان دستجردی به طرفیت خواندگان 1- محمد علی جمالی  
2- جواد داودی  3- محبوبه  4- مرضیه و 5- فهیمه همگی تمیزی به خواسته الزام 
به تنظیم سند رسمی یک باب آپارتمان تحت پالک ثبتی به شماره 12118 از 15182 
از 6287  از بخش 5 ثبت اصفهان به انضمام مطالبه خسارت دادرسی با توجه به 
محتویات پرونده و با توجه به تصویر مصدق قرارداد پیش فروش مورخ 72/9/25 
و با توجه به اظهارات وکیل خواهان ها مبنی بر اینکه خوانده اول مالک شش دانگ 
پالک مرقوم بــوده و خواندگان 2 و مرحوم مورث ســایر خوانــدگان 3 الی 5 به 
موجب مبایعه نامه 72/9/25 آپارتمان مذکور را به موکلین فروخته اند و با توجه 
به اظهارات خوانده اول طی صورتجلسه مورخ 94/6/7 مبنی بر اینکه با آقای علی 
اکبر مهارت 2 و مورث خواندگان 3 الی 5 پیمان ساخت داشته ام و قرارداد فروش 
نداشته ام ولی معامله خواندگان 2 و مورث خواندگان 3 الی 5 را خواهان ها قبول 
دارم ولی آن مرحوم نمی بایست ملک مرا می فروخت و اکنون خواهان ها تفاوت 
قیمت را به من بدهند تا سند به نام ایشان منتقل کنم و با توجه به دفاع وکیل خواهان 
ها مبنی بر اینکه مجتمع سی واحد بوده و خوانده اول از 20 سال قبل این ملک را به 
دیگران فروخته و در دادگاه دیگری اقرار به این مطلب نموده است. دادگاه با توجه 
به ارائه اصل ســند موافقت نامه 76/7/20 از سوی خوانده اول که در سطر 14 آن 
مرقوم شده اسناد هیچ یک از آپارتمان های تا زمان تسویه حساب منتقل نمی گردد 
و در صورت تسویه حساب آقای تمییزی آن فرد را معرفی می نماید و سند به نام 
وی تنظیم می شود حکایت از توافق و اجازه فروش واحدهای ساختمانی فی مابین 
شرکا داشته و با توجه به تعیین وقت رســیدگی و ابالغ به سایر خواندگان و عدم 
حضورشان و عدم ارائه الیحه دفاعیه و بال تعارض گذاشتن ادعای خواهان ها و با 
توجه به انجام استعالم ثبتی و ارجاع امر به کارشناس ثبتی و نظریه وی به شماره 
4046-94/12/17 مبنی بر اینکه خواهان ها درآپارتمان شماره 7 متصرف بوده هر 
چند که در مبایعه نامه مشخصات آپارتمان 94/12/17 از حیث طبقه و شماره واحد 
ذکر نشده است و پالک تصرفی ایشان 12188 از 15182 می باشد دادگاه دعوی 
خواهان ها را محمول بر صحت دانسته و مستنداً به ماده 198 و 515 و 519 آئین 
دادرسی مدنی خواندگان را به انتقال ســند رسمی پالک فوق االشاره یک دستگاه 
آپارتمان به همراه متعلقات و مشــاعات مربوط به اصل خواســته و به پرداخت 
مبلغ هفتصد و شــصت و نه هزار و ســیصد و چهار ریال بابت هزینه دادرسی و 
شصت درصد حق الوکاله در مرحله بدوی در حق خواهان محکوم می نماید رای 
صادره نسبت به خواندگان 2 الی 5 غیابی بوده و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ 
 دادنامه قابل واخواهــی در محکمه صادر کننده رای بــوده و پس از 20 روز قابل

 تجدید نظر در محاکم تجدید نظر مرکز اســتان اصفهان می باشد و در خصوص 
خوانده اول حضوری بوده و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ دادنامه قابل تجدید 
نظر خواهی می باشد. م الف:21532 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 675 

کلمه، 7 کادر(
اخطاریه

7/408 شماره پرونده: 492/95 ، اخطار شــونده:  خانم معصومه بصائری فرزند 
اسداله  و خانم فاطمه قاراخانی فرزند عبدالحسین هر دو به نشانی مجهول المکان، 
محل حضور: شعبه 3 شــورای حل اختالف واقع در سجاد اول حاج رحیم ارباب، 
وقت حضور: 95/8/26 ســاعت: 8/30، علت حضور: در وقت فوق جهت رسیدگی 

مهریه در شورا حاضر شوید. 
م الف:22098 شعبه 3 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان )65 کلمه،1 

کادر(  

اعالم مفقودی 
اینجانب ابوالفضل عابدی مالک خودرو پراید مدل 1385 به 
رنگ سفید به شماره شاسی s 1442285177583 و شماره 
موتور 1503564 و شــماره پالک ایران 13- 764 هـ 62 به 
علت فقدان اسناد فروش )سند کمپانی( کارت و برگ سبز 

تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را دارم.
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یادداشت

با اینکه فصل پاییز شــروع شده ولی هوا هنوز  ام البنین نصیری
گرم است. صدای بوق های ممتد اتومبیل ها، 
گوشمان را چون همیشه نوازش می داد! اتومبیل هایی که برخی  از آنها 
به چشم ما آشــنا بودند اما شاید حتی اسمشــان را هم نشنیده باشیم. 
 سوار اتوبوس شــدم تا به مقصد مورد  نظرم برســم. در میان نگاه های

 بی رمق و خسته مســافران که هریک غرق در دنیای افکار خود بودند، 
 ناگهان صدایی توجهــم را جلب کرد. خانمی با صــدای بلند می گفت: 
» نمی خواهم پســر جان، پولم کجــا بود که آدامس بخــرم« و ناگهان 
خشمگین از اصرارهای پسرک ، او را به سمت دیگر هل داد و خطاب به 
 راننده گفــت:» آقای راننده این پســرک»کثیف« را بیــرون بینداز.« 
نمی دانم راننده نشــنید و یا شــنید و اعتنایی نکرد. پســرک اما میان 
مسافران به تالش و التماس های خود ادامه می داد و همچنان با اصرار 
می گفت: »خانم، آقا... آدامس نمی خواهی؟«  بعضی ها به چشمانشــان 
زحمت نمی دادند و حتی به پســرک نگاه هم نمی کردند. آهسته به من 
نزدیک شد، چادرم را در دســت گرفت. نگاهش کردم شاید به قول آن 
خانم »کثیف« بود ولی من رنگ کثیفی ندیدم. معصومیت در نگاهش 
موج می زد.رنگ غم، غربت، بی کسی و خســتگی را می شد از نگاهش 
خواند. با همه اینها دوســتش داشتم، خواســتنی بود ... همه آدامس 
هایش را خریدم. پول ناچیزی بود. به پای حقوق های آنچنانی خیلی از 
ما و خرج و مخارج سرسام آور میهمانی های مان نمی رسید ولی یک روز 
آرامش و شــادی را برای پســرک رقم زد. نمی دانم کارم درست بود یا 
اشــتباه. اما می دانم پند و اندرز و ســخنان کلیشــه ای مــن دردی از 
دردهای بی شمار پســرک را دوا نمی کرد. اتوبوس به مقصد مورد نظر 
رسید. پسرک میان همهمه مسافران برایم دستی تکان داد و دور شد. با 
خود فکر کــردم آیا اینکه آمار کــودکان کار را اعالم کنیــم و با افتخار 
بگوییم طبق آمار فالن هزار کودک کار داریم و یا 22 خرداد برابر با 12 
ژوئــن را روز منع کــودکان از کار بنامیم، لبخند را میهمــان لبان این 
کودکان کرده ایم؟ اینکه ســال ها پیش نشســتی صمیمی با دوستان 
 برگزار کرده و پیمان نامه جهانی حقوق کودکان را به امضا رســانده ایم 
) که البته هنوز به رسمیت شناخته نشده است( مرهم زخم عمیق این 
کودکان شده  است؟ کمی که از سفرهای آنچنانی و ریخت و پاش های 
بی مورد بکاهیم ، شاید چشمانمان باز شــود و ببینیم که  البه الی این 
آدم ها، بین کوچه پس کوچه های شــهر، کودکانی هستند که از دنیای 
شیرینشان محروم مانده اند و آرزوهایشان را با دست های کوچکشان به 
خاک سپرده اند. زیاد دور نیســت، همین حوالی ... پشت همین دیوار، 
 حســرت های کودکانی همچــون پیچک مــی روید و باال مــی رود. 
حسرت هایی که اگر آســیب شناسی نشود یا نســبت به آن بی توجه 
بمانیم ، شاید در آینده ای نه چندان دور، کودک کار را به بزهکار تبدیل 
کند و بر آسیب های اجتماعی بیفزاید، شاید آینده کودک کار را عوض 
کند و همه این »شاید«ها با کمی توجه، مسئولیت پذیری مسئوالن و 
البته نگاه مهربان مردم می تواند اتفاق نیفتــد و روزهای بهتری را رقم 
بزند. روزهایــی که خیابان های شــهر و دیــار ما خالــی از نگاه های 

ملتمسانه کودکان کار باشد....

مدیرکل هماهنگی امور استان ها و مشاور مدیرعامل صندوق بازنشستگی 
کشوری، تاکید کرد: ساخت و فعال ســازی خانه های امید بازنشستگان به 

افزایش مشارکت های اجتماعی این قشر فرهیخته کمک می کند. 
حســن حاج قربان با بیان  اینکه ســاخت و تجهیز خانه هــای امید ویژه 
بازنشستگان کشوری، ســال 1۳۸۶ در کشور اجرایی شــد، اظهار  داشت: 
براساس این طرح، در هر اســتان با همکاری  شهرداری و استانداری، زمین 
مناسبی در داخل فضای ســبز  یا نزدیک به پارک، مکان یابی و در اختیار 

صندوق  بازنشستگی کشوری برای احداث خانه امید قرار داده  می شود. 
وی تصریح کــرد: احداث خانه های امید از ســوی صندوق بازنشســتگی 
کشوری با هدف ایجاد شرایط رفاهی و  تفریحی مناسب، ایجاد زمینه الزم 
برای استفاده و بهره برداری از توانمندی های  بازنشستگان، گذران مطلوب 
 اوقات فراغت این قشر فرهیخته و افزایش مشــارکت آنان در فعالیت های 
فرهنگی،  اجتماعی به عنوان یکــی از  رویکردهای اصلی صندوق در دولت 
تدبیر و امید دنبال می شــود.      حاج قربان گفت: طراحی و ساخت خانه های 
امید با همفکری کارشناسان و نمایندگان کانون های بازنشستگی  استان ها 
و متناسب با  نیازمندی های بازنشســتگان در نقاط مختلف کشور صورت 
گرفته است.  وی ادامه داد: این مراکز دارای بخش های مختلفی چون کانون 
خدمات مشاوره، خانه ســالمت، مرکز ادبی و  هنری، کافی  نت، کافی شاپ، 
ســالن ورزشــی، مرکز فعالیت های قرآنی، خانه آموزش به ویژه در زمینه 
حقوق  شهروندی، واحدهای  مشــاوره و کاریابی و واحد فناوری اطالعات 
اســت . وی افزود: خانه های امید با هدف اســتفاده بازنشستگان از مکانی 
مناســب برای گپ و گفت، ورزش و تفریح های  سالم  در بخش های خوش 
آب و هوای استان ها احداث شده و برای ساخت و بهره برداری از آنها به طور 
 متوسط و بســته به مســاحت از ۹ میلیارد ریال تا   1۵ میلیارد ریال هزینه 

شده است.  

انجام بازی های متنوع توســط کــودک باعث افزایش ســطح اجتماعی 
شدن او می شود. ابراهیم غفاری حق، روانشــناس و جامعه شناس، اظهار 
داشــت: کودک با انجــام بازی های متنوع، ســطوح مختلــف اجتماعی 
شدن را تجربه می کند که نخستین ســطح آن تنهایی بازی کردن است، 
به طوری که دســتکاری اشــیا و بازی با اســباب بازی ها باعــث افزایش 
حس اســتقالل و خود باوری در وی می شــود. وی تصریح کــرد: انجام 
بازی های موازی سبب ســهیم شــدن در فضای بازی کودکان با یکدیگر 
و یادگیری قوانین بازی می شــود، به طور مثال 2 کــودک نزدیک یا کنار 
هم نشســته و هریک بازی خود را به صورت جداگانــه انجام می دهند. در 
بازی های ارتباطی، کــودکان با یکدیگــر تعامل دارند، بــه این معنا که 
اســباب بازی ها را با هم اســتفاده می کنند و حتی ممکن است آنها را به 
هم قرض بدهند. این روانشــناس در پایان گفت: بازی های مشــارکتی، 
 کــودکان را از لحــاظ اجتماعــی و هیجانــی درگیر می کند و ســبب 
می شــود درباره نوع و وســیله بــازی نظر دهنــد، با اینکــه قواعد بازی 
را نمی داننــد ولی هر یک بــه نقش خود آگاهــی دارند، ایــن امر نقش 
 مهمی در آموزش مهــارت اجتماعــی دارد و کودکان مــی آموزند که به 
خواسته های یکدیگر و قواعد بازی احترام گذاشــته و بدون اجازه وسایل 

همدیگر را برندارند و اسباب بازی هایشان را با هم رد و بدل کنند.

کودکان کار را دریابیم؛

پسرک آدامس فروش

افزایش مشارکت اجتماعی بازنشستگان 
با احداث خانه های امید  

هیجان و اجتماعی شدن
 کودک خود را افزایش دهید

پیشنهاد  سردبیر:
مهلت سه ماهه به سربازان معتاد

ممنوعیت عرضه قلیان و استعمال دخانیات موضوعی است که 
این روزها نقل هر چایخانه و قهوه خانه ای شده و متاسفانه قشر 
جوان به دالیل مختلفی از جمله مشکالت اجتماعی به آن رو 
آورده اند؛ البته این مشکالت توجیهی برای استعمال قلیان و 

دخانیات نیست. 
قلیان که ساخته دست ایرانی ها و هندی هاست و از دیرباز مورد 
اســتفاده قرار می گرفته در برهه های زمانی مختلف حتی در 
زمان هایی که کمتر کسی از عوارض آن خبر داشته و پزشکی 
و طب نیز به مضرات آن پی نبرده بود، مورد تحریم واقع شــده 
است که شاخص ترین این تحریم ها را می توان مربوط به تحریم 
قلیان، توتون و تنباکو به سر دمداری میرزای شیرازی دانست. 

با میل مردم به قلیان درگذر تاریخ تنباکوهای میوه ای به چرخه 
بازار قلیان ها آمدند و دوره تنباکوهای سنتی مثل برازجان به 
سرآمد و بازار مصرف قلیان رنگ جدیدی را به خود گرفت و بر 

مخاطبان خود افزود.
 در سال های اخیر رشــد مصرف قلیان آمار چشم گیری را به 
خود اختصاص داده به نحوی که مسئوالن هم به خود آمده اند 
و تصمیم بر حل معضلی گرفتند که با یک پیشــگیری ساده، 

شاید امروز به این نحو شیوع پیدا نمی کرد.
جمع آوری و برخــورد بــا چای خانه هایی کــه  قلیان عرضه 
می کنند از اقدامــات مشــهود در راســتای کاهش مصرف 
دخانیات بود که با اســتقبال مردم و مخالفت چای خانه داران 

روبه رو شد.

 قانون گــذار موظف به تعطیلــی مکان های مضر 
سالمت در جامعه است

 حســن رحیمی دادســتان عمومــی و انقــالب اصفهان در
 این باره گفت: بر اساس ماده 114 قانون گذار، اگر مکانی مضر 
برای سالمت در جامعه وجود داشــته باشد، دادستان موظف 
به تعطیلی آن صنف است. بر اســاس قوانین هیچ مرجعی نه 
اجازه دارد که قلیان عرضه کند و نه هیچ پروانه ای در این رابطه 
صادرشــده تا واحدی بتواند قلیان عرضه کند؛ به طور کلی هر 
چای خانه ای چه بدون مجوز و چه بــا مجوز حق عرضه قلیان 
را ندارد. دادستان عمومی و انقالب اصفهان در بخش دیگری 
با اشــاره به تجمع چای خانه داران و اعتراضات این افراد، بیان 
کرد: این خواسته تجمع کنندگان یک امر قانونی بوده و ممکن 
است که دولت انعطاف نشان دهد اما دستگاه ها در تجمع های 

غیرقانونی برخورد جدی را با تجمع کنندگان خواهند داشت.
یکی از دالیــل چای خانه داران برای اعتــراض به جمع آوری 
قلیان ها بحث مالــی و کاهش مراجعه کننــدگان این صنف 
 در صورت جمــع آوری قلیان اســت کــه در مقامــی دلیل 
محکمــه پســندی اســت و از منظر دیگــری از دیــد آنها 
جمع آوری قلیان از این صنــف عمال تیر خالصی برای نابودی 

چای خانه داران بیان می شود.
 قلیــان، معیشــت چای خانــه داران را به خطر

 انداخته است
اســرافیل احمدیه نیز در رابطه با عدم عرضــه قلیان در این 

مکان ها، می گوید: سازمان صنعت، معدن و تجارت هم به این 
نتیجه رسیده اســت که در واحدهای صنفی دیگر نباید قلیان 
عرضه شود و قطعا ممنوع بودن عرضه قلیان در تمام واحدهای 
صنفی مخصوصا چای خانه ها باید در دستور کار قرار گیرد که با 
توجه به این موضوع اساسنامه های چای خانه ها اصالح و سپس 
صادر شده است. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان اختصاص مکان های کوچک برای استعمال قلیان را 
یک پیشنهاد دانســت و افزود: چای خانه ها که مراکز عمومی 
هستند باید این مسئله)عدم عرضه قلیان( را  رعایت کنند و در 

غیر این صورت با آنها برخورد جدی خواهد شد.
 دســت های پشــت پرده در دســت اندازهای 

جمع آوری قلیان نمایان است
نبود همکاری و یکپارچگی بین مسئوالن و بعضا وجود افرادی 
برای جلوگیری از اجرا شدن این قانون از عوامل دیگری است 
که در این معضل اجتماعی دخیل بــوده و بر افزایش آن چون 

تند بادی بر آتش می دمد.
رسول زرگرپور استاندار اصفهان نیز از استعمال قلیان به عنوان 
دروازه ورود به اعتیاد یاد می کند و اجرایی نشدن قانون مبارزه 

با عرضه قلیان را ناشی از وجود دست های پشت پرده می داند.
در راستای برخورد با عرضه کنندگان قلیان در سطح استان و 
بخصوص در سطح شهر اصفهان با تشکیل شورای های مختلف 
من جمله شــورای هماهنگی مبــارزه با مواد مخــدر، نهایتا 
اقدامات خوبی صــورت گرفت و در همکاری مشــترکی بین 
دستگاه ها با چندین چای خانه عرضه کننده قلیان برخورد شد.

محمد رفیعی مدیر گروه بهداشــت دانشــگاه علوم پزشکی 
اصفهان نیز در این رابطه گفت: با اجرای طرح برخورد با عرضه 
قلیان پرونده چای خانه های متخلف اصفهان بسته شده و 2۶0 
واحد عرضه قلیان و چای خانه متخلف در شهر اصفهان تعطیل 
شده اند. به 2۹0 واحد صنفی نیز در شهر اصفهان در خصوص 
عرضه قلیان اخطــار داده شــده و 21 چای خانه نیــز با ارائه 

آموزش های الزم از سوی متولیان امر تغییر کاربری داده اند.
 یک دست صدا ندارد، تمام مسئوالن به خط شوند

به گفته یکی از مسئوالن ارشد طرح جمع آوری قلیان ها؛ برای 
جمع آوری قلیان ها و رفع این مشکل باید تمام دستگاه ها پا به 
میدان بگذارند و مسئله را برای مردم تبیین کنند چرا که یک 
دست صدا ندارد و مشــکلی را حل نمی کند. بحث جمع آوری 
 قلیان ها و برخورد بــا چای خانه های عرضه کننده آن شــاید 
بر عهــده مجموعه خاصی باشــد ولی بدون همــکاری دیگر 

دستگاه ها آن نتیجه مطلوب را نخواهد داشت.
سردار آقاخانی فرماندهی انتظامی استان اصفهان هم با اشاره 
به تعطیلــی قهوه خانه ها و جلوگیری عرضــه قلیان در اماکن 
عمومی یادآور شــد: جلوگیری از ادامــه فعالیت قهوه خانه ها 
توســط ناجا صورت نگرفت ولی اقدام بزرگی بود که توســط 

اداره بهداشت انجام شــد و از نظر نیروی انتظامی مورد تایید 
و تقدیر است. برخورد با استعمال کنندگان قلیان در پارک ها 
نیز توســط نیروی انتظامی در حال انجام اســت. اما این نوع 
برخورد با مصرف قلیان در جامعه ما همان طور که بیان شــد 
بســیار در تاریخ به چشــم می خورد به نحوی که جمع آوری 
چند چای خانه و قلیان در شــرایط حاضر در مقایســه با آن 
بسیار ناچیز و غیرقابل تصور است.امروز در بازارها شاهد انواع 
تنباکو با رنگ ها و طعم های متفاوت هســتیم و متاسفانه این 
امر عاملی شده برای جذب تمام ســالیق به سمت قلیان چرا 
که قبال دو یا نهایت ســه نوع تنباکو وجود داشت ولی با ورود 
تنباکوهای میــوه ای وضعیت به کلی تغییر کرد. اساســا اکثر 
به تنباکوهای میوه ای کــه در بازار وجود دارد اســانس هایی 
اضافه می شــود که عالوه بر تحریک دســتگاه تنفس سبب 
ایجاد حساســیت و آلرژی نیز می شــود، بنابرایــن عالوه بر 
بیماری های ذکر شــده باعث ایجاد آلرژی و سرفه های مزمن 
همراه با خلط در افراد مصرف کننده می شود. الزم به ذکر است 
که به گفته پزشکان، تنباکوهای میوه ای از بدترین نوع توتون 
تهیه می شــوند که معموال در اغلب کارخانه های تولید کننده 
 نیز آن را از دورریز توتون آماده و با مواد شــیمیایی معطر و در 

بسته بندی های مجذوب کننده به فروش می رسانند.
 تنباکوهای ســرطان آور به صاحبــان خود هم 

رحم نمی کنند
مدیر گروه بهداشت دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان ترکیبات 
موجود در تنباکوها را دارای خطرات جدی دانسته و می افزاید: 
اثرات بهداشتی ترکیبات آنالیز شده از تنباکوها نشان از وجود 
مواد آروماتیکی چون بنزن، تولوئــن و نفتالین دارد که عامل 
سرطان خون، مثانه، دهان، حنجره و گوارش هستند.استعمال 
قلیان به علت وجود فلزات ســنگین در آن عامل پدید آمدن 
بیماری های قلبی و عروقی، ســرطان کلیه و کبد و اختالل در 

سیستم گوارشی افراد است.
هرس کردن درخت هرزه بی فایده است، باید ضربه 

را به ریشه زد
هدایت گروه های برخورد کننده صنفی و انتظامی به ســمت 
تولیدکنندگان و عرضــه کنندگان این مواد بــا دو هدف باید 
صورت گیرد که شامل جمع آوری سوداگران سالمت زندگی 
و در پــی آن کاهش این مــواد و نیز باال رفتــن هزینه آن که 
باعث کاهش قدرت خرید سطح متوسط و روبه پایین جامعه 

می شود. 
تشــکیل اکیپ های داوطلبانه مردم برای شناسایی معضالت 
اجتماعی از ســوی متولیان امر برخورد با قلیان، در راســتای 
ایجاد پادزهری اســت از خود بیمار، چرا که همیشــه پادزهر 
بیماری را از خود آن زهر تهیه می کنند و راه حل معضل قلیان 
و اســتعمال آن را باید از مصرف کنندگان آن که به آن دچار 
شده اند جویا شــد. کشاورزان همیشــه برای ریشه کن کردن 
علف های هرز،آن را از ریشــه در می آورند و معتقد هستند اگر 
علفی را با ریشــه از خاک بیرون نکشــی، باز این علف خواهد 
رویید و هر روز بیشــتر از روز قبل ریشــه می دواند؛ این نگاه 

صحیحی است، اما غالبا نسبت به آن بی توجه هستیم.

درخت هرز، هرس کردن ندارد تیشه را روی ریشه تنظیم کنید

نبود همکاری و یکپارچگی بین مسئوالن و وجود افرادی برای جلوگیری از اجرا شدن قانون از عواملی است که در 
عرضه قلیان ها دخیل بوده و در افزایش آن چون تندبادی بر آتش زغال قلیان ها می دمد.

بامسئوالن

مســئول ســازمان بســیج جامعــه زنــان با اشــاره به 
سیاست های کلی در حوزه خانواده گفت: پیروی از الگوی 

غربی و فمنیستی در میان زنان ایرانی جایگاهی ندارد.
مسئول سازمان بسیج جامعه زنان کشــور با بزرگداشت 
ایام محرم افزود: امروز زنان عاشورایی به تأسی از حضرت 
زینب )س( در همه صحنه های دفاع از جمهوری اسالمی 
حضور دارند و در مقابل اســتکبار جهانی به ســرکردگی 
آمریــکای جنایتکار خواهند ایســتاد و در ســنگر علم و 
عفاف، فرهنگ منحط  و رو به اضمحالل غربی را رســواتر 
خواهند کــرد. وی در ادامه گفــت: با توجه به رســالت 
سنگین امروز زنان عاشورایی در مفاهیم ارزشی و به ویژه 
خانواده محور این زنان التــزام دارند که در جهت تحکیم، 
تقویت و تعالی بنیــان خانواده قدم بر دارنــد، زیرا محور 
اصلی جامعه خانواده اســت. همچنین الزم است که زنان 

مسلمان به ویژه در جهت تحقق سیاســت های خانواده 
که از ســوی مقام معظم رهبری ابالغ شده است، هرچه 
که در توان دارند به انجام برســانند و به طور قطع  اتخاذ 
تدابیر الزم در جهت عملی کردن این سیاست ها مطالبه 
عمومی همه زنان مسلمان اســت. اصالنی، ضمن انتقاد 
شدید از ظلم به زن در فرهنگ منحط غربی گفت: اسالم 
برای زن کرامــت فوق العاده ای قائل اســت و جایگاه زن 
در نظام حقوقی اســالم به گونه ای ترسیم شده است که 
او بتواند تمام نقش های خود را در دو ســاحت اجتماعی 
و خانوادگی بــه زیبایی هرچه بهتر ایفا کنــد. وی افزود: 
زن بی هویت غربی فقط ملعبه دســت سودجویان است 
و کوچک ترین بهــره ای از لحظات زیبای مــادر بودن و 
همسر بودن نمی برد، به طوری که امروزه بسیاری از زنان 
آمریکایی با مصــرف داروهای ضدافســردگی به زندگی 

خود ادامه می دهند.
مســئول بســیج جامعه زنان در پایان با انتقــاد از برخی 
حرکت های اخیر داخلی که موجب انفعال زنان می شود، 
تصریح کرد: تأسی از الگوهای غربی و فمنیستی در ایران 
اسالمی جایگاهی ندارد و پیاده کردن این الگوها در ایران، 
سرنوشــت زنان ایرانی را مانند زنان غربی می کند که به 
نام دفاع از حقوق زن، به ورطه هالکت کشــانده شــدند، 
لذا دستگاه های اجرایی مربوط به حوزه زنان باید متوجه 

عملکرد خود باشند.

مدیرکل بهداشــت و درمــان کمیته امداد گفت: ســبد غذایی 
ماهیانه به ارزش ۷۵ هزار تومان بــرای هر کودک با اعتبار ۷۹0 
میلیارد ریال برای کودکان دارای ســوء تغذیه در ســال جاری 

تامین شده است.
جعفر رحیمی با بیان اینکه اعتبــاری معادل ۷14 میلیارد ریال 
برای ۸۵ هزار کودک زیر شش سال در سال گذشته هزینه شده 
اســت، گفت: امســال با افزایش اعتبارات در  این حوزه زمینه 
حمایت از ۸۸ هزار کودک دچار ســوءتغذیه فراهم شــد. وی با 
بیان اینکه ســرانه ماهانه هر کودک مبتال به سوء تغذیه در سال 
۹4 مبلغ ۶۹ هزار تومان بوده است، در مورد نحوه شناسایی این 
کودکان افزود: پس از انجام تن ســنجی کودکان توسط مراکز 
بهداشــتی و درمانی دانشــگاه ها، کودکان دچار سوء تغذیه به 
کمیته امداد معرفی شده و ســبد غذایی مورد نظر کارشناسان 

تغذیه توسط این نهاد تهیه می شود.
مدیرکل بهداشــت، درمان و امور بیمه های کمیته امداد با بیان 
اینکه این برنامه کامال بر اســاس اصول علمــی و با هماهنگی 
کامل بین بخشــی اجرا شده اســت و نشــان از بهبود وضعیت 
 تغذیه کــودکان دارد، اظهار کرد: بر اســاس درخواســت نهاد

 ریاست جمهوری مقرر شــد  این طرح در کل کشور اجرا شود 
و با پیگیری های انجام شــده هم اکنون این طرح دارای ردیف 
بودجه ای مشــخص در ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 

است.
رحیمی در پایان خواســتار تعامل و همکاری گسترده تر تمام 

دســتگاه های اجرایی ذی ربط برای رفع مشــکل ســوء تغذیه 
کودکان زیر ۶ ســال کشــور شــد و تاکید کرد: کمیتــه امداد 
در یک حرکت اجتماعی و انســان دوســتانه، جمعی از خیران، 
ورزشــکاران و هنرمندان ســایت همســفره را با مدیریت این 
نهاد  برای جلب مشارکت خیران و تهیه ســبد غذایی کودکان 
نیازمند مبتال به ســوء تغذیه ایجاد کرده اســت. شایسته ذکر 
اســت برنامه مشــارکتی و حمایتی تغذیه کودکان زیر ۶ سال 
از ســال 1۳۸0 بنابر درخواســت دفتــر بهبود تغذیــه جامعه 
 وزارت بهداشــت از کمیتــه امداد  بــرای حمایــت از کودکان 
خانواده های نیازمند دچار ســوءتغذیه آغاز شــد و ابتدا در سه 
اســتان هرمزگان به عنوان اســتان محروم، مازندران به عنوان 
اســتان متوســط و اصفهان به عنوان اســتان برخوردار به طور 
آزمایشــی برای یک دوره ۶ ماهه اجرا و با بررســی آثار مثبت، 
به عنــوان یک طرح موفــق ابتدا در ۷ اســتان و بــرای 2 هزار 
کودک زیر ۶ ســال صورت گرفت و این تعداد تا پایان سال ۸4 
با بودجه ۷0 هزار ریال، سپس ۹0 هزار ریال و نهایتا یکصد هزار 
ریال ثابت ماند. خیران می توانند برای همســفره شــدن با این 
کودکان از طریق شــماره حســاب 2222 بانک ملی، یا شماره 
شــبا IR4۷01۷00000001022۹022۹00۹  ، یا پرداخت 
از ســایتwww.hamsofreh.ir و یــا 222 #*۷۸0* به 
صورت فردی در این طرح شــرکت کنند. ایــن مبالغ به میل و 
 خواسته و توان خیران بستگی دارد و به صورت ماهیانه یا یکجا 

پرداخت می شود.

مسئول سازمان بسیج جامعه زنان:

پیروی از الگوی غربی در میان زنان ایرانی جایگاهی ندارد
مدیرکل بهداشت و درمان کمیته امداد خبر داد:

اختصاص ۷۹۰ میلیارد ریال اعتبار برای حمایت از کودکان

اخبار کوتاه

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشــور گفت: در قانون آیین دادرسی جدید 
قضات می توانند در جرایم غیر عمد تا 2 ســال زنــدان از مجازات های جایگزین 

استفاده کنند.
 غالمرضا انصاری معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشــور، با اشاره به قانون 
اســتفاده از مجازات های جایگزیــن حبس به منظور کاهــش جمعیت کیفری 
زندان ها، اظهار داشت: در قانون آیین دادرســی کیفری جدید، قانون استفاده از 
مجازات های جایگزین حبس تصویب و مشخص شده است چه مجازات هایی را 
می توان به عنوان جایگزین حبس در نظر گرفت. وی افزود: در دیوان عالی کشور 
و شعب دادگاه های سراسر کشوراختالف نظر وجود داشــت زیرا  عده ای معتقد 
بودند باید در پرونده رضایت شاکی وجود داشته باشــد تا بتوان از مجازات های 
جایگزین استفاده کرد اما در نهایت در قانون وحدت رویه ای که به  تصویب رسید 
نظر دادگاه ها پذیرفته شد که نیازی به رضایت شاکی وجود ندارد. معاون نظارت 
و بازرسی دیوان عالی کشــور تاکید کرد: بنابراین در مواردی که قانون مشخص 
کرده است مانند جرایم غیرعمد تا 2 ســال حبس نیازی به رضایت شاکی وجود 
ندارد و قاضی می تواند از مجازات های جایگزین اســتفاده کند. انصاری در پایان 

گفت: این قانون در مورد جرایم کودکان و نوجوانان اولویت بیشتری دارد.

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر از مهلت سه ماهه درمان برای سربازان معتاد 
و مشموالن خدمت وظیفه عمومی خبر داد. 

دکتر پرویز افشــار با اشــاره به اینکه مشــموالن معتاد به هیچ وجه تا زمانی که 
درمان نشــده اند بــه خدمت اعزام نمی شــوند اظهار داشــت: در حــال حاضر 
پزشکان معتمد ســازمان وظیفه عمومی در مبادی اعزام به خدمت، اگر متوجه 
اعتیاد مشموالن خدمت وظیفه عمومی شوند، مهلتی ســه ماهه را برای درمان 
این معتادان درنظر خواهند گرفت که این مهلت ســه ماه جزو غیبت ســربازی 

محسوب نمی شود.
ســخنگوی ســتاد مبارزه با مواد مخدر افزود: همچنین اگر در حین خدمت نیز 
مسئوالن امر متوجه اعتیاد ســربازان شوند، به آنها مهلتی ســه ماهه به منظور 
درمان اعتیاد خواهند داد تا در این مهلت، درمان این افراد تکمیل شــود که این 

مهلت نیز به عنوان غیبت محسوب نخواهد شد. 
وی خاطرنشــان کرد: در حال حاضر با توجه به اینکه خدمت وظیفه ســربازی 
امری مهم است، احتماال ســاز و کارهایی برای انجام آزمایش های اعتیاد پیش از 
اعزام به خدمت در نظر گرفته خواهد شــد و از مشموالن خدمت وظیفه عمومی، 

همچون متقاضیان اخذ گواهینامه، آزمایشات تخصصی اعتیاد گرفته می شود.

دبیر مجمع ملی کنوانســیون حقوق کودکان گفت: نگاه حق مدارانه به کودکان، 
از تضییع حقوق آنان جلوگیری کرده و ســبب توجه  بیشــتر به این قشر و حل 
بنیادین مسائل آنان می شود. مظفر الوندی در مراسم تشکیل کمیته بانوان طرح 
ســالمت اجتماعی در مشــهد افزود: ضمن احترام به نگاه عاطفی و حمایتی از 

کودکان، محور اصلی در مسائل مربوط به آنان، نگاه حق مدارانه است.
وی اظهار کرد: بررسی و برخورد با مســائل مربوط به کودکان باید از جنبه حق 
شــکل بگیرد و تمام قوانین، کنوانســیون ها و قواعد بین المللی مرتبط با حوزه 

کودکان بر همین مبنا تدوین و آماده سازی شده است. 
وی با بیان اینکه ۳0 درصد جمعیت کشــور را کودکان تشکیل می دهند، گفت: 
تمام کودکان نیازمند احقاق حقوق خود هســتند و در رســیدگی به مســائل و 
حقوق کودکان صرفا کودکان آســیب دیده، معلول و بازمانده از تحصیل مد نظر 
نیستند گرچه این گروه کودکان نیازمند توجه ویژه ای می باشند.  الوندی با بیان 
اینکه ســمن ها ویژگی های فراوانی دارند و در عرصه های مختلف باید فعالیت 
داشته باشــند، اظهار کرد: مشــارکت پذیری، ارائه آموزش های متعدد،داشتن 
وظیفه نظارتــی و فعالیت تخصصــی در زمینه هــا و عرصه هــای گوناگون از 

مهم ترین شاخصه های فعالیت این سمن هاست.

استفاده از مجازات های جایگزین 
در جرایم غیر عمد

مهلت سه ماهه به 
سربازان معتاد

نگاه حق مدارانه به کودکان
 از تضییع حقوق آنان جلوگیری می کند

امروز در بازارها شاهد 
انواع تنباکو با رنگ ها 

و طعم های متفاوت 
هستیم و متاسفانه 
این امر عاملی شده 

برای جذب تمام 
سالیق به سمت قلیان 

چرا که قبال دو یا 
نهایت سه نوع تنباکو 

وجود داشت ولی 
با ورود تنباکوهای 
میوه ای وضعیت به 

کلی تغییر کرد

خبر

روانشناسی
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پیشنهاد سردبیر: 
تبدیل نطنز به مقصد » گردشگری هدفمند «

اخبار

 معاون ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
در حاشیه مراسم رونمایی از لوح ثبتی تعزیه نطنز درباره دالیل 
عدم رونق گردشگری در نطنز اظهار داشت: نمی توانیم بگوییم 
گردشگری در این شهرستان رونق ندارد ولی می توان گفت که 
گردشــگری به اندازه ظرفیت های این شهرســتان توسعه پیدا 

نکرده است.
 مرتضــی رحمانی موحد افزود: تا زیرســاخت ها فراهم نشــود 
و ماندگاری ایجاد نکنیم، گردشگری هدفمند در نطنز با مشکل 
مواجه است، چون االن گردشگری می آید و ما باید کاری کنیم 

که به مرور اقامت در شهرستان نطنز افزایش پیدا کند.
 معاون ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
در تشــریح برنامه های این ســازمان بــرای ایجــاد ماندگاری 
گردشــگر در نطنز گفت: برنامه ما این است که نطنز را به عنوان 
یک مقصد گردشــگری کــه دارای میراث تاریخــی و طبیعت 
زیبایی است و همچنین در تولید گیاهان دارویی سر آمد است، 

به جایگاه خود برسانیم. 
وی افزود: باید فضایی ایجاد شود که برای سرمایه گذاران ایجاد 
انگیزه کند تا آن ها بیایند و در بخش های مختلف زیرســاختی 

اعم از اقامتی، پذیرایی و تفریحی سرمایه گذاری کنند.
 رحمانــی  موحــد ادامه داد: آن قســمت که ســهم ســازمان 
میراث  فرهنگی اســت را انجام می دهیم، اما بخشی را هم باید 

مجموعه های مردمی و بخش خصوصی انجام دهند.
وی با اشــاره به بازدید خود از حمام افوشته نطنز گفت: حمامی 
را دیدم که می تواند بهترین ظرفیت بــرای ایجاد واحد پذیرایی 
ســنتی باشــد، فقط باید انگیزه و جذابیت در حوزه گردشگری 
به قــدری باال رود کــه ســرمایه گذار بیاید، اگر توســعه پایدار 

می خواهیم یک رکن آن مشارکت مردمی است.

معاون سازمان میراث فرهنگی خبر داد:

تبدیل نطنز به مقصد
» گردشگری هدفمند «

کوتاه از شهرستان ها

 کارشناس مســئول بهداشــت محیط شــبکه بهداشــت و درمان 
آران و بیدگل اظهار داشــت: در شش ماه نخست سال جاری در حین 
 بازرســی از مرکزهای تهیه و توزیع مواد غذایی تعداد390 قلم انواع 
مواد غذایــی تاریخ مصرف گذشــته به وزن 2 تن توقیف و از ســطح 
 عرضه جمع آوری شــد. علی اعتصام افزود: با جمــع آوری این حجم 
 مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته توســط بازرسان بهداشت محیط، 
از هزینه کردن مبلغی بالغ بر240 میلیون ریال توسط شهروندان بابت 

خرید مواد غذایی غیر قابل مصرف ممانعت شد.
 وی تصریح کــرد: مواد پروتئینی بــا 35 درصد و انواع نوشــیدنی ها 
با 21/5 درصد بیش از نیمی از مواد غذایی جمع آوری شــده را شامل 
 می شــوند و انواع مواد غذایــی افزودنی 12 درصد و انواع شــیرینی

 14 درصد مقدار توقیف را شــامل شــده اند. ضمن ایــن که مابقی 
مواد غذایی را انواع مواد لبنی، غالت و تنقالت تشکیل می دهند.

اعتصام همچنین از کشف 228 لیتر عرقیجات گیاهی تاریخ گذشته 
در حین بازرسی از یک فروشگاه مواد غذایی خبر داد.

مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان نجف آباد گفت: با توجه به سطح زیر 
کشت440 هکتاری ذرت علوفه ای شهرستان و نظارت و اقدامات ترویجی 
کارشناسان این اداره، پیش بینی می شــود تا پایان فصل برداشت، شاهد 
جمع آوری بیش از22000 تن علوفه چاپر شــده از ســطح مزارع باشیم. 
مجتبی مطهری اظهار داشت: برداشت این میزان ذرت علوفه ای که عمده 
 آن را ارقامی مانند ماکســیما، 704 و 678 تشــکیل می دهند با استفاده 
از 7 چاپر کششــی و خودگردان انجام خواهد گرفت. مطهری همچنین با 
اشاره به ادامه برداشت انار شهرستان تا اواسط آبان ماه سال جاری گفت: با 
توجه به وجود640 هکتار انارستان و متوسط عملکرد 6 تن در هکتار، پیش 
بینی می شود در سال جاری شاهد برداشــت بیش از3800 تن محصول 
باشــیم که عمده آن را ارقامی مانند ملس دانه قرمز، نادری بادرود و آلک 
معمولی تشکیل می دهند. وی با اعالم وجود120 هکتار باغ انار غیر بارور 
در شهرستان خاطرنشان کرد: کاهش منابع آب زیر زمینی، وزش بادهای 
 شــدید در زمان گل دهی، گرمای شدید تابســتان  و آفت کرم گلوگاه انار 

از مهم ترین عوامل کاهش عملکرد این محصول محسوب می شوند.

 با حضور جمعی از دانش آموزان و مســئوالن زنگ بهداشــت مدارس 
در شهرضا نواخته شد.

مشاور دبیرستان شاهد امام خمینی ) ره ( شــهرضا گفت: این مراسم 
 با هــدف ارتقا کیفیت بخــش بهداشــت روان و شــادابی در زندگی 
 دانش آموزان شــهرضایی برگزار شــد. ملجایی گفت: هرچه شادابی 
 و نشاط روحی و روانی بیشــتر باشــد دانش آموزان سالمت جسمی 
و روحی بیشــتری داشــته و یادگیری بهتری دارنــد. وی از برگزاری 
 مسابقات ورزشــی مختلف در روزهای هفته پیش رو خبرداد وگفت: 

در این برنامه ها، دانش آموزان در مسابقات مختلف شرکت می کنند.
مشاور دبیرستان شاهد امام خمینی ) ره ( شهرضا تصریح کرد: برنامه 
رادیو مدرسه برای اولین بار به وسیله همیار مشاور با هدف پرداختن به 
مسائل آموزش و مشاوره ای دانش آموزان به صورت زنده اجرا می شود.

 ملجایی گفت: کارت همیار مشــاور بــه منظور بهبــود و اجرای بهتر 
برنامه های مشاوره ای در مدرسه توسط مدیرآموزش و پرورش شهرضا 

به دانش آموزان تقدیم شد.

فرماندار خوروبیابانک گفت: تاکنون 42 درصد از مردم این شهرســتان 
در سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن 95 شرکت کرده اند.

علی استوار در جلسه ستاد سرشــماری نفوس و مسکن خوروبیابانک 
افزود: شهرســتان خورو بیابانک در ارتباط با مشــارکت در سرشماری 

اینترنتی در بین سایر شهرستان های استان در رتبه دوم قرار دارد.
وی گفت: مرحله دوم سرشماری از امروز با مراجعه ماموران به در منازل 
آغاز می شود. مرحله اول ثبت نام سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن 
از ســوم مهر ماه آغاز و تا دیروز ادامه داشت. قائم مقام ستاد سرشماری 
اســتان اصفهان پیش از این گفته بود: شــهروندان تنهــا با صرف10 
 دقیقه می توانند اطالعات خود را ثبت کنند، اطالعات محرمانه اســت 
و هموطنان هیچ گونه نگرانی نداشته باشند. محمد رضا لعلی ادامه داد: 
یک هزار و 435 آمارگیر در اســتان فعالیت می کننــد و 2 هزار و 248 
کارشناس از امروز تا 25 آبان ماه کار عملیات میدانی سرشماری را انجام 
خواهند داد. جمعیت اســتان اصفهان بر اساس سرشماری سال1390 

افزون بر چهارمیلیون و 815 هزار نفر بوده است.

توقیف و معدوم سازی 
2 تن مواد غذایی 
در آران و بیدگل

برداشت 22 هزار تن
ذرت از مزارع

نجف آباد

زنگ بهداشت  
درمدارس شهرضا 

نواخته شد

شرکت 42 درصدی 
مردم خور و بیابانک 

در سرشماری اینترنتی 

بامسئوالن

شهردار نجف آباد گفت: این شهرداری مصمم به اجرای طرح ریل باس در مسیر 
اصفهان به نجف آباد است و در آینده نزدیک این طرح اجرایی خواهد شد.

مسعود منتظری افزود: این طرح مورد حمایت استاندار و شورای عالی ترافیک 
اصفهان قرار دارد و اجرای آن تاثیر بســزایی در کاهش آلودگی هوا و تصادفات 

در این مسیر دارد. 
وی اظهار کــرد: این طرح با مشــارکت50 درصدی اداره کل راه آهن اســتان 
اصفهان و بخــش خصوصی و همکاری شــهرداری های واقع در مســیر، اجرا 

خواهد شد.
شهردار نجف آباد، برآورد هزینه برای اجرای این پروژه را 12 هزار میلیارد ریال 
اعالم کرد و گفت: اجرای این پروژه در جهت امنیــت و آرامش مردم و کاهش 

هزینه ها، تصادف ها و آلودگی های زیست محیطی است. 
وی به جایگزینی طرح ریل باس به جای قطار بین شــهری در این طرح اشاره 
 کرد و افزود: تمام تجهیزات و وســایل ریل باس در داخل کشور تولید می شود 
 و هزینه تامین تجهیزات و زیر ســاخت های مورد نیاز آن نیز بسیار با صرفه تر 

از قطار بین شهری است. 
 قطارهای ریل باس بــدون نیاز به لوکوموتیو و به صورت خودکشــش اســت 
و از این وسیله برای حمل و نقل در مســیرهای کوتاه و حومه شهرهای بزرگ 

استفاده می شود. 
شــهردار نجف آباد، اختصاص 15 هکتار از زمین های دانشــگاه آزاد نجف آباد 
به ایســتگاه اصلی طرح ریل باس نجف آباد - اصفهان را از امتیازهای این طرح 

 دانســت و گفت: با توجه به حضور بیش از 25 هزار دانشــجو در دانشگاه آزاد 
نجف آباد، برقراری یک خط مستقیم ارتباطی بین مرکز استان و این دانشگاه، 
رونق هر چه بیشتر شهرســتان نجف آباد در بخش های علمی و دانشگاهی را 
فراهم می کند. به گفته وی، براســاس قراردادی که نیمه دوم سال 94 منعقد 
شد، اداره کل راه آهن استان اصفهان وظیفه ســاخت ریل و تامین واگن های 
مورد نیاز این طرح را عهده دار شده است و بخش خصوصی نیز در ازای اجرای 
سایر زیر ساخت های این طرح از جمله ایستگاه های واقع در مسیر و سازه های 
 زیرگذر و روگذر از مجوز ســاخت و بهره برداری از برخی مجموعه های تجاری 

و اداری طرح یاد شده بهره مند می شود. 
وی همچنین از اجرای طرح ترامــوا و » بی آر تی « در نجــف آباد برای انتقال 
 مســافران به ایســتگاه های ریل باس نجف آباد - اصفهان خبــر داد و افزود: 
 به همیــن منظور طرح » بــی آر تی « در خیابــان های شــریعتی، آمیر آباد، 
 صالح آباد، یزدانشــهر تا بلوار اســتقالل و طرح تراموا در مســیر خیابان امام، 

میدان بسیج، میدان آزادگان نجف آباد اجرا خواهد شد.   
وی افزود: ریل باس نجف آباد به اصفهان در مرحله اول از ایستگاه دانشگاه آزاد 
به میدان بسیج، میدان میوه و تره بار و در مرحله دوم از پارک گل ها به گلدشت 
و کهریزسنگ طی مســیر کرده و تا بنگاه میوه و تربار ســابق اصفهان ) میدان 
میوه و تر بار بهار ســابق ( ادامه پیدا می کند. مدیرکل راه آهن استان اصفهان 
چهارم مهر ســال گذشــته گفته بود: طرح ایجاد خط راه آهن اصفهان - نجف 
 آباد در راستای سیاســت های وزارت راه و شهرســازی مبنی بر ایجاد راه آهن 

حومه ای در دستور کار قرار دارد و اقدامات اولیه آن انجام شده است. 
حســن ماســوری با بیان اینکه اجرای این طرح مورد موافقت شهرداری های 
دو شــهر قرار گرفته اســت، افزود:50 درصد اعتبار مورد نیاز این خط از سوی 
شــهرداری های نجف آباد و اصفهان و نیم دیگر توسط اداره کل راه آهن استان 
 تامین خواهد شد. ماســوری، اتصال این خط به قطارشــهری اصفهان را یکی 

از شروط اداره کل راه آهن اصفهان برای اجرای این طرح اعالم کرد.

شهردار نجف آباد:

مصمم به اجرای طرح ریل باس نجف آباد - اصفهان هستیم

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرضا با اشاره به برگزاری 
نخســتین نشســت راهبردها و رویکردهای فرهنگی به منظور 
انتخاب شهرستان به عنوان پایتخت کتاب ایران، اظهار داشت: 
نخستین نشســت پایتخت کتاب ایران عنوان طرحی به تبع از 
طرح پایتخت جهانی کتاب است و در طرح پایتخت کتاب ایران 

ساالنه یک شهر به عنوان پایتخت کتاب کشور انتخاب می شود.
محمدعلی جعفری با اشاره به ســابقه برگزاری این طرح، گفت: 
در نخستین همایش رقابت شــهرهای ایران برای کسب عنوان 
پایتخت کتاب، اهواز موفق به اخذ این عنوان شــد و ســال دوم 
 شــهر نیشــابور به عنوان پایتخت کتاب کشــور معرفی شــد 
و امســال باید به گونه ای عمل کنیم که شهرســتان شهرضا به 
این مهم دســت پیدا کند. رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
شهرضا گفت: شهرســتان شــهرضا ظرفیت الزم و کافی برای 
انتخاب به عنوان پایتخت کتاب کشــور را دارا اســت و ســابقه 
 فرهنگــی و تاریخی این شهرســتان و اســاتید و علمای بزرگ 

و نام آور آن شاهدی بر این ادعا هستند. 
 وی بیان کرد: در این مقوله یک شــهر همانند 2 ســال گذشته 
 در ســطح کشــور به عنوان پایتخت کتاب معرفی می شود که 
این امر سبب فراهم آمدن تســهیالت در شهرستان برای عموم 

مردم و ارایه خدمات قابل توجه به اهالی مطالعه می شود.
جعفری افزود: در بحث انتخاب پایتخت کتاب تنها اداره فرهنگ 
و ارشــاد متولی نیســت بلکه تمامی دســتگاه ها باید همکاری 
کنند و با برنامه ریزی و اقدامات الزم و مناســب بستری مناسب 
فراهم آورند تا این امر به تحقق بپیونــدد. وی با بیان اینکه یکی 
از مهم ترین مباحثی که ســبب انتخاب در این حوزه می شــود 
همکاری و هماهنگی دســتگاه های شهرســتانی در این مقوله 
اســت، گفت: ورود بخش خصوصی در حوزه ترویج و توســعه 
فرهنگ کتاب و کتاب خوانی از عوامل امتیــازآور در این بخش 
است. رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرضا با بیان اینکه 
باید با فراهم آوردن امکانات و شــرایط مناسب بخش خصوصی 
 وارد این حــوزه شــود به نحوی  که ســرمایه گذاری مناســب 
در این حوزه انجام شود، افزود: همکاری شهرداری های شهرضا 

و منظریه در انتخاب پایتخت کتاب بسیار موثر است.

رییس اداره دامپزشکی شهرســتان دهاقان گفت: 8 هزار راس 
دام در برابر پیشگیری از تب برفکی واکسینه شدند.

محمدرضا قاســمی با بیان این مطلب، اظهار داشــت: واکسینه 
دام ها در دهاقان در مقایسه با سال گذشته 3 برابر افزایش پیدا 
کرده است. وی با اشاره به طرح پایش مراقبت های دامی، اذعان 
داشت: برای پیشگیری از بیماری های جنون گاوی، تب برفکی 

و شاربون 29 هزار راس دام مورد پایش قرار گرفتند.
رییس اداره دامپزشــکی شهرستان دهاقان، با اشــاره به اینکه 
امســال 15درصد تلفات دامی در دهاقان وجود داشت، افزود: 

اخطاریه به 4 واحد تولیدات دامی نیز انجام شده است.
قاسمی خاطرنشان کرد: دامداران شهرستان دهاقان از بیمه دام 

استقبال نمی کنند.

بخش خصوصی در خصوص
ترویج کتابخوانی وارد شود

رییس اداره دامپزشکی شهرستان دهاقان:

 8 هزار راس دام در دهاقان 
در برابر تب برفکی واکسینه شدند

 امــام جمعــه فوالدشــهر گفــت: اقتــدار نظــام مقــدس 
جمهوری اسالمی ایران ریشه در فرهنگ عاشورا دارد.

حجت االسالم مسعود سرافراز در خطبه های عبادی سیاسی 
ایــن هفته نماز جمعه فوالدشــهر با تســلیت ایام شــهادت 
مظلومانه و جانگداز حضرت سیدالشــهدا ) ع ( و یاران وفادار 
آن حضرت اظهار کرد: در ایام محرم، جنایتکاران، بزرگ ترین 
 جنایت تاریخ را آفریدند و مرتکب بزرگ ترین گناهان شدند، 
گرگ صفتــان، کنــار قتلــگاه هلهلــه کردند، کــف زدند، 
 تکبیرگفتنــد و اباعبــدا... الحســین ) ع ( و یــاران با وفاي 
 آن حضــرت را بیــن دو نهــر آب بــا لب تشــنه کشــتند، 
اما نهضت کربال و عاشــورا تمام نشــد و قیام اباعبدا... ) ع ( که 

هدف آن بیداري، هوشیاري و ظلم ستیزي بود، تازه آغازشد.
 وی افــزود: عاشــوراي حســینی، داراي درس هــا، پیام ها 
 و عبرت هایــي اســت کــه تــا روز قیامــت مي توانــد براي 
ابناي بشر آموزنده، جهت دهنده و راهگشا باشد و از این جهت 
 استکبارستیزي و تن به ذلت ندادن و ایستادگي در برابر ظالم 

و ستمگر، یکي از پیام هاي اصلي عاشورا است.
امام جمعه فوالدشهر عاشورا را مکتب الهام بخشي براي تمامي 
آزادي خواهان دانســت و اضافه کرد: هر انســان پاک سرشتي 
 که با مکتب اباعبدا... الحســین ) ع ( آشــنا شــود، نمي تواند 
استکبار ستیز نباشد و از این جهت، عاشورا تمامي انسان ها را 
تحت تاثیر قرار داده و جذب خــود مي کند بنابراین مي بینیم 
در طول تاریخ، بســیاري از آزادي خواهان حتي غیرمسلمان، 
حســین بن علي ) ع ( را به عنوان الگوي خود بــراي مبارزه با 

طاغوت هاي زمــان شــان برگزیده اند. وی ادامــه داد: عزت، 
ســربلندي و افتخار از آن کســاني اســت کــه داراي چنین 
روحیه اي باشند و ازافتخارات ملت ایران، نهادینه  سازي روحیه 
استکبارستیزي اســت و از این جهت باید گفت عاشورا عامل 
 اصلي نهادینه شــدن این روحیه در ملت ایران اســالمی بود 

و این استکبار ستیزی مصداق بارز جهادکبیر است.
ســرافراز بیــان کرد: مصــداق بــارز اســتکبار نیــز امروز، 
 آمریکای جنایتکار اســت چراکه ســردمداران آمریکا هر کار 
توانسته  اند برای مقابله با جمهوری اسالمی کردند، اما تا امروز 
موفق نشدند. وی با اشاره به گزارش اخیر مرکز آمار و صندوق 
 بین  المللی پــول درباره افزایــش500 هزار نفــری بیکاران 
در کشور یادآور شد: عالوه بر این گزارش، مرکز آمار ایران هم 
گزارش جدید خود را از وضعیت بیکاری در بهار 95 منتشر کرد 

که حاکی از وخیمتر شدن بحران بیکاری در ایران است.
امام جمعه فوالدشــهر با طرح این ســوال که500 هزار بیکار 
جدید ارمغان کدام سیاست اســت؟ با انتقاد از عملکرد دولت 
در این خصوص متذکر شــد: دولت در این سال ها سعی کرد 
 با اســتفاده از مذاکرات بیــن  المللی نظر غربی  ها را نســبت 
به کشورهای تحریم  کننده ایران مثبت جلوه دهد تا یک فضای 
روانی در اقتصاد به نفع سیاست های دولت در سال های گذشته 
ایجاد شود، اما با بدعهدی  های طرف های غربی به  ویژه آمریکا 
در مســیر اجرای برجام و عدم رفع تحریم  هــای بین  المللی، 
دولت عمال فرصت های دیگر برای ایجاد رونق اقتصادی را نیز 

از دست داده است.

امام جمعــه شــهرضا در خطبه های نماز جمعــه این هفته 
 شهرستان با اشاره به فرارسیدن ایام شهادت امام حسین )ع(

عنوان کرد: باید حادثه عاشــورا را از ابعــاد و جوانب مختلف 
مورد بررســی قرار دهیم تا مشــخص شــود چرا و چگونه 
جامعــه اســالمی در مدت حــدود نیــم قرن بــه گونه ای 
 متحول شــد که فرزند رســول خــدا و اهل بیت ایشــان را

به شهادت رساندند.
 حجــت االســالم ســیف ا... یعقوبــی ادامــه داد: در زمان 
امام حســین ) ع ( جامعه اســالمی به گونه ای متحول شده 
 بود که مــردم ارزش های علوی و نبوی را بــا حکومت اموی 

عوض کردند و در برابر آن حضرت ایستادگی کردند.
امام جمعه شهرضا تصریح کرد: فراموشــی یاد خدا و ترویج 
نفاق در بین مردم باعث شــد تــا آنها به گونه ای از مســیر 
 دین و خداوند و اسالم منحرف شــوند که حاضر به شهادت 

فرزند پیامبر شوند.
حجت االســالم یعقوبی تصریح کرد: نفاق سران و جهل عوام 
 باعث بروز واقعه عاشورا شــد، اینکه رهبر معظم انقالب بارها 
بر اهمیت جایــگاه مســئوالن و خواص جامعــه و ضرورت 
 بصیرت آنهــا تاکیــد فرموده اند به این دلیل اســت که قول 
 و ســخن این افراد تاثیر به ســزایی در مناســبات اجتماعی 
و رفتــار توده مــردم دارد. وی در بخش دیگری از ســخنان 
خود، عنوان کــرد: امام حســین ) ع ( بــرای احیای ارزش 
های فراموش شــده دینــی و مقابله با بدعــت هایی که در 
 جامعه ایجاد شــده بود، قیامت کردند؛ در زمان آن حضرت 

جای ارزش هــا و ضد ارزش ها عوض شــده بــود و جز امام 
حسین ) ع ( و اقدام تاریخی ایشان هیچ عاملی نمی توانست 
جامعه را به مسیر درست هدایت کند. وی تاکید کرد: همه ما 
مامور به حفظ دین هســتیم و برای انجام این وظیفه نباید از 
هیچ اقدامی کوتاهی کنیم، امام حسین ) ع ( برای حفظ دین 
جان خود را فدا کردند پس ما اگر هر تالشــی در این زمینه 

انجام دهیم در برابر اقدام بزرگ آن حضرت، اندک است.
 امــام جمعه شــهرضا همچنین اخــالص در عمــل را یکی 
از علل مانــدگاری قیام امام حســین ) ع ( در طــول تاریخ 
برشــمرد و افزود: زمان می گــذرد، اما حــوادث در زندگی 
 مردم جریان خواهد داشــت. حجت االســالم یعقوبی گفت: 
وقتی امام خمینی ) ره ( با ایمــان و اخالص کامل در میدان 
مبارزه حاضر شــدند، مردم و روحانیت هم از ایشان حمایت 
کردند و به پیروزی رســیدند، قرن های بعــد مردم متوجه 

عظمت کاری که امام ) ره ( انجام دادند، می شوند.
وی در ادامه با اشاره به بخشی از تحوالت منطقه خاورمیانه، 
 عنوان کــرد: ســقوط دولــت آل ســعود نزدیک اســت، 
این حکومت با پشتوانه آمریکا و اســراییل که محور شرارت 
 در منطقه هســتند، اقداماتی انجام داده که ثمره آن کشتار 
انسان های بیگناه و بی خانمان شدن مردم در سرزمین های 
زیادی بوده است. امام جمعه شهرضا اضافه کرد: تجاوز آشکار 
رژیم آل ســعود به دیگر سرزمین ها و کشــتار و آواره کردن 
مردم بیگناه، با حمایت مدعیان دروغین حقوق بشر و به ویژه 

امریکا و اسراییل انجام می شود.

امام جمعه فوالدشهر:

اقتدار نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ریشه در فرهنگ عاشورا دارد

امام جمعه شهرضا:

مرگ سیاسی رژیم آل سعود
نزدیک است

امام جمعه شهرضا 
 همچنین 
اخالص در عمل 
را یکی از علل 
 ماندگاری قیام 
 امام حسین ) ع (
در طول تاریخ 
برشمرد و افزود: 
زمان می گذرد، اما 
حوادث در زندگی 
مردم جریان 
خواهد داشت.

هر انسان 
 پاک سرشتي که 
با مکتب اباعبدا... 
الحسین ) ع ( آشنا 
شود، نمي تواند 
استکبار ستیز 
نباشد و از این 
جهت، عاشورا 
تمامي انسان ها را 
 تحت تاثیر
  قرار داده و 
جذب خود مي کند
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مفاد آراء
7/259 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی  
برابر آراء صادره هیات های اول و دوم و ســوم و چهارم موضــوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رســمی مستقر در واحد 
ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است . لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 

به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1-رای شــماره 6576-1395/03/13 هیأت ســوم آقاي محمدداعی به شناسنامه 
شــماره 671 کدملي 1285610717 صادره اصفهان فرزند میرزااحمد نســبت به 
3 دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب کارگاه  به مســاحت 261/87 مترمربع از پالک 
شماره190فرعی35 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از سند ثبت شده در صفحه 307 دفتر 360
2-رای شــماره 6579-1395/03/13 هیــأت ســوم آقــاي اکبر پوریــای ولی به 
شناسنامه شماره 1038 کدملي 1284594025 صادره اصفهان فرزند کاظم نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب کارگاه  به مساحت 261/87 مترمربع از پالک 
شماره190فرعی35 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از سند ثبت شده در صفحه 307 دفتر 360
3-رای شــماره 6510-1395/03/13 هیأت ســوم آقــاي امیرســلطانی رنانی به 
شناسنامه شــماره 893 کدملي 1290592624 صادره خمینی شهر فرزند مرتضی 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 121 مترمربع از پالک 
شماره473فرعی18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
مقدار شش سهم از یازده ســهم پالک 18/473 تقاضای ثبت گردیده و مقدار 5 سهم 

دیگر مجهول می باشد و تصرفات متقاضی در قسمت مجهولی می باشد
4-رای شــماره 6511-1395/03/13 هیأت ســوم آقاي حبیب ســلطانی رنانی به 
شناسنامه شــماره 12253 کدملي 1283234599 صادره اصفهان فرزند مرتضی 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 121 مترمربع از پالک 
شماره473فرعی18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
مقدار شش سهم از یازده ســهم پالک 18/473 تقاضای ثبت گردیده و مقدار 5 سهم 

دیگر مجهول می باشد و تصرفات متقاضی در قسمت مجهولی می باشد
5-رای شــماره 6507-1395/03/13 هیأت ســوم آقــاي امیرســلطانی رنانی به 
شناسنامه شــماره 893 کدملي 1290592624 صادره خمینی شهر فرزند مرتضی 
نســبت به ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 215/71 مترمربع از پالک 
شماره863فرعی19 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از سندثبت شده در صفحات 489 و 98 و 104 و 101 و 113 دفاتر 951 و 81
6-رای شماره 6426-1395/03/13 هیأت دوم خانم عصمت دهقانی به شناسنامه 
شــماره 2395  کدملي 1283592967  صادره اصفهان  فرزند نعمت اله ششــدانگ 
ساختمان به مساحت 149  مترمربع از پالک شماره 15 فرعی از 24 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان  ازموردثبت صفحه 588و574و594 

دفتر 415و456و415 امالک
7-رای شــماره 12094-1395/05/23 هیــأت دوم اقای علی رحیمی ســبدانی به 
شناســنامه شــماره  48  کدملي  1290165459  صادره خمینی شهر فرزند فتح اله 
ششدانگ ساختمان  به مســاحت  291/37  مترمربع از پالک شماره 32  اصلي واقع 

در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی فاطمه قانعیان
8-رای شماره 30944-1394/04/31 هیأت سوم آقاي محمود رضایی  به شناسنامه 
شماره 1695 کدملي 1283455099 صادره اصفهان  فرزند رحیم نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 205 مترمربع از پالک شماره  28 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی 

زبیده واعظی
9-رای شماره 30943-1394/04/31 هیأت ســوم آقاي محمد رضائی کوجانی به 
شناسنامه شــماره 3037 کدملي 1293156760 صادره خمینی شهر فرزند رحیم 
نسبت به سه دانگ مشاع  ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 205 مترمربع از 
پالک شماره  28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالک رسمی زبیده واعظی
10-رای شماره 12433-1395/05/24 هیأت سوم آقاي رحیم سعیدي به شناسنامه 
شــماره 506 کدملي 1841356417 صادره فرزند یاور ششدانگ خانه به مساحت 
201مترمربع پالک شماره 67 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالک رسمی اسماعیل حسین زاده
11-رای شــماره 12111-1395/05/23 هیــأت دوم خانــم شــهربانو تمیجی به 
شناسنامه شماره  176  کدملي  4171993466  صادره الیگودرز  فرزند حاجی خان 
ششدانگ ساختمان  به مســاحت  76/96  مترمربع از پالک شماره 626 فرعی از 14  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

152 دفتر 493 امالک
12-رای شــماره 6468-1395/03/13 هیــأت دوم آقــای ناصــر ابراهیمیان  به 
شناســنامه شــماره 286  کدملي  1755653239  صادره اهواز  فرزنــد قدرت اله  
ششدانگ ســاختمان  به مساحت 120/44  مترمربع از پالک شــماره 68/7 واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی حســین حسینی 

عاشق ابادی
13-رای شماره 6466-1395/03/13 هیأت دوم آقای شکراله خسرویان بروجن  به 
شناسنامه شماره 31  کدملي  1841513180  صادره ایذه  فرزند سیف اله  ششدانگ 
ساختمان  به مساحت 129/50  مترمربع از پالک شماره 28  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی تقی شفیعیان ازموردثبت 

صفحه 482 دفتر 1127 امالک
14-رای شــماره 6479-1395/03/13 هیــأت دوم  آقــای عروجعلــی طاهری  به 
شناســنامه شــماره 20  کدملي  5759640534  صــادره چــادگان فرزند قدمعلی 
ششدانگ ساختمان  به مســاحت 107/70  مترمربع از پالک شماره 67 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی سلمان شفیعی 

عاشق ابادی
15-رای شــماره 12106-1395/05/23 هیأت دوم خانم مریم فاضل به شناسنامه 
شــماره  55467  کدملي  1280979021  صادره اصفهان  فرزند باقر نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششــدانگ ســاختمان  به مســاحت  115  مترمربع از پالک شماره 
1965 فرعی از 4  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 474و483 دفتر 719 امالک
16-رای شــماره 12104-1395/05/23 هیــأت دوم  آقــای امیرهراتیــان اول به 
شناسنامه شماره  465  کدملي  5649232474  صادره اصفهان  فرزند جواد نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان  به مساحت  115  مترمربع از پالک شماره 
1965 فرعی از 4  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 480و368 دفتر 719و758 امالک
17-رای شــماره 9154-1395/04/27 هیأت اول خانم فاطمه جان اســماعیلی به 
شناسنامه شماره 15 کدملي 1199471852  صادره شهرضا  فرزند اکبر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 120/50 مترمربع از پالک شماره 68  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی علی شاه علی ازموردثبت 

صفحه 358 دفتر 467 امالک
18-رای شماره 11781-1395/05/20 هیأت دوم خانم فرخ لقا آقائی   به شناسنامه 
شــماره 7924 کدملــي 1209069504  صادره ســمیرم  فرزند عباس  ششــدانگ 
ساختمان به مساحت  293/35  مترمربع از پالک شماره 85  فرعی از 4  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 465و588 

دفتر 358و482  امالک
19-رای شــماره 9287-1395/04/28 هیــأت اول آقــای ذبیح الــه جهانگیری به 
شناسنامه شماره  14 کدملي 6219841204  صادره فریدن فرزند جواد  ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 124/40 مترمربع از پالک شماره 67  اصلي واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی محمدشاه عالئی 
20-رای شــماره 50205-1394/11/06 هیأت اول خانم اشرف ذوالفقاری عاشق 
ابادی  به شناسنامه شــماره  2749  کدملي 1283323990  صادره اصفهان  فرزند  
حاجی ششدانگ یکبابخانه به مساحت 475 مترمربع از پالک شماره  66  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی احمد ذوالفقاری 
عاشق ابادی ازسند 6046-50/6/7 دفترخانه 103 اصفهان  ازموردثبت صفحه 480 

دفتر 149 امالک
21-رای شــماره 12123-1395/05/23 هیــأت دوم  آقای حســین صحرائی   به 
شناســنامه شــماره  29  کدملــي  4172623018  صادره الیگــودرز فرزند حمزه  
ششدانگ ساختمان  به مســاحت  99  مترمربع از پالک شــماره 67  اصلي واقع در 

اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی اسداله روح االمین
22-رای شماره 4836-1395/02/28 هیأت دوم  آقاي اکبر ابوطالبي به شناسنامه 
شــماره 28215 کدملي 1280278587 صادره اصفهان فرزند اســماعیل نسبت به 
چهاردانگ مشاع ازششدانگ ساختمان به مساحت 284/62 مترمربع پالک شماره 
354 فرعــي از6  اصلي واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان 

ازموردثبت صفحه 582 دفتر 546 امالک
23-رای شماره 4835-1395/02/28 هیأت دوم خانم زهرا اسماعیلي به شناسنامه 
شماره 1317 کدملي 1288832222 صادره اصفهان فرزند اسمعیل نسبت به دودانگ 
مشاع ازششدانگ ساختمان به مساحت 284/62 مترمربع پالک شماره 354 فرعي 
از6  اصلي واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان ازموردثبت 

صفحه 582 دفتر 546 امالک

24-رای شــماره 10230-1395/05/10 هیأت دوم آقای منصــور ازادانی نژاد   به 
شناســنامه شــماره 66  کدملي  1290170916  صادره  اصفهان  فرزند  حسینعلی 
ششدانگ ســاختمان  به مســاحت  333/90  مترمربع از پالک شــماره  334و261  
فرعی از 7 اصلي واقــع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غــرب  اصفهان که 
ازپالک 261 فرعی ازموردثبت صفحــات 441و334و168و266و269و260و263 
دفاتــر 482و484و17و780 امــالک  وازپــالک 334 فرعــی ازموردثبت صفحات 

501و59و62و196و65و68 دفاتر 17و709و313 امالک
25-رای شماره 12310-1395/05/23 هیأت چهارم خانم  شهناز طهماسبی کهیانی 
به شناسنامه شــماره 253کدملي 5279473936 صادره آغاجاری فرزند حیاتقلی 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 90 مترمربع از پالک 68 اصلی واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی عزت ســلطان زاده ازسند 

موردثبت صفحه93  دفتر 48  امالک
26-رای شماره 12409-1395/05/24 هیأت سوم خانم عزت رنجکش آدرمنابادي 
به شناســنامه شــماره 5 کدملي 6609578001 صادره دولت آباد فرزند حســن 
ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 176 مترمربع از پالک شــماره 471 فرعي از 13 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمي خانم 

بدري زرگراز سند ثبت شده در صفحه 91 دفتر 25
27-رای شماره 54734-1394/12/26 هیأت ســوم آقاي محسن معصوم زاده به 
شناسنامه شماره  1802  کدملي 1284858820 صادره اصفهان فرزند  رحیم  نسبت 
به ششدانگ یک باب مغازه به مساحت  47/96  مترمربع از پالک شماره 608 فرعی 
12 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند شماره ی 

12754 – 92/11/7 دفترخانه 160 اصفهان
28-رای شــماره 5143-1395/02/30 هیــأت چهارم خانم فاطمــه کیا صادقی به 
شناسنامه شماره 563 کدملي 1198803142 صادره شــهرضا فرزند علی نسبت 
به ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 256/14 مترمربع از پالک شماره68 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی 

شکراله اکبری
29-رای شــماره 5162-1395/02/31 هیأت چهارم آقاي حســین ترک الدانی به 
شناسنامه شماره 25 کدملي 1290231729 صادره اصفهان فرزند ابراهیم نسبت به 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 131/12 مترمربع از پالک شماره90/2 فرعی13 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان که از ابراهیم ترک 
الدانی که به موجب سند شــماره ی 6869 – 51/2/30 دفتر 91 از مالکین 180 سهم 

مشاع می باشد خریداری نموده است در صفحه 526 دفتر 152
30-رای شــماره 4631-1395/02/27  هیأت اول خانم اعظــم صادقي برزاني به 
شناسنامه شماره 183 کدملي 1293109886 صادره اصفهان فرزند محمد ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 113/61 مترمربع پالک شماره 830 فرعي از16  اصلي واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی علی فدائی ازموردثبت 

صفحه 342 دفتر 769 امالک
31-رای شــماره 52388-1394/11/30 هیأت ســوم  خانم زهره حالجی رنانی به 
شناسنامه شماره 102 کدملي 1290466394 صادره خمینی شهر فرزند مصطفی 
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 175/70 مترمربع از پالک شماره 
1344 فرعی 18  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان در 

سند ثبت شده در صفحه 202 دفتر380
32-رای شماره 39349-1394/07/28 هیأت چهارم خانم فاطمه کاظمی جروکانی 
به شناسنامه شماره 12 کدملي 1290236259 صادره اصفهان فرزند کریم نسبت 
به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 299/44  مترمربع از پالک شماره  5 فرعی از 
44 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از ســند شماره 

41004 مورخ 1362/2/25 دفتر 95 اصفهان
33-رای شــماره 12301-1395/05/23 هیأت چهارم آقاي حســین فقیهی رنانی  
به شناســنامه شــماره 63 کدملي 1290114382صادره اصفهــان فرزند محمود 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 144/67 مترمربع از پالک شماره 3079 فرعی از  
18 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی 

فوق  ازموردثبت صفحه212 دفتر 739 امالک
34-رای شــماره 4661-1395/02/27 هیأت اول آقاي  مهــدي مظاهري تهراني به 
شناســنامه شــماره 60837 کدملي 1281035610 صادره اصفهان فرزند ابراهیم 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 125 مترمربع پالک شماره 289 فرعي از 11 اصلي 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان ازموردثبت صفحه 460 

دفتر 409 امالک
35-رای شماره 12460-1395/05/24 هیأت سوم آقاي غالمرضا پوالدي قلعه تکي 
به شناسنامه شماره 1060 کدملي 1816721204 صادره آبادان فرزند علي داد در 
ششدانگ یکباب خانه قدیمی به مساحت 308/56 مترمربع پالک شماره فرعي از68 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی نادعلی 

مزروعی سبدانی مورد ثبت ص 254 دفتر 199
36-رای شــماره 4403-1395/02/26 هیأت اول آقاي مرتضــي خاکزاد رناني به 
شناســنامه شــماره 9916 کدملي 1283208504 صادره اصفهان فرزند قدیرعلي 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 155/79 مترمربع پالک شــماره 760  فرعي از 18  
اصلي واقــع در اصفهان بخش 14حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی 

قدیرعلی خاک زاد رنانی ازموردثبت صفحه 300 دفتر 20 امالک
37-رای شــماره 9289-1395/04/28 هیــأت اول آقــای محمدتقــی رضایت به 
شناســنامه شــماره  62 کدملي 1218968443  صادره گلپایگان فرزند عباسعلی  
ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 129 مترمربع از پالک شــماره 68  اصلي واقع در 

اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی صدیقه نهاوندی
38-رای شــماره 8636-1395/04/20 هیــأت دوم آقای ســیدتقی موســوی  به 
شناســنامه شــماره 247 کدملي 4171662303  صادره الیگــودرز فرزند حمزه 
ششــدانگ ســاختمان به مســاحت 123/70 مترمربع از پالک شــماره 28  اصلي 
 واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غــرب  اصفهان ازمالک رســمی تقی 

شفیعیان
39-رای شــماره 5218-1395/02/31 هیــأت چهارم آقاي ســعید شــیرزادی به 
شناسنامه شماره 83 کدملي 1287873626 صادره اصفهان فرزند احمدرضا نسبت 
به ششــدانگ یک باب خانه یک طبقه به مســاحت 470/21 مترمربع از پالک شماره 
114 فرعی 38 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان که 
به موجب سند شماره ی 77088 – 81/5/8 دفتر 95 اصفهان 6 2/8  سهم به نام وی 

ثبت گردیده است
40-رای شــماره 12306-1395/05/23 هیــأت چهارم آقــاي  محمدرضا کریمي 
به شناســنامه شــماره 851 کدملي 1285792890 صادره اصفهان فرزند حسین 
ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 151/70 مترمربع پالک شماره 32 فرعي از 27 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی اقای 

علی ایروانی مورد ثبت ص 196 دفتر 167
41-رای شــماره 54243-1394/12/19 هیأت دوم آقای کمال عربه  به شناسنامه 
شماره 6764  کدملي 1293290297  صادره اصفهان  فرزند عبدالرسول  ششدانگ 
ســاختمان به مســاحت 279/53  مترمربــع از پالک شــماره 31 اصلــي واقع در 
 اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب  اصفهان ازمالک رســمی ربابه ابراهیمی

 بابوکانی
42-رای شــماره 1899-1395/01/31 هیأت ســوم آقاي حســین مالئی رنانی به 
شناسنامه شــماره 9571 کدملي 1283205033 صادره خمینی شهر فرزند مهدی 
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 330 مترمربع از پالک شماره3492 
فرعی 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت 

شده در صفحه 120 دفتر 473 و صفحه 156 دفتر 480
43-رای شــماره 2834-1395/02/12 هیأت دوم خانم مهین کاظمي به شناسنامه 
شماره 332 کدملي 1290179700 صادره اصفهان فرزند یداله ششدانگ ساختمان 
به مساحت 222 مترمربع پالک شماره 758 فرعي از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 
14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی رمضان شریفی رنانی از مورد ثبت 

صفحه37دفتر72 امالک
44-رای شماره 9267-1395/04/28 هیأت اول خانم فاطمه حاجی رستم هندی به 
شناسنامه شــماره  27 کدملي 1290018707  صادره اصفهان  فرزند غالمحسین 
ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 168 مترمربع از پالک شــماره 400  فرعی از 15  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازســند 148948-

81/4/4 دفترخانه 7 اصفهان
45-رای شــماره 5215-1395/02/31 هیأت ســوم آقاي عبدالمحمــد حیدری به 
شناسنامه شــماره 9 کدملي 6619910270 صادره بندرماهشــهر فرزند سبحان 
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 103/15 مترمربع از پالک شماره28 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی 

حسن شفیعی
46-رای شــماره 4419-1395/02/26 هیأت اول آقاي  عباس جــان نثاري الداني 
به شناســنامه شــماره 1050 کدملي 1283449773 صادره خمیني شــهر فرزند 
علي ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 202/94 مترمربع پالک شماره 290 فرعي از 
13 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی 

حسنعلی جان نثاری الدانی ازموردثبت صفحه 393 دفتر 159 امالک
47-رای شــماره 12299-1395/05/23 هیأت چهارم آقاي مهدی باقریان خوزان 
به شناســنامه شــماره 223 کدملي 1159554811 صادره فریدن فرزند سبزعلی 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 90 مترمربع از پالک 45  اصلی واقع در اصفهان 

بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی حسین بابایی خرزایی
48-رای شــماره 4252-1395/02/25 هیأت ســوم آقاي ســاالر عیدي وندي به 
شناســنامه شــماره 1012 کدملي 6639745313 صادره اندیکا فرزند امیر حسین 
ششدانگ ساختمان به مساحت 104/06 مترمربع پالک شماره42 فرعي از27 اصلي 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالک رســمی عصمت 

عابدی از سند ثبت شده در صفحه 563دفتر 460
49-رای شماره 11714-1395/05/19 هیأت سوم آقاي حسین عزیزي کوهانستاني 
به شناسنامه شماره 43040 کدملي 1280319127 صادره اصفهان فرزند عباسعلي 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 144/57 مترمربع پالک 
شــماره 319 فرعي از 14 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان
50-رای شــماره 11713-1395/05/19 هیــأت ســوم خانــم طاهــره خیرالهي 
کوهانستاني به شناســنامه شــماره 1575 کدملي 1283402531 صادره خمیني 
شهر فرزند اصغر  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 144/57 
مترمربع پالک شماره 319 فرعي از 14 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان
51-رای شــماره 5117-1395/02/30 هیأت ســوم خانم زینــت نصرآزادانی به 
شناسنامه شماره 115 کدملي 1290123470 صادره اصفهان فرزند صفر نسبت به 
ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 200 مترمربع از پالک شماره223فرعی9 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده در 

صفحه 403 دفتر 330
52-رای شماره 4788-1395/02/28 هیأت دوم آقاي رسول نصري نصرابادي به 
شناسنامه شــماره 163 کدملي 1290220573 صادره خمینی شهر فرزند رمضان 
ششدانگ ساختمان به مســاحت 160 مترمربع پالک شــماره 26 فرعي از 8 اصلي 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان ازموردثبت صفحه 451 

دفتر اول امالک
53-رای شماره 12300-1395/05/23 هیأت چهارم خانم ژیال محمدي به شناسنامه 
شــماره 395 کدملي 1971348831 صادره مسجد سلیمان فرزند فتح اله ششدانگ 
یکباب خانه 2 طبقه به مساحت 108 مترمربع پالک شماره 28 اصلي واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی رضا باقرصاد
54-رای شــماره 54650-1394/12/25 هیأت ســوم آقاي اکبر مظفری وانانی به 
شناسنامه شماره  2370  کدملي 4620455075 صادره شهرکرد فرزند  محمدتقی  
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  122/60  مترمربع از پالک شماره 
67 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی 

قنبرعلی برجی عاشق آبادی
55-رای شماره 7440-1395/03/30 هیأت اول اقای رضاعلی هاشمی  به شناسنامه 
شماره 2 کدملي  6219844823  صادره فریدن  فرزند حسن  ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت  90  مترمربع از پالک شماره 760  فرعی از  26  اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی شهین پورشیرودی ازموردثبت 

صفحه 176 دفتر 520 امالک
56-رای شــماره 7239-1395/03/29 هیأت دوم اقای جواد طغرائی  به شناسنامه 
شماره 156 کدملي 1209651221  صادره سمیرم  فرزند شکراله ششدانگ ساختمان 
به استثنابهاثمنیه اعیانی ان  به مســاحت 110  مترمربع از پالک شماره 882  فرعی 
از 16  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت 

صفحه 392 دفتر 891 امالک
57-رای شــماره 7211-1395/03/29 هیأت دوم اقای علیرضا شریفی ولدانی  به 
شناسنامه شماره 10 کدملي 1290261865  صادره اصفهان  فرزند یداله ششدانگ 
ساختمان به مساحت 187/90  مترمربع از پالک شماره 426 فرعی از 36  اصلي واقع 

در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی یداله شریفی
58-رای شماره 5126-1395/02/30 هیأت ســوم آقاي علیرضا احمدیان واژنانی 
به شناسنامه شــماره 2726 کدملي 1292180080 صادره اصفهان فرزند رحمت 
اله نســبت به ششدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 103/51 مترمربع از پالک 
شــماره28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک 

رسمی حسن جوادی
59-رای شماره 9150-1395/04/27 هیأت اول اقای ناصر باباشاهی به شناسنامه 
شــماره 993 کدملي 1283398303  صادره اصفهان  فرزند عباســعلی نســبت به 
چهاردانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 186/56 مترمربع از پالک شماره 
471/1  فرعی از 25  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازسند 44788-75/9/3 دفترخانه 91 اصفهان
60-رای شــماره 9151-1395/04/27 هیأت اول خانم زینب محمدی به شناسنامه 
شــماره 2215 کدملي 1290605785  صادره اصفهان  فرزند رجبعلی نسبت به دو 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 186/56 مترمربع از پالک شماره 
471/1  فرعی از 25  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازسند 140165-77/9/22 دفترخانه 7 اصفهان
61-رای شــماره 9172-1395/04/27 هیــأت اول اقای علیرضــا مالیک صفت به 
شناسنامه شماره 1625 کدملي 0048152382  صادره تهران  فرزند عباس ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 128 مترمربع از پالک شماره 67  اصلي واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی اسداله ذوالفقاری عاشق ابادی
62-رای شماره 54037-1394/12/15 هیأت سوم آقاي محمد جردا  به شناسنامه 
شــماره  35805  کدملي 3251156160 صادره کرمان فرزند  خســرو  نســبت به 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  112/45  مترمربع از پالک شماره 68 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی ابوالحسن 

ثانی
بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهدشد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/07/10

تاریخ انتشار نوبت دوم  1395/07/25
علیرضا حیدری رئیس منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان

ابالغ رای
پرونــده:  شــماره   9509970350300198 دادنامــه:  شــماره   7 /371
9409980350300726 شماره بایگانی شــعبه: 940823 خواهان: آقای محمدباقر 
شاکری فرزند محمد حســن با وکالت آقای محمد رضا رنگرز فرزند تقی به نشانی 
اصفهان خیابان جی شــرقی نرسیده به سه راه شــریعتی فوقانی آشپزی موعود، 
 خوانده: آقای اعظم هاشم زاده فرزند حسنعلی به نشــانی اصفهان- خوراسگان- 
خ شریعتی- ک ش بهزاد- پ 17، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی 2- مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه وجه چک، گردشــکار: دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صــدور رای می نما ید. 
رای دادگاه: در خصوص دادخواســت آقای محمد باقر شــاکری بــا وکالت آقای 
محمدرضا رنگرز به طرفیت خانم اعظم هاشــم زاده فرزند حسنعلی دائر بر مطالبه 
مبلغ 200/000/000 ریال وجه چک به شــماره 654431-94/6/25 عهده بانک سپه 
با احتساب خسارات دادرســی و تاخیر دادگاه با مالحظه مستندات تقدیمی پیوست 
شامل رونوشت مصدق چک و گواهی عدم پرداخت که حکایت از اشتغال ذمه خوانده 
داشته و بقای اصل چک در ید خواهان نیز ظهور در استمرار مدیونیت دارد و با عنایت 
به اینکه از ناحیه خوانده دفاع و ایرادی به عمل نیامده اســت ادعای خواهان را وارد 
دانسته و به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 قانون 
آئین دادرسی خوانده را به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل بانضمام 
خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک لغایت زمان تادیــه و پرداخت مبلغ 
6/820/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و مبلغ 6/000/000 ریال بابت حق الوکاله 
وکیل در حق خواهان محکوم و اعالم می نماید. خواهان مکلف است زمان اجرای حکم 
هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه را که توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد 
در حق صندوق دولت پرداخت نمایند. رای صادره نســبت به خوانده غیابی بوده و 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف بیست روز 
قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان می باشد.  م الف:21530 شعبه 3 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 321 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9509970350701086 دادنامــه:  شــماره   7 /372
9409980350701179 شــماره بایگانی شــعبه: 941311 خواهــان: آقای ایوب 
لطفی نجف آبادی فرزند حسن با وکالت آقای مهدی ثالثی فرزند هیبت اله به نشانی 
اصفهان- میدان ارتش اول بلوار کشــاورز- روبروی بانک ملی ساختمان سپاهان 
طبقه اول دفتر وکالت آقای مهدی ثالثی و آقای ســعید شاهنظری فرزند منصور به 
نشانی اصفهان- میدان ارتش ابتدای بلوار کشــاورز روبروی بانک ملی ساختمان 
ســپاهان طبقه اول، خوانده: آقای محمد فروتن فرزند حبیب ا... به نشانی اصفهان- 
برخوار- اسالم آباد. ک ش حیدری کوی 17 کدپســتی 8343153471 خواسته ها: 
1- مطالبه خسارت دادرسی 2- مطالبه خســارت تاخیر تادیه 3- مطالبه وجه چک، 
گردشــکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به اصدار رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواســت ایوب لطفی 
نجف آبادی با وکالت مهدی ثالثی و سعید شاهنظری به طرفیت 1- محمد فروتن مبنی 
بر مطالبه مبلغ 150/000/000 ریال وجه چک به شــماره 771353-94/3/11 بانک 
کشاورزی و خســارات قانونی با توجه به محتویات پرونده، تصویر مصدق چک و 
گواهی عدم پرداخت آن و اینکه ماندن چک در دست دارنده نشان اشتغال ذمه صادر 
کننده آن است و خوانده دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه و ایراد و دفاعی نکرده ادعای 
خواهان ثابت و مسلم تشخیص داده می شود و مستنداً به ماده 3 قانون صدور چک 
و مواد 198، 519، 502، 515 و 522 قانون آئین دادرســی مدنی حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 4/800/000 
ریال بابت حق الوکاله وکیل و مبلغ 5/484/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین 
خسارت تاخیر تادیه از سررسید تا زمان اجرای حکم که در زمان اجرا وفق شاخص 
تغییر قیمتهای ساالنه اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران محاسبه خواهد 
شد در حق خواهان صادر می گردد. رای صادر شده غیابی و ظرف 20 روز از ابالغ 
قابل واخواهی در این شــعبه و با انقضای مهلت مزبور ظرف 20 روز از ابالغ قابل 
تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف:21529 شعبه 7 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 333 کلمه، 4 کادر(

ابالغ رای
7/373 کالسه پرونده 231/95 شماره دادنامه: 545-95/5/3 مرجع رسیدگی: شعبه 
17 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: علیرضا حق شناس جزی به نشانی خانه 
اصفهان گل خانه خ ارغوان کوی ماه گل کوی یاس بن تاک پالک 3، خوانده: مصطفی 
طهماسبی به نشانی مجهول المکان، خواسته: استرداد کاال، 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 شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید: رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی علیرضا حق شناس جزی به 
طرفیت آقای مصطفی طهماسبی به خواسته استرداد یک دستگاه بتون کن هیلتی و دو 
عدد  قلم مخصوص مقوم به بیست میلیون ریال با این توضیح که خوهان با استناد به 
یک فقره رسید عادی و فاکتور خرید مدعیست در تاریخ 94/11/19 یک دستگاه هیلتی 
خود را به عنوان قرض به خوانده تحویل نموده است لیکن خوانده از اعاده آن امتناع 
ورزیده لذا تقاضای رسیدگی و احقاق حق خود را نموده است از سوی دیگر خوانده 
با وصف ابالغ قانونی وقت رسیدگی از طریق نشر آگهی در جلسه دادرسی حضور 
نیافته و الیحه ای که حکایت از انکار و تکذیب دعوی مطروحه یا رد مال به خواهان 
باشد ارائه ننموده است با این وصف شورا جهت احراز دعوی مطروحه قرار استماع 
شهود صادر که شهود هم در شورا حاضر و ادعادی شهادت نموده اند علیهذا شورا 
با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی خواهان و شهادت شهود که مصون 
از هر گونه ایراد و تکذیب یا جرح از ناحیه خوانده باقی مانده است دعوی مطروحه 
را محمول بر صحت تشخیص و مستنداً به مواد 619، 620، 624 قانون مدنی و مواد 
198 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به تحویل یک دستگاه هیلتی ماکیتا 5201 و 
دو عدد قلم 60 × 18 و 2/5 × 60 × 18 در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره 
غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد و سپس 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابــل تجدید نظر در محاکم حقوقی اصفهان می باشــد. 
 م الف:21467 شــعبه 17 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف اصفهان

 ) 356 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

7/374 کالسه پرونده:461/95 شــماره دادنامه:1200-95/7/12 مرجع رسیدگی: 
شعبه 6 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: بانک مهر اقتصاد با وکالت نرگس 
صادقی قهساره به نشانی اصفهان خ چهار باغ باال ســاختمان باران ط پنجم واحد 
35، خواندگان: 1- قدرت اله صفری حســن آبادی 2- مریم صفری حسن آبادی هر 
دو به نشانی مجهول المکان ، خواســته: مطالبه بخشی از وجه یک فقره چک به مبلغ 
20/685/175 ریال بانضمام مطلق خســارات دادرســی و حق الوکاله، با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی خانم 
نرگس صادقی قهســاره به وکالت از بانک مهر اقتصاد به طرفیت قدرت اله صفری 
حسن آبادی و مریم صفری حسن آبادی به خواسته مطالبه مبلغ 20/685/175 ریال 
وجه یک فقره چک به شماره 220266 -95/2/19 به عهده بانک ملی به انضمام  بخشی 
از مطلق خســارت قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در 
ید خواهان و صدور گواهی های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در 
اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خواندگان 
علی رغم ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه 
و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود 
ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستنداً 
به مواد 212 و 214 قانون تجــارت و 198و515و519و522 قانــون آ.د.م  حکم بر 
محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 20/685/175 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 2/000/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک  موصوف )95/2/19(  
تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعــالم می نماید رای صادره غیابی و 
ظرف 20 روز پس از ابــالغ قابل واخواهی در همین مرجــع و ظرف 20 روز پس از 
آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:21468 

شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان )340 کلمه،4 کادر(  
ابالغ رای

7/201 کالسه پرونده:2068/94 شماره دادنامه:968-95/6/4 مرجع رسیدگی: شعبه 
45 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: تعاونی اعتبار ثامن االئمه به نمایندگی 
آقایان محمد حســین نظری توکلی و مســعود مهردادی با وکالت حسین کبیری به 
نشانی میدان بزرگمهر ابتدای خ بزرگمهر کوی آبشار سرپرستی تعاونی ثامن االئمه 
با وکالت جواد قاســمی به نشــانی میدان بزرگمهر ابتدای خ بزرگمهر کوی آبشار 
سرپرستی تعاونی ثامن االئمه، خواندگان: 1- داریوش سیاه تیری به نشانی شاهین 
شهر سایت کوی مهدیه محور 8 پالک 146، 2- مرتضی شجاعی 3- منصور ایسپره 
هر دو به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی تعاونی اعتبار ثامن االئمه به 
نمایندگی آقایان محمد حســین نظری توکلی و مســعود مهردادی با وکالت حسین 
کبیری و وکالت آقای جواد قاســمی به طرفیت 1- داریوش سیاه تیری 2- مرتضی 
شجاعی 3- منصور ایسپره  به خواســته مطالبه مبلغ 70/000/000 ریال وجه یک 
فقره چک به شماره 2501/444185 به عهده بانک حکمت ایرانیان به انضمام  مطلق 
خسارت قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان 
و صدور گواهی های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خواندگان علی رغم 
ابالغ قانونی در جلســه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندی در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا 
دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که مســتنداً به مواد 212 و 214 
قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آ.د.م  حکم بر محکومیت خواندگان به 
پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/670/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و نشر آگهی وحق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررســید چک  موصوف )94/8/9(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و 
اعالم می نمایــد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابــالغ قابل واخواهی در 
همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. م الف:20435 شــعبه 45 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

اصفهان )362 کلمه،4 کادر(  
مفاد آرا

7/97 شــماره: 139560302028000136 هیــات موضــوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در اداره ثبت اسناد 
و امالک کوهپایه آگهی موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آییــن نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی برابر رای شماره 
139560302028000092 هیات اول موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد ســندی رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
کوهپایه تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احمدرضا محمدی ســجزی 
فرزند محمد به شــماره شناســنامه 14 کد ملی 5659621708 صادره از کوهپایه 
در ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 180/35 متر مربع احداثی در قســمتی از 
پالک 20 اصلی واقع در صحرای ســجزی بخش 19 ثبت اصفهــان حوزه ثبت ملک 
کوهپایه خریداری مع الواســطه از مالک رســمی آقای غالمرضا ناظمی ســجزی 
فرزند علی محرز گردیده اســت. لذا بــه منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/7/10 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/7/25 

م الف20585رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه 
مزایده

7/284 شماره نامه: 9510116839100667 شماره پرونده: 9209980352301051 
شماره بایگانی شعبه: 940119 اجرای احکام شعبه 11 خانواده اصفهان در نظر دارد 
در خصوص پرونده اجرائیه 940119 له خانم جواهر رجبی با وکالت آقای حمید والی 
فر علیه آقای سید علی طاعات و سید مصطفی طاعات و سید ناصر طاعات ) ضمنًا با 
توجه فوت سید علی طاعات به وراث حســین طاعات و زهرا طاعات ابالغ گردید( به 
خواسته مبلغ 141/100/000 ریال محکوم به و 3/633/000 ریال هزینه دادرسی و 
1/000/000 ریال هزینه دادرسی و 4/000/000  ریال حق الوکاله و 4/000/000 ریال 
هزینه کارشناسی و مبلغ 380/000 ریال هزینه نشر آگهی و مبلغ 7/055/000 ریال 
نیم عشر و در پرونده شورای حل اختالف به کالسه 93/4319 به مبلغ 18/546/998 
ریال که جمعًا مبلغ 179/714/988 ریال جلسه مزایده جهت فروش = 12/939 حبه از 
36  از پالک ثبتی 1 فرعی از شماره 5878 اصلی بخش 3 ثبت اصفهان ملک واقع در 
خ ولیعصر جنب بانک صادرات بن بست شاهرخ پالک 184 با مشخصات دیوارهای 
اجری باربر پوشش ســقف تیرآهن و آجر و آشپزخانه کاشــی و انشعابات آب و 
فاضالب و برق و گاز می باشد با توجه به مراتب فوق و بررسی های به عمل آمده و 
موقعیت محل و مساحت ارزش 36 حبه 500/000/000 ریال و ارزش 12/939 حبه 
179/714/988 ریال برآورد گردد. متقاضیان می توانند 5 روز قبل از فروش در محل 
فوق از پالک مذکور دیدن کرده و جهت شرکت در مزایده و خرید در تاریخ 95/8/12 
ســاعت 9/30 صبح در دفتر این اجرا واقع در خیابان نیکبخت، مجتمع اجرای احکام 
حقوقی، طبقه اول، واحد یک حاضر شوند. فروش مبلغ ارزیابی شروع و برنده کسی 
خواهد بود که پیشنهاد کننده باالترین قیمت بوده و حداقل 10 درصد مبلغ تصویبی 
را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری واریز نماید. م الف: 21417 اجرای احکام 
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کشکول پیشنهاد سردبیر: 
دانش داوران نوبل نم کشیده است!

نوستالژی

به یاد شادی های واقعی دهه شصت؛

چه زود مجازی شدیم...

عاشورا در آیینه ادب فارسی

چه روزهایی بود؛ یادش بخیر. در مدرسه به جای  منیره آرام پور
این صندلی های تک نفــره، نیمکت های چوبی 
تنگ در کالس در ردیف های ســه نفره که در هر نیمکت باید سه نفری 
 می نشستیم، تخته ســیاهی که ســبز رنگ بود و گچ های رنگی ای که 
از مدرســه یواشــکی بر می  داشــتیم، مدادهایی که ته آنها پاکن بود، 
دفترهای کاهی، لیوان های تاشو در دار، پاکن های دورنگی که اسم شان 
 جوهر پاک کن بود که یک ســرقرمز داشــت و یک ســرآبی و به جای 
پاک کردن، صفحه را کثیف می کرد و هر چه با قســمت آبی رنگ روی 
 نوشته های با خودکار می کشــیدیم پاک که نمی کرد هیچ صفحه را آبی 
 و کثیف می کرد، بعد با نوک زبان به سر پاک کن می زدیم بلکه عمل کند 
 و تازه کاغــذ را پاره می کــرد، اما باز هــم از آن پاک کــن می خریدیم، 
خط کش های بلند معلمان که با هر اشتباهی از طرف ما پشت دست مان 

فرود می آمد و فقط سکوت و بغض؛ ما این گونه درس خواندیم.
از مدرسه که به خانه می رفتیم برای سرگرم شدن، نه کامپیوتری در کار 
بود و نه تبلت و موبایل. فقط تلویزیون بود؛ تلویزیون هایی که مثل جعبه 
بودند و وقتی روشن شــان می کردیم همه چیز به رنگ سیاه و سفید بود 
 و با چه لذتی این دنیای ســیاه و سفید را تماشــا می کردیم. موقع بازی 
با دوستان اسباب بازی خاصی نبود بازی های مان لی لی - هفت سنگ- 
 یک قل دو قل و بازی با کاغذ مثل درســت کردن فرفره و موشک و قایق 
و... بود. وقتی می خواستیم با کسی در ارتباط باشیم دنیای مجازی وجود 
 نداشــت. باید کوچه های تنگ و پیچ در پیچ محلــه را طی می کردیم تا 
به ســر خیابان برســیم و با تلفن عمومی که در اتاقک هــای زرد رنگ 
 فلزی بود و با رنگ ســیاه باالی سر آن نوشته شــده بود تلفن همگانی، 
 با انداختن یک ســکه کوچک و گرفتن شــماره، تماس برقرار می شــد 
و چه لذتی داشــت بعد از پایان صحبت های مان ســکه از دریچه فلزی 
پایین تلفن بیرون می آمد، انگار که در مسابقه المپیک طال گرفته باشیم، 

خوشحال می رفتیم.
خوشا روزهایی که برای رد شــدن از روی جوی هایی که در آنها همیشه 
آب بود، باید گام های کوچک مان را بلند می کردیم و با دلهره که مبادا گام 
کوچک مان کمتر از عرض جوی کشیده شده باشد و درون جوی بیفتیم 
خیابان های باریک را طی می کردیم و برای خریدن شیر که در بطری های 
 شیشــه ای بود در صف بلند می ایســتادیم و وقتی نوبت مان می شــد 
 مرد بقال بطری های خالی شــیر را از زنبیل قرمز رنگ ما بر می داشــت 
 و به جای آن بطری های پر از شــیر را می گذاشت، زنبیل سنگین می شد 
و تا خانه باید حملش می کردیم و صدای بطری های شیر که بهم می خورد 
دل مان را می لرزاند که مبادا بشــکنند. دوران سختی بود. دوران نداری 
و محدودیت و کمبودها ولی شــادی بود، صداقــت و یکرنگی بود. مردم 
 هوای هم را داشتند. چه زود شادی های ســاده آن دوران مان که همگی 

واقعی بود، مجازی شدند...

واقعه عاشورا و قیام امام حسین جایگاه ویژه ای  زاینده رود
 در آثــار برخــی از شــاعران شــعر فارســی 
داشته اســت. موضوع حماســی و مظلومیت ساالر شــهیدان، شاعران 
فارسی را بر آن داشته تا  از شــعر خود آیینه ای سازند تا برخی از سجایا، 
 خصال و  مظلومیت های امام حســین ) ع ( و واقعه کربال را به قدر توان 
در آن به نمایش در آورند. موضوع واقعه کربال و شهادت امام حسین ) ع ( 
 را می توان در بخش مرثیه ســرایی شعر فارسی جســتجو کرد. با توجه 
 به سبک های شعر فارســی می توان بیان کرد که مرثیه جز ادب غنایی 
 به حســاب می آید. البته در بخش ادبیات حماسی هم می توان رد پایی 
از مرثیه را دید، آنجا که شاعر در ســوگ پهلوان به خون غلتیده سوز دل 
ســر می دهد. به عنوان مثال آیین سیاووشــان که بر گرفته از ســوگ 
سیاووش در شاهنامه است. باری، مرثیه سرایی در شعر فارسی سابقه ای 
بس کهن دارد. کهن ترین مرثیه ها را می توان در دیوان رودکی جستجو 
کرد. مرثیه یا در مرگ پادشــاه یا وزیر یا یکی از رجال علم و ادب اســت.

مانند مرثیه فرخــی در مرگ محمود غزنوی یا مرثیــه رودکی در مرگ 
شــهید بلخی. گاهی هم مرثیه درباره فوت یکی از خویشان است؛ مانند 
مرثیه های فردوسی و حافظ در مرگ فرزندان خود. اما یکی  از موضوعات 
مهم مرثیه را می توان در موضوع کربال و شــهادت امام حسین ) ع ( پیدا 
کرد که در این باب شاعران مختلفی اشعاری را به رشته نظم در آورده اند.

از جمله مرثیه مشهور محشتم کاشانی که زبانزد خاص و عام است. 
 بزرگی، جامعیت و شــکوه واقعه کربال باعث شــده اســت تا شــاعران 
ادب فارســی با دیدگاه گوناگونی به آن بنگرند با این وجود همه شاعران 
بر مظلومیت امام حســین ) ع ( و جفای ظالمان دارای دیدگاه یکســان 
 هســتند. در ادامه خالصه ای از  اشــعار شــاعران مشــهور که به ذکر 

امام حسین ) ع ( در شعر خود پرداخته اند، می آید: 
1- کسایی مروزی

وی در قرن چهارم می زیست و می توان گفت که نخستین شاعر فارسی 
زبان است که در رثای ساالر شهیدان شعر سروده است.

 کســایی ابتدا مداح ســامانیان بود ولی پس از مدتی دست از کار کشید 
و به سرودن شعر با موضوع پند و اندرز و رثای اهلبیت پرداخت.

چند بیت از مرثیه وی  را در ادامه می خوانیم:
بیزارم از پیاله وز ارغوان و الله                        

                               ما و خروج و ناله کنجی گرفته ماوا
دست از جهان بشویم عز و شرف بجویم                       

                مدح و غزل نجویم مقتل کنم تقاضا
میراث مصطفی را فرزند مرتضی را                   

                             مقتول کربال را تازه کنم توال
آن میر سر بریده در خاک و خون تپیده           

                                                        از آب ناچشیده گشته اسیر غوغا...
 با خواندن کامل متن مشــخص می شــود که کســایی شــیعه مذهب 
بوده است. متاســفانه امروزه جز دیوانی کوچک از اشعار کسایی، منبع 

دیگری در دسترس نیست.
2- امیر معزی

 او از شــاعران قرن پنجم و اوایل قرن ششــم اســت. این دوره شعر در 
سبک شناسی به دوره ) بینابین ( مشهور است. وی مدتی به مدح امرای 
سلجوقی پرداخت و تا پایان عمر در خراســان زیست. معزی در سرودن 

قصیده مهارت داشت و در مدح امام حسین ) ع ( چنین سروده است:
آن که چون آمد به دستش ذوالفقار جان شکار   

                        گشت معجز در کفش چون در کف موسی عصا
آمد آواز منادی ال فتی اال علی                       

                و آنگهی ال سیف اال ذوالفقار آمد ندا
و آن دو فرزند عزیزش چون حسین و چون حسن           

                 هر دو اندر کعبه ی جود و کرو رکن وصفا
آن یکی را جان ز تن گشته جدا اندر حجاز             

           و آن دگر سر جدا گشته ز تن در کربال
آن که دادی بوسه بر روی و قفای او رسول        

                                 گرد بر ریوش نشست و شمر ملعون در قفا...
مشخص است که معزی با احادیث و روایات آشنایی خوبی داشته است.                   

) ادامه دارد... (

سوژه روز

قاب موسیقی

مکان های رویایی برای عاشقان موسیقی 
برای طرفداران موسیقی و تئاتر، عالوه بر اجرای موزیسین یا هنرمند مورد عالقه، فضای کنسرت هم می تواند نقش زیادی در لذت بردن از آن لحظات داشته باشد. کنسرت های فضای باز در سرتاسر جهان طرفداران بسیاری دارند. جهان پر از این 
فضاهای موسیقی پر شکوه است. از قلعه Slane ایرلند که میزبان موزیسین هایی چون رولینگ استونز و دیوید بووی بود، تا سالن آمفی تئاتر Dalhalla در سوئد که در یک معدن سنگ آهک قدیمی ساخته شده است. در اینجا 4 مکان از سراسر 

جهان را به شما معرفی می کنیم که می توانید از اجرای زنده موسیقی در آن ها لذت ببرید.

نیوشا ضیغمی بازیگر ســینما و سفیر  زاینده رود
انجمن کــودکان کار و خیابان اســت. 
 بازیگری که در سینما جدی گرفته نشــد و نقش هایی که 
به او سپرده شــده، در حد همان فیلم هایی است که میان 
اهالی ســینما به » آب دوغ خیاری « معروف اســت. البته 
 اخراجــی های ده نمکــی را هــم در کارنامــه دارد. به جز 
 اخراجی هــا و پرتقــال خونــی و یکــی دو فیلــم دیگر، 
نقش آفرینی قابل بحثی از این بازیگر در سینما ندیدیم که 
در خاطرمان مانده باشــد. ضیغمی از آن دســت بازیگرانی 
اســت که به خاطر » چهره « اش ، چهره شد واال که از لحاظ 
تکنیکی حرفی برای گفتن در سینما و تلویزیون ایران ندارد. 
ستاره نیســت ولی تالش می کند چهره باشــد و در کانون 
 توجهــات. هرچندوقت یک بــار عکس هایــی از خودش 
 و همســرش » آرش پوالدخان « را در شــبکه های مجازی 
به اشــتراک می گذارد. تصاویری که بدون اســتثنا زندگی 
 تجمالتی وی و خــارج گردی ها و خوشــگذرانی هایش را 
 به اشتراک می گذارد. از این بازیگر که چند صباحی هست 
به عنوان ســفیر کودکان کار معرفی شــده، اخیرا عکسی 
 منتشــر شــده که او را در کنار تعدادی از دوستانش نشان 
می دهد در حالی که کفش های طال به پــا دارد! این روزها  
 خیلی از بازیگران زن کشورمان تالش دارند تا با الگوگرفتن 
 از » آنجلینــا جولــی « بازیگر نام آشــنای هالیــوود، وارد 
فعالیت های انسان دوستانه شوند و برای خود اسم و رسمی 
 به هم زنند و تصاویرشان در کنار کودکان کار یا زنان خیابانی 
یا حیوانات زبان بســته در صفحات مجازی خودنمایی کند 
 ولی کافی اســت تصاویر آنجلینا را حداقل در سفرهایی که 
با نیت فعالیت های خیرخواهانه انجام می شــود، با تصاویر 
بازیگران خودمان قیاس کنید. پوشش ساده آنجلینا در این 
گونه سفرها را ببینید و پوشش بازیگران ایرانی را هم ببینید. 

سفیر کودکان کار
با کفش های طال!

فانتزی

این حکایت کوتاه درباره گفت وگوی پادشــاه و درویشی است که 
پادشــاه در آن از احوال زندگی درویش می پرسد و درویش چنین 

داد سخن سر می دهد که:
غم فرزند و نان و جامه وقوت                        بازت آرد ز سیر در ملکوت

شب چو عقد نماز می بندم                           چه خورد بامداد فرزندم
آری مشکل نان. غذا یکی از نعمت ها و لذت های بشر است که نقش 
مهمی در همه ابعاد زندگی تا به امروز داشــته است. با وجود اینکه 
بهره بردن از غذای ســالم و کافی حق هر انســان است، امروزه و با 
وجود پیشرفت دانش بشر همچنان انسان های گرسنه بسیاری در 
ســطح کره زمین وجود دارند. بررسی های تاریخی نشان می دهد 

که مشــکل غذا و آذوقه یکی از عوامل مهم سقوط شهر یا کشوری 
بوده اســت. به عنوان مثال در حمله مغول ها به ایران و در ماجرای 
 محاصر ه شهر نیشابور فشــار آنقدر برمردم شــهر سخت شد که 
به خوردن حیواناتی چون ســگ و گربه روی آوردند. همچنین در 
فاجعه افغان ها و محاصره اصفهان تاریخ نویسان چنین نوشته اند 
که » وقتی لشــکریان محمود افغان اصفهــان را محاصره کردند، 
بهای مواد غذایی تا پایان اردیبهشت ماه مناســب بود؛ در خرداد 
ماه اندکی گران تر شــد، اما باز هم قابل تحمل بود. مردم اصفهان 
در ماه های تیر و مرداد مجبور شــدند از گوشت قاطر، اسب و االغ 
تغذیه کنند. اما ازآن پس گوشــتی در بازار دیده نشد. در ماه های 

شهریور و مهر به خوردن سگ و گربه قناعت شد و چندان خوردند 
که نسل این حیوان منقرض شــد. » باری، نمونه های دیگری هم 
 در تاریــخ ایران وجود دارد کــه کمبود غذا عامــل اصلی پیروزی 
 یا شکســت در جنگ بوده اســت حتی کشــور های استعمارگر 
 و پادشــاهان هم گرســنگی را عامــل مهمی در ســلطه بر مردم 
دانســته اند. مشــکل غذا با گذر زمان همچنان حل نشــده باقی 
ماند و گریبان گیر نسل های بعد شــد. امروزه و طبق آمار منتشر 
شــده حدود پنج درصد از مردم ایران و870 میلیــون نفر در دنیا، 
غذا ی مناسب برای اســتفاده ندارند. آمار گرسنگی در ایران بدون 
در نظر گرفتن مردم زیر خط فقر بیان شــده است. به همین علت 
 سازمان ملل در ســال 1945 پیشــنهاد کرد تا 16 اکتبر هر سال 
 به عنــوان روز جهانی غــذا و به منظــور توجــه دادن جهانیان 
به مسئله مهم غذا انتخاب شود. از آن سال تا کنون هر سال عنوانی 
برای این روز انتخاب می شــود تا در بین کشورها و در زمینه های 
 مرتبط همانند ســوء تغذیه، گرســنگی و پیدا کــردن راه حل ها 
در سطح جهان ومنطقه بحث و تبادل نظر صورت گیرد و اقدامات 

موثری برای کاهش تعداد گرسنگان انجام شود. 
اگر به گوشه کنار شهر خودمان هم نگاه کنیم خانواده هایی را می 
بینیم که با وجود موسسه های خیریه و کمک های آن ها همچنان 
غم نان شــب دارند. کودکانی را می توان پیدا کرد که لذت خوردن 
بعضی از غذاها و میوه ها را نچشــید ه اند. ســفره هایی را می توان 
دید که برخی از مواد غذایی غایب های همیشــگی آن هســتند 
ونگاه های حســرت باری را می تــوان حس کرد که با مشــاهده 
قیمت ها از خرید  پشیمان می شــوند؛ به راستی چه راه کارهایی 
 وجــود دارد تا همه مردم شــهرمان از نعمت مــواد غذایی متنوع 
 به ســهم خود بهرمند شــوند؟ آیا نمی شــود وقتــی که قیمت 
یک مواد غذایی افزایش پیدا می کند و نایاب می شــود از تشکیل 

صف های طوالنی خودداری کرد تا این قیمت کاذب بشکند؟
 در ماه محرم که ســفره پر برکت امام حســین ) ع ( پهن اســت، 
 بهتر نیســت که حواس مان بیشــتر به فقرا باشــد تا دوســتان 
و آشــنایان؟ می توان از اســراف بیش از اندازه پرهیــز کرد و نگاه 
 های کودکان و نیازمندانی را که مهمان امام حسین ) ع ( هستند، 
 نا امید نساخت. مگر نه اینکه در حدیث فرموده اند: » اگر فقر از در 
خانه ای وارد شود، ایمان از در دیگری خارج می شود؟ « به آسانی 

می توان جامعه ای شاد و سالم داشت  » غم نان اگر بگذارد ... «. 

اگر به گلستان ســعدی گذر کنید  و از حکایات بی نظیر آن بهره مند شوید در باب دوم  سعید نریمانی
گلستان با حکایتی رو به رو می شوید که شیخ اجل در آن به نکته ای ظریف اشاره می کند. 

 مردم اصفهان 
 در ماه های تیر 
و مرداد مجبور 

شدند از گوشت 
قاطر، اسب و االغ 

 تغذیه کنند. اما 
 ازآن پس گوشتی 
در بازار دیده نشد

به بهانه روز جهانی غذا؛

غـم نـان اگـر بگـذارد

 باب دیلن در نخســتین حضور عمومی اش پــس از معرفی نام او 
به عنوان برنده نوبل ادبیات هیچ واکنشی به این خبر نشان نداد.

 در حالی که باب دیلن پنجشــنبه شــب میهمان تئاتر چلســی 
در الس وگاس بود، در این کنســرت هیچ واکنشــی به انتخابش 

به عنوان برنده جایزه نوبل ادبیات ۲016 نشان نداد.
باب دیلن که در پایان روزی کنسرت داشت که به عنوان برنده نوبل 
ادبیات انتخاب شد، روی صحنه کنسرتش در الس وگاس حتی به 
سختی تن به صحبت کردن داد و فقط به اجرای ترانه هایی پرداخت 
که در برنامه داشت. او پنجشنبه شب با برنامه ای کوتاه کنسرتش 
را با خواندن ترانه » چرا حاال ســعی می کنم خودم را عضو کنم « 
 فرانک ســیناترا به پایان برد و در حالی که مخاطبان می خواستند 

تا او ترانه های بیشتری اجرا کند، برنامه اش را خاتمه داد.

دیلن با اجرای ترانه هایــش و به ویژه ترانه هایــی درباره ضرورت 
تغییر از جمله » زمونه داره عوض می شــه «، به اســطوره ای برای 
دهه 1960 بدل شــد و در فضای اعتراض و تغییری که با توجه به 
 جنبش حقوق مدنی و کمپین پایان جنــگ در ویتنام، در آمریکا 
گســترده بود، جایگاهی ویژه پیدا کرد. در طول نیم قرن فعالیت 
حرفه ای او بیش از100 میلیون صفحه فروخته و در سال ۲008 نیز 

یک جایزه ویژه از جوایز پولیتزر دریافت کرد.
کمیته نوبل 1۳ اکتبر دیلن را برای » خلق تجربه شــعری جدید 

با سنت ترانه سرایی بزرگ آمریکایی « شایسته این جایزه خواند.
او نخستین موسیقیدانی است که به عنوان برنده جایزه ادبی نوبل 
انتخاب شده و اولین آمریکایی اســت که پس از اهدای جایزه ادبی 
 نوبل به تونی موریســون خالق رمان هایی چون » ترانه سالومون « 

و » محبوب « در سال 199۳ این جایزه به او اهدا می شود.
با این حال پاسخ همه به این انتخاب مثبت نبود و رابین علم الدین 
در توییتی نوشت اهدای جایزه نوبل به باب دیلن مثل این است که 

خانم فیلد برنده جایزه سه ستاره میشلین برای آشپزی شود. 
او افزود: همان قدر احمقانه اســت که اهدای جایزه به وینســتون 
چرچیل احمقانه بود. او اشاره ای به انتخاب چرچیل در سال 195۳ 
به عنوان برنده نوبل ادبیات کرد. در عین حال پرزیدنت اوباما جزو 

اولین افرادی بود که این موفقیت را به دیلن تبریک گفت. 
 او گفــت دیلن از شــاعران محبوب اوســت و در توییتر نوشــت: 

» تبریک به یکی از شاعران محبوب من، یک نوبل کامال برازنده «.

مصطفــی جمشــیدی می گوید غفلت هــای عظیم بنیــاد نوبل 
 در طی این ســال ها نشــان می دهد نســلی از ناداوارن در میان 
 آکادمیسین های بنیاد نوبل متولد شــده اند تا میراث این جایزه را 

به مساله ای بی رمق مبدل کنند.
مصطفی جمشیدی داستان نویس و منتقد ادبی با اشاره به انتخاب 
» باب دیلن « موزیسین و ترانه سرای آمریکایی به عنوان برگزیده 
نوبل ادبی ۲016 عنوان کرد: به نظرم دانش داوران باستانی جایزه 
 ادبی نوبل نم کشــیده اســت و سندرم کشــف و بی حاشیه بودن 
در این سال ها نتوانســته توقعات هواداران این جایزه را در جهان 

برآورده سازد.
وی ادامه داد: ادبیات آمریکایی در گذشته غول های بزرگی داشته 
که بــر ارزش های ضد تبعیض نژادی و مســاوات و ســتیهندگی 
اجتماعی نظر داشته اند، غول هایی چون ویلیام فاکنر و همینگوی 
و جــان دوس باســوس و... البته بوده انــد نویســندگان بزرگی 
 چون خالق سالخ خانه شــماره 5 که با وجود نوشــتن رمان های 
حیرت انگیزی نتوانســته اند از فیلترهای خــاص بنیاد نوبل عبور 
کنند. کورت ونــه گات عرصه بمبــاران های عظیــم جنگ دوم 
جهانی را که متفقین انجام داده بودند در شــهر درســن آلمان به 
 تصویر کشــیده بود و این با مبانی بی حاشیه بودن این نویسندگان  
در انتخاب ها در تباین بود. جمشــیدی افــزود: غفلت های عظیم 
بنیاد نوبل در طی این ســال ها نشان می دهد نســلی از ناداوارن 
در میــان آکادمیســین های بنیاد نوبــل متولد شــده و در راس 

 قرار گرفته اند و این میراث به آســان به دســت آمده از گذشتگان 
 و اعقاب ســویدی بدل به مراســمی بی رمق و  افسرده شده است 
تا هیجانی قابل ادراک. این نویسنده ادامه داد: در میان نویسندگان 
هر نســلی و هر زبانی نمونه های بســیار زیــادی را می توان مثال 
 زد که بنیاد نوبل توانســته از میان آثار آنها، گذشــته و بی تفاوتی 
 و کاهلی و بعضا حب و بغض را به اثبات برساند. حتی نگاهی سرزده  
 و از ســر تصادف به کنج کتابخانه ها، نویســنده ای بــزرگ به نام 
هایپر لی را به یادمی آورد. کشــتن مرغ مقلد به عنوان متنی اصیل 
درباره اصالت های انسانی و ضد نژادپرستانه در خود آمریکا مطرح 
بوده است و ظرفیت های تجدید چاپ های متعدد این رمان در زبان 
انگلیســی و خالقیت های ادبی این زن آمریکایی زبانزد، ســالیان 

سال در دایره نظر و منظر بوده است.

بازتاب های یک انتخاب غیرمنتظره ؛

باب دیلن هیچ واکنشی به دریافت نوبل ادبیات 2۰1۶ نشان نداد
مصطفی جمشیدی:

دانش داوران نوبل نم کشیده است!

بیست و پنجم مهر ماه، برابر با شــانزدهم اکتبر، سالروز جهانی 
غذاست. این روز به افتخار تاسیس سازمان فائو در سال 1945 
 نامگذاری شــده و در سراســر جهان گرامی داشــته می شود. 
در این روز، ســازمان های بین المللی، به منظور برقراری روابط 
 در زمینه کشــاورزی و زمینه ســازی برای جلوگیــری از فقر 
و گرسنگی و نابودی محیط زیســت، تالش می کنند. استفاده 
 از تجربیــات، نحوه تغذیــه، انتقال فــن آوری از کشــورهای 
 توسعه پیدا کرده به کشــورهای در حال توسعه، موجب رونق 

و پیشرفت در صنعت مواد غذایی در ملل جهان سوم می شود. 
روز جهانی غــذا، تلنگری برای بیداری وجــدان های به خواب 
 رفته و روز هم دردی با گرســنگانی اســت که از ابتدایی ترین 

حق زندگی، یعنی غذا محرومند.
فائو یا سازمان خواربار و کشــاورزی ملل متحد از سازمان های 
بین المللی است که در زمینه توسعه کشــاورزی فعالیت دارد. 
سازمان فائو در ســال 1945 توسط 44 کشــور عضو سازمان 
ملل متحد تاسیس شــد. این ســازمان از مرکز فائو و از طریق 
شــبکه جهانی بالغ بر حدود نود اداره برای گسترش و مدرنیزه 
 کردن کشاورزی، جنگلداری، شــیالت و تامین غذای مناسب 

برای همگان، به کشورهای در حال توسعه کمک می کند.

هدف سازمان فائو، باال بردن سطح زندگی و بهبود تغذیه مردم 
 جهان، توزیع مناســب مواد غذایی در مناطــق مختلف جهان 
و ایجاد امنیت غذایی است. مبارزه با سوتغذیه با ارایه اطالعات 
الزم به کشورهای مختلف؛ از دیگر اهداف فائو است که بازدهی 

کشاورزی و سطح تغذیه در جهان را افزایش داده است. 
مقر این سازمان واقع در شهر رم در کشور ایتالیا است.

فائو به اعضایش شــامل اتحادیه اروپا و 18۳ کشــور خدماتی 
ارایه می دهــد و در این راه با هزاران همراه در سرتاســر جهان، 
 از ســازمان های جامعــه مدنی ماننــد گروه های کشــاورزان 
و ســازمان های بشر دوســتانه تا دیگر موسســات ملل متحد، 

بانک های توسعه و بخش خصوصی، همکاری می کند.

به افتخار تاسیس فائو
نگاه روز

سالن تئاتر باستانی سالن آمفی تئاتر Dalhallaاتریش - جشنواره برگنتسTabernacle - آنتالیا
d’Orange فرانسه

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 1981  | October 16 , 2016  |  16Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPERE-MAIL yusefian.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



12
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره  1981 |  یکشنبه  25 مهر 1395 | 14  محرم 1438

پیشنهاد  سردبیر:
شاه روباه در جنوب ایران شناسایی شد

ویژه

برای نخستین بار؛

شاه روباه در جنوب ایران
 شناسایی شد

دو فک خزری گرفتار 
در تورهای ماهیگیری نجات یافتند

تغییرات جوی؛ بزرگ ترین تهدید
 برای قورباغه های استوایی

چند روز قبل، یکی از بومیان طبیعت دوست و ساکن شهرستان 
هفتکل خوزستان حاشــیه منطقه حفاظت شــده کرایی، یک 
روباه زخمی را بــه اداره کل حفاظت محیط زیســت اســتان 
تحویل داد. با انتقال روباه زخمی، کارشناســان محیط زیســت 
 خوزســتان متوجه شــدند که جانــور مجروح، یک شــاه روباه 

است.
باتوجه به اینکه تاکنون حضور شــاه روباه در استان خوزستان 
مشاهده و ثبت نشده است، فرشاد اســکندری، یکی از عکاسان 
حیات وحش کشــور، با راهنمایی فردی که شــاه روبــاه را به 
محیط زیســت تحویل داده بود، به محل اولیه مشاهده حیوان 

مراجعه کردند.
پس از چندین ســاعت انتظار و جســت و جو، وی موفق شــد 
شــاه روباه دیگری را در همان منطقه مشــاهده کرده و تصویر 
بســیار زیبایی را در طول شــب از این گونه ارزشــمند به ثبت 

برساند.
این برای نخستین بار است که حضور شاه روباه در زیستگاه های 

استان خوزستان شناسایی و مستند شده است.
شاه روباه آسیب دیده نیز تحت تیمار و مراقبت بوده و شرایط آن 
رو به بهبود است. در ایران چهار گونه روباه شامل روباه معمولی، 

روباه شنی، شاه روباه و روباه ترکمنی زندگی می کنند.

طی روزهای اخیــر، دو فک خزری که در تورهــای ماهیگیری 
گرفتار شده بودند، با اطالع به موقع صیادان و حضور عوامل مرکز 
درمانی تحقیقات ســگ دریایی در ایران، جهت تیمار و مراقبت 

به این مرکز منتقل شدند.
دامپزشــک مرکز درمانی تحقیقات ســگ دریایی در ایران، در 
این خصوص گفت: نخســتین فک، پنج روز قبل در ایســتگاه 
میان قلعه واقع در پناهگاه حیات وحــش میانکاله، در تورهای 
ماهیگیری گرفتار شــده بــود و صیادان به محض مشــاهده، 

موضوع را به این مرکز اطالع دادند.
این فک خزری که به لحاظ جنســیت، ماده و حدودا دو ســاله 
است، دچار انگل های خارجی و انگل های زیر پوستی است که 
می تواند منجر به مرگ جانور شود؛ بنابراین فک به مرکز منتقل 

شده و هم اکنون تحت درمان و مراقبت است. 
شــرایط جســمانی این فک، پس از پنج روز دریافت دارو، رو به 

بهبود است و هم اکنون با ماهی زنده تغذیه می شود.
همچنین صیادان ایســتگاه فرید پاک در منطقه مرزی ایران و 
ترکمنســتان، با مرکز تماس گرفته و گرفتار شدن یک فک در 

تورهای ماهیگیری را گزارش کردند. 
این فک نیز با حضور کارشناســان از بند تور رها شــده و برای 
تیمار و مراقبت، به مرکــز درمانی تحقیقات ســگ دریایی در 

جزیره آشوراده منتقل شده است.
 بر اســاس گــزارش دیده بان محیــط زیســت و حیات وحش 
ایران، هر دو فک خــزری طی روزهای آینــده و همان نقطه ای 
که در تورهــای صیــادی گرفتــار شــده بودند، رهاســازی 
 خواهند شــد تا بتوانند گله های خــود را پیدا کــرده و به آنها 

بپیوندند.

تغییــرات جــوی می توانــد مهم ترین عامــل از بیــن برنده 
قورباغه های استوایی باشد.

براساس مطالعات جدیدی که توسط کارشناسان حیات وحش 
از چندین موسســه محیط زیســتی در آمریکا انجــام گرفته، 
 تغییــرات اقلیمی مهم تریــن عامل مخــرب علیه ایــن گونه

جانوری است.
درحالــی که تغییــر در شــرایط جــوی و نیز کاربــری زمین 
)اســتفاده انســان از زمین در مناطق طبیعی(، دو عامل موثر 
بر کاهش نواحی قابل ســکونت بــرای قورباغه های اســتوایی 
شــناخته شــده، کارشناســان در این بررســی دریافته اند که 
روند کاهش زیســتگاه مناســب این قورباغه ها بر اثر تغییرات 
دمایی، 4/5برابر بیش از کاهش وســعت ایــن مناطق به دلیل 
 تغییــر در کاربری زمین نظیــر تبدیل جنگل بــه زمین زراعی

 است.
قورباغه ها برخالف انسان، به منابع و شرایط خارجی برای تنظیم 
دمای بدن خود وابسته هســتند؛ بنابراین زیستگاه هایی که در 
آنجا نمی توانند دمای بدنشــان را پایین تــر از حداکثر محدوده 
افزایش دما نگه دارند، برای حفظ جمعیــت این گونه جانوری 

مناسب نیست.

نگاه روز

با مسئوالن

رییس کمیسیون کشــاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، 
با یــادآوری تصویــب کلیات الیحــه حفاظــت و احیای 
تاالب های کشــور در این کمیســیون، افــزود: 5۰درصد 
 تاالب ها و دریاچه های کشــور در معرض تخریب و نابودی 

هستند.
علی محمد شاعری، در تشــریح مهم ترین محورهای الیحه 
حفاظت و احیای تاالب های کشــور، گفــت: جلوگیری از 
هرگونه تخریب و بهره برداری بی رویه از تاالب ها، تعیین نیاز 
آبی تاالب ها توسط سازمان حفاظت محیط زیست و تامین 
آن از ســوی وزارت نیرو و جلوگیری از ورود هرگونه گیاه و 
جانور غیربومی که برای تاالب ها مضر اســت، از مهم ترین 
محورهای الیحه مذکور بوده و عالوه بــر این، در این الیحه 
چنین مقرر شــده که دولت، تمهیدات الزم را برای احیای 
تاالب های در معرض تخریب ماننــد دریاچه ارومیه، تاالب 
هامون، میقــان، گاوخونی، هورالعظیــم، میانکاله و... اتخاذ 
نماید تا از بروز ریزگردها و تخریب زیســتگاه های حساس 

مانند تاالب ها جلوگیری کند.
نماینده مــردم نکا، گلوگاه و بهشــهر در مجلس شــورای 
اســالمی، با یادآوری ثبت 24 تاالب کشــور در کنوانسیون 
رامســر، ادامــه داد: نزدیــک بــه 8۰ تاالب کشــور مورد 
مطالعه و بررســی قــرار گرفته و مســاحت تــاالب هایی 
 که تاکنون شناســایی شــده اند، حدود ســه و نیم میلیون 

هکتار است.
 این نماینده مــردم در مجلس دهم، با ابراز تاســف از اینکه 
5۰درصد تاالب های کشــور در معرض تخریــب و نابودی 

هســتند، تصریح کرد: احیای تاالب های کشــور، نیازمند 
حمایت جدی دولت، مجلس و جوامع محلی و بومی است.

وی با یــادآوری تصویــب کلیات الیحه حفاظــت و احیای 
تاالب های کشــور در کمیسیون کشــاورزی مجلس گفت: 
در الیحه مذکور که در دســتور کار مجلس اســت، هرگونه 
بهره برداری و اقداماتی مانند جاده سازی، بهره برداری های 
معدنی و فعالیت های اقتصادی بدون ارزیابی زیست محیطی 
که منجــر به تخریــب تاالب ها شــود، ماننــد احداث پل 
 میانگــذر روی دریاچه ارومیــه، در الیحه مذکــور ممنوع 

شده است.
نماینده مردم نکا، گلوگاه و بهشــهر در مجلس دهم، با بیان 
اینکه تاالب ها ارزش زیست محیطی، اکولوژیکی و اقتصادی 
بســیار زیادی برای کشور دارند، یادآور شــد: عالوه بر این، 
نقش موثری در فیلتر هوا، تعادل بخشــی به اکوسیســتم و 
جلوگیری از افزایش دمای محیط و ریزگردها داشــته و در 
کنار این، محل امنی برای زندگــی پرندگان، حیات وحش 
و ســایر موجودات و همچنیــن عامل مهمــی در پایداری 
محیط و نقش اساسی و توسعه ای در زندگی پایدار به شمار 

می روند.
رییس کمیسیون کشــاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس 
شورای اســالمی، با ابراز تاســف از اینکه حدود 5۰درصد 
تاالب ها و دریاچه های کشــور خشک شــدند، تصریح کرد: 
به طــور قطع اگــر الیحه حفاظــت و احیای تــاالب های 
 کشــور اجرایی شــود، از خشــکی دیگر تاالب های کشور 

جلوگیری می شود.

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت 
محیط زیست گفت: اســتان های فارس با 26 مورد، آذربایجان 
شــرقی 24 مورد، چهارمحال و بختیاری 17 مورد و کردستان 
با 15مورد حریق در ســال جاری، رکــورددار حریق در مناطق 
4گانه تحت حفاظت بوده اند. علی تیموری، از تشــکیل ساختار 
اجرایی برای اطفای حریق در مناطق 4 گانه اســتان های کشور 
خبر داد و افزود: با اقدامات خوب صورت گرفته توانستیم میزان 
حریق در مناطق تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست 
را در 6ماهــه نخســت، از 6547 هکتار در ســال 93، با کاهش 
5۰درصدی بــه 3279 هکتار در ســال 94 و باز هــم با کاهش 
5۰درصدی به 1651 هکتار در ســال جاری برســانیم و بدین 
ترتیب میزان حریق در سال جاری در مقایسه با سال 93 کاهش 

75درصدی داشته است. 
فارس، آذربایجان شــرقی، چهارمحال و بختیاری و کردستان، 

رکورددار تعداد حریق در مناطق 4 گانه در سال جاری هستند.
به گفتــه وی، بدین ترتیــب در حالی که 216 مــورد حریق در 
مناطق 4گانه تحت حفاظت ســازمان حفاظت محیط زیست در 
6 ماهه نخست سال 93 داشــتیم، این میزان در مدت مشابه در 

سال گذشته به 272 مورد و در سال جاری به 149 مورد رسید.
مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت 
محیط زیست، با اشاره به اینکه اســتان های فارس با 26 مورد، 
آذربایجان شــرقی 24 مورد، چهارمحال و بختیاری 17 مورد و 
کردستان با 15 مورد حریق در سال جاری، رکورددار حریق در 
مناطق 4 گانه تحت حفاظت بوده اند، تصریح کرد: در عین حال 
استان آذربایجان شــرقی با 37۰ هکتار، کردستان 35۰، زنجان 
225 و کهگیلویــه و بویراحمد با 214 هکتار حریق، بیشــترین 
وسعت آتش سوزی ها را در سال جاری به خود اختصاص داده اند.

وی همچنین تصریح کــرد: در عین حال، تهــران، مازندران و 

گلستان به همراه 9 استان دیگر امسال هیچ حریقی نداشتند.
مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت 
محیط زیســت، با اشــاره به اینکه بیشــترین حریق در مناطق 
زاگرســی، در تیر و مرداد و در نوار شمالی کشــور، در شهریور و 
مهر رخ می دهد، خاطرنشــان کرد: از بین 3 اســتان خزری در 
سال جاری، تنها استان گلســتان با 8 مورد حریق در وسعت 79 

هکتاری مواجه بوده و 2 استان دیگر حریقی نداشتند. 
وی با اشــاره به اهم اقدامات صورت گرفتــه برای کاهش حریق 
در مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست گفت: بخشی از 
اقدامات صورت گرفته در این خصوص بدین شرح است: تدوین 
و تهیه طرح 5 ساله جامع مدیریت پیشــگیری و اطفای حریق 
در عرصه های طبیعی کشــور، عضویت در کمیته اطفای حریق 
کشور و استقرار بالگرد در 16استان حســاس به حریق درکنار 
تامین بخشــی از تجهیزات انفرادی اطفای حریــق برای یگان 

حفاظت محیط زیســت، تشکیل ســتاد مرکزی واکنش سریع 
اطفای حریــق در اداره کل حفاظت و مدیریت شــکار و صید و 
فعال کردن ستاد واکنش ســریع اطفای حریق استان ها، ارسال 
دستورالعمل ستاد راهبردی واکنش سریع به استان ها، برگزاری 
نشســت منطقه ای مقابله، پیشــگیری و کاهش آتش ســوزی 
در مناطق، اجرای مانــور مقابله با اطفای حریق در 3 اســتان با 
همکاری 18 استان کشــور، همکاری با جوامع بومی و محلی و 
تشکل های زیست محیطی جهت پایش مناطق و گزارش سریع 
الوقوع حریق، حساس کردن سایر دستگاه های مسئول استانی 
درخصوص حریــق در مناطق تحت مدیریت، افزایش گشــت و 
کنترل و پایش مســتمر مناطق 4 گانــه و اختصاص مکان های 
خاص برای اســکان مســافران و اطالع رســانی عمومی در این 

خصوص به خانواده ها.
به گزارش ســایت خبــری محیط زیســت ایــران، هم اکنون 
278منطقه شــامل پارک ملی، منطقه حفاظت شــده، منطقه 
شکار ممنوع و اثر طبیعی ملی با وسعت 17/5 میلیون هکتار که 
دارای پوشش گیاهی، تنوع زیستی و جانوری مناسبی هستند، 

تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست است.

شــهروندان، »توقــف شــماره گذاری خودروهــای آالینــده و 
غیراستاندارد« را اولویت نخست برای کاهش آلودگی هوا می دانند. 
این نظر، نتیجه نظرسنجی بزرگ همشــهری درخصوص اولویت 

مقابله با خودروهای آالینده است.
تردد 3 میلیون خودروی سواری، 78۰هزار دستگاه موتورسیکلت 
و 1۰۰هزار خودروی دیزلــی در پایتخت، عامل 8۰ درصد آلودگی 
هوای تهران اســت. رفت  وآمد ایــن تعداد وســیله نقلیه موجب 
می شــود در هر ســال، 8۰۰ هزار تن از انواع آلودگی ها وارد هوای 
پایتخت شــود. البته حدود نیمــی از این 8۰۰ هزار تن، توســط 
خودروهای فرسوده ای تولید می شود که در کل، 13درصد وسایل 
نقلیه تهران را تشکیل می دهند؛ خودروهایی که 4۰۰هزار دستگاه 
بیشتر نیستند، اما هر کدامشان در هر کیلومتر، 4۰گرم گاز آالینده 
تولید می کنند. این عدد را مقایسه کنید با یک خودروی یورو2 که 
بخش اعظم خودروهای تهران را تشــکیل می دهد؛ همین خودرو 

در هر کیلومتر 2/7 گرم آلودگی هوا تولید می کند.
سهم باالی دیزلی ها

خودروهای دیزلی هم ســهم بزرگــی در آلودگی هــوا دارند. در 
تهران عدد این خودروها به 1۰۰هزار دستگاه می رســد. وســایل 
نقلیه دیزلی نظیر اتوبوس های شــهری و غیرشــهری، کامیون و 
مینی بوس، از گازوئیل استفاده می کنند؛ اما این سوخت با احتراق 
در موتورهای دیزلــی، ترکیبی خطرناک را از اگزوز آنها در شــهر 

پراکنده می کند.
از ترکیــب گازوئیل و هــوا در موتور دیــزل اتوبــوس و کامیون، 
منواکســید کربــن، دی اکســیدکربن، آب، نیتــروژن، اکســید 
نیتروژن، دی اکســید نیتروژن، کربن، ذرات آلی فرار و 2۰۰ماده 

سمی از اگزوز آنها خارج می شــود که از بین آنها، ترکیبات اکسید 
نیتروژن، کربن و ذرات آلی فرار، بســیار خطرناک و مرگ آور است. 
در این زمینه،  ماه گذشته شــهرداری تهران، یونسکو و چهره های 
بین المللی محیط زیست در دانشــگاه صنعتی شریف تالش کردند 
طی کارگاهی یک روزه، مزایای نصب فیلتر دوده روی خودروهای 
دیزلی را یادآور شــوند و از همه مســئوالن دولتی بخواهند نصب 
فیلتر دوده را جدی بگیرند. این فیلترها می توانند دوده ناشــی از 

خودروهای دیزلی را به صفر برسانند.
کاربراتوری های دو چرخ

ضلع دیگر مثلث آالینده ها، موتورسیکلت های کاربراتوری هستند 
که انتشار منواکســید کربن آنها، 7برابر حد مجاز است و استنشاق 
طوالنی مدت آن، باعث مرگ مستقیم می شود. این خبری است که 
چندی پیش طی پژوهش دانشگاه صنعتی شریف به دست آمده و 
نشان می دهد این وسایل نقلیه تا چه اندازه برای ادامه زندگی مردم 

خطرآفرین هستند.
البته موتورسیکلت ها، سومین وســیله نقلیه پرشمار در کالنشهر 
تهران هســتند؛ اما در پژوهش مذکــور نتایج آزمــون 6۰نمونه 
موتورســیکلت 125سی ســی کاربراتــوری تهــران نشــان داد 
منواکســیدکربن تولیدی این وســایل، 7برابر حد مجاز اســت. 
همچنین 3۰درصــد از ســوخت در موتورســیکلت ها به صورت 
ناقص می ســوزد که این امر، زمینه ســاز تولید مقادیر قابل توجه 
آالینده های منواکســید کربن، ترکیبات هیدروکربنی نسوخته و 
دوده از موتورسیکلت هاست و عدم کنترل مناسب ترکیب مخلوط 
ســوخت و هوا توســط کاربراتور، جزو علل اصلی انتشــار مقادیر 

قابل توجه آالیندگی از موتورسیکلت ها محسوب می شود.

شاعری: 

حفاظت از تاالب ها، اولویت دولت و مجلس باشد

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست؛

جنگل  ها و مناطق حفاظت شده در کدام استان ها بیشتر می سوزند؟

درخواست مردم؛

 توقف خودروهای آالینده 

مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت 
محیط زیست گفت: طرح ارائه شــده از سوی کشور کانادا 
مبنی بر انتقال گونــه بحری )ازجمله پرندگان شــکاری 
درمعرض تهدید( از ضمیمه یک به ضمیمه دو کنوانسیون 
تجارت بین المللی گونه های گیاهی و جانوری در معرض 
خطر انقراض )CITES(، همزمــان با برگزاری هفدهمین 

نشست سراسری این کنوانسیون، با مخالفت اعضا رد شد.
علی تیموری، با اشــاره بــه حضور خود بــه نمایندگی از 
ایران در هفدهمین نشســت سراسری کنوانسیون تجارت 
بین المللــی گونه های گیاهی و جانــوری در معرض خطر 
انقراض )CITES(، گفت: یکی از مهــم ترین اتفاقات این 
نشســت، مخالفت اعضا با طرح ارائه شــده از سوی کشور 
کانادا با حمایت کشــورهای عربی مبنی بــر انتقال گونه 

بحری از ضمیمه یک کنوانسیون به ضمیمه دو بود.
وی افزود: در صورت اعالم موافقت اعضــا با طرح مذکور، 
حساســیت و چتر حمایــت کنونی کنوانســیون که مانع 
 از تجارت آزاد این گونه شــده، تا حد بسیار زیادی کاسته 
می شــد و این پرنده ارزشــمند که به شــدت مورد توجه 

صیــادان غیرمجاز بــرای تجــارت غیرقانونی اســت، با 
تهدیدهای گسترده ای مواجه می شد.

تیموری با اشــاره به اهمیت طرح ارائه شده از سوی کانادا 
برای تنوع زیستی ایران، اظهار کرد: پیرو اعالم نظر مکتوب 
ســازمان حفاظت محیط زیســت ج. ا.ایران به دبیرخانه 
کنوانســیون، پس از ارائه طرح در جلســه رسمی، مجددا 
ضمن شرح آســیب های ناشــی از تصویب این طرح برای 
جمعیت گونه ارزشــمند بحری، مراتب مخالفت سازمان 
و دولت جمهوری اســالمی ایران از طرف اینجانب و مقام 

علمی کنوانسیون اعالم شد.
مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت 
محیط زیست خاطرنشان کرد: تصویب طرح مذکور، منجر 
به افزایش امکان تجارت این گونه بــا ارزش و تهدید تنوع 
زیستی ایران می شد که خوشــبختانه پس از رای گیری، 
اکثریت اعضای حاضر در نشســت، از موضــع جمهوری 
اســالمی ایران، حمایت کردند و با طرح مربوطه موافقت 

نشد.
به گفته وی، تالش مجدانه و پیگیری مســتمر کشورهای 

عربی برای طرح مجــدد پروپوزال مذکــور در روز پایانی 
اجالس نیز پــس از اعالم مخالفت فنــی و ارائه ادله علمی 
و تخصصی از ســوی جمهوری اســالمی ایران، با شکست 
مواجه شــد و حتی طرح مجدد پروپوزال نیز با اکثریت آرا 

مورد مخالفت قرار گرفت.
تیموری خاطرنشــان کرد: همراهی جامعــه بین المللی 
و اکثریت کشورهای عضو کنوانســیون با موضع مبتنی بر 
مستندات و دالیل فنی و منطقی هیئت اعزامی جمهوری 
اســالمی ایران در اعالم حمایت حداکثــری از یک گونه 
جانوری ارزشــمند و در معرض تهدیــد، یکی از مهم ترین 
دســتاوردهای هفدهمیــن نشســت سراســری اعضای 

کنوانسیون سایتیس است.
وی با یــادآوری ایــن موضوع کــه کنوانســیون تجارت 
بین المللــی گونه های گیاهی و جانــوری در معرض خطر 
انقــراض )CITES(، یکی از مهم ترین کنوانســیون هایی 
اســت که با نظارت بر روند بین المللی تجارت گونه ها، در 
زمینه حفاظت از تنوع زیســتی جهان تــالش می نماید، 
افــزود:  نشســت سراســری متعاهدین کنوانســیون که 
هفدهمین اجالس آن از ســوم لغایــت چهاردهم مهرماه 
جاری در شهر ژوهانســبورگ آفریقای جنوبی برگزار شد، 
از جمله مهم تریــن و اثرگذارترین نشســت های مربوط 
 به این کنوانسیون اســت که به صورت دوســاالنه برگزار 

می شود.
مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت 
محیط زیست ادامه داد: سیاستگذاری ها، برنامه ریزی های 
اداری، مالی و حقوقی، بازنگری و اصالح قوانین و مقررات، 
تنظیم برنامه های اجرایی برای دو ســال آینده دبیرخانه 
کنوانســیون و از همــه مهم تر بررســی پیشــنهادها و 
پروپوزال های علمی مربوط به بازنگری ضمایم کنوانسیون 
و جانمایی یــا جابجایی گونه هــا در ضمایم ســه گانه و 
تصویــب یا رد آنهــا، از جملــه برنامه های نشســت های 

سراسری متعاهدین کنوانسیون است.
کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های گیاهی و جانوری 
در معرض خطر انقراض )CITES(، با دســتور کار حمایت 
از گونه های جانــوری و گیاهی وحشــی درمعرض خطر 
انقراض، از طریــق برقراری و اعمال کنتــرل های الزم در 
زمینه تجــارت این گونه ها به وســیله صــدور مجوزهای 
صادرات و واردات در سال 1973 به تصویب رسید و ایران 
نیز در سال 1976 به آن پیوســت. مرجع  ملی  کنوانسیون  
در ایران،  معاونت محیط زیســت طبیعی سازمان  حفاظت  

محیط زیست  است.
بَحری شبیه شاهین معمولی است؛ اما کمی الغرتر بوده و 
دم بلندتری دارد که در غرب آسیا، شمال آفریقا و مناطق 
همسایه آنها و در اروپا زندگی می کند. این پرنده در مناطق 
کوهستانی خشک، نیمه بیابانی و صخره ها به سر برده و در 
شکاف صخره های پرتگاهی آشیانه می سازد و در ایران نیز 
به تعداد اندک دیده می شود که همانند باالبان، باید تحت 

برنامه حفاظتی قرار گیرد.

با تالش ایران، طرح کانادا برای
 کاهش حمایت از »بحری« شکست خورد

با موضع منطقی و دالیل فنی هیئت ایرانی، طرح کانادا برای کاهش حمایت از گونه در معرض تهدید »بحری« 
شکست خورد.

بَحری شبیه 
شاهین معمولی 

است؛ اما کمی 
الغرتر بوده و دم 

بلندتری دارد. 
در غرب آسیا، 
شمال آفریقا و 

مناطق همسایه 
آنها و در اروپا 
زندگی می کند

دریچه

مدیرکل دفتر زیســتگاه ها و امور مناطق سازمان حفاظت 
محیط زیست گفت: اکنون 278منطقه حفاظت شده تحت 
مدیریت ســازمان محیط زیست در کشــور وجود دارد که 

درحال مطالعه روی حدود 5۰ منطقه دیگر هستیم.
حمید گشتاسب میگونی افزود: وسعت مناطق حفاظت شده 
تحــت مدیریت ســازمان حفاظت محیط زیســت، حدود 
17میلیون هکتار یعنی حدودا 11درصد از مســاحت کل 
کشور است که درقالب پارک ملی، اثر طبیعی - ملی، پناهگاه 
حیات وحش و منطقه حفاظت شده مدیریت می شوند. وی 
با اشاره به اهمیت مناطق حفاظت شــده اظهار کرد: بر این 
اســاس، افزایش مناطق حفاظت شده در دســتور کار قرار 
گرفته اســت و در حال مطالعات علمی و فنی روی مناطق 
تعیین شده هستیم. گشتاسب ادامه داد: قبل از ارسال آمار 
این مناطق به منظور تایید، به شــورای عالی محیط زیست، 
باید مورد تایید 2 وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت معدن 
تجارت قرارگیرد که این پروســه تا حدودی زمان بر اســت. 
وی با اشــاره به اینکه موافق افزایش آمار کمی در این زمینه 
نیستم، اظهار کرد: اعتقاد ما این است که این مناطق در کنار 
افزایش کمی، از لحاظ کیفی هــم ارتقا یابند. هر منطقه ای 
برای مدیریت صحیح، مستلزم داشتن نیروی انسانی کافی، 
امکانات، کنترل و نظارت اســت که اگر همگام با هم پیش 

روند، ایده آل ترین شرایط ایجاد می شود.
مدیر کل دفتر زیســتگاه ها و امور مناطق سازمان حفاظت 
محیط زیســت ادامه داد: باتوجه به موانع اقتصادی موجود 
در دولت، قطعــا برنامه مــا از لحاظ کمی، بهتــر از کیفی 
پیش خواهد رفــت؛ اما باید این 2 را با هم همســو و همگام 
کنیم تا یک منطقه به اهدافی که می خواهد، برســد. وی با 
اشاره به اهمیت مناطق حفاظت شده گفت: به عنوان مثال 
درصد بســیار زیادی از پایه های دارویی در طبیعت وجود 
دارد؛ مثال از زهر مار کبری بــرای درمان بیماری های قلبی 
اســتفاده می کنند یا ماده ای به نام تاکسول که ضد سرطان 
اســت و از گیاهی به نام ســرخدارگرفته می شود؛ بنابراین 
می توان به اهمیــت حفاظت از این عرصه هــا پی برد. وی 
تاکید کرد: اساسا حفاظت به همین منظور در جهان شکل 
گرفته است که بتواند از این منابع، نگهداری و برای پیشرفت 
فعالیت های توسعه ای که بقای بشریت به آن وابسته است، 
استفاده کند. گشتاسب افزود: امروزه عوامل متعددی مناطق 
حفاظت شــده را تهدید می کنند که مهم ترین آن، تخریب 
زیستگاه اســت که به اشــکال مختلف مانند احداث جاده، 
تغییر کاربری، تخریب جنگل هــا و تبدیل آنها به باغ و ویال، 
انتقال خطوط نفت و گاز و صید و شــکار بی رویه و قاچاق، 

خود را نشان می دهد.

 افزایش مناطق حفاظت شده
به بیش از 320 منطقه

حیات وحش

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 1981   | October 16  ,2016  |  16Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER Pedriyan.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM E-MAIL



13
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره  1981 | یکشنبه 25 مهر 1395 | 14 محرم 1438 

پیشنهاد سردبیر: 
بخشیدن هنر است

تلنگری بر روح

اومد پیشم حالش خیلی عجیب بود فهمیدم با بقیه فرق 
می کنه.گفت: حاج آقا یه ســوال دارم که خیلی جوابش 

برام مهمه.
 گفتم: چشم اگه جوابشو بدونم خوشــحال میشم بتونم 

کمکتون کنم.
 گفت: من رفتنی ام!

گفتم: یعنی چی؟
 گفت: دارم میمیرم.

گفتم: دکتر دیگه ای، خارج از کشور؟
 گفت: نه همه اتفــاق نظر دارن، گفتن خــارج هم کاری 

نمیشه کرد.
گفتم: خدا کریمه، ان شاءا... که بهت سالمتی میده.

 با تعجب نــگاه کرد و گفــت: اگه من بمیــرم خدا کریم 
نیست؟

فهمیدم آدم فهمیده ایه .
گفتم: راست میگی، حاال سوالت چیه؟

گفت: من از وقتی فهمیــدم دارم می میرم خیلی ناراحت 
شــدم از خونه بیرون نمی اومدم. کارم شــده بود تو اتاق 
موندن و غصــه خوردن تا اینکه یه روز بــه خودم گفتم تا 

کی منتظر مرگ باشم.
خالصه یه روز صبح از خونه زدم بیرون مثل همه شروع به 
کار کردم اما با مردم فرق داشــتم، چون من قرار بود برم و 

انگار این حال منو کسی نداشت.

خیلی مهربون شــدم، دیگه رفتارای غلــط مردم خیلی 
اذیتم نمی کــرد . با خودم می گفتم بذار دلشــون خوش 

باشه که سر من کاله گذاشتن .
آخه من رفتنی ام و اونا انگار نه. 

ســرتونو درد نیارم من کار می کردم اما حرص نداشتم و 
بین مردم بودم اما بهشــون ظلم نمی کردم و دوستشون 

داشتم.
ماشــین عروس که می دیدم از ته دل شاد می شدم و دعا 

می کردم . 
گدا که می دیدم از ته دل غصــه می خوردم و بدون اینکه 

حساب و کتاب کنم کمک می کردم.
 مثــل پیرمردا بــرا همــه جوونــا آرزوی خوشــبختی 

می کردم. الغرض اینکه این ماجرا منو آدم خوبی کرد .
حاال ســوالم اینه که من به خاطر مرگ خوب شــدم و آیا 

خدا این خوب شدن رو قبول می کنه؟
 گفتم: بله، اونجور که یاد گرفتم و به نظرم می رسه آدما تا 

دم رفتن خوب شدنشون واسه خدا عزیزه...
آرام آرام خداحافظی کرد، داشــت می رفت گفتم: راستی 

نگفتی چقدر وقت داری؟
 گفــت: معلــوم نیســت بین یــک روز تــا چنــد هزار 

روز!
 یه چرتکه انداختــم دیدم منم تقریبــا همین قدرا وقت 

دارم. با تعجب گفتم: مگه بیماریت چیه؟

گفت: بیمار نیستم!
 هم کفرم داشت در میومد و هم از تعجب داشتم شاخ در 

می اوردم گفتم: پس چی؟
گفت: فهمیدم مردنیم، رفتم دکتر گفتم: می تونید کاری 

کنید که نمیرم گفتن: نه 
گفتم: خــارج چی؟ و بــاز گفتند : نه! خالصــه حاجی ما 

رفتنی هستیم کی و چه موقع  فرقی داره مگه؟
باز خندید و رفت و دل منو با خودش برد. 

 ســکوت، حتی از نــوع مطلقــش در نهایت شکســتنی
است.

  دفاتر ســفید و بــی خط نــو، مثل نــوار خــام، مملو از 
سکوتند.

 تاکنون، هیچ مترجمی پیدا نشــده که بتواند سکوت را، از 
زبانی به زبان دیگر ترجمه کند.

 قطعا یکی از راه های تحمل زندگی، پناه بردن به ســکوت 
است.

 همیشــه گفته اند، از آن نتــرس که های و هــو دارد، از 
آن بترس که فقــط نگاهت می کند و در ســکوت، برایت 

نقشه ای شیطانی می کشد.
 آدم های خسیس، ممکن است بی بهانه حرف بزنند، ولی 

بی بها، سکوت نمی کنند.
 سکوت گاهی وقت ها واقعا زیباست... مثل وقت هایی که 

در دل طبیعت هستی؛ یک جای بکر و دنج. که جز پرنده ها 
و آب و درخت کس دیگری  نیســت و صدایی نیست جز 
همین صداها که گوش دادن به آنها شور خاصی به انسان 

می بخشد.
 ســکوت ســاحل واقعا زیباســت و زمانی که یــک نوای 
 زیبا بــه گوش مــی رســد و همه  وجــود انســان را در 

بر می گیرد...
 در آن می توان شکفت، شکســت، خندید، بارید، ترسید، 

شنید. 
درآن مــی توان نشســت و هیچ نگفت و تنها در ســکوت 
 اســت که می تــوان فاصله ها را بــا گوهر خیــال، پیوند 

داد.
 راستــــی چــــه زیباســـت ســــکوت؛ این واژه پر از 

فریاد... 

چه زیباست سکوت! )2(

دارم می میرم کاری بکنید!
انســان دارای یک ضمیر خودآگاه و یک ضمیر ناخودآگاه 
می باشد. ضمیر خودآگاه همان شعور ظاهری است که ما 
با استفاده از آن حرکات و اعمال خود را کنترل می نماییم. 
ضمیر ناخودآگاه که در اصل فرمان ضمیر خودآگاه است، 
همان شعور باطن می باشــد که کنترل کننده شعور ظاهر 
است. نمونه ساده ای که می توان در بهتر معرفی کردن این 
دو ضمیر آورد این اســت که وقتی شــخصی خواب است، 
اگر شــخص دیگری به پای او به آرامی سوزنی فرو کند آن 
شــخص، ناخودآگاه پای خود را می کشــد و عکس العمل 
نشــان می دهد. عاملی که باعث عکس العمل و دفاع این 
شخص در مقابل این عمل گردیده است، ضمیر ناخودآگاه 
شــخص اســت، در حالی که ضمیر خودآگاه آن شخص 

خواب، غیر فعال است و هیچ چیزی را درک نمی کند. 
اگر این کار یعنی ســوزن زدن تکرار شود آن فرد مذکور از 
خواب بیدار می شــود. عاملی که باعث بیدار شدن شخص 
مورد نظر شده است، باز هم ضمیر ناخودآگاه است، چون با 
ادامه دادن آن عمل، ضمیر ناخودآگاه احساس خطر کرده 
و باعث فعال شدن ضمیر خودآگاه می شود و انسان را بیدار 
می نماید تا با اســتفاده از شــعور ظاهر یا ضمیر خود آگاه 

خود از خویشتن دفاع کند. 

اعتماد به نفس

دانستنی ها

آیا می دانید ناخن انگشت میانی سریع تر از دیگر انگشت ها رشد می کند.
آیا می دانید نروژ سومین کشور صادر کننده نفت می باشد.

آیا می دانید با برداشتن تخمدان ها، عمر بیمار به طور متوسط ۸ سال کمتر 
می شود.

آیا می دانید اسکنر، ۴۸ سال پیش اختراع شده است.
آیا می دانید ۱۰۰ سال پیش پزشکان آمریکایی می گفتند زنانی که باهوش 

هستند باردار نمی شوند.
آیا می دانید ستاره دریایی فاقد مغز می باشد.

آیا می دانید ســاالنه ۵۰۰۰ کارگــر در معادن چین جان خود را از دســت 
می دهند.

آیا می دانید مروارید درون سرکه ذوب می شود.
آیا می دانید ارزش مادی تمام عناصر بدن انســان کمتــر از ۱۰۰۰ تومان 

است.
آیا می دانید ساعت اتمی ساخته اند که در ۴۰۰ میلیون سال یک ثانیه هم 

تغییر نمی کند.
آیا می دانید ۲۰۰ میلیون موجود زنده روی زمین وجود دارد که انسان یکی 

از آنهاست.

موفقیت

هایالیت

هنرافراد موفق کنترل استرس و تبدیل آن به یک فرصت برای موفقیت 
است. دردنیایی که ترافیک، مشکالت اقتصادی، انواع بیماری و مشکالت 
خانوادگی گریبانگیر ساکنین شــهرهای بزرگ است، شرایط استرس زا 
جزو الینفک زندگی محسوب می شود؛ هنرافراد موفق کنترل استرس و 

تبدیل آن به یک فرصت برای موفقیت است.
یکی از برجســته تریــن محققان علوم اعصــاب اروپا، راهــکاری چهار 
مرحله ای برای کنترل استرس و تبدیل آن به فرصتی برای موفقیت ارایه 

کرده است که می تواند زندگی افراد پر استرس را دگرگون کند.
پروفســور یان رابرتســان اســتاد کالج ترینیتی دوبلین معتقد اســت 
راهکارهای ارایه شــده توســط وی مبنای کامال علمی دارد و تمام افراد 
پس از اولین بار آزمودن آن، هرگز حاضر نیســتند روش دیگری را برای 
مهار اســترس به کار گیرند. چهار راهکار ارایه شــده توســط رابرتسان 

عبارتند از:
اولین قدم : بــه مغز خود با صدای بلند بگویید که این شــرایط 

چقدر هیجان انگیز است
برای تبدیل اســترس به یک موقعیت فوق العاده برای پیشرفت، به جای 
اینکه بگویید شرایط چقدر استرس زاست، با صدای بلند به خود بگویید 
موقعیت پیش آمده کامال هیجان انگیز است؛ شاید این واگویی در ظاهر 
ساده و بی اهمیت باشد؛ ولی به مغز فرمان می دهد که موقعیت را چگونه 
ارزیابی کنــد. زمانی که مضطرب یــا هیجان زده می شــویم، هورمون 
کوتیزول ترشــح می شــود. در این حالت واکنش مغز است که مشخص 
می کند هورمون به یک واکنش مضر یا مفید تبدیل شود و وظیفه ماست 

که حالت مناسب را در اختیار مغز قرار دهیم تا فرمان الزم را صادر کند. 
دومین قدم: دم و بازدم عمیق

در این حالت تنفس عمیق پنج ثانیه ای از راه بینی و بازدم شش ثانیه ای 
داشته باشید. دم و بازدم عمیق، سبب تغییرات شیمیایی مغز می شود و 

مانند داروی طبیعی ضد استرس عمل می کند.
راه های کاهش استرس   

تصمیم با ماست که اســترس را به فرصتی برای پیشرفت تبدیل کنیم یا 
مغلوب شویم.

- به عقیده من تمام مســلمین باید از امام حسین )ع(، این 
شهیدی که خود را در ســرزمین عراق قربانی کرد پیروی 

کنند. 
-  آیا قلبــی پیدا می شــود که وقتی درباره کربال ســخن 

می شنود، آغشته به حزن و اندوه نشود؟
- بهترین درسی که از واقعه کربال می گیریم، این است که 

حسین)ع( و یارانش، ایمان استوار به خدا داشتند. 
-  حسین )ع( شهید راه دین و آزادگی است. نه تنها شیعه 
باید به نام حســین)ع( ببالد، بلکه تمام آزادمردان دنیا باید 

به این نام شریف افتخار کنند. 
- اگر منظور حسین)ع(، جنگ در راه خواسته های دنیایی 
بود، من نمی فهمم چرا خواهان و زنان و اطفالش به همراه 
او بودند؟ پس عقل چنیــن حکم می کند کــه او فقط به 

خاطر اسالم فداکاری خویش را انجام داد. 
- بــا آنکه مدتــی از واقعه کربال گذشــته و مــا با صاحب 
 واقعه هموطن نیستیم، مشــقات و مشکالتی که حضرت 
حســین )ع( تحمــل نموده، احساســات ســنگدل ترین 
خواننده را بر مــی انگیزد، چندان که یــک نوع عطوفت و 

مهربانی نسبت به آن حضرت در خود می یابد. 

چهارقدم از استرس تا موفقیت)1(
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کارگری که اهالی یکی از روستاهای قزوین بود به تهران رفت 
تا با فعالیت و دســترنج خود قوت و پولی تهیــه کند و به ده 
خود برگردد و با زن و بچه خود برای امــرار معاش از آن پول 
اســتفاده نماید، پس از مدتی، پول خوبی به دســتش آمد و 

عازم ده خود شد. 
یک مرد تبهکار از جریان این کارگر ســاده مطلع می شود و 
تصمیم می گیرد که دنبال او رفته و به هر قیمتی که شــده 
پول او را بدزدد و تصاحب نماید. کارگر ســوار اتومبیل شده و 
با خوشحالی عازم ده شــد، غافل از اینکه مردی بد طینت در 
کمین اوست. بعد از آنکه به ده رسید و به خانه خود نزد زن و 

بچه اش رفت، آن دزد خائن، شــبانه به پشت بام می رود و از 
سوراخی که پشت بام گنبدی شکل خانه های آن ده معموال 
داشته و اتاق آنها نیز دارای چنین سوراخی بود، کامال متوجه 
آن کارگر می شــود، در این میان می بیند که وی پول را زیر 

گلیم می گذارد. 
از آنجایی که شــیطان استاد اســت به پیرو خود، دزد چنین 
یاد می دهد، وقتی که آنها خوابیدند، بچه شیرخوار آنها را به 
حیاط برده و بیدار کن و به گریه اش بینداز. از صدای گریه او 
پدر و مادر بیرون می آیند در همان موقع با شــتاب خود را به 

پول برسان و حتما به نتیجه می رسی. 
پدر و مادر مــی خوابند. نیمه های شــب، دزد، آرام آرام وارد 
اتاق شده بچه شــیرخوار را به انتهای حیاطی که وسیع بود 
آورده و بــه گریه می انــدازد و در همانجا بچــه را می گذارد 

و خودش را پنهان مــی کند. از گریه بچه، پــدر و مادر بیدار 
می شوند و از این پیشامد عجیب، وحشــت زده و ناراحت با 
شــتاب به ســوی بچه می دوند، در همین وقت، دزد خود را 
سر پول رســانده، همین که دســتش به پول می رسد، زلزله 
مهیب سرسام آوری به قزوین می رســد، همان اتاق به روی 
آن خبیث خراب می شــود و او در میان خروارها خاک و آوار 
در حالی که پول را به دست گرفته، به جهنم واصل می شود. 
اهل خانه نجات پیدا می کنند ولی از این جریان اطالع ندارند 
و گاهی با خود می گویند: دست غیبی ما را نجات داد. پس از 
چند روزی که خاک ها را به ایــن طرف و آن طرف ریختند تا 
اثاثیه خانه و پول معهود را به دســت بیاورند ناگاه چشمشان 
به الشــه آن خیانتکار که پول ها را به دست گرفته می افتد و 

به راز مطلب واقف می گردند. 

روزی  دو دوســت با هم و با پاي پیــاده  از جــاده اي در بیابان 
عبور مي کردند.بعد از چند ساعت ســر موضوعي با هم اختالف 
پیدا کرده و به مشــاجره پرداختند. وقتي که مشــاجره آنها باال 
گرفت ناگهان یکي از دو دوست به صورت دوست دیگرش سیلي 
محکمي زد .بعد از این ماجرا آن دوســتي که سیلي خورده بود 

روي شن هاي بیابان نوشت :
امروز بهترین دوستم به من سیلي زد.

ســپس به راه خود ادامه دادنــد تا به یک آبادي رســیدند.چون 
خیلي خســته بودند تصمیم گرفتند که همانجــا مدتي در کنار 

برکه به استراحت بپردازند.
ناگهان پاي آن دوســتي که ســیلي خورده بود لغزید و به برکه 

افتاد.داشــت غرق مي شد که دوستش دســتش را گرفت و او را 
نجات داد.

  بعــد از ایــن ماجــرا او روي صخره اي کــه در کنــار برکه بود
 این جمله را حک کرد:امروز بهترین دوســتم مرا از مرگ نجات 

داد.
بعد از آن ماجرا دوستش پرسید این چه کاري بود که تو کردي ؟

وقتي سیلي خوردي روي شــن ها آن جمله را نوشتي و االن این 
جمله را روي سنگ حک کردي ؟

دوستش جواب داد: وقتي دلمان از کسي آزرده مي شود باید آن 
را روي شن ها بنویسیم تا بادهاي بخشش آن را با خود ببرد. ولي 
وقتي کسي به ما خوبي مي کند باید آن را روي سنگ حک کنیم 
تا هیچ بادي نتواند آن را به فراموشي بســپارد. بخشیدن هنری 

است که هرکسی ندارد.

بخشیدن هنر است

سودوکو

دستی از غیب ما را نجات داد 

 1-آب به امام نمی دهند و آتش به یزید:
 مثل به فرومایگی، خساســت و نیز عدم گرایش فــرد به حق یا باطل 
اشاره دارد و کنایه از آدم خســیس و تنگ چشمی است که نه عشق و 
ارادت به امام حسین )ع( او را وادار به انفاق می کند و نه نفرت از یزید و 

شبیه به این مثل است: »از دستش آب نمی چکد.«
 2- آرزوی خاک مرقدش را دارم:

اگر در مجلســی نام امام حســین )ع( را بر زبان آورند، برخی افسوس 
می خورند و می گویند: »آه، نمی دانی که چقدر آرزوی خاک مرقدش 
را دارم.« این عبارت - که به صورت معترضه به کار می رود - برای بیان 

اشتیاق باطنی افراد به زیارت کربال مورد استفاده قرار می گیرد.
3- امام خوانی می کند:

این مثل به افــرادی که نقش امــام حســین )ع( را در تعزیه ها بازی 
می کنند، اشاره دارد و درباره کسی که می کوشد با مظلوم نمایی ترحم 

دیگران را برانگیزد، به کار می رود.
4-  این همه لشکر برای کشتن یک تن؟!

این مثل به تنهایی، بی کســی، غریبی و مظلومیت اشاره دارد و زبان 
حال حضرت زینب)س( در تعزیه قتل امام حسین )ع( است.

۵-  باز این چه شورش است که در خلق عالم است:
این مثل مصرع اول از ترکیب بند پرســوز و مشــهور محتشم کاشانی 
است و به ماتم و مصیبت اشاره دارد. این ترکیب بند - که یادآور محرم 
و عاشوراست - از ســده دهم تاکنون پیوسته در روضه ها و عزاداری ها 

خوانده می شود و شهرت محتشم بیشتر به سبب آن است.
 6- پامنبری می کند:

پامنبری از اصطالحات مجالس روضه و عزاداری اســت و بیشــتر به 
کردار جوانانی که در مجالس ســوگواری روی پله هــای پایین منبر 
می نشینند و پیش از واعظ نوحه خوانی می کنند، اطالق می شود. مثل 
دنبال ســخن کســی را گرفتن و مداخله در حرف دیگران و پرحرفی 

اشاره دارد.
7-  تعزیه گردان است:

 در فارســی امروز کســی را که در امــور همگانــی حادثه آفرینی یا 
میدان داری کرده، از آن حوادث به ســود خــود بهره برداری می کند 
یا واســطه به هم بســتن و اصالح و انجام امری شــمرده می شــود، 
تعزیه گردان می خوانند. این واژه به طنز برای اشاره به اداره کننده یک 

کار نیز به کار می رود.

دلنوشتهضرب المثل های عاشورایی
خانمی ســراغ دکتر رفت و گفت: نمی دانم چرا همیشه افسرده ام و 

خود را زنی بدبخت می دانم.
چه دارویی برایم سراغ داری آقای دکتر؟

دکتر قدری فکر کرد و گفت: تنها راه عالج شما این است که پنج نفر 
از خوشبخت ترین مردم شهر را بشناسی و اینکه از زبان آنها بشنوی 

که خوشبخت هستند.
زن رفت و پس از چند هفته به مطب دکتر برگشــت، اما این بار اصال 

افسرده نبود. 
او به دکتــر گفت: برای پیدا کــردن آن پنج نفر، به ســراغ پنجاه نفر 
که فکر می کردم خوشــبخت ترین ها هســتند رفتم ؛اما وقتی شرح 
زندگی همــه آنها را شــنیدم فهمیدم که خودم از همه خوشــبخت 
ترم! خوشبختی یک احســاس اســت و لزوما با ثروت و مال اندوزی 
به دست نمی آید. خوشــبختی رضایت از زندگی و شکرگزاری بابت 

داشته هاست نه افسوس بابت نداشته ها!
مثل آب باشیم؛ بگذریم

از یک جوی، هرچند کوچک باشد، صدای آرام آب به گوش می رسد. 
چه زیباست نگاه کردن به این آب. چرا جریان آب این گونه زیباست 
و صدای آب تا این اندازه دلنشــین؟ آنچه این گونه زیبایی می آفریند، 
خود آب نیست، بلکه عبور و گذر آب از جوی است که این گونه زیبا و 
دل انگیز به چشم می آید. عبور کردن همیشه زیباست. گذشت کردن 
از خطای دیگران و توقف نکردن بر آنچه که باعث کینه توزی اســت، 
همان قدر زیبا و خوشایند اســت که عبور آب از جوی. حرکت آب از 
روی تیرگی ها و آلودگی های جوی، زیبایی می آفریند. اگر بتوانیم از 
زشــتی های یکدیگر عبور کنیم و در برابر یکدیگر کینه توزی نکنیم، 
آن وقت به این باور می رســیم که در زندگی حرفی برای گفتن داریم 
زیرا الفبای موسیقی زندگی  مانند موسیقی جوی دل انگیز و متفاوت 

شده است.
نگران نباش  

 خدا می داند که چقدر سخت تالش کرده ای، وقتی قلبت مملو از درد 
است، وقتی احساس می کنی که زندگیت ساکن و زمان در گذر است، 
خدا انتظارت را می کشــد ... وقتی هیچ اتفاقی نمی افتد و تو ناامیدی، 
ناگاه دیدگاه روشنی در مقابلت آشکار می شود و نوری از امید در دلت 
جرقه می زند. وقتی اوضاع روبه راه می شــود و تو چیزی برای شــکر 
کردن داری، خدا تو را بخشــیده اســت. وقتی که اتفاقات شیرین و 

دلچسبی رخ  می دهدخدا به تو لبخند زده است .

کاریکاتور
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پیشنهاد سردبیر: 
 بازنشستگی در 4۰ سالگی!

فضای مجازی 

 مرتضــی پورعلی گنجی، ملی پــوش کشــورمان در کنار مربی 
سابقش به عزاداری پرداخت.

عزاداری لژیونر ایرانی 
در کنار مربی سابق

محمدی با اشاره به شــرایط تیم ملی در آستانه جام جهانی 
کلمبیا، گفت: ما آخرین تیمی بودیم که به کلمبیا رسیدیم 
و همین باعث شد تا دیرتر به شرایط آب و هوایی آنجا عادت 
کنیم. در بازی با اســپانیا بدن های بازیکنان سرحال نشده 
بود و کمی مشــکل داشــتیم. در واقع این بازی یک دیدار 
تدارکاتی برای ما محسوب می شــد. می توانم بگویم بعد از 
سه بازی اول، تازه تیم ملی  شکل گرفت. تمام کارشناسان 
اعتقاد داشتند این تیم می تواند جز چهار تیم اول دنیا شود 
و شاید اگر در مرحله بعد با اســپانیا بازی می کردیم خیلی 

شرایط متفاوتی ایجاد می شد.
 این گلر ملی پوش اصفهانی معتقد اســت امسال تیم ملی 
خوبی هم به لحــاظ اخالقی و هم فنی داشــتیم که بدون 
حاشــیه کار کردند و باعث خوشــحالی مردم ایران شدند. 
این دروازه بان که اولین بازیش در جام جهانی کلمبیا برابر 
آذربایجان بود با اشاره به شــرایطش در این دیدار، گفت: در 
این دیدار چون تنها بودم استرس اخراج شدن و مصدومیت 
را داشتم. از طرفی اگر این بازی را واگذار می کردیم، حذف 
می شــدیم و به نظرم با ایــن همه اســترس عملکرد بدی 
نداشــتم.محمدی با تایید اینکه انتظار داشته بیشتر بازی 
کند، گفت: ناظم الشــریعه را دوســت دارم. به هرحال نظر 
مربی این بود و من نیــز احترام می گذارم بــرای من اصل 
نتیجه گیری تیم ملی بود، اما از این به بعد تالشــم را بیشتر 
می کنم و برنامه ریزی می کنم برای جام ملت های آســیا و 

جام جهانی 2020 تا بتوانم به تیم ملی کمک کنم.
همیشه تیمی فکر می کنم نه شخصی

وی با بیــان اینکــه همیشــه در اوج صداقــت کار کردم، 
خاطرنشان کرد: همیشــه تیمی فکر می کنم نه شخصی، 
خدارا شــکر می کنم که تیم ملی نتیجــه گرفت. صمیمی 
عملکرد خوبی داشت و اگر من هم درون دروازه می ایستادم 
تمام تالشم را برای تیم ملی می کردم. البته در آینده تالشم 

را بیشتر می کنم تا بتوانم بهتر شوم.
محمدی ادامه داد:  من و صمیمی هیچ مشکلی با هم نداریم 
و هر کدام به نحوی بــه تیم ملی کمک کرده ایم. عاشــق 

فوتسال هستم واگر یک روز تمرین نکنم دیوانه می شوم.
پاداش ها در شأن تیم ملی فوتسال نبود

 وی در خصوص پاداش های تیم ملی نیز گفت: فکر می کنم 

االن همه مردم قضیه پاداش ها را مــی دانند،این پاداش ها 
واقعا در شأن تیم ملی فوتســال نبود. خدا را شکربچه های 
تیم ملی از نظر مالی مشکلی ندارند،  اما چیزی که رخ داد  به 
شخصیتمان بر خورد. در این تیم ملی بازیکنان با غیرت بازی 
می کنند. در کلمبیا مشــکالتی مانند لباس هم داشتیم که 
البته این مسائل روی تیم تاثیر نگذاشت، اما همین چیزهای 

کوچک به تیم ملی شخصیت می دهد.
خدا می خواست به تیم ملی عزت بدهد

 او بهترین لحظاتش را بازی در برابــر برزیل و پرتغال 
می داند و با اشاره به حال وهوای ملی پوشان برای 

بازی با برزیل، گفت: بازی بــا برزیل عالی بود ما 
20درصد امید داشــتیم و قبل از اینکه به زمین 

برویم کشــاورز گفت 20 درصد امیــد داریم و به 
خاطر همین تمام تالشمان را می کنیم و در نهایت 
هم توانستیم برزیلی که فوق العاده بود را شکست 

دهیم. اگر آنها بازی را به ایران نمی باختند شاید االن 
برزیل قهرمان بود. من اعتقاد دارم خدا می خواست به 

تیم ملی عزت بدهد.
قلبم می ریخت زمانی که...

وی ادامه داد: بازی با پرتغال هم از بهترین لحظات بود. اگر در 
این مسابقات چهارم می شدیم ارزشی نداشت زیرا اصل روی 
سکو رفتن بود خدارا شــکر می کنم که توانستم به تیم ملی 
کمک کنم و در آن استرس وقتی ناظم الشریعه به من گفت 
»برو توی گل« می دانستم که می توانم پنالتی ها را بگیرم و 
به لطف خدا شرمنده مردم نشدم. در آن لحظه وقتی توپ ها 
را می گرفتم فقــط داد می زدم. من خــودم درون دروازه 
استرسی نداشــتم، اما قلبم می ریخت زمانی که نوبت به 
پنالتی بازیکنان ما می شــد. نمی توانســتم پنالتی زدن 
بچه ها را ببینیم. محمدی با بیان اینکه فکر می کنم نصف 
بیشــتر مردم ایران  بازی تیم ملی برابر پرتغال را دیده اند 
افزود: خراب شدن پنالتی های ما شور و هیجان را باالتر برد 
خیلی از مردم که مارا می دیدند می گفتند ما پای تلویزیون 

سکته کردیم.
فوتسال زیر سایه فوتبال است

محمدی با بیان اینکه فوتسال زیر سایه فوتبال مانده است، 
افزود: اگر فوتسال مســتقل شــود مانند والیبال اسپانسر 

برایش پیدا می شــود به ویژه االن که فوتسال نتیجه ای به 
این خوبی گرفته است. طبق آمار  16 میلیون فوتسالیست 
ثبت شــده در ایران داریم که واقعا رقم عجیبی است به نظر 
من اگر یکسری کارها را به فوتســالی ها بسپرند با کمک و 
مشورت مسئوالن فدراســیون فوتبال می شــود کارهای 
زیادی برای این همه فوتسالیست کرد و شاهد پیشرفت های 
زیادی در فوتســال بود. وی در خصوص لیگ برتر نیز گفت: 
بازی های لیگ برتر فشرده شده است، اما با این حال تالش 
می کنیم تا به قهرمانی برسیم. گیتی پسند تیم بزرگی است 
و لیاقت قهرمانی دارد و امیدوارم امســال به حقمان برسیم 
البته کارمان در این لیگ ســخت است زیرا 
این لیگ جــزو 4-5 لیگ برتر 

دنیاست.
داد:  ادامــه  محمــدی 
بــا ســومی  مطمئنــا 
ایران در جــام جهانی و 
حضور پرتعــداد گیتی 
پسندی ها در تیم ملی، 
مردم اصفهان ما را بیشتر 

حمایت می کنند.

گلر اصفهانی تیم ملی فوتسال:

خدا به تیم ملی عزت داد

در حاشیه

حتما در جریان هستید که بازی برگشت ایران و ازبکستان 
قرار است غروب سه شنبه 23 خرداد 96 در ورزشگاه آزادی 
برگزار شــود؛ تاریخی که با 18رمضان یعنی شــب ضربت 
خوردن امــام اول شــیعیان و البته یکی از شــب های قدر 
مصادف شده است. در همین راســتا فدراسیون فوتبال که 
اصال تجربه خوبی در زمینه فشــارهای مربوط به برگزاری 
بازی با کره جنوبی در روز تاســوعا نداشــت، از همین حاال 
نامه ای به فیفا فرســتاده تا شــاید بتواند تاریخ مســابقه با 
ازبکستان را تغییر بدهد. بدیهی است که امکان جا به جایی 
گسترده تاریخ بازی وجود ندارد و اگر هم فیفا با درخواست 
ایران موافقت کند، تغییر احتمالی بازی نهایتا 24 ســاعته 
خواهد بود؛ اما نکته بسیار مهمی که در این میان وجود دارد 
و مغفول مانده آن است که هنوز روز اول ماه رمضان مشخص 
نیست و ممکن است آنچه االن در تقویم سال آینده به چشم 
می خورد، دقیق نباشــد و با 24 ســاعت تغییر همراه شود.

حاال بیایید فرض کنیم فیفا بازی را یــک روز عقب بیندازد 
و بعد روز اول ماه رمضان هم 24 ســاعت از چیزی که االن 
پیش بینی می شود دیرتر باشــد. به این ترتیب ممکن است 
بازی به خودی خود در شــب قدر نباشد؛ بنابراین الزم است 

هر درخواست تغییری، سنجیده و دقیق باشد.

دیروز هفته هشــتم لیگ برتر در شــرایطی ادامه یافت که  
مسابقه ذوب آهن و ســپاهان در ورزشگاه فوالدشهر یکی از 
دیدارهای حساس این هفته به شــمار می رفت؛ مسابقه ای 
که البته طبق معمول از شبکه ســه پخش نشد. در این بین 
اینستاگرام باشــگاه ذوب آهن با انتشار پستی نسبت به این 
مســئله اعتراض کرده و با در نظر داشــتن اینکه تیم های 
اصفهانی سهم عمده ای در جام های توزیع شده در فوتبال 
ایران در دو دهه گذشته داشته اند از صداوسیما درخواست 

کرد این بازی را از شبکه های سراسری پخش کند.

دیدار ســیاه جامگان و اســتقالل روز گذشــته برگزارشد. 
ســیدمهدی رحمتی از تیم اســتقالل اولیــن بازیکن این 
تیم بود کــه برای گرم کــردن وارد زمین شــد.او بالفاصله 
به سمت طرفداران اســتقالل رفت و مورد تشویق آنها قرار 
گرفت اما طرفداران ســیاه جامگان علیه وی شعار داده و با 
 سر دادن نام ایمون زاید نســبت به دروازه بان تیم استقالل

 موضع گرفتند!

گاف فاجعه آمیز فوتبال ایران 
در درخواست از فیفا

 اعتراض ذوب آهن
 به صداوسیما

شعار علیه سیدمهدی رحمتی

  قرارداد جدید، بازیکن آلمانی رئال مادرید را متمایز کرد.
تونی کروس، هافبک رئال مادرید پس از امضــای قرارداد جدید 
با این باشــگاه به پردرآمدترین فوتبالیســت آلمانی دنیا تبدیل 
شد.طبق قرارداد جدید، کروس تا سال 2022 فصلی  20 میلیون 

یورو دریافت می کند.
توماس مولر ، باستین شواین اشتایگر و ایلکای گوندوگان در رده 
بعدی پردرآمدترین فوتبالیســت های آلمانی قرار دارند. بازیکن 
آلمانی تا پایــان قراردادبا کهکشــانی ها 120 میلیــون یورو به 

دارایی  اش اضافه می کند.

 فدراســیون بوکس پس از ناکامی در کسب ســهمیه المپیک )به جز 
روزبهانی( و حذف زودهنگام از رقابت های ریــو تصمیم گرفت تا تیم 
ملی را از دســت مربیان ایرانی بگیرد و مجددا بــه گزینه های خارجی 

اعتماد کند.
در همین خصوص مذاکراتی با مربیانی از کوبا و اوکراین انجام شــد که 
در پایان توافق اولیه ای با دو مربی کوبایی برای هدایت تیم ملی بوکس 
صورت گرفت. توافقی که عمال مربیان پر تعداد و البته مدعی داخلی را 
به گوشــه رینگ برد. در حالی که تیم ملی بوکس روزی در اختیار اکبر 
احدی بود و در بازی های آســیایی اینچئون هم بــه دو نقره و یک برنز 
رسید این مربی 40 ســاله حاال در ســطح ملی فعالیتی ندارد. علیرضا 
استکی نیز که  سابقه سرمربیگری تیم پشتوانه ها و تیم ملی بزرگساالن 
را در چندین دوره داشت حاال به مربیگری شــخصی خود می پردازد. 
به همه اینها نهرودی، کریمــی و انصاری به عالوه همایون امیری،اصغر 
اشــرفی و ... را هم اضافه کنیــد. غالمرضا نهرودی ســرمربی تیم ملی 
بوکس در المپیک لندن که یکی از فنی ترین چهره های این رشته نیز 
محسوب می شود در پاسخ به ســوال خبرنگار مهر که آیا شما با خارج 
شدن مربیان داخلی از گود راضی هســتید گفت: فکر نمی کنم مربی 
خارج از گود رفته باشــد. چند نفر از مربیان داخلی ما هســتند که در 
حد بهترین مربیان خارجی دانش فنی دارند؛ اما شــاید همه این را باور 
داشته باشند که مرغ همسایه غاز اســت. هیچگاه به مربیان داخلی ما 
آن طور که باید بها داده نشده است در حالی که بسیاری از آنها امتحان 
خود را هم به خوبی پس داده اند. نهرودی ادامه داد: ما با همین مربیان 
داخلی نایب قهرمان آســیا شدیم. البته طبیعی اســت که وقتی مربی 
خارجی می آید امکانات بیشتری در اختیار آنها قرار داده شود.امیدوارم 
که از این مربیان برای آموزش به مربیان رده ســنی پایه استفاده شود 
چرا که تیم ملی بزرگساالن دیگر شــکل گرفته است و نمی شود تغییر 

زیادی در آنها داشت.
 تا چند روز دیگــر دو مربی کوبایی به ایران می آینــد تا توافق نهایی را 
انجام دهند و کارشان را در تیم ملی آغاز کنند. مسابقات قهرمانی آسیا 
و بازی های آسیایی 2018 نخســتین برنامه این دو مربی است. حال 
باید دید فدراســیون بوکس برنامه ای برای همکاری مربیان داخلی با 
این دو گزینه خارجی دارد و یا پرونده مربیان کم ســن و ســال ایرانی 

خیلی زود در فدراسیون بوکس بسته شده است.

رییس فیفا به ســرمربی تیم ملی آلمــان که بــا افزایش تعداد 
تیم های شرکت کننده در جام جهانی فوتبال مخالفت کرده بود، 

پاسخ داد.
جیانی اینفانتینو به یواخیم لو توصیه کــرد که به جای مخالفت 
با افزایش تعداد تیم های شــرکت کننده در جام جهانی به توسعه 

فیفا کمک کند.
پس از مطرح شدن پیشــنهاد اولیه اینفانتینو برای افزایش تعداد 
تیم  های جام جهانی از 32 به 40 یا 48 تیــم، لو ادعا کرد که این 

طرح باعث افت کیفیت این تورنمنت می شود.
اینتفانتینو در پاســخ به ادعای لو اظهار داشــت: بــرای قهرمان 
جهان، ابراز عقیده درباره جام جهانی آســان است. من به لو چه 
چیزی می توانــم بگویم؟ او بایــد از احیای فوتبال و توســعه آن 
اســتقبال کند. باالخره تمام تیم های فوتبال دنیــا مانند آلمان 
این فرصت را ندارند که در تمامی ادوار جام جهانی حضور داشته 

باشند.
شــورای فیفا در حال بررسی طرح ارائه شــده از سوی اینفانتینو 
برای افزایش تیم های شرکت کننده در جام جهانی است، طرحی 
که در صورت تصویب از ســال 2026 اجرایی خواهد شد. شورای 
فیفا قرار اســت در تاریخ دهم ژانویه سال 2017 در این خصوص 

تصمیم گیری کند.

کروس، پردرآمدترین آلمانی فوتبال جهان

مربیان بوکس ایرانی به خارج گود رفتند؛

 بازنشستگی در 4۰ سالگی!

پاسخ اینفانتینو به انتقاد یواخیم لو 

دوری هادی عقیلی از فوتبال هشت ماهه شــده و این مدافع 35 
ساله همچنان آینده ای مبهم دارد. آخرین خبر درباره وضعیت او و 

سپاهان که به حدود 10 روز پیش برمی گردد حاکی از شکایت این 
بازیکن از باشــگاه اصفهانی به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال 
است. بعد از این اتفاق البته یک فعل و انفعال مهم دیگر نیز افتاده 
است که مستقیما ربطی به پرونده عقیلی و ســپاهان ندارد و آن 
جایگزین شدن محســن طاهری به جای اصغر باقریان بر صندلی 
مدیرعاملی باشگاه اصفهانی است. مروری بر آرشیو مصاحبه های 
چند ماه اخیر عقیلی نشــان می دهد که از بین مدیران ســپاهان 
او با مدیرعامل جدید باشــگاه بهترین تعامل را داشته است.البته 
شاید در این باره نتوان خیلی هم خوش بین بود زیرا علت الینحل 
ماندن مشکل عقیلی فقط باقریان نبود بلکه برخی مشکالت دیگر 
در به بن بست رسیدن 2 طرف بی تاثیر نبوده است. شاید تنها بتوان 
امیدوار بود که حضــور طاهری بر صندلی مدیرعاملی ســپاهان 

سرانجام بهتری برای این پرونده پیچیده رقم بزند.
تصمیم غیرمنتظره محــرم نویدکیا بــرای خداحافظی از 
فوتبــال در دربی اصفهان با حمایت همه جانبه مســئوالن 

سپاهان از این بازیکن مواجه شده است. طاهری، مدیرعامل 
باشگاه سپاهان در تماس با نویدکیا اعالم آمادگی کرده که 
این بازیکن ارزنده را هرچه سریع تر به کالس های مربیگری 

اعزام کند تا در کادرفنی مشغول به کار شود.
نویدکیا که سال گذشته شــایعاتی درباره سرمربیگری اش 
در سپاهان به گوش می رسد، حاال با خداحافظی از فوتبال 
پروسه مربیگری اش در این باشگاه رسما کلید می خورد. در 
این باره مدیرعامل ســپاهان اعالم کرده اگر ویسی بخواهد، 
نویدکیا به عنوان دستیار به کادرفنی اضافه می شود. با توجه 
به اینکه بعید است ویســی مخالفتی با اضافه شدن نویدکیا 
به کادرفنی داشته باشد، پیش بینی می شود ظرف روزهای 
 آینده جلســه ای در این باره در باشگاه ســپاهان برگزار و
 درباره آینده کاری نویدکیا با این باشگاه تصمیم گیری شود.

 کلید مشکل عقیلی
 در دستان طاهری؟

فوتبال جهان

منهای فوتبال

 مربیگری نویدکیا 
در سپاهان کلید خورد

.
  عضو هیئت مدیره پرســپولیس درباره بحث جدایــی احتمالی علی اکبر 
طاهری از باشگاه پرسپولیس گفت: این موضوع شایعه است. . محمد زادمهر 
با تمجید از عملکرد تیم ملی در بازی با کره جنوبی گفت: تیم ملی بســیار 
خوب بازی کرد و فکر می کنم یکی از بهترین بازی ها بود.  وی در پاســخ 
به این سوال که آیا مدیران پرســپولیس قصد ندارند اختالف بین برانکو و 
کی روش را از بین ببرند گفت: ما هرکاری که الزم باشــد انجام می دهیم 
اما مســلما اختالف از طرف آقای برانکو نیســت. من شــخصیت برانکو را 
می شناسم. او انسانی بســیار آرام اســت. اگر هم قرار باشد اختالفات کنار 

گذاشته شود به نظر من این کار وظیفه آقای پیروانی است.

اختالف با کی روش از سمت برانکو نیستشکایت مجدد گابریل از پرسپولیسنیازی به مدیرعاملی استقالل ندارم 

دارنده مدال برنــز المپیک ریو به دلیل 
مصدومیــت تحت عمــل جراحی قرار 

گرفت.
کیمیــا علیــزاده، عضــو تیــم ملی 
تکواندوی کشــورمان که در بازی های 
المپیک 2016 توانســت به مدال برنز 

ایــن دوره از رقابت ها برســد پیش از 
رقابت های المپیــک از ناحیه مچ پای 
چپ  و  زانو دچار مصدومیت شــد و با 
همیــن درد در المپیک ریــو صاحب 
مدال برنز شد و توانســت به مقام سوم 

المپیک دست یابد.

قاب روز

در حالــی که پیــش از ایــن پرسپولیســی ها با 
مدیربرنامه هافبک برزیلی خود به توافق دســت 
یافته بود، با توجه به عدم رعایت تعهدات با شکایت 
این بازیکن مواجه شده اســت. فرناندو گابریل که 
یکی از فنــی ترین بازیکنان خارجــی این تیم در 
چند فصل اخیر محســوب می شــود، در حالی از 
این باشگاه جدا شــد که مطالبات خود را دریافت 
نکرده بود. با این حال مسئوالن پرسپولیس متعهد 
شده بودند مطالبات این بازیکن را در 8 قسط به او 

پرداخت کنند که عدم رعایت این مسئله باعث شد 
تا او بار دیگر از این باشگاه شکایت کند. 

مدیرعامل باشگاه اســتقالل گفت: نیازی به مدیرعاملی استقالل و حضور 
در فوتسال نداشته و وقت آن رسیده که دیگران از تجربیاتم استفاده کنند.

سیدرضا افتخاری در واکنش به این سوال که ظاهرا به دلیل دو شغله بودن 
قرار است از کمیته فوتسال برود، خاطرنشــان کرد: کمیته فوتسال شغل 
محسوب نمی شود. شغل به جایی می گویند که استخدام شده و حقوق بگیر 

باشم، اما این شرایط را نداشته و فی سبیل ا... برای فوتسال کار کردم.
وی در ادامه در خصوص اینکه گفته می شــود با رفتن محمود گودرزی از 
وزارت ورزش، مدیران استقالل و پرسپولیس هم رفتنی خواهند بود، گفت: 

من نه توسط وزیر آمدم و نه توسط او خواهم رفت. 

به دلیل مصدومیت؛

دختر برنزی المپیک زیر تیغ جراحان رفت

66
آگهی مزایده عمومی

علی اکبر محمودی- شهردار درچه

شهرداری درچه در نظر دارد بر اساس مصوبه شــماره 95/469/ش مورخ 95/6/29 
شورای اسالمی شهر نســبت به اجاره یک باب اتاق اداری واقع در محل میدان میوه و 
تره بار شهر درچه به شرح زیر اقدام نماید. لذا از متقاضیان درخواست می گردد جهت 
دریافت اسناد مزایده تا روز سه شــنبه مورخ 95/8/11 به امور مالی شهرداری درچه 

مراجعه نمایند.
زمان تحویل اسناد مزایده به دبیرخانه حراست شهرداری: ساعت 13 روز چهارشنبه 

مورخ 1395/8/12
زمان برگزاری مزایده: ساعت 14 روز پنجشــنبه مورخ 95/8/13 در محل ساختمان 

شهرداری می باشد.
1-مبلغ سپرده جهت شرکت در مزایده 2/000/000 ریال می باشد.

ســپهر محمدی،گلر اصفهانی تیم ملی فوتســال 
بازی با پرتغال برایش یکی از قشنگ ترین لحظات 
جام جهانی است، او حاال تنها به فکر جام ملت های 
آســیا و جام جهانی2۰2۰ و تمام تالشش برای بهتر 

شدن اســت. ســپهر محمدی گلر تیم ملی که به 
گفته خودش عاشق فوتسال اســت و اگر یک روز 
تمرین نکند دیوانه می شــود در گفت و گو با ایسنا 

از لحظات خوبی گفته که برایش رقم خورده است.
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پیشنهاد سردبیر: 
بهانه های بانک ملی، راه را برای سوداگران مسکن باز می کند

اخبار

رییس شــورای اســامی شــهر اصفهان در جلســه علنی شورای 
اسامی شــهر اصفهان با اشاره به وضعیت کشــاورزان و حقابه داران 
شــرق اصفهان اظهارکرد: شورای اسامی شــهر اصفهان هیچ گاه از 

پیگیری های مطالبات برحق مردم در این زمینه خسته نخواهد شد.
رضا امینی افزود: متاسفانه همان طور که در رسانه ها مطرح شده بود 
پساب شــهر اصفهان به طور مســتقیم و بدون تصفیه توسط برخی 
کشاورزان به زمین های کشــاورزی هدایت شــده بود که این عمل 

خطری بسیار جدی برای سامت و بهداشت اصفهان است.
رییس شورای اســامی شهر اصفهان گفت: پســاب دارای مسائل و 
مشکات زیســت محیطی بی شــماری است و مســتقیما با مسائل 
بهداشتی و ســامتی مردم در ارتباط است که استفاده از آن نیازمند 
 تصفیه هــا و بازیابی هــای خاصی بــوده و تاکنون ایــن امر محقق 

نشده است.
وی با اشــاره به تصفیه کامل پساب در بســیاری از کشورهای دنیا 
تصریح کرد: بسیاری از کشــورها پس از تصفیه این پساب ها، از آنها 
در مصارف کشاورزی و صنعتی استفاده می کنند و در کشور ما نیز با 
توجه به شرایط اقلیمی و مشکات کم آبی باید به این سمت حرکت 

کرد.
امینی با تاکید بر لزوم استفاده بهتر از پســاب شهری اذعان داشت: 
این کار کمک می کند تا عاوه بر جلوگیری از سوءاســتفاده عده ای 
سودجو که سامتی افراد جامعه هیچ اهمیتی برای آنها ندارد، پساب 
تصفیه شده نیز در اختیار همه کشاورزان قرار بگیرد، نهادهایی که با 
بهداشت و سامت مردم در ارتباط هســتند باید احساس مسئولیت 
بیشتری در این زمینه داشته باشــند چراکه حقوق اجتماعی آن به 

گردن این افراد است.
وی در پاســخ به شایعه اســتفاده از پســاب فاضاب برای کشت در 
اصفهان خاطرنشــان کــرد: رییس انجمــن حمایت از کشــاورزان 
شهرســتان اصفهان با اشــاره به  ضرورت تصفیه پســاب مطابق با 
استانداردهای جهانی گفته است »موضوع استفاده از پساب فاضاب 
شهری برای کشــت محصوالت کشــاورزی در اصفهان مورد تایید 
نیست« که شورای اسامی شهر اصفهان نیز با استناد به همین خبر، 
استفاده از پساب فاضاب شهری را برای کشت محصوالت کشاورزی 

تکذیب می کند.
دولت مسئولیت حل مشکل زاینده رود را به شهرداری 

اصفهان واگذار کند
عباس حاج رســولیها  نیز در  این جلســه اظهارکــرد: از 200 هزار 
میلیارد تومان بودجه جاری کشــور، 20 هزار میلیارد تومان بودجه 
عمرانی اســت که بســیاری از دســتگاه ها هنوز بودجه ای دریافت 
نکرده اند و این موضوع مشــکات زیادی را برای بســیاری از مسائل 
عمرانی کان شهرها به وجود می آورد، تقریبا در همه جلسات علنی 
شورای اســامی شــهر اصفهان در خصوص مشــکات زاینده رود 
صحبت می شود اما متاســفانه تاکنون هیچ تاثیری نداشته و در این 

میان عاوه بر دلخوری مردم، وقت نیز تلف می شود.
عباس حاج رسولیها افزود: با توجه به مسکوت ماندن پیگیری معضل 
زاینده رود باید به بحث مطرح شده در 18 سال گذشته بازگردیم که 
در این راستا الزم است نمایندگان مجلس شورای اسامی در تدوین 
برنامه ششم توســعه، ماده 136 قانون برنامه ســوم و چهارم توسعه 
را احیا کنند تا دســت مدیریت شــهری در حل مشکات زاینده رود 
باز شود و این مسئولیت به شــهرداری اصفهان واگذار شود تا هرچه 

سریع تر معضل زاینده رود برطرف شود.
عضو شورای اسامی شــهر اصفهان گفت: پیشنهاد می شود نشستی 
مشــترک میان اعضای شورای اسامی شــهر اصفهان با نمایندگان 
مردم اصفهــان در مجلس برگزار شــود تا ما نیز همچون شــورای 
اسامی شــهر تهران بتوانیم صحبت های خود را به مجلس شورای 

اسامی منتقل کنیم.
طبق ماده 136 قانون برنامه سوم توســعه و ماده 137 قانون برنامه 
چهارم توســعه کشــور به دولت اجازه داده شده اســت تا بر اساس 
پیشنهاد مشترک وزارت کشور و ســازمان امور اداری و استخدامی 
کشور، آن دســته از تصدی های مربوط به دســتگاه های اجرایی در 
زمینه مدیریت شهری با هدف تحقق مدیریت واحد شهری و کاهش 
آســیب های اقتصادی و اجتماعی را همراه با منابــع تامین اعتبار به 

شهرداری ها و دهیاری ها واگذار کند.

رییس شورای شهر اصفهان:

پساب فاضالب شهری وارد زمین های 
کشاورزی نشده است

رییس حــوزه علمیه اصفهان گفــت: خدمتگزاران به 
مردم در دنیا و آخرت زیر چتر عنایت خداوند قرار می 
گیرند. آیت ا... حسین مظاهری در جمع طاب شرکت 
کننده در درس » اخاق « خود افزود: انسان در زندگی 
روزانه خود نباید فقط محو زندگی شخصی باشد بلکه 
باید خدمت به مردم و تامین نیازهای عمومی جامعه را 

نیز مورد توجه قرار دهد.
وی با اشــاره به اینکه اقامــه نماز و انجــام واجبات از 
مصادیق معاشقه با خداوند و نزدیک شدن به پروردگار 
است، تصریح کرد: خدمت به مردم نیز زمینه معاشقه 
 و تقویت ارتباط با خداوند اســت. آیــت ا... مظاهری 
 اضافه کــرد: حضرت علــی )ع( در دوران 25 ســال 
خانه نشینی نیز لحظه ای از خدمت به مردم غافل نشد 

و این فرصت را در خدمت به مردم گذراند .
رییــس حــوزه علمیــه اصفهان بیــان کــرد: همه 
معصومین)ع( در هــر زمان و هر مــکان ، خدمت به 
مردم را ســرلوحه کار خود قــرار می دادنــد و امروز 
تشــیع، خدمت به مردم را فرصتی برای بهره گیری از 
الطاف الهی در دنیا و آخرت می داند زیرا معتقد است 
که خدمت بــه مردم فرصتی برای تقویت دوســتی با 

پروردگار است.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اصفهان گفت: کامیون حامل سوخت گازوییل 

ساعتی پیش در بزرگراه جنوب اصفهان واژگون شد.
محمد شریعتی در خصوص حادثه واژگونی یک دستگاه 
کامیــون حامل ســوخت در بزرگراه جنــوب اصفهان و 
روبروی مرکــز خرید سیتی ســنتر اظهار داشــت: این 
 حادثه رأس ساعت 11:20 دقیقه صبح دیروز به ماموران

 آتش نشانی اصفهان گزارش شد.
وی با بیــان اینکه بــرای انجام عملیات امــدادی به این 
 حادثــه نیروهــای امــدادی از ایســتگاه های 12 و 13 
 آتش نشــانی اصفهان به محــل حادثه اعزام شــده اند، 
تصریح کرد: از آنجایی که ســوخت حمل شــده توسط 
این دســتگاه خودرو گازوییل بود، خســارات زیادی را 
بر جای نگذاشــته اســت. مدیر روابط عمومی سازمان 
آتش نشــانی شــهرداری اصفهان با بیان اینکه به دنبال 
واژگونی این کامیون حامل ســوخت و نشت این سوخت 
بر روی آسفالت ،جاده لغزنده شد افزود: از این رو نیروهای 
امدادی آتش نشانی با مسدود کردن جاده و انجام عملیات 
مناسب ســازی جاده از تصادفات و خطــرات بعدی این 
حادثه جلوگیری کردند. وی ادامه داد: خوشبختانه راننده 

این کامیون حامل سوخت نیز سالم است .

خدمتگزاران به مردم زیر چتر 
عنایت خداوند قرار می گیرند

واژگونی کامیون حامل سوخت 
گازوییل در اصفهان

حادثهخبرحوزه علمیه

نقش موثر پست در تحقق 
دولت الکترونیک

استفاده از حمل و نقل عمومی 
به نفع شهروندان است 

اســتاندار اصفهان در دیدار  با مدیران پست استان با 
وی، اظهار داشــت: با توجه به اینکه دولت و مجلس 
تصمیم گرفتند که پســت، دولتی بماند، بســتری 
فراهم شــد که این بخش قدم های بلندی بردارد که 

نقطه عطفی برای فعالیت های این اداره کل است.
رســول زرگرپور افــزود: در کنار تمامــی اقدامات و 
فعالیت های پســت از منظر حکومتی چند خدمت 
این اداره کل از جملــه اجرای دولــت الکترونیک و 
تکمیل طرح »جی نف« برای دولــت از اهمیت ویژه 
ای برخوردار است. وی با بیان اینکه ریاست جمهوری 
تاکید زیــادی بر اســتقرار دولــت الکترونیک دارد، 
تصریح کرد: یکی از ارکان استقرار دولت الکترونیک 
اقدامات پســت اســت.  وی افزود: از جمله خدمات 
مهمی که پست می تواند در تحقق دولت الکترونیک 
 GNAF انجام دهد به نتیجه رساندن هرچه سریع تر
است. اســتاندار اصفهان یادآور شــد: ارائه خدمات 
الکترونیکی و اجرای کامل طرح جــی نف می تواند 
در خدمت رســانی صحیح به مردم، کاهش ترافیک 
 و آلودگــی هوا، جلوگیــری از اتاف وقــت، کاهش 
هزینه هــا، افزایش بهــره وری و باال رفتن ســطح 

رضایتمندی مردم موثر باشد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان گفت: 
اگر شــهروندان برای رفت و آمدهــای روزمره خود از 
وسایل حمل ونقل عمومی و پاک اســتفاده کنند، با 
کاهش آلودگی هوا و ترافیک به نفع خود و شهرشــان 
گام برداشته اند. علیرضا صلواتی اظهارکرد: در برنامه 
اصفهان 1400 سیاستی که برای حمل و نقل اصفهان 
پیش بینی شده این است که بتوانیم به سمت کاهش 
استفاده از خودروهای شــخصی و توسعه حمل و نقل 
پاک و عمومی حرکت کنیم. وی افزود: شــهر اصفهان 
دارای 3 ناحیه ترافیکی از جمله ناحیه مرکزی شــهر، 
حلقه دوم ترافیکی و رینگ ســوم ترافیکی و محدوده 
خارج از آن اســت. صلواتی ادامه داد: سیاستی که این 
معاونت در محدوده مرکزی شــهر دنبال می کند  این 
است که به نوعی سفرهای شهری را به حداقل رسانده 
و پیاده رو ها را توسعه دهد، همچنین برای آرام سازی 
 ترافیــک، اولویت با حمــل و نقل پاک، پیــاده روی، 
دوچرخــه ســواری و ایجــاد محدودیــت هــای 
ترافیکی)طــرح زوج و فرد نمودن خیابان ها( اســت. 
وی  خاطر نشان کرد در حلقه سوم ترافیکی و محدوده 
خارج از آن نیز روانســازی ترافیک را در دســتور کار 

داریم .

مدیرکمیسیون های ماده 100شهرداری اصفهان خبرداد:شهرداری

سیر نزولی تخلفات ساختمانی 
در 5 ماهه اول سال

مدیرکمیسیون های ماده 100شــهرداری اصفهان از سیر نزولی 
تخلفات ساختمانی در 5 ماهه اول سال جاری خبرداد.

غامعلی فیض الهی اظهــار کرد: در 5 ماهه اول ســال جاری 4 
هزار و 84 پرونده تخلف ســاختمانی به کمیســیون ماده 100 

ارسال شده است.
وی با اشاره به ســیر نزولی تخلفات ساختمانی در 5 ماهه امسال 
افزود: در 5 ماهه اول امســال 64/1 درصــد رأی جریمه، 13/3 
درصد رأی تخریب، 5/6 درصد رأی تخریب در زمان بازســازی، 

5/8 درصد رأی تبدیل و 4 درصد رأی برائت صادر شده است.
مدیرکمیسیون های ماده 100شــهرداری اصفهان تصریح کرد: 
بیشترین تخلفات ســاختمانی در این بازه زمانی توسعه و اضافه 
ساخت، کسری پارکینگ، احداث بالکن، تبدیل کاربری، احداث 

بنای بدون پروانه، عقب نشینی و اضافه ارتفاع بوده است.
فیض الهی خاطرنشان کرد: در کمیســیون های ماده 100 پس 
از اینکه آرا صادر و در سیســتم کمیسیون های ماده 100 اسکن 
شــد، همزمان قابل رؤیت برای منطقه می باشد، از سویی مالک 
یا ذی نفع هم توســط پیام کوتاه از طریق تلفن همراه می تواند از 
مفاد رأی اطاع پیدا کند.  وی اظهارکرد: شهروندان باید در زمان 
تشکیل پرونده شماره تلفن همراه خود را یادداشت کنند تا رأی 

صادره برای آنها از طریق پیامک ارسال شود.
مدیر کمیســیون هــای ماده 100 شــهرداری اصفهــان نیز از 
شهروندان خواست تا شــخصا پیگیر پرونده خود در کمیسیون 

باشند و اجازه دخالت واسطه را ندهند.

مدیر روابط عمومی مرکز بهداشت محیط اســتان اصفهان از راه اندازی برنامه 
تحول نظام ســامت در آبان ماه خبر داد و گفت: مر کز بهداشت استان اصفهان 
 در تمام مناطق شــهری برنامه تحول نظام ســامت را در کان شــهر اصفهان 

راه اندازی می کند.
 جعفرایل بگ خاطر نشــان کرد: 117 پایگاه ســامت در ســطح اصفهان به 
گونه ای افتتاح و چیدمان شده اند که تمام مردم شهر اصفهان در نزدیکی منازل 
خود به خدمات ارائه شده در پایگاه های ســامت دسترسی داشته باشند و در 
صورت نیاز به مراقبت های درمانی، 57 مرکز سامت نیز خدمات سطح دو را به 
مراجعان ارائه خواهند داد. وی تصریح کــرد: در این طرح برای تک تک اعضای 
خانواده ها پرونده سامت الکترونیک تشکیل شــده و سامتی آنها با مراقبت و 

غربالگری بیماری های غیرواگیر  مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مدیر روابط عمومی شهرداری اصفهان گفت: شهرداری از تمام ظرفیت های 
تبلیغاتی و رسانه ای خود برای اطاع رسانی نخستین سرشماری اینترنتی 
نفوس و مسکن اســتفاده کرده اســت. هادی نباتی نژاد با بیان اینکه بیش 
 از 300 ســازه تبلیغاتی در شــهر بــرای تبلیغات این موضــوع اختصاص

 یافته اســت، افزود: این تبلیغات محیطی در 60 داربست و تک پایه و 250 
سازه لمپوست در مناطق 15گانه شهر انجام شده است.

مدیر روابط عمومی شهرداری اصفهان در ادامه با اشاره به اقدامات رسانه ای 
شــهرداری برای دعوت مردم به این سرشماری بیان کرد: طی این مدت هر 
روز در برنامه  زنده تلویزیونی »اینجا اصفهــان« و همچنین برنامه رادیویی 
»صدای شهر« از شــهروندان اصفهانی درخواست شد تا در این سرشماری 

شرکت کنند.     

استفاده حداکثری از ظرفیت رسانه ای شهرداری برای سرشماری 117 پایگاه سالمت در اصفهان  افتتاح می شود

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با انتقاد شدید از بانک 
ملی به خاطر تحویل ندادن ساختمان قدیمی کارخانه ریسباف 
به این اداره کل گفت: این بهانه ها راه را برای سوداگران زمین و 

مسکن باز می کند.
حجت اله غامی اضافه کرد: با وجود برطرف شدن تمام موانع 
نقل و انتقال این ملک به اداره کل راه و شهرســازی اســتان 
اصفهان، بانک ملی تحویل کارخانه ریســباف به این اداره کل 

را به تاخیر انداخته است.
وی با اشاره به اینکه براساس تفاهم نامه انجام شده بین وزارت 
راه و شهرســازی و بانک ملی ایران مبنی بــر تحویل کارخانه 
ریســباف به این وزارتخانه بــرای ایجاد موزه بزرگ اســتان 
اصفهان ، افزود: مقرر شــد که براســاس نظریه کارشناســان 
رسمی دادگســتری معادل 15 درصد ارزش ریالی به صورت 
نقدی و مابقی از زمیــن ها و اماک مرغوب ایــن اداره کل به 
بانک ملی پرداخت شود و بانک یاد شده نسبت به تحویل آن به 

وزارت راه و شهرسازی اقدام کند.
 غامی خاطرنشــان کرد: در راســتای تامین زمیــن، یکی از

 بــا ارزش ترین زمیــن های ایــن اداره کل واقــع در خیابان 
فرایبورگ به بانک ملی پیشــنهاد شــد و مورد قبول طرفین 
قرار گرفت و تمامی موانع نقل و انتقال نیز با حضور اســتاندار 

اصفهان برطرف شد.
وی با اشاره به طفره رفتن بانک ملی ایران از تحویل این مکان 
تاریخی به وزارت راه و شهرسازی گفت: متاسفانه بانک ملی با 
برگزاری جلسات تکراری و بی ثمر و با درخواست های جدید به 

بهانه های مختلف از تحویل کارخانه ریسباف به اداره کل راه و 
شهرسازی استان برای ایجاد فضای شهری مناسب و تاسیس 
موزه بزرگ اصفهان طفره رفته است و ناخواســته راه را برای 

سوداگران بخش زمین و مسکن باز می کند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان تصریح کرد: بانک ملی 
چه بســا با این اقدام، تخریب این بنای تاریخــی باقی مانده از 

عصر معماری صنعتی را رقم خواهد زد.
این مقام مسئول با اشاره به مورد مشــابه در این زمینه گفت: 
زمانی مقرر بود ســاختمان بانک ملی واقع در خیابان ســپه 
اصفهان نیز به مــوزه تبدیل شــود که پس از فراهم شــدن 
مقدمات الزم و خرید مکان مناسب برای جابه جایی این بانک 
از خیابان سپه متاسفانه سال هاست در این زمینه اقدامی انجام 

نشده است. 
غامی اظهارکرد: ثبت کارخانه ریســباف اصفهان در لیست 
 آثار ملی، مانع بزرگی بر ســر راه ســوداگران زمین است که 

خیال های خامی را در سر می پرورانند. 
وی افزود: امید است که بانک ملی نیز به این اقدام دامن نزند و با 
دست برداشتن از بهانه جویی، فرصت را برای خدمتی شایسته 
و در شأن شــهر اصفهان غنیمت بشــمارد و در این مسیر گام 

بردارد.
 الزم به ذکر اســت کارخانه ریســباف اصفهان یکی از بناهای 
شاخص تاریخی این شهر و دارای شماره ثبت ملی است و عاوه 
بر این در بعد تاریخ صنعت به ویژه صنعت نســاجی نیز این بنا 

سابقه زیادی دارد.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب اســتان اصفهان، میزان 
کنونی آب ذخیره شده ســد زاینده رود را 169 میلیون متر 

مکعب اعام کرد.
هاشــم امینی که در جلســه ای بــا حضور بازنشســتگان 
 این شــرکت ســخن می گفت، افــزود: ظرفیت کلی ســد 
زاینده رود حدود یــک میلیارد و 400 میلیــون مترمکعب 
اســت و این کاهش چشــمگیر، آبرســانی پایدار به اقصی 
 نقاط استان را دچار مشــکل می کند. وی ادامه داد: به دلیل 
خشکسالی های گسترده در استان، ظرفیت آبدهی چاه های 

آب شرب نیز به شدت کاهش یافته است.
بر اساس اعام قبلی، میزان آب سد زاینده رود در شهریورماه 

امسال به حدود 200 میلیون متر مکعب رسیده بود.
بررســی گزارش های وضعیت آب و خشکســالی بیانگر این 
اســت که اســتان اصفهان بدترین روزهای خشکســالی در 

مقایسه با میانگین 40 سال اخیر را تجربه می کند.
این استان پس از استان های یزد، خراسان جنوبی و سیستان 
و بلوچستان یکی از اســتان هایی اســت که در سال جاری 
زراعی با پدیده خشکسالی دست  وپنجه نرم می کند.   شدت 
این پدیده در مرکز، شــرق و جنوب شــرقی اصفهان بیشتر 
از دیگر نقاط این اســتان اســت، به گونه ای که 64 درصد از 
مســاحت اســتان دچار خشکســالی و 22/5 درصد گرفتار 

خشکسالی شدید و بسیار شدید است. 
امســال میزان بارندگی ها در شــهرهای این استان از جمله 
نایین 80 درصد، اصفهــان 55 درصد و در سرشــاخه های 

زاینده رود 20 درصد کاهش یافته اســت؛ براساس آمارهای 
اعام شده به طور کلی بارش ها در اســتان اصفهان در سال 
آبی جاری نســبت به میزان بلندمدت)40 ساله ( 33 درصد 

کاهش یافته است. 
کشاورزان حاشــیه زاینده رود به ویژه در مناطق پایین دست 
و شرق اصفهان با مشکات جدی تری روبرو هستند و تاالب 
گاوخونی که همواره موهبتی برای ساکنان و کانون کشت و 
کار و درآمد این منطقه بوده اکنون خشک و به کانون بالقوه 

ریزگردها و آالینده های زیست محیطی تبدیل شده است. 
زاینده رود بــه عنوان تنهــا منبع تامین کننــده آب تاالب 
گاوخونی ، آب مورد نیاز کشــاورزان این منطقه را نیز تامین 
 می کرده اســت اما اکنون بــه یک رودخانــه فصلی تبدیل 
شــده اســت.  بدون شــک عوامل متعددی مانند مصارف 
صنعتی، افزایش جمعیت شهرها، سوء مدیریت و بی تدبیری 
و البته کاهش نزوالت آســمانی ســبب کم آبی و خشــکی 

تدریجی این رود بزرگ در فات مرکزی ایران شده است. 
زاینده رود مهم ترین رودخانه در مرکــز فات مرکزی ایران 
به طول حدود 350 کیلومتر از ســراب در زاگرس مرکزی تا 

پایاب در گاوخونی است. 
حوضه زاینــده رود از دو اســتان اصفهــان و چهارمحال و 
بختیاری تشکیل شده که 93 درصد از مساحت و 98 درصد 
از جمعیت تحت پوشــش این حوضه در اســتان اصفهان و 
هفت درصد از مســاحت و 2 درصد از جمعیت تحت پوشش 

آن در استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد. 

انتقاد مدیرکل راه و شهرسازی استان ازتحویل ندادن کارخانه ریسباف:

بهانه های بانک ملی، راه را برای 
سوداگران مسکن باز می کند

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان:

ذخیره آب سد زاینده رود
 به 169 میلیون مترمکعب رسید

 بررسی 
گزارش های 
وضعیت آب و 
خشکسالی بیانگر 
این است که 
استان اصفهان 
بدترین روزهای 
خشکسالی در 
مقایسه با میانگین 
40 سال اخیر را 
تجربه می کند

بانک ملی چه بسا با 
این اقدام 
تخریب این بنای 
تاریخی باقی مانده 
از عصر 
معماری صنعتی 
را رقم 
خواهد زد
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

مواد الزم :
 بادام ٢٥٠ گرم،پــودر قند يا پودر 
شــكر ١٢٠ گرم،گالب ٤ قاشــق  
سوپ خوری،خالل پسته و خالل 
بادام مقداری بــرای تزيين، رنگ 

مجاز خوراكى
طرز تهيه:

ابتــدا بادام هــا را بــا آب جوش 
بخيســانيد و چند دقيقــه مهلت 

دهيد تا پوست آنها جدا شود.
وقتى پوســت همه بادام هارا جدا كرديد به همراه مقداری پودر قند داخل دســتگاه 

غذاساز بريزيد تا خوب له و خردشود.
پودر قند كمك مى كند تا بادام هنگام خرد شدن روغن نيندازد.

بادام پودر شده را به ظرفى منتقل و با بقيه پودر قند مخلوط كنيد و قاشق قاشق گالب 
را اضافه نماييد تا حالت خميری پيدا كند،شــايد نياز نباشــد همه گالب را استفاده 

كنيد.
حاال خمير را به چند قســمت تقسيم و به هر قســمت رنگ دلخواهتان را اضافه كنيد 
و هر رنگ را به شــكل ميوه مورد نظرتان در بياوريد. برای دسته ميوه از خالل بادام يا 

پسته استفاده كنيد ودر شكر بغلتانيد و در ظرف پذيرايى بچينيد.
اين شيرينى ماندگاری بااليى دارد ولى بايد در ظرف دربسته نگهداری شود.

كتاب»درآيينه عاشــورا« اثری درباره  نهضت عاشــورا و معرفى بيشتر 
قيام امام حســين )ع( و ريشــه های اين واقعه  عظيم انسانى است كه 
به قلم »سيد محمدصادق موســوی گرمارودی« به رشــته تحرير در 
آمده است.روز عاشــورا، فشـــرده حاصل همه  زمان ها از ازل تا ابديت 
 اســت، آيينه اي اســت كه با همه محدوديت كمى تمامــى مفاهيم و  
همه  تصاوير با ابعاد حقيقى خويش در آن متجلى اســت.خطاب )اليوم 
 كيومـك يـا اباعبـــدا...(، نه تنهـــا به معنـاي عظمت فـــاجعه و يـا 
بى مثـــال و شبيه بودن آن همه مصـــيبت و درد و ايثار است، بلكه به 
مفهومى كلــى تر، به معناي اين اســت كه هيچ روزي از آغــاز تا پايان 

جهان مانند عاشورا نيست.
عاشورا به معنايى نقطه اوج اداي امانت انســان است و به معنايى ديگر 
شــاخص حقيقت وجود انسانى اســت و به كالمى آيينه همه  زندگانى 

فرزندان آدم است.»محمد صادق موسوی گرمارودی« در كتاب حاضر 
به شناســاندن هرچه بيشتر ريشه  های انقالب حســينى و انگيزه  های 
مخالفان آن پرداخته اســت. عناوين و موضوعاتى كه در اين اثر شــرح 
و بررســى شــده ؛ عبارتند از:»برداشــتى آزاد« ، »مخالفين عاشورا«، 
»شــرايط آماده« ، »وقتى ســتم قانون مى شــود« ، »خفقان اموی« ، 

»باطل در لباس حق« و » جوابى بر آن گفتار«.
در قسمتى از كتاب حاضر مى خوانيم:

»اثراتى كه واقعه عاشورا بر جامعه اسـالمى آن روزگار و تمام قرن هاي 
بعـد بر جاي گـذاشت شـــگفت آور، بهت برانگيز و ناباورانه است.هيچ 
حادثه اي را در طول تاريـــخ ســـراغ نـداريم كه توانســـته باشـد به 
عظمت عـاشورا، ارزش هـا و باورهـايى را اين چنين محكم و اسـتوار و 

پويا در تاريخ بشـريت تثبيت كند.«

عادت كرده ايم وقتى از كسى دلخوريم او را  تماما بــد بدانيم و خوبى هايــش را حذف زاینده رود
كنيم.عادت كرده ايم وقتى كسى باب ميلمان رفتار نمى كند به 

همه بگوييم فالنى آدم مثبتى نيست.
عادت كــرده ايم وقتــى از كســى خوشــمان آمــد از او بت 
بســازيم و  تمام عيوبــش را ناديــده بگيريم، آن وقــت اگر او 
 كاری بر خالف نظر مــا انجــام داد ناگهان بتمان مى شــكند

 و تمام!
عادت نكرده ايم آدم ها را سياه مطلق يا سفيد مطلق ندانيم، اما 

آدم ها خاكستری اند.
 باور كنيد خود شــما هم خاكستری هســتيد، گاهى كارهای 
 فــوق العاده ای از شــما ســر مى زند كــه حتــى خودتان هم 
شگفت زده مى شويد و مى گوييد يعنى من اين قدر خوب بودم 
و خودم خبر نداشــتم؛ گاهى هم، چنان افتضاحات بنيادينى به 
 ثبت مى رســانيد كه هزار بار آرزو مى كنيد كاش خواب و خيال 

باشد.
 قســمت دردآور ماجرا وقتى  است كه شــما افتضاح را در حق 
عزيزی به عمل مى آوريد و آن وقت اســت كــه هزاربار كارهای 
مثبتتان را مرور مى كنيد و هى به خودتان دلداری مى دهيد كه 
فالنى منو مى شناسه، مى دونه اهل اين كارا نيستم، متوجه است 
كه از دستم دررفته. در اين لحظه دقيقا شما داريد آرزو مى كنيد 

كه طرف، شما را خاكستری ببيند.
آدم ها همين هستن، نه فرشته اند، نه شيطان.

آشنایى با رژیم غذایى مدیترانه ای )2(شيرینى توت بادامى

در آیينه عاشورا

کمربند ایمنى:  ما متعلق به  نســلى هســتيم كــه اصال ندا شاه نوری
نمى دانســت كمربند ايمنى چى هســت و به چه 

دردی مى خورد. 
دروغ چرا، هميشه ديده بوديم كه دو تا نوار كشى 
بزرگ اين ور آن ور ماشــين آويزان اســت و يكى 
دو بار هم از ســر بچگــى و نادانــى آن را تا جايى 
كه كش مى آمد كشــيده و ول كــرده بوديم اما 
هميشه پير خردمندی از راه رســيده و گفته بود 
كه: »بدبخت نكش! شل مى شه، مى خوره تو سر 
قيمت ماشين!« همين شد كه تصور ما از كمربند 
ايمنى چيزی بود در حد دراز آويز زينتى! آن دوره 
ماشــين اين قدر زياد نبود، يك پيــكان بود و يك 

خاندان.
 پنج نفر عقب مى نشســتند با ســه تا بچه روی 
پاهايشــان، يك نفر راننده بــود و دو نفر هم روی 
صندلى جلو، يك بچه هم روی جا دســتى راننده 
 جا مى گرفت و اين طوری ماشين آن قدر سنگين 
مى شــد كه اصال راه نمى رفت و خود به خود دير 
به مقصد مى رســيد اما اگر خدای نكرده قرار بود 
چپ كند و هرگز نرســد هم تراكم جمعيت داخل 
ماشين آن قدر زياد بود كه ماشين معلق مى خورد 
و كفش آفتاب مى ديد امــا آن صد دانه ياقوتى كه 
دسته به دسته تويش نشســته بودند به هيچ وجه 
نظم و ترتيبشــان به  هم نمى خورد يعنى جا نبود 

كه تكان بخورند!
 فكر كنم مــا اولين بار از ســريال های پليســى 
آلمانى ياد گرفتيم كه كمربنــد ايمنى به چه درد 
مى خورد و اوايل هم برايمان ســوال شده بود كه 
اين آلمانى ها اگر اين قدر جان عزيز هســتند كه 
برای دو قدم راه خودشــان را بــه صندلى طناب 
 پيچ مى كنند چطــوری دو تا جنــگ جهانى راه

 انداختند؟!
 اما خوب، سال ها بعد وقتى باالخره كمربندهای 
ايمنــى مــان را بســتيم تــازه فهميديــم كه 
چطور ممكن اســت تعــداد تلفات تصــادف دو 
 تا پيــكان به انــدازه تركيــدن يك »اســكانيا« 

باشد!

لبخندک

سياه، سفيد، خاکستری

برنامه غذایى مدیترانه ای بر موارد زیر تاکيد مى ورزد:
- به جای نمك از ادويه و گياهان معطر برای طعم دهى به غذا استفاده كنيد.

- مصرف گوشت قرمز را به چندبار در ماه محدود كنيد.
- حداقل دوبار در هفته ماهى و ماكيان استفاده كنيد.

- اين برنامــه همچنين توصيه مى كند غذا را در كنار دوســتان و خانــواده بخوريد و 
فعاليت بدنى مناسب نيز داشته باشيد.

- در اين رژيم  بر ميوه ها، سبزيجات، مغزها و غالت تاكيد بسياری شده است.
- رژيم غذايى ســنتى مديترانه ای شــامل ميوه ها، ســبزيجات و غالت است. برای 
مثال يونانى ها روزانه 6 بار ميوه ها و ســبزيجاتى را  كه غنى از آنتى اكسيدان هستند 

استفاده مى كردند.
- غالت استفاده شده در ناحيه مديترانه ای عموما غالت كامل هستند و حاوی مقادير 
 بســيار كمى از چربى های ترانس مى باشــند و نان نقش مهمى در اين برنامه غذايى 

دارد.
 به هر صورت در ناحيه مديترانه ای به جای آغشته كردن نان با  مارگارين و كره آن را با 

آغشته كردن به روغن زيتون  كه چربى ترانس ندارد  استفاده مى كنند.
- مغزها يا » آجيل ها«، قســمت مهمى از برنامه غذايى مديترانــه ای بوده كه حاوی 
روغن بااليى مى باشند. اگر چه روغن آجيل ها سالم است اما حاوی كالری بااليى بوده 
و نبايد بيش از يك مشــت در روز انواع آجيل را استفاده نمود. برای بهره وری بيشتر از 
آجيل ها بهتر است آنها را به صورت خام استفاده كنيم و كمتر به سراغ انواع تفت داده 

يا نمك دار آنها برويم.

نوستالژیکاتور 

شهـــر

یادداشت های 
گلبول آبى

جدول 1981

بينى پولساز، 5 ميليون پوند بيمه شد!خانه تان را هر لحظه تغيير دهيد! عجيب ترین هتل دنيا 

خانم كاكس ٤8 ساله در يك كارخانه توليد پنير كار مى كند و 
وظيفه اصلى اش بو كردن و تشــخيص دادن ميزان آماده شدن 

پنيرهای توليدی است.
 او شــامه ای بســيار قوی دارد و مى تواند تشــخيص دهد كه 

پنيرها خوب فرآوری شده اند يا خير.
  او در كار خــود به قدری مهــارت دارد كه رييــس كارخانه و 
هيئت مديره همــان كارخانه تصميم گرفتنــد بينى اين خانم 

ميانسال را به ارزش پنج ميليون پوند بيمه كنند.
البته شايد بســياری فكر كنند بينى اين خانم بايد خيلى بزرگ 
باشــد كه چنين مهارتى دارد اما در واقع بينى او كوچك است. 
اين بينى پولساز باعث شده اســت تا خانم كاكس در طول يك 

سال ٢٥ هزار پوند هم درآمد داشته باشد.
 وی درباره شــغل و بينى اش مى گويد: بايد خيلى مراقب باشم 
كه به بينى ام آســيبى نرســد. من حس خوبى نسبت به شغلم 

دارم و از همان كودكى حس بويايى ام قوی بود.

يكى از عجيــب ترين هتــل های دنيــا در هنگ كنــگ قرار 
 دارد. هتلى كه در واقع يك كشــتى است و ســاخت مشترک 

هنگ كنگ و انگليس است.
٤9/8 ميليون يورو صرف ساخت اين هتل بى نظير شده است. 
نكته حيرت انگيز اين اســت كه تا به حال ٤8 هــزار نفر در اين 
هتل تشييع شده اند؛ فوت شدگانى از تمامى كشورهای جنوب 
شرق آسيا. خاكستر اين افراد به عرشه اين هتل عجيب آورده و 

در دريا ريخته مى شود. 
در واقع اين كشتى يك قبرســتان متحرک هم به شمار مى آيد! 
البته در كنــار اين ويژگى بســيار عجيب و البته ناخوشــايند 
سرويس های چشمگير ديگری هم در اين هتل يافت مى شود 
همانند رستوران لوكس و يك ســينمای مجهز، باشگاه ورزشى 

هم شامل امكانات اين هتل است.

تصاویر روز

مراسم عزاداری بانوان لبنانى در نبطيه همبستگى عزاداران حسينى با  اسرای واقعه عاشورا  در استانبول

 مايــكل ينزن طــراح و معمار برجســته ای در دنيا محســوب 
مى شود كه توانســته با ارائه طرح های خاص، تحولى چشمگير 

در دنيای معماری ايجاد كند.
Mal�  تازه ترين نوآوری وی طراحى ســكونت گاهى موسوم به

leable Autonomous Retreat House  اســت كــه 
مى تــوان آن را اقامتگاهى مــدرن و متفاوت بــرای گذراندن 
پايان هفته يــا تعطيالت مشــابه بــه شــمار آورد. مهم ترين 
ويژگى اين اقامتــگاه، قابل تغيير بودن آن اســت به طوری كه 
ســاكنان خانه مى توانند به ســليقه خــود بخش های مختلف 
آن را تغيير دهنــد. بخش های مختلف اين خانه با اســتفاده از 
صفحات چوبى شــكل گرفته كه مى توان آنها را با اســتفاده از 
موتورهای برقى يا به طور دســتى جابه جا كــرد. بدين ترتيب، 
ميزان نوری كــه بــه بخش های مختلــف خانه مى رســد به 
 راحتى قابــل مديريت خواهد بــود. همچنين ســاكنان خانه 

مى توانند چشم اندازهای متنوعى برای خود ايجاد كنند.

کشکول
افقى

١- ستون دين ما- پافشاری- سخن
٢- داخل و درون- مردمان يك شــهر يــا محله- نت 

حرام
3- شما و من- اولين غارتگر نفت ايران- حقيقى

٤- مــداوا و عالج كــردن- فــراوان، بســيار و رويهم 
انباشته- كلبه تركمن

٥- بركه و تاالب- سلطان سازهاست
6- مطيع و دســت آمــوز- كارگردان فيلــم بن هور- 

ناگهان و غير مترقبه
7- پيامبر )ص( بر دست های او بوسه زد- از پيامبران 

عهد عتيق- نيمه اتمى
8- نوعى چرم- جای عكس- باهوش

9- عالمــت مفعول بــى واســطه- در بســتنى هم 
مى ريزند- كمك رسانى

١٠- كوه وطنــى- كارگردان فيلم های دونده و ســاز 
دهنى و تنگسير- گروهى از مردمان هند

١١- از طرف چپ آمده- رمان الكساندر دوما
١٢- مخترع تلويزيون- ساز خطه خراسان- ماركى بر 

موتور سيكلت
١3- هادی- هميشه- تيم فوتبال فرانسه

١٤- ابــر غليظ و كتــاب يوجين اونيــل- هنر هفتم- 
استان ها

١٥- بانى شعر نو در ايران شد- ضرب شمشير- الفبای 
موسيقى را اين شخص از فرانسه به ايران آورد.

عمودی:
١-  شهير- تيم فوتبال آلمان

٢- جای روشنايى- پرده سينما- مسافر
3- نام آذری- والده- عقيده شخصى

٤- صفرا- كاميون ارتشى- سوره زنان
٥- نقاش گوش بريده- فرهنگستان

6- نانجيب- دوستان- بيمار خطرناک
7- قلب مازندران- نوعى زغال سنگ- گالبى

8- رود مقدس آلمان- تو در تو- رهبر
9- فرياد شكســته در گلو- تيم فوتبال فرانسه- غنى 

و ثروتمند
١٠- مخترع ايتاليايى آينه- گله به گله- خوراک طيور

١١- نام فاميلى اقبال شــاعر نامى و خالق جاويد نامه- 
نوعى بستنى و ماست خوشمزه

١٢- چين و چروک- همه طالب آنيم- حوله
١3- درنگ- قلب قرآن كريم- نوعى حلوا

١٤- جانور تك ســلولى- همبازی لورل در ســينما- 
نمايشنامه غم انگيز

١٥- ايالتى در آمريكا- ســريالى با بازی ايرج نوذری و 
فرهاد مهاديان
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حضرت على  )عليه السالم(: 
هيچ كوششى بدون توفيق سود نمى بخشد.
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