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W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R
مدیرکل پســت اســتان اصفهان اظهارکرد: اتحادیه 
جهانی پســت، نهم اکتبــر را به عنــوان روز جهانی 
پست اعالم کرده است. ســید سعید رجالی افزود: در 
ســال 1874 میالدی یعنی 142 سال پیش اتحادیه 
جهانی پست با حضور 22 کشور اروپایی و آمریکایی 

شــکل گرفت و جالب اینجاســت که ســال پس از 
تشکیل این اتحادیه، ایران به عنوان بیست و نهمین 
کشور عضو اتحادیه جهانی پست شد. مدیر کل پست 
استان اصفهان گفت: جمهوری اسالمی ایران یکی از 

کشورهای اثرگذار در اتحادیه جهانی پست ...

مدیرکل پست استان خبر داد:

460 هزار کارت هوشمند ملی
توزیع شده است

15

اصفهانی ها ،بی برنامه ترین 
مخاطبان رسانه در کشور

کارشناس رســانه گفت: امروز اگر بخواهیم در کشور دسته بندی 
برای هدفمندی اســتفاده از فضای مجازی ایجاد کنیم، مخاطبان 

اصفهانی بی برنامه ترین افراد در نحوه بهره برداری از ...

گمانه زنی های  شوخی و جدی درباره    وزرای پیشنهادی   رییس جمهور؛

هانیه توسلی
وزیر ارشاد می شود!

روز گذشته،»مســیح مهاجری« مدیرمســئول روزنامه جمهوری 
اسالمی در پیشنهادی به رییس جمهور از وی خواست حاال که عزم 

خود را برای خانه تکانی در کابینه جزم کرده، تغییرات را ...

خبر آخر

آیت ا... جعفر سبحانی از مراجع تقلید ضمن هشدار نسبت به محتوای 
مخرب و منحرف کننده اینترنت خواستار راه اندازی اینترنت مستقل 
و قابل کنترل و مدیریت از داخل کشور شــد. به گزارش »انتخاب« ، 
وی در دیدار با رییس ســازمان پدافند غیرعامل کشور افزود: اینترنت 
 روز اول که آمد گفتند این وسیله ارتباطات اســت و به وسیله آن هر 
حادثه ای که در جهان رخ می دهد ما آگاه می شویم و هر فرمول علمی 
که در جهان عرضه می شود درک می کنیم و اینترنت را عین صافی و 
آب زالل برای ما تبلیغ کردند و ما نیز همان روزهای اول پذیرفتیم.  وی 
ادامه داد : حتی گفتند جهان، جهان ارتباطات اســت و اگر بخواهیم 
ویژگی های قرن 21 را بگوییم یکی از آنها ارتباطات اســت ولی االن 
 یکی دو ســال اســت که فضای مجازی خیلی خطرناک شده است. 
آیت ا...سبحانی گفت: همه جوانان کشور می توانند از طریق اینترنت 
به آسانی تبلیغات مســیحی ها، بهایی ها، فحاشی علیه پیغمبر و امام 
و همه نوع وســایل ابتذال را در اختیار داشته باشند.  این مرجع تقلید 
با بیان اینکه من نمی خواهم تحلیل های آنهــا را مطرح کنم، گفت: 
محتوای مبتذل اینترنت جوانان را به فساد می کشاند.  آیت ا... سبحانی 
اظهار کرد: آیا نمی شــود ایران یک اینترنت مستقل داشته باشد که 
وابسته به آمریکا نباشد چون این گونه که من در مقاله می خوانم همه 
 سر نخ ها دست آمریکاســت و همه جهان به آنجا متصل است، حال

 نمی شود دانشمندان ما که در این مسائل علمی واقعا هنر خود را نشان 
داده اند در مســئله ارتباطات هم فکر کنند و یک اینترنت مســتقلی 
داشته باشــیم که همه اختیار ها دســت خود دولت ایران باشد؟  وی 
گفت: وزیر ارتباطات که خدمتشان رسیدیم چند بار هم مذاکره کردیم 
چرا این کار را نمی کنند من االن اگر عکس های اینترنت را نشان شما 
بدهم همه تکان می خورید اینها همه اش در اختیار جوانان قم است تا 
چه برسد تهران، اصفهان و تبریز و مشهد؛ هر آنی می توانند این مسائل 
را بشــنوند و عقاید ما، افکار ما و عصمت ما را بمباران می کنند. استاد 
برجسته حوزه علمیه قم گفت: راه حل این است که وابستگی خود را از 
بین ببریم و اگر واقعا می شود یک اینترنت مستقل وجود داشته باشد و 

نیاز بانک ها و مردم را رفع کند در اولویت قرار بگیرد. 

آیت ا... جعفر سبحانی:

نمی شود ایران یک اینترنت مستقل 
داشته باشد که وابسته به آمریکا نباشد؟

سرانجام با تالش های پیگیرانه 
کمیسیون کشــاورزی، آب و 
محیط زیست طرح ستاد ملی 
نجات زاینده رود از سرآب تا پایاب با تایید و تاکید 
رییس کمیسیون کشاورزی مجلس برای تثبیت و 
تصویب در برنامه ششم توسعه وارد مجلس شورای 

اسالمی شد.
پس از عیســی کالنتــری رییس خانه کشــاورز 
ایران،مشــاور رییس جمهور و دبیر ســتاد احیای 
دریاچه ارومیه این بار دکتر علی محمد شــاعری، 
رییس کمیسیون کشــاورزی، آب و منابع طبیعی 
مجلس شــورای اســالمی به دعوت کمیســیون 
کشــاورزی ،آب و محیط زیســت اتــاق بازرگانی 

اصفهان وارد دیار نصف جهان شد .
دکتر علی محمد شاعری پس از چند جلسه کوتاه 
و بازدید از بســتر خشــک زاینده رود و همچنین 
 مشــاهده اراضی کشــاورزی رها شــده و لمس 
تبعات زیســت محیطی خشکی تاالب گاوخونی از 
حمایت و پیگیری خود برای اجرایی شــدن  طرح 
ایجاد کارگروه ملی » ستاد ملی نجات زاینده رود 
از ســرآب تا پایاب « در مجلس شــورای اسالمی 

خبر داد .
 طرح ایجــاد کارگروه ملــی » نجــات زاینده رود 
 از ســرآب تــا پایاب « کمتر از یک ســال اســت 
که در کمیسیون کشــاورزی، آب و محیط زیست 

 دوره هشــتم اتاق بازرگانی اصفهــان و به کمک 
 اســاتید برجســته دانشــگاهی، متخصصــان 
 و کارشناســان باتجربــه و بــر اســاس نگاهــی 
ملــی تدوین شــده اســت و بــه نظر می رســد 
این کمیســیون مجدانه در تالش اســت آرزوی 
 مــردم اصفهــان، غیــور مــردان خوزســتان، 
دالوران چهارمحــال و بختیــاری، عزیزانمان در 
 یزد، کشاورزان و دوســتداران محیط زیست یعنی 
حیات دائمی زاینده رود را جامه عمل بپوشاند آن 
 هم به گونــه ای که منافع همه مردم از باالدســت 

تا پایین دست رودخانه حفظ شود .
موضــوع آب و حوضه آبریز زاینده رود بیشــترین 
جلسات کمیسیون کشاورزی ،آب و محیط زیست 

اتاق بازرگانی را به خود اختصاص داده  است . 
همچنین این کمیسیون با تشکیل کمیته ای تحت 
عنوان کمیته آب و کارگروه هایی نظیر کارگروه های 
سه گانه تامین، توســعه و استحصال آب، کارگروه 
مصرف بهینــه آب و کارگروه فرهنگــی آب  که از 
اساتید برجســته دانشــگاهی و خبرگان صنعت 
کشاورزی تشکیل شده است چالش ها و معضالت 
حوضه آبریز زاینده رود را پیوســته مورد مطالعه و 
ارزیابی قرار داده و به تناسب آن راهکارهای علمی 
و عملی را  در قالب طرح ایجاد کارگروه ملی»نجات 
 زاینده رود از ســرآب تــا پایاب« تدویــن نموده 

است .

اهمیت و تاثیرات زیســت محیطی حوضه آب ریز 
زاینده رود کمتر از دریاچه ارومیه نیســت و طرح 
ستاد ملی احیای زاینده رود می تواند مشکالت این 
حوضه  آب ریز  را مانند دریاچه ارومیه برطرف کند.

دکتر قلمکاری رییس کمیســیون کشاورزی ، آب 
و محیط زیســت اتاق بازرگانی اصفهــان بارها در 
جلســات مختلف از مدل برنامه ریزی استراتژیک 
 Gap Analysis کمیسیون به نام  آنالیزشــکاف
که  در تدوین برنامه ها و بسته های پیشنهادی این 
کمیسیون استفاده می شود و اثرات مثبت آن سخن 
گفته اســت که این تاثیرات مثبت  قطعا با اجرایی 
شدن تشکیل ستاد ملی احیای زاینده رود بیش از 

پیش خود را نشان خواهد داد .
بر اساس مدل برنامه ریزی استراتژیک کمیسیون 
و نقشه راه تدوین شــده  ابتدا شرایط موجود مورد 
بررسی قرار گرفته ، سپس شرایط مطلوب معین و 
پس از آن راهکارهای تبدیل شرایط اولیه به شرایط 
ثانویه بر اســاس کار کارشناسی و مبتنی برقوانین 

علمی تدوین می شود .
 البته در هر قسمت از اجرای راهکارها که بر اساس 
جدول زمان بندی مشخص می شــود طرح مورد 

ارزیابی عملکرد قرار خواهد گرفت .
این متدولوژی  بســیار کاربردی و ساده متاسفانه 
در اجرای بسیاری از طرح ها و لوایح کشور در نظر 
گرفته نمی شود و همین امر را می توان باعث کند 

پیمودن مسیر توسعه و درجا زدن ها دانست .
کمیســیون کشــاورزی، آب و محیــط زیســت 
اتاق بازرگانــی  که امــروز به عنوان فعــال ترین 
کمیســیون اتاق بازرگانی اصفهان شــناخته شده 
 است با اســتفاده از این مدل برنامه ریزی در طول 
یک سال گذشته ده طرح را در زمینه های مختلف 
کشــاورزی تدوین نموده که طرح ایجاد کارگروه 
ملی »احیای زاینده رود از ســرآب تا پایاب« تنها 

یکی از آنهاست .
از طرفی بــه گفته  دکتــر علی محمد شــاعری 
 رییس کمیسیون کشــاورزی ،آب و منابع طبیعی

  مجلس شورای اسالمی  کمیسیون کشاورزی ،آب و 
تــاق بازرگانــی اصفهــان   محیــط زیســت ا
 از روحیــه  پیگیــری باالیــی برخوردار اســت و 
این امر می تواند در تحقق برنامه های تدوین شده 

توسط این کمیسیون بسیار حائز اهمیت باشد .
بدون اغــراق می تــوان گفــت  تعاملــی که در 
کمیســیون کشــاورزی ،آب و محیط زیست اتاق 
 بازرگانی اصفهان بین اساتید دانشگاهی ، خبرگان 
 کشــاورزی ونهادهــا وتشــکل های مردمــی و 
 فعــاالن اقتصادی ایجاد شــده اســت یــادآور و 
مصداقــی از تعامل ایجاد شــده در زمان هشــت 
 سال دفاع مقدس است و بی شــک چنین فضایی 
 می توانــد آب را به بســتر خشــک زاینــده رود 

بازگرداند .

رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی خبر داد:

ستاد ملی نجات زاینده رود از سرآب تا پایاب ایجاد می شود 

در پایان سرشماری اینترنتی اعالم شد: 

مشارکت 39/5درصدی اصفهانی ها

آغاز رسمی اجرای طرح مبارزه با کاالهای قاچاق در اصفهان؛

 اجناس بدون برگه سبز ضبط می شوند
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3

مریم 
یاوری

اســتاندار اصفهان نیز در این جلســه با بیــان اینکه 
اســتان اصفهان از مجموعه ای از ظرفیت های عظیم 
در بخش هــای صنعت، کشــاورزی، دانشــگاهی و 
گردشــگری و غیره برخوردار اســت، گفت: در کنار 
این ظرفیت ها که شــاید در کمتر اســتانی مشاهده 
شود، چالش ها و مشــکالت بســیاری نیز در استان 
اصفهان وجــود دارد.رســول زرگرپور با بیــان اینکه 
عملکرد اســتان، ملــی و منطقــه ای اســت گفت: 
چالش ها و معضالتی هم که اصفهان با آن روبروســت 
ملی اســت و باید به صورت ملی با آنها برخورد شــود.  
اســتاندار اصفهان با بیــان اینکه در ســال های اخیر 
یکصد هزار هکتــار از زمین هــای حاصلخیز اصفهان 
از سطح زیر کشــت خارج شده اســت، افزود: با توجه 
به اینکه امکانــات مطلوبی بــرای کشــاورزان ماهر 
و کاردان اســتان وجود ندارد کشــت فراســرزمینی 
 برای اســتفاده از تجربیــات آنها در دســتور کار قرار 
گرفته است. وی اصلی ترین چالش استان را مشکالت 
آب و مسائل زیســت محیطی خواند و گفت: آلودگی 
آب، هــوا و خــاک از مهم ترین مشــکالت اســتان و 

مطالبات جدی و اساســی مردم اصفهان است و برای 
برطرف شدن این مشکالت، طرح های جامعی در نظر 
گرفته شــده اســت، به طوری که طرح جامع کاهش 
آلودگی هوای اصفهان یکــی از موفق ترین طرح های 
کشــور در این زمینه بود. زرگرپور رودخانه زاینده رود 
را نه تنها یک رودخانه بلکه روح و روان مردم اســتان 
 خواند و گفت: زاینده رود در دهه های گذشته به دلیل 
ســوء مدیریت، بارگذاری هــای خــارج از ظرفیت، 
 خشکســالی و غیره به یــک رودخانــه فصلی تبدیل

 شده است و امیدواریم با اجرای کامل طرح 9 ماده ای 
احیای حوضــه آبریز زاینــده رود بتوانیم بخشــی از 
مشکالت را برطرف کنیم. وی با انتقاد از اینکه اجرای 
این طرح ســرعت الزم را ندارد، گفت: باید در کنار این 
طرح، طرح بلند مدتــی نیز برای پایــداری رودخانه 
به اجرا در آیــد چرا که مردم اســتان مطالبه جدی در 
این خصــوص دارند و دولت نیز قول داده اســت و اگر 
کمیسیون کشاورزی مجلس نیز کمک کند در کوتاه 
مدت می توانیم رودخانه را احیا و در بلندمدت پایداری 

الزم را در شرایط رودخانه ایجاد کنیم.

استاندار اصفهان:

با کمک کمیسیون کشاورزی مجلس، زاینده رود را احیا می کنیم
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پیشنهاد سردبیر: 
برکناری فانی برای آشکار نشدن فساد 8 هزار میلیاردی

عکس روزيادداشت

بین الملل

تازه ترین نظرســنجی مشــترک »رویترز-ایپســوس« 
حاکی از آن اســت که در عرض یک هفته گذشته، دونالد 
ترامپ نامزد جمهوری خواه انتخابات ریاســت جمهوری 
آمریــکا فاصله خــود را با هیــاری کلینتــون از حزب 
دموکرات به نصف کاهش داده اســت.طبق نظرســنجی 
رویترز-ایپســوس که در بــازه زمانی ۱۴ تــا ۲۰ اکتبر 
)روز برگزاری ســومین مناظره انتخاباتــی آمریکا( انجام 
شــده اســت، کلینتون با چهار امتیاز برتری و به نسبت 
۴۴ به ۴۰ درصد از ترامپ پیش اســت حال آنکه در نظر 
ســنجی قبلی که در بازه زمانی ۷ تا ۱۳ اکتبر انجام شد، 
این نســبت ۴۴ بــه ۳۷ بوده اســت.با این حــال، طبق 
 میانگینی که موسســه »ریل کلیر پالیتیکــز« از نتیجه 
نظرسنجی های انجام شده در سطح ملی ارائه داده است، 
کلینتون با 6/۲درصد برتری و با نســبت ۴8/۱به ۴۱/9 از 

ترامپ پیش است.

درحالی که دســتگیری و ســلب تابعیت علمای شیعی 
همزمان با سرکردگان گروه های تکفیری ها در پاکستان 
ادامه دارد در تازه ترین مورد یکی از علما و فعاالن مدنی 
معروف شیعی دیگر در این کشــور توسط پلیس مبارزه 
با تروریسم ربوده شــد. پلیس مبارزه با تروریسم ایالت 
پنجاب »ظهیرالدیــن بابر« یک عالم برجســته و فعال 
مدنی دیگر شــیعه را بــدون توجیه ربــوده و به مکان 
نامشخصی انتقال داده اســت.پلیس مبارزه با تروریسم 
ایالت پنجاب چندیــن عالم دیگر شــیعه را نیز پیش از 
این ربوده بود که تاکنون اطاعی از آنها به دست نیامده 
است. در تازه ترین اقدام، پلیس مبارزه با تروریسم ایالت 
پنجاب ظهیر الدین بابر را در منطقــه »فتح جنگ« در 
راولپندی بازداشــت کرده و به جای نامشــخص انتقال 
داده اســت.ظهیرالدین بابــر عالم شــیعه و فعال مدنی 
پاکستانی هیچ شــکایتی مبنی بر فرقه گرایی در پرونده 
خود ندارد و به هیچ فعالیت غیرقانونی نیز دســت نزده 
است.به نظر می رســد  دولت های فدرال و ایالت پنجاب 
برای خشــنودی برخی کشــورهای خارجــی از جمله 
عربســتان، علیه شــیعیان اقدام می کند.این در حالی 
است که رهبران، احزاب سیاســی و مذهبی و همچنین 
سایر سازمان های شــیعی پاکســتان تاکنون موضعی 
در این خصوص نگرفته اند و مردم این کشــور نیز دچار 

سردرگمی شده اند.

 ترامپ فاصله خود را 
با کلینتون کاهش داد

پلیس پاکستان بار ديگر 
يک عالم شیعه را ربود

در ادامه اهم اظهارات رییس جمهور را در این مراسم می خوانید؛
 این تصور که شــرایط زندگی روستایی را با شــرایط شهری و 
توســعه و تعالی علمی ، فناوری و فرهنگی متفاوت می بینند و به 
این نتیجه می رسند که برای کار، اشتغال، درآمد بیشتر، دستیابی 
به علم و دانــش، امکانات ســامت و درمان ، باید هجــرت را به 
سمت شــهرها و یا به یک تعبیر دیگر به حاشیه شهرها برگزینند، 
 تصور نادرستی است و هم بار مسئولیت ســنگینی را بر دوش ما 

می گذارد.
 شــهرهای ما هم ریشه در روســتاهای گذشته داشــته اند. ما 
همواره روســتا را با ویژگی فرهنگی، صداقت، امانت، راستگویی، 
 شهامت، شــجاعت ، مقاومت و همچنین وطن دوستی و مرزبانی

 می شناختیم و می شناسیم.
 دولت یازدهم بار ســنگینی را به دوش خود احساس می کند، 

در این سه سال و چند ماه، دولت یازدهم همه تاش خود را برای 
توسعه روستایی برداشته اســت اما در عین حال تا رسیدن نقطه 
مطلوب فاصله زیادی دارد. این فاصله برای حراســت از روستاها، 
حفظ فرهنگ روســتایی، حفظ تولید در روســتا و جلوگیری از 
مهاجرت و رفع مشکات آینده شهرها به جد باید مورد توجه همه 

دولتمردان باشد.
 اینکه شرایط آموزش و پرورش در روســتاها و شرایط بهداشت 
و درمان، وضع آب، برق و ارتباطات، شــرایط مسکن و نوسازی آن 
بهتر شــده به معنای آن اســت که دولت در حد توان همه امکان 
خود را برای توسعه روستاهای کشور و شــرایط زندگی عشایر به 

کار گرفته است.
 اینکه در آمــار می بینیم جمعیت روســتایی کشــور کمتر از 
۳۰ درصد اســت به معنای تاســف و ادامه مهاجرت از روســتا به 

شهرهاست و باید کاری کنیم مهاجرت روســتا به شهر متوقف و 
مهاجرت معکوس در آینده آغاز شود؛ ولی برای این کارالزم است 

مشکات روستایی را حل و فصل کنیم.
 }با اشاره به اجرای سرشماری نفوس و مســکن {: امیدوارم در 
این سرشماری اخیر که با مشارکت همه مردم، روستاییان و عشایر 
به تحقق خواهد رســید، با جمع بندی آمار، زمینه بهتری را برای 
برنامه ریزی آینــده در اختیار دولت قرار دهــد و به همین دلیل، 
مســئله آمار و سرشــماری برای برنامه ریزی در سال های آینده 

کشور حائز اهمیت است.
 ما در دوران ســال های خشکسالی هســتیم و ممکن است این 
خشکســالی ادامه داشته باشــد اگرچه سال گذشــته در برخی 
استان ها شرایط ریزش رحمت آســمانی به نسبت خوب بود ولی 
نســبت به بلند مدت، کمتر از حد انتظار بود و طبق آمارها امسال 
و سال آینده با این مشکات مواجه هســتیم؛ هرچند بسیاری از 
کشــورها که از نظر بارش وضع خوبی داشتند دچار این مشکات 

هستند ولی باید از موجودی بهینه استفاده کنیم.
 بحث شــیرین کردن آب دریاها و یا خرید آب از دیگر کشورها 
 راه هایی است که پیگیری می شــود ولی اساس آن است که از آب 

به خوبی و درستی استفاده کنیم.
 در دولت یازدهم شــاهد راه اندازی ۱۷ ســد در کشــور بوده و 
هستیم که امســال ۱۰ سد افتتاح خواهد شــد که تاکنون 6 سد 

افتتاح شده است.
 اگر دولت برای ثبــات وزیر عوض نکند، ســایت های بداخاق 
می گویند چرا دولــت این وزرا را عوض نمی کنــد، دولت می رود 
تغییر ایجاد کند، همان بداخاق ها می گویند چرا عوض می کند؟

 برادرعزیز من، هدف کشور توســعه و تعالی است و هدف دولت 
خدمت به جامعه و مردم است؛ در راه خدمت گاهی نیاز به تثبیت 

مدیر است و گاهی نیز نیاز به تغییر است.
 این طور نیست که در یک شــرایط واحد باشیم، اما من نکته ای 
دیگر می گویم؛ همه ما بــه فکر معضل اصلی کشــور یعنی عدم 
اشتغال بیکاری نســل جوان تحصیلکرده و به ویژه زنان و دختران 

ما باشیم.

اگر دولت برای 
ثبات وزير عوض 

نکند، سايت های 
بداخالق می گويند 
چرا دولت اين وزرا 
را عوض نمی کند، 

دولت می رود 
تغییر ايجاد کند، 
همان بداخالق ها 

می گويند چرا 
عوض می کند؟

حجت االسالم و المســلمین حسن روحانی، ريیس جمهور روز گذشــته در همايش ملی روز روستا و  زاينده رود
عشاير که در سالن اجالس سران برگزار شد گفت که بايد دعواهای کودکانه در کشور خاتمه يابد، بايد 

رسانه های ما از دروغ، اتهامات، اختالف، ايجاد تفرقه و جناح بندی های غیر ضروری دست بردارند.

کافه سیاست

اولین اظهارنظر روحانی درباره تغییرات اخیر کابینه:

برادر عزیز من! در راه خدمت گاهی نیاز به تغییر است 

اخبار

تصويری از فرزند رهبر انقالب
در يک مراسم بزرگداشت

مراسم بزرگداشــت حکیم دانا و مدرس توانا آیت ا... سید رضی 
شــیرازی در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شــد. در این 
مراســم عاوه بر یکی از فرزندان مقام معظــم رهبری، افرادی 
 همچون نماینــده حضرت آیت ا... سیســتانی، حــداد عادل و 

علی مطهری حضور داشتند.

روز گذشته،»مسیح مهاجری« مدیرمسئول  سما مطیعی
روزنامه جمهوری اسامی در پیشنهادی به 
رییس جمهور از وی خواست حاال که عزم خود را برای خانه تکانی 
در کابینه جزم کرده، تغییــرات را ادامه داده و برخی وزرای دیگر را 
هم کنار بگــذارد. مهاجری نوشــت : »اکنون کــه رییس جمهور 
روحانی عزم جزم بر ترمیم کابینه خود دارند، شایسته است این کار 
به صورت کامل انجام شود. وزارتخانه های دیگری هم هستند که به 
شدت نیاز به تغییرات اساسی دارند از جمله وزارت کشور، مجموعه 
اقتصادی و بخش های صنعتی و آموزش عالی. از فرصت اســتفاده 
کنید و ترمیــم کابینه را کامــل نمایید. « مدیرمســئول روزنامه 

جمهوری اسامی همچنین از روحانی خواسته تا در تیم رسانه ای 
خود هم تغییرات ویژه اعمال کند. 

 امــا دیــروز، محمدعلــی نجفــی، مشــاور رییس جمهــور هم 
در خصوص گزینه های رییس جمهور برای وزارتخانه های وزرش، 
ارشــاد و آموزش و پرورش خبرهایی به رســانه ها داد و گفت که  
رییس جمهور در نظر دارند روز یکشــنبه )امروز( افراد مورد نظر را 
برای این وزارتخانه ها به مجلس معرفی کنند. او همچنین خبر داد 
که گزینه مورد نظر رییس جمهور برای وزارت ارشاد آقای صالحی 

امیری و برای وزارت ورزش و جوانان آقای سلطانی فر است.
 نجفی تاکید کرد که دو گزینه فوق قطعی شــده انــد اما در مورد 
وزارت آموزش پرورش گزینه ها هنوز قطعی نیســت ولی در میان 
گزینه هــای رییس جمهور نام خــودش و دانش آشــتیانی دیده 

می شود.

نجفی در ایــن مصاحبه گفته که من برای بررســی های بیشــتر 
مشــکات وزارتخانه از رییس جمهور وقت گرفتــه ام؛ اما تا امروز 

تصمیمات نهایی گرفته می شود.
ســید رضا صالحی امیری سیاســت مدار و فعال علمی و فرهنگی 
ایرانی و رییس سازمان اســناد و کتابخانه ملی جمهوری اسامی 
ایران است .مسعود ســلطانی فر، سیاست مدار اصاح طلب، معاون 
رییس جمهور و رییس ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشــگری، عضو غیرموظف هیئت مدیره ســازمان منطقه آزاد 
کیش، عضو سابق فراکسیون اصاح طلبان چهارمین دوره شورای 

اسامی شهر تهران و از اعضای حزب اعتماد ملی است. 
سلطانی فر به عنوان نماینده مردم تهران در شورای شهر نیز انتخاب 
شــده بود که پس از رفتن به میراث فرهنگی از شورای شهر تهران 
استعفا کرد.وی در دوره ای که تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی 

۱998 راه یافت و هنگامی که دولــت اصاحات تازه روی کار آمده 
بود، قائم مقام مصطفی هاشمی طبا شد.

نجفی نیز وزیر پیشــنهادی دولت یازدهم بــرای وزارت آموزش و 
پرورش بود که موفق نشــد از مجلس نهم رای اعتماد کسب کند. 
او در حال حاضر مشــاور امور اقتصادی رییس جمهور ایران، عضو 
شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری و عضو شورای سازمان 

پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جمهوری اسامی ایران است.
روز گذشــته همچنین یکی از روزنامه های سراسری در تیتر یک 
خود مدعی شد که »هانیه توسلی« گزینه وزارت ارشاد است!  این 
تیتر اشــاره به طنازی های کاربران فضای مجازی داشــت که زیر 
توئیت حسام الدین آشنا ، که از مردم خواسته بود وزرای پیشنهادی 
خود را معرفی کنند، هانیه توســلی را به عنوان گزینه جانشــینی 

جنتی معرفی کرده بودند!

سیاست خارجهواکنشپارلمانخبر

سیدمحمد حســینی عضو شــورای مرکزی جبهه یکتا 
درمورد تغییرات در کابینه روحانی و استعفای سه وزیر 
بیان می کند: عده ای بر این باورند کــه مثا تغییر وزیر 
فرهنگ هرچند به دالیل شــخصی و غیرفرهنگی باشد 
این فرصت را فراهم کرد تا دولــت بخواهد علما و عناصر 
ارزشمند جامعه را عامل فشار بر هنرمندان معرفی کند 
و درعین حال به نوعی رضایت مراجع و متدینین را جلب 
کند و با این شگرد »روغن ریخته را نذر امام زاده« نماید.

حسینی با اشاره به »بازی دوسر برد« دولت گفت: مسلما 
اگر آقای فانی برکنار نمی شــد بــارأی قاطع نمایندگان 
به استیضاح، عزل می شد و رســوایی بزرگی چون فساد 
مالی هشــت هزار میلیاردی صندوق فرهنگیان و دیگر 
اشکاالت اساســی این وزارتخانه آشکار می شد و آبرویی 
برای دولت باقی نمی گذاشت؛ بنابراین با رایزنی مشاوران 
 ارتباطاتی که اســتاد جنگ روانی هســتند خط  مشی 
»فرار به جلــو« را انتخــاب کردند و از عجایــب اینکه 
برکناری فانی را به نام اســتعفا مطــرح کردند که خوب 
 اســت کشــکولی از جعــل اصطاحات در ایــن دولت 

تدوین شود.

وزیر علــوم، تحقیقــات و فناوری در توضیح شــرایط 
حضور و ســخنرانی افراد در دانشــگاه ها، بــا تاکید 
بر اینکه آییــن نامه هیئــت نظارت بر تشــکل های 
دانشــجویی همــه چیــز را شــفاف مــی کندگفت: 
تشکل های دانشــجویی برای ســخنرانی کسانی که 
معاند نظام نیســتند و موجب تشنج نمی شوند باید در 
چارچوب آیین نامه ها و به موقع از هیئت نظارت مجوز 
بگیرند. محمد فرهادی افزود: مســئولیت صدور مجوز 
با هیئت نظارت اســت و اگر بعد از برگزاری برنامه هم 
اتفاقی بیفتد؛ باید برخورد شود. وی تصریح کرد: حدود 
باید مشخص شــوند و کســانی که معاند نظام نبودند 
و نیستند و قصد ایجاد تشــنج ندارند از هر طیفی و با 
سلیقه های سیاســی مختلف باید بتوانند صحبتشان 
را به راحتی در دانشــگاه ها مطرح کنند.وزیر علوم در 
پایان اظهار کرد: پیگیری کردیم که جلســات هیئت 
مرکزی نظارت بر تشکل های دانشجویی وزارت علوم 
به طور مرتب برگزار شــود و تاجایی که دستمان برسد 
ســعی می کنیم اتفاقاتی مثل اتفاقی که در دانشــگاه 

عامه طباطبایی افتادتکرار نشود.

عضو شورای مرکزی جبهه يکتا خبر داد:

برکناری فانی برای آشکار 
نشدن فساد 8 هزار میلیاردی 

وزير علوم، تحقیقات و فناوری:

 معاندين نظام، حق صحبت 
در دانشگاه را ندارند

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس :

 »روش بررسی صالحیت ها«
 بايد اصالح شود

علی اکبر واليتی:

دست سعودی ها در تنش های 
منطقه رو شده است

رضا شیران  خراسانی، با اشــاره به اباغ سیاست های 
 کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقاب اظهار داشت: 
با توجه به اباغ این سیاست ها، مجلس و دولت باید در 
اولین فرصت نســبت به اصاح قوانین انتخابات، اقدام 
کنند. وی افزود: ما منتظریم کــه دولت الیحه خود را 
در این رابطه به مجلس بیاورد و نمایندگان نیز همزمان 
تاش می کنند تا طــرح هایی را در ایــن رابطه آماده 
کنند تا به یک هدف مشترک برسیم. عضو کمیسیون 
اجتماعی مجلس ادامه داد: قوانیــن انتخابات ما بعضا 
دچار ابهام اســت و باید در جهت ابهام زدایــی از آنها 
اقدام شود؛ به طور مشــخص در حوزه بررسی و احراز 
صاحیت ها و نیز روش های اجرایــی انتخابات دچار 
ابهام هستیم.خراسانی گفت: فرآیند برگزاری انتخابات 
در کشور ما هزینه ســنگینی دارد که باید اصاح شود.

وی روش های ناصحیح تبلیغات و جمع آوری رای را از 
دیگر آســیب های نظام فعلی انتخابات خواند و تاکید 
کرد: بر اساس سیاســت های کلی انتخابات، این حوزه 

نیز باید در قوانین اصاح شود.

دبیــرکل مجمع جهانی بیــداری اســامی در نهمین 
 اجاس شــورای عالی مجمع جهانی بیداری اســامی 
با اشاره به سرکوب های مسلمانان در برخی کشورهای 
منطقه به دســت حکومت هایشــان، تاکید کــرد: در 
بسیاری از این تنش ها دست ســعودی ها رو شده است 
و می دانیم کــه آنها از ایــن حکومت های ســرکوبگر 
حمایت می کنند.علی اکبر والیتی صبح دیروز )شــنبه( 
در این اجاس که در بغداد و با حضــور حیدرالعبادی، 
نخست وزیر و ســیدعمار حکیم، رییس مجلس اعای 
اسامی عراق و شماری از شــخصیت های جهان اسام 
برگزار شــد حضور یافت. والیتی با بیان اینکه پنج سال 
از آغاز موج بیداری اســامی گذشــته است، گفت: این 
مجمع با تدبیر رهبر انقاب اسامی شکل گرفت و باید 
بدانیم که امــروز جریان تکفیری به دنبــال به انحراف 
کشیدن موج بیداری اسامی است. وی ادامه داد: همه 
مسلمانان وظیفه دارند بیش از گذشته در مقابل اندیشه 
ویرانگر تکفیری موضع گیری کرده و تاش کنند ریشه 

این شر را بخشکانند.

مسکو آماده تسهیل و لغو ويزا 
برای شهروندان ايرانی می شود

آمادگی آلمان برای تبادل 
متخصصین ضد فساد با ايران

به مدت سه ماه؛ 

رياست شورای هماهنگی 
اصالحات به کارگزاران رسید

با صدور بیانیه ای؛

دانشجويان بورسیه، يک نماينده 
مجلس را به مناظره دعوت کردند

 رییس آژانس دولتی توریســم روســیه اعام کرد که روســیه کار روی 
مراحل لغو صــدور ویزا بــرای ایران و هنــد را آغاز کرده اســت.بخش 
دیپلماسی رسانه ای ســفارت کشورمان در مســکو اعام کرد که اولگ 
سافونوف رییس آژانس دولتی توریسم روسیه گفته است: مسکو اقدامات 
فوری تری را در راســتای لغو و تســهیل ویزا اتخاذ خواهــد کرد و آماده 
افزایش تعداد گردشــگران ایرانی و هندی به روســیه اســت. سافونوف 
 خاطرنشان کرد: ایران یکی از امن ترین کشور ها برای شهروندان روسیه 
محسوب می شــود. طبق داده های آژانس دولتی توریسم روسیه، ایران 
در زمره ۲۰ کشوری اســت که گردشگرانشان بیشــتر از همه به روسیه 
سفر می کنند. در ســال جاری بیش از ۳۵ هزار ویزا برای ایرانی ها صادر 
شد و پیش بینی ها گویای این امر هستند که این شاخص در سال آینده 
دوبرابر افزایش خواهد داشت. مهدی ســنایی سفیر ایران در روسیه پس 
از امضای توافق نامه تسهیل مراحل صدور ویزا در سال ۲۰۱۵ اعام کرد 
که این امر اقدامی در مســیر لغو صدور ویزا برای گروه های توریســتی 

به شمار می رود.

رییس ســازمان بازرسی کل کشــور که به دعوت همتای آلمانی 
خود به برلین سفر کرده اســت، در دیدار با رولف روتر دادستان 
کل برلین، راه های همکاری های دو کشور در حوزه های مبارزه با 

فساد را بررسی کرد.
در این دیدار رولف روتر با تشــریح وظایف دادســتانی کل برلین 
اظهار کرد: وظیفه اصلی مجموعه تحت نظــرش مبارزه با جرائم 
و مقابله با فساد اســت.وی گفت: دادســتانی در دو جهت اقدام 
می کند؛ پیشــگیری از فساد و مبارزه با فســاد و به همین منظور 
با تشکیل کارگروه هایی به طور منظم و ســالیانه، خط مشی ها و 
استراتژی های ضدفسادی در آن تعیین و بحث و بررسی می شود.

در این راستا رییس سازمان بازرسی کل کشور هم به برنامه های 
این ســازمان بــرای دریافت تجربیات کشــورهای پیشــرو در 
امر مبارزه با فســاد اشــاره کرد و از طرف آلمانی خواست که در 
این حوزه نیز با کشــورمان همکاری کند.در پایان دادستان کل 
برلین ضمن تمجید از فعالیت های مطلوب این سازمان، آمادگی 
کشــورش را برای تبادل متخصصین ضد فساد و انتقال تجربیات 
موفق دادســتانی کل در حوزه های پیشــگیری و مقابله با فساد 

اعام کرد.

حزب کارگزاران سازندگی به دبیرکلی  غامحسین کرباسچی از 
دیروز به مدت سه ماه  ریاست شورای هماهنگی جبهه اصاحات 

را  بر عهده دارد.
یدا... طاهرنژاد عضو شــورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی 
اظهار داشت: حزب کارگزاران سازندگی به دبیرکلی غامحسین 
کرباســچی به مدت ســه ماه ریاست شــورای هماهنگی جبهه 

اصاحات را بر عهده دارد. 
وی در پاسخ به این پرسش که سخنگوی شورای هماهنگی جبهه 
اصاحات بر عهده چه کسی خواهد بود، گفت: طبق مصوبه شورا، 
دبیر کل شــورای هماهنگی سخنگویی شــورا را بر عهده خواهد 
داشت. ریاست شــورای هماهنگی جبهه اصاحات فصلی تغییر 
می کند و انجمن اسامی جامعه پزشــکی به دبیرکلی محمدرضا 
ظفرقندی پیش از این ریاست این شورا را بر عهده داشت؛ اما علی 

تاجرنیا اطاع رسانی شورای هماهنگی را صورت می داد.

 مجمــع دانشــجویان و دانش آموختــگان بورســیه بــا صدور 
بیانیه ای محمود صادقــی نماینده مجلس را بــه مناظره درباره 
 ادعاها و تهمت های اعام شــده علیه دانش آموختگان بورســیه 

دعوت کرد.
در این بیانیه آمده است: مجمع دانشــجویان و دانش آموختگان 
بورســیه به نمایندگی از خانواده بزرگ و فهیم دانشگاهی و طبق 
درخواست افکارعمومی دانشگاهیان عزیز، دکتر محمود صادقی 
نماینده اصاح طلب لیســت امید را برای مناظره درباره ادعاها و 
تهمت های اثبات نشده و بی سند و مدرک علیه ۳۷۰۰ دانشجوی 
دکترا یا فارغ التحصیل بورســیه دعوت می کند.این مجمع اعام 
می کند امید اســت که آقای صادقــی این بار بــه دور از فضای 
دروغ، تهمت، شــانتاژ و مونولوگ بی معارض، ادعاهای خود را در 
 مقابل خود دانشجویان بورســیه و نمایندگان آنان مطرح نماید و

 ان شاءا... پاسخ حقوقی مستدل، مستند و منطقی برای ادعاهای 
خود داشته باشند.

آیت ا... محمد یزدی دبیر جامعه مدرسین با بیان اینکه دشمنی 
و مخالفــت همــواره روی میز دشــمن اســت و منتظر فرصت 
هســتند، گفت: ما هم باید روشــن بینی و بصیرت داشته باشیم 

و بدانیم دشمن همواره درصدد ضربه اســت و به تناسب زمان، 
آمادگی های خود را ارتقا دهیم.

وی با اشــاره به ســخنان امام خمینی)ره( مبنی بر اینکه حفظ 
نظام از اوجب واجبات اســت، تصریح کرد: یکی از مســائل مهم 
امنیتی این اســت که وضعیت دشــمن را همواره رصد کنیم و 

ارزیابی بسیار دقیقی از وضعیت خود و دشمن داشته باشیم.
وی افزود: اگر آمریکا در محاســبات خود احتمــال می داد که با 
روشن کردن آتش جنگ در ایران موفق خواهد شد، حتما اقدام 

می کرد اما اکنون مطمئن نیست این موفقیت را داشته باشد.

یزدی تصریح کرد: دشــمن در جنگ غزه نمی دانست تونل های 
زیرزمینی چگونه ایجاد شده و موشــک ها چگونه به غزه رسیده 
است. دبیر جامعه مدرســین افزود: هیچگاه نباید به بهانه تحریم 
و کمبود بودجه، محدودیتی برای آمادگی دفاعی کشــور مطرح 
 شــود.یزدی در بخش دیگری از ســخنان خود اظهار داشــت: 
مقام معظم رهبری ممکن اســت گاهی برخی ســخنان مرتبط 
با مســائل دفاعی و پدافندغیرعامل را نتوانند صریح و مستقیم 
بگویند و براین اســاس مســئوالن امر بایــد از تعابیر و جمات 

ایشان مقصود اصلی را متوجه شوند.

آيت ا... يزدی: 

رهبری گاهی نمی توانند سخنان 
مرتبط با مسائل دفاعی را مستقیم 

و صريح به مردم بگويند

گمانه زنی های  شوخی و جدی درباره    وزرای پیشنهادی   ريیس جمهور؛
هانیه توسلی وزير ارشاد می شود!
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با مسئوالنيادداشت
پیشنهاد سردبیر:

فولکس هم به بازار ايران آمد

يادداشت

معاون آمار و اطالعات سازمان برنامه و بودجه استان 
اصفهان گفــت: مطابق آخرین آمار تــا دیروز صبح، 
39/5درصد خانوارهای استان اصفهان در سرشماری 
اینترنتی ثبت نام کردند و مهلت مشارکت اینترنتی 

به پایان رسید.
محمدرضا لعلی با اشــاره به اینکه ساعت 12 جمعه 
شــب، آخرین مهلت سرشــماری اینترنتی نفوس 
و مســکن بــود، افــزود: در آن لحظــه 683 هزار و 
326خانوار از استان اصفهان در سرشماری اینترنتی 
نفوس و مســکن، ثبت نام و اطالعات خــود را درج 

کردند.
وی افزود: براســاس این آمار، اطالعــات دو میلیون 
و 203 نفــر جمعیت اســتان اصفهان در ســامانه 

سرشماری اینترنتی ثبت شده است.
به گفتــه معاون آمــار و اطالعات ســازمان برنامه و 
بودجه اســتان اصفهان، تــا پایــان روز جمعه، بالغ 
بر 39/5درصــد خانوارهای اســتان اصفهان معادل 
43درصد جمعیت استان در سرشــماری اینترنتی 

مشارکت کردند.
وی تاکید کــرد: اســتان اصفهان در سرشــماری 

اینترنتی از هدف خود )35 درصد( عبور کرد.
لعلی با اشاره به اینکه سرشماری حضوری از 28مهر 
ماه آغاز شــده اســت، گفت: برای اجرای این طرح، 
یک هزار و 435 مامور برای مراجعــه به درب منازل 

مردم استان اصفهان انتخاب شده است.
وی با بیان اینکه 246 کارشناس آمار نیز سرشماری 
نفوس و مســکن را نظــارت می کننــد، اضافه کرد: 
در صــورت مراجعه مامــوران سرشــماری و نبود 
اعضای خانوار برای دادن اطالعــات، از طریق تبلت 
کدی بــرای خانــواده، صــادر و داخل منــزل آنها 

انداخته می شود.
معاون آمار و اطالعات سازمان برنامه و بودجه استان 
اصفهان افزود: براساس این کد اگر خانواری قبال در 
سرشماری اینترنتی شــرکت کرده، با ورود به سایت 
سرشماری تنها گزینه تایید را ارســال می کند؛ در 
غیر این صــورت با ورود به ســایت بایــد اطالعات 
اعضای خانوار به طور کامل ثبت شود. وی همچنین 
یادآور شد: عالوه بر این، سرپرست خانواده می تواند 
به صورت تلفنی، ازطریق شــماره ای که روی برگه 
غیبت قید شده، اطالعات خود را به مامور آمارگیری 

مستقر در ستاد برای ثبت اعالم کند.

در پايان سرشماری اينترنتی اعالم شد: 

مشارکت
39/5درصدی اصفهانی ها

آغاز رسمی اجرای طرح مبارزه با کاالهای قاچاق در اصفهان؛

 اجناس بدون برگه سبز 
ضبط می شوند

نگاه روز

غالمحسین شفیعي با اشاره به اینکه در سال گذشته نزدیک 
به 400 پروانه استاندارد براي کارگاه هاي تولیدي صادر شده 
اســت، افزود: هم اکنون 2850 کارگاه تولیدي داراي پروانه 
استاندارد هســتند و همه آنها کیفیت هاي مورد تایید اداره 
اســتاندارد را رعایت مي کنند. وی بیان داشت: این کارگاه ها 
4مرتبه در ســال به صورت ســرزده توســط کارشناســان 
استاندارد، بازدید و محصوالت شان نمونه گیري شده و مورد 

آزمایش قرار مي گیرند.
مدیرکل اداره اســتاندارد اســتان اصفهان گفــت: عالوه بر 

بازدیدهاي ســرزده کارشناســان از واحدهــاي تولیدي و 
نمونه گیــري از کارگاه ها، نمونه گیري از بــازار هم دو بار در 
سال انجام مي شود. وی در ادامه به شرکت هاي همکار اداره 
کل استاندارد اشــاره کرد و افزود: نزدیک به 180 آزمایشگاه 
و شرکت در اصفهان هســتند که زیر نظر اداره استاندارد، در 
زمینه بازدید، نمونه برداري و آزمایش محصوالت کارگاه هاي 

تولیدي فعالیت مي کنند.
نازل های پمپ بنزين بررسی می شود

شفیعی در پاســخ به ســوالي مبني بر وضعیت کیفي بنزین 

یورو4 پاالیشــگاه اصفهان، افزود: بنزین این پاالیشــگاه در 
وضعیت مناســبي اســت و فقط درخصوص تبخیر و تقطیر 
بنزین مشکل داشــته که براي حل این موضوع باید مجددا 
نمونه گیري انجام شــده و پس از بررســي و انجام آزمایش، 
نتیجه به مردم اعالم شــود.  وی در مورد نازل هاي سوخت 
موجود در پمپ بنزین ها گفت: این مسئله که گفته مي شود 
نازل ها عددي بیش از حجم واقعي سوخت را نشان مي دهند، 

یک بحث عامیانه است و چنین چیزي صحت ندارد.
مدیرکل اداره استاندارد استان اصفهان ادامه داد: تمام نازل ها 
در پمپ هاي بنزین از نظر میزان لیتراژ هر دو ماه یک بار مورد 
بررســي قرار مي گیرند و در صورت مشــاهده هرگونه عدم 
تطابق مانیتور نازل با پیمانه هاي اســتاندارد، متصدي پمپ 

بنزین موظف به برطرف نمودن ایراد نازل است.
دريافت »پروانه استاندارد حالل« فقط از اداره کل 

استاندارد مجاز است
وي در ادامه به پروانه اســتاندارد حالل اشــاره کرد و گفت: 
اولین کارگاهي که در اصفهان توانست پروانه استاندارد حالل 
کسب کند، یک کشــتارگاه بود که در روز جهاني استاندارد، 
توسط مقامات کشوري و ریاست سازمان استاندارد ایران به 

این واحد اهدا شد.
شــفیعي درخصوص دریافت پروانه استاندارد حالل تصریح 
کرد: تمام واحدهاي تولیدي و مخصوصا واحدهاي تولید مواد 
غذایي که مي خواهند پروانه استاندارد حالل دریافت کنند، 
باید فقط از اداره استاندارد این پروانه را بگیرند و هیچ شرکت 

دیگري مجوز ارائه آن را ندارد.
وي افزود: تمام واحدهاي تولیدي که گواهي حالل از ســایر 
شــرکت ها دارند، باید آن را از مجموعه خود حذف و گواهي 
معتبــر را از اداره اســتاندارد دریافت کنند کــه با همکاري 
نمایندگي ولي فقیه در جهاد کشــاورزي و اداره دامپزشکي 

صادر مي شود.

طرح برخورد رسمی با عرضه کاالهای قاچاق در واحدهای 
صنفی لوازم خانگی، لوازم آرایشی و بهداشتی و تجهیزات 
پزشکی، از روز گذشته به طور رسمی از سوی بازرسان اتاق 
اصناف اصفهان آغاز شد. براساس این طرح، مغازه هایی که 
کاالی بدون فاکتور داشــته باشند، فروشنده کاالی قاچاق 
شناخته شــده و با آنها برخورد می شــود. جواد محمدی 

فشارکی، مدیر بازرســی و نظارت اصناف اصفهان، گفت: 
اکنون حاکمیت بر چند کاالی خاص تاکید دارد؛ با این حال 
اگر به عنوان مثال در ســطح عرضه، کیف، کفش و پوشاک 
قاچاق مشاهده شــود، برای جمع آموری و امحای آنها نیز 
اقدام خواهد شد. وی تاکید کرد: طبق این تصمیم، از ابتدای 
مهر ماه نیز طرح جمع آوری لوازم خانگی، کاالهای آرایشی 
و بهداشتی و تجهیزات پزشــکی قاچاق، قرار است به مدت 
ســه ماه اجرایی شــود. وی تصریح کرد: طبق بررسی های 
صورت گرفته بیش از 50درصد لــوازم خانگی موجود در 
سطح عرضه استان اصفهان همانند کشور، قاچاق هستند. 

محمدی فشارکی با اشــاره به جلســه ای که درخصوص 
تصمیم ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز برگزار شد، گفت: 
براین اساس به صنف لوازم خانگی یک ماه فرصت داده شد 
تا اجناس قاچاق خود را در ســطح عرضه، عودت داده یا به 
فروش برسانند و در این مدت تیم بازرسی اصناف تنها تذکر 
و اخطار خواهد داد و کاالیی جمع آوری نخواهد شــد. وی 
تاکید کرد: به دنبال این تصمیــم از ابتدای آبان ماه به طور 
رسمی جمع آوری لوازم خانگی، لوازم آرایشی و بهداشتی 
 و تجهیزات پزشــکی قاچاق از ســطح عرضه جمع آوری 

خواهد شد.

مديرکل استاندارد استان:

بنزینیورو4اصفهاننمونهگیریمجددمیشود

نزديك به 180 
آزمايشگاه و شرکت 
در اصفهان هستند 

که زير نظر اداره 
استاندارد، در زمینه 
بازديد، نمونه برداري 
و آزمايش محصوالت 

کارگاه هاي تولیدي 
فعالیت مي کنند

مديرکل اداره استاندارد اســتان اصفهان گفت: بنزين يورو 4 پااليشگاه اصفهان در وضعیت مناسبي است 
و فقط درخصوص تبخیر و تقطیر بنزين مشــکل داشــته که براي حل اين موضوع بايد مجددا نمونه گیري 

انجام گیرد.

کاهش صادرات تخم مرغ ايران به عراق

فولکس هم به بازار ايران آمد

سید فرزاد طالکش، دبیر 
کل کانون سراسری مرغ 
تخم گذار گفت: صادرات 
تخم مرغ ایــران به عراق 
در شــش ماه اول ســال 
جــاری در مقایســه بــا 
مدت مشابه سال گذشته 
حــدود 45درصد کاهش 
یافته و ترکیه حضور خود 
را در این بازار توسعه داده 
اســت. با توجه به شرایط 
قیمتی ایــن محصول در 

بازار مصرف،  اتحادیه مرغ میهن از دو روز گذشته اطالعیه خرید 
تضمینی این محصول را صادر کرده اســت. با کاهش صادرات 
این محصول به کشور عراق، قیمت این محصول در بازار مصرف 
داخلی نیز افت قیمتی داشته است؛ به طوری که میزان صادرات 
ما در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 45 درصد کاهش  دارد. 
عراق به عنوان مهم ترین واردکننده تخم مرغ ایران، واردات خود 
را به دالیل کاهش قدرت خرید ناشی از افت قیمت جهانی نفت 
و جنگ داخلی کاهش داده و در عوض خرید خود را به ســمت 

کشور ترکیه برده است.

در شــرایطی که حضور 
رنو و پژو در خودروسازی 
نیمه دولتی کشور قطعی 
شده، فولکس واگن آلمان 
نیز برای آمــدن به ایران 
مجاب شده و به احتمال 
فــراوان، رقابتی نســبتا 
نزدیک را با فرانســوی ها 
کــرد. خواهــد  آغــاز 

به عبارت بهتر، پس از دو 
خودروساز بزرگ فرانسه، 
حضــور غــول صنعــت 
خودروی جهان در ایران 

نیز قطعی شده و این شرکت قصد دارد هم در حوزه تولید و هم 
در بخش واردات، به بازار کشور ورود کند. بر این اساس، فولکس 
واگن قصد دارد نمایندگی واردات محصــوالت خود را به گروه 
صنعتی ماموت واگذار کند و برنامه تولیــدش را نیز در کرمان 
موتور پیش ببرد. این در حالی اســت که پیش تر گفته می شد 
فولکســی ها برای تولید محصوالت خود در ایران، با ماموت به 
توافق نهایی رسیده و حتی قصد احداث کارخانه ای مشترک با 

این شرکت بخش خصوصی را )در ایران( دارند.

در سومین جلسه مشترک روسای اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف 
اصفهان، بر ایجاد گروه ســرمایه گذاری استان تاکید شد. رییس اتاق 
بازرگانی اصفهان در این جلسه گفت: ایجادگروه سرمایه گذاری استان 
اصفهان می تواند نقش موثری در توســعه استان و بهبود کسب و کار 
واحدهای تولیدی و خدماتی داشته باشد. سیدعبدالوهاب سهل آبادی 
با تقدیر از همکاری روســای قبلی اتاق های تعاون و اصناف اســتان 
اصفهان افزود: همکاری و همگرایی اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون 
می تواند مسایل و مشــکالت فعاالن اقتصادی را در بخش های خرد 
و کالن ســریع تر دنبال کند. وی به نقش و جایگاه سه اتاق در زمینه 
تولید، اشتغال و سرمایه گذاری اشــاره کرد و افزود: مشارکت کامل و 
جدی اعضای توانمند اتاق ها در هیئت موســس گروه سرمایه گذاری 

می تواند به تحکیم و  تقویت این گروه  منجر می شود.

رییس کمیســیون تجارت اتــاق بازرگانی اصفهان گفت: نــرخ ارز، چالش 
چندســاله تولید و صادرکنندگان اســت و دولــت اگر بخواهــد از تولید و 
صادرات حمایت کنــد، هیچ راهی جز واقعی کردن نرخ ارز ندارد. مســعود 
گلشــیرازی، با اشــاره به کاهش میزان صادرات و واردات استان اصفهان، 
اظهار داشت: افول صادرات و واردات استان نشانگر از دست رفتن مطلوبیت 
و مزیت های صادراتی اســت و فعاالن اقتصادی به همراه مسئولین استان 
باید راهکاری برای این چالش اتخاذ کنند. وی خواســتار قیمت گذاری نرخ 
ارز بدون نگاه سیاسی به آن شــد و افزود: به نرخ ارز باید صرفا به عنوان یک 
مولفه اقتصادی نگاه کرد؛ زیرا این نرخ تاثیر بسزایی در تجارت کشور دارد. 
وی علت افزایش صادرات در ســال 91 را باال رفتن نرخ ارز برشمرد و گفت: 
بخش خصوصی از دولت می خواهــد در تعیین نــرخ ارز، وضعیت تولید و 

صادرات واقعی تر دیده شده و برای واردات تنظیم نرخ نشود.

ايجاد گروه سرمايه گذاری 
استان اصفهان

ريیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان:

مزيت های صادراتی 
اصفهان از بین رفته است

بازارگیشه اقتصاد

قیمت انواع کول پد لپ / پايه خنك کننده لپ تاپ  4G قیمت پر فروش ترين موبايل ها با امکان پشتیبانی
موجود در بازار تهران 

قیمت )تومان(حافظه )گیگ(مدلبرند

K10Dual SIM16565/000ال جی

Honor 7 Dual SIM16975/000هوآوی

K8 k350 Dual SIM8469/000ال جی

K4 K130 Dual SIM8325/000ال جی

Stylus 2Dual SIM K520DY16709/000ال جی

Galaxy A5 Dual SIM SM-A510FD161/235/000سامسونگ

G8 Dual SIM32899/000هوآوی

X Power Dual SIM16655/000ال جی

One E8 Dual SIM16699/000اچ تی سی

Galaxy A3 Dual SIM SM-A310F16920/000سامسونگ

G5 H860 Dual SIM321/739/000ال جی

Galaxy A7 Dual SIM SM-A710FD161/510/000سامسونگ

A2010 Dual SIM8299/000لنوو

Neffos C5 Dual SIM16439/000تی پی لینك

One M9 Plus1/429/000اچ تی سی

hatron HCP-090 Slim -  هترون

33،0
00

تومان

TSCO TCLP 3065 -   تی اس کو

38،0
00

تومان

 Cooler Master NOTEPAL -    کولر مستر
X-SLIM II

65،0
00

تومان

hatron HCP-070 Slim -  هترون

24،5
00

تومان

امروزه صاحب نظران بسیاری معتقدند که آینده شهری به شدت 
به جهانی شــدن )Global lization( و فرآیندهای نوع جدید 
اقتصادی وابسته است که مکان شهری را نیز به درون شبکه ها 

کشانده است.
جهانی شدن باعث شــده است تا شــهرها به عنوان مکان های 
محلی در ارتباط با فرآیندهای جهانی قرار گیرند و در مناسبات 

فراملی نقش آفرینی کنند.
با بازیگری شــهرها در عرصه های فرا ملــی، پیوندهای جدید 
شبکه ای شکل می گیرد که بســیاری از اندیشمندان دنیا از آن 
به نام شــهر جهانی یاد می کنند. در حقیقت یکی از مفاهیمی 
که در ســال های اخیر به صورت گســترده در مطالعه شهری 
مورد توجه قرار گرفته، مفهوم جهانی شــدن و به تبع آن شهر 
جهانی است. در چند دهه اخیر شــهرهایی که دامنه ارتباطات 
گسترده ای دارند و از نظر قابلیت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، 
ارتباطی و... در ســطح مطلوبی به ســر می برنــد، فرصت آن 
را یافته اند که در ســطح جهانی خود را به عنــوان کانون های 
تصحیح گیری و هدایت اقتصاد و فرهنگ جهان  معرفی  کنند. 
اینگونه شهرها که در ســطح بین المللی در فرآیندهای مختلف 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقش آفرینی می کنند، به عنوان 

شهرهای جهانی یاد می شوند.
در چنین وضعیتی است که شهرها در ارتباط مستقیم با شبکه 
جهانی، بازیگران جدید عرصه بین الملل شــده و نقش فراملی 
یافته انــد. در این میان ابزار دیپلماســی نمایشــگاهی کمک 
زیادی به مدیران شــهری می کند تا یک شهر با شبکه ها پیوند 
گســترده تری ایجاد کرده و فرصت های بین المللی را به سمت 
خود جذب نماید. در این راستا  کالن شهرها و شهرهای جهانی 
ســعی می کنند با دیپلماسی  نمایشــگاهی، میزان مشارکت و 
همکاری بین المللی خود را در اغلب موضوعات جهانی افزایش 
دهند تا از این طریق، موقعیت برتری را در سیاستگذاری جهانی 
کسب نمایند. مفهوم دیپلماسی نمایشگاهی به مثابه مولفه ای 
تاثیرگذار، می تواند در ارتقای جایگاه کالن شــهرها و شهرهای 
جهانی تاثیر بســزایی داشــته باشــد. همچنین دیپلماســی 
نمایشــگاهی باعث رونق و شکوفایی حیات شــهری می شود 
که این خود، سطح مناسبات یک شهر در همه موضوعات را در 
پیوند با سایر شهرها در مقیاس ملی و فراملی گسترش می دهد.

خالقیت در دیپلماســی نمایشــگاهی، به ایجــاد فرصت های 
اجتماعی مــی انجامد و کار آفرینان کســب و کارهای خالق را 

تشویق کرده و به آنها سرعت رشد می دهد.
ایده های نوآورانه و خالق در نمایشگاه ها، عامل اشتغال زایی و 
تولید ثروت در شهرهای خالق اســت و فراوانی استعداد در این 

راستا، پیشران اصلی صنایع خالق و اقتصاد خواهد بود.

 جواد جلیلی
معاون مديرعامل شرکت نمايشگاه های بین المللی استان اصفهان

ديپلماسي نمايشگاهي؛ 
عامل ارتقاي جايگاه کالن شهرها  و 

جهاني شدن آنها

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 1987 | October 23 ,2016 |  16Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPERE-MAIL yusefian.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



4
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره  1987  |  یکشنبه 2  آبان   1395 |  21  محرم 1438

اخباريادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

ديابتی ها برای تثبیت قندخون، حبوبات بخورند

 محققان می گویند اگر می خواهید در سنین باالتر عمر همچنان هوشیار 
باقی بمانید، بهتر است از همین حاال وزن خود را تحت کنترل داشته باشید.

محققان دانشگاه آریزونا دریافته اند شــاخص توده بدنی باال می تواند تاثیر 
منفی بر عملکرد شناختی افراد مسن داشته باشد.شاخص توده بدنی باالتر 
ممکن است منجر به افزایش التهاب در بدن شود که تاثیر منفی بر عملکرد 
و شناخت مغز خواهد داشت.کایل بوراسا، سرپرست تیم تحقیق، در این باره 

می گوید: »شاخص توده بدنی باالتر موجب افزایش التهاب بدن می شود.«
محققان این دانشــگاه داده های مربوط به مطالعه ای  را که شامل ۱۲ سال 
اطاعات در مورد ســامت، آرامش و شرایط اجتماعی و اقتصادی جمعیت 

۵۰ سال و باالتر انگلستان بود مورد بررسی قرار دادند.
با استفاده از دو نمونه جداگانه به دست آمده از مطالعه)یکی در حدود ۹۰۰۰ 
نفر و دیگری در حدود ۱۲۵۰۰ نفر(، محققان در طول یک دوره شش ساله 

افراد مسن در حال پیری را بررسی کردند.
آنها اطاعاتی در مورد شــاخص تــوده بدنی، التهاب و قدرت شــناختی 
شــرکت کنندگان در اختیار داشــتند و متوجه پیامدهای مشابه در هر دو 
نمونه شدند.به گفته بوراسا، »هر چقدر حجم بدن شرکت کنندگان بیشتر 
 بود، تغییر در میزان پروتئین واکنشی آنها) CRP ( در طول چهار سال بعد

 بیشتر بود.« CRP در خون، نشانگر التهاب سیستماتیک بدن است. به گفته 
محققان، تغییر در CRP در طول مدت ۴ سال، پیش بینی کننده تغییر در 

عملکرد شناختی در طول شش سال بعد از شروع مطالعه بود.

 گروهی از محققان بین المللی از دانشگاه انگلیســی »وارویک« و دانشگاه 
چینی »فودان«  به منبع اصلی افسردگی و چگونگی تاثیر افسردگی بر ماده 
خاکســتری مغز پی بردند. افســردگی، یکی از بیماری های پیچیده عصر 
امروز است که بنا به گزارشات منتشر شده از سوی سازمان بهداشت جهانی 
در حــدود ۳۵۰ میلیون نفر در جهان با آن دســت و پنجه نــرم می کنند. 
افسردگی می تواند به دالیل مختلفی مانند شرایط خاص زندگی بروز کرده 
یا دالیل دیگری مانند عدم تعادل شیمیایی، ناهنجاری های مغزی یا ارتباط 
بین نورون های مغزی بروز کند. مطالعه جدیدی از سوی محققان انگلیسی 
و چینی بر چگونگی تاثیر افسردگی بر ماده خاکستری مغز می پردازد.  در 
این مطالعه ۹۰۹ داوطلب چینی شــرکت داشته و محققان به اسکن مغزی 
شــرکت کنندگان پرداختند. ۴۲۱ نفر از افراد شرکت کننده دچار اختال 

افسردگی بوده و  ۴۸۸ نفر دیگر نشانه ای از افسردگی نداشتند.
 محققان در اســکن مغــزی افــراد شــرکت کننده بــه بررســی نقاط

orbitofrontal cortex داخلــی و جانبی پرداختند که در افســردگی 
نقش مهمی دارند. مطالعات محققان نشــان می دهد، ارتباط نورون های 
افراد افسرده در برخی نقاط تقویت شده یا برعکس در برخی نقاط تضعیف 
شده است. جالب توجه است که این ناحیه مغزی، ارتباط ضعیفی با بخش 
حافظه و یادآوری دارد و شــخص افســرده در به یادآوردن خاطرات مثبت 
خود با مشکل مواجه شده که می تواند دلیل مضاعفی برای افسردگی باشد. 
از ســوی دیگر، اتصال orbitofrontal cortex با تجربه های ناخوشایند 
تقویت شــده ، در نتیجه خاطرات منفی دائما تکرار و پر رنگ می شــوند. 
محققان امیدوارند با کشف این مکانیسم بتوانند به راه حل های موثری علیه 
افســردگی دســت پیدا کنند. نتایج این مطالعه در ژورنال Brain به چاپ 

رسیده است.

 تصور می شــود افراد گیاهخوار در مقایســه با افراد گوشــتخوار سالم تر 
باشــند، اما مطالعه ای جدید این باور را زیر سوال می برد.محققان در طول 
 ۱۰ سال مطالعه دریافتند افراد گوشتخوار در مقایسه با افرادی که در رژیم 
غذایی شان گوشت وجود نداشت بیشتر در معرض ریسک ابتا به بیماری 
قلبی نبودند. دکتر هیون ســوک کیم، سرپرســت تیم تحقیق از دانشکده 
پزشــکی راتجرز نیوجرزی، در این باره می گوید: »من نمی گویم که رژیم 
غذایی گیاهی برای پیشگیری از ریسک بیماری قلبی-عروقی مفید نیست 
اما فواید آن برای ســامت قلب کمتر از آن چیزی است که عموم مردم باور 
دارند.« در این مطالعه، محققان از داده های ملی نظرســنجی آمریکا برای 
مقایسه افراد گیاهخوار بزرگســال با هزاران فرد گوشتخوار استفاده کردند. 
درحالی که افــراد گیاهخوار الغرتر بودند، ریســک بیمــاری قلبی در آنها 
خیلی متفاوت با افراد گوشــتخوار نبود. کیم در این بــاره می گوید: »افراد 
گیاهخواردر معرض ریســک کمتر ابتا به چاقی، فشارخون باال و سندروم 
متابولیک قرار دارند اما این مسئله به این خاطر است که غالبا افراد گیاهخوار 
زن بوده و از جمعیت جوان تر هســتند از اینرو ریسک بیماری قلبی در این 
گروه به مراتب کمتر اســت.« تیم تحقیق، از داده های نظرســنجی سال 
۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ استفاده کرد که شــامل حدود ۱۲ هزار فرد بزرگسال ۲۰ 
ســال به باال بود. از بین این تعداد از افراد، ۲۶۳ نفــر )۲/۳ درصد( از رژیم 
غذایی گیاهی پیروی می کردند. محققــان در این مطالعه، نرخ بروز چاقی، 
میانگین اندازه دور کمر، فشــارخون باال، و سندروم متابولیک را که موجب 
افزایش ریسک بیماری قلبی می شود بررسی کردند.محققان بعد از بررسی 
تمامی فاکتورها دریافتند شــرکت کنندگان گیاهخــوار۲/۷ درصد و افراد 
غیرگیاهخوار۴/۵ درصد در معرض ریســک ابتا به بیماری قلبی بودند. به 

گفته کیم، اختاف بین این دو گروه تفاوت چشمگیری را نشان نمی دهد.

محققان، اولین سنســور نوری جهــان را که قادر به تشــخیص کمبود 
ویتامین B۱۲ است ایجاد کرده اند.

کمبــود ویتامین B۱۲ با افزایش ریســک بروز دمانــس )زوال عقل( و 
آلزایمر مرتبط اســت. چنین وســیله ای قادر به ردیابی میزان ویتامین 
B۱۲ در بیماران پرریســک بوده و اقــدام اولیه می تواند بــه مقابله با 
محدودیت های ناشی از شــیوه های فعلی آزمایش که زمانبر و پرهزینه 

هستند فائق آید.
دکتر جرجیوس ســیمینیز، سرپرســت تیم تحقیق از دانشگاه آدالید 
اســترالیا، در این باره می گوید: »کمبود ویتامیــن B۱۲ با زوال قدرت 
شــناختی مغز و بروز بیماری هایــی نظیر آلزایمر مرتبط اســت. افراد 
مســن به دلیل کاهش جذب این ویتامین از رژیم غذایی شان به دلیل 
افزایش سن در معرض ریســک باالی کمبود ویتامین B۱۲ قرار دارند. 
 وی در ادامه عنوان می کند: »سنسور ما گامی اولیه به سوی حل مشکل 

 اندازه گیری و ردیابی ویتامین B۱۲ در افراد مســن ســالم است. این 
دســتگاه به پزشــکان اجازه می دهد تا بافاصله کمبود این ویتامین را 
تشخیص داده و درمان نمایند.« این حسگر همچنان در مرحله آزمایش 
است. این حسگر در مدت کمتر از یک دقیقه، کمبود ویتامین B۱۲ را در 

خون انسان تشخیص داده و نیاز به حداقل آماده سازی دارد.

يافته های پزشکی نشان می دهد؛

شاخص توده بدنی باال 
برای مغز مضر است

بر اساس مطالعات محققان؛

جايگاه افسردگی در مغز کشف شد

محققان می گويند:

رژيم غذايی گیاهی الزاما 
برای قلب سالم تر نیست

دستاورد جديد پزشکی؛

ساخت اولین حسگر نوری برای 
B12 شناسايی کمبود ويتامین

کارشــناس تغذیه گفت: وجود مقادیر خوب فیبــر و عدم وجود 
کلســترول در حبوبات باعث ایجاد ســیری و کمــک به تثبیت 
قندخون در سطح مطلوب می شــود. مریم اسدی افزود: حبوبات 
گروهی از مواد غذایی اســت که اگر همراه با غات مصرف شوند 
از جهت ارزش غذایی دارای پروتئین، همسان با پروتئین گوشت 
است با این تفاوت که فاقد کلسترول و دارای فیبر غذایی مناسب 

برای سامت دستگاه گوارش است.
وی به مزیت های استفاده از حبوبات اشاره کرد و گفت: پروتئین 
حبوبات در صورت مخلوط شــدن با غــات، تامین کننده تمام 
اســیدآمینه های ضروری مانند گوشت اســت. کلسیمی که در 
حبوبات وجود دارد باعث اســتحکام و مقاومت اســتخوان ها و 
کاهش خطر پوکی استخوان می شود. اسدی تصریح کرد: حبوبات 
دارای مقادیر باالی فیبر غذایی اســت که احتمال بیماری های 

غیرواگیر از جمله دیابت و انواع سرطان را کاهش می دهد.

یافته های محققان دانشــگاه کیس وسترن ریزرو در اوهایوی 
آمریکا نشان می دهد افزایش بی ســابقه چاقی در بین زنان 
 باردار در جهان منجر بــه افزایش بارداری های پرریســکی

 می شود که هم بر نوزاد و هم بر مادر تاثیر می گذارد.
طبق نتایج مطالعات، چاقی با کاهش قــدرت باروری مرتبط 
اســت و بارداری هــای پرعارضه به واســطه چاقی مــادر با 
پیامدهای مضری همچون افزایش ریســک دیابت بارداری، 
تشــنج بارداری، تولد زودهنگام و زایمان به روش ســزارین، 

عفونت ها و خونریزی پس از زایمان همراه است.
 پاتریــک کاتاالنــو، سرپرســت تیم تحقیــق، در ایــن باره 
می گوید: »اپیدمی چاقی در سراســر جهــان نگران کننده 
اســت و بارداری های پرخطر می توانند بر مادر و کودک تاثیر 
 بگذارند. مدیریت چاقی قبــل، بعد و در طول بــارداری باید

 انجام شود.«

چاقی، عامل بروز 
بارداری های پرخطر

سالمت کودکورزش درمانی

دانستنی ها

مصرف دارچین 
سوخت و ساز 
گلوکز را ۲۰ 
برابر می کند

متخصــص بیماری های غــدد و داخلی در ارتبــاط با دیابت و مــواد موثر 
در کاهش قند خون گفت: قند موجود در تخم مرغ ۷/۷ اســت و کســانی 
 که دچار کبد چرب هســتند و دیابــت دارند اصا نبایــد از زرده تخم مرغ

 استفاده کنند.
مهران زمان زاده افزود:دارچین حاوی ترکیباتی است که عمل انسولین را در 
انتقال گلوکز به سلول ها بهبود می بخشد. دارچین تقریبا هیچ کالری ندارد، 
به همین خاطر دیابتی ها بدون خطر چاق شدن می توانند با افزودن دارچین 
طعم مطبوعی به غذای خود ببخشند.هر گرم دارچین کمتر از ۳ کالری دارد 

که بسیار اندک است. متخصص بیماری های غدد و داخلی با اشاره به اینکه 
مطالعات نشان می دهد که دارچین سوخت و ســاز گلوکز را حدود بیست 
برابر می کند، افزود:یک قاشق چای خوری دارچین، حاوی ۲۸ گرم کلسیم، 
۱ گرم آهن و بیشتر از ۱ گرم فیبر و مقدار زیادی ویتامین های C و K و منگنز 

است. همچنین مقدار۱/۲ گرم کربوهیدرات دارد.
زمان زاده ادامه داد: دارچین جزو آن دســته از داروهایی است که در قدیم 
 اســتفاده می شــد. این داروی قدیمی بــرای اختاالت گوارشــی از قبیل 

سوء هاضمه، نفخ معده، دردهای معده و اسهال به کار می رفت.

وی اضافه کرد: امروزه مشخص شــده که دارچین، غیر از درمان اختاالت 
گوارشــی، برای آرامش و جلوگیری از عصبانیت و رفتارهای ناخوشــایند و 
همین طور برای استشمام بهتر به کار می رود. همچنین برای جلوگیری از 

فساد غذا و فساد میکروبی استفاده می شود.
متخصص بیماری های غدد و داخلی گفت:افــرادی که آلرژی دارند، نباید از 
مصرف دارچین در غذاهای خود پرهیز کنند، زیرا دارچین موجب تشــدید 
آلرژی نمی شــود. اما این نکته را فراموش نکنید که اگر شــما بسیار زیاد از 

دارچین استفاده کنید، باید اثرات بد آن را بپذیرید.

قندخون  تثبیت  برای  ديابتی ها 
حبوبات بخورند

اگرچه در ارتبــاط بودن با فرد بیمار و تعامل با وســایل وی 
می تواند به گســترش بیماری منجر شــود اما گاهی اوقات 
سبک زندگی و رژیم غذایی هم می توانند نقش بیشتری در 

بیمار شدن شما ایفا کنند. 
در ادامه، برخی از عاداتی که می توانند سیستم ایمنی بدن 
شــما را در معرض خطر قرار دهند و باید از آنها دوری کنید 

معرفی می کنیم.
سیگار کشیدن

اگرچه مضرات اســتفاده از تنباکــو و نتایــج منفی آن بر 
سامت انسان شــناخته شده اســت اما همچنان بسیاری 
 از مــردم جهان ایــن کار را انجــام می دهند. اگر ســیگار 
می کشــید باید به این نکته توجه داشته باشید که مواجهه 
 با نیکوتین، سیســتم ایمنی بــدن را تضعیف مــی کند و

 از این رو، راحت تر به بیماری مبتا می شوید. 
حتی اگــر از ســیگارهای الکترونیک نیز اســتفاده کنید 

همچنان در معرض خطر ابتا به ســرماخوردگی و آنفلوآنزا 
قرار دارید. نیکوتین ســطوح کورتیزول را افزایش و در عین 
حال شکل گیری پادتن سلول B و واکنش سلول های T به 

آنتی ژن ها را کاهش می دهد. 
 مطالعــه ای که بــه تازگی در نشــریه پاس وان منتشــر 
شده، نشان داده است که بخار حاصل از سیگار الکترونیک 
می تواند به ریه ها آســیب برســاند و آنها را هر چه بیشتر 
مستعد ابتا به عفونت سازد. اگر از سرماخوردگی و آنفلوآنزا 

متنفر هستید بهتر است هرچه زودتر سیگار را ترک کنید.
کمبود خواب

بدن انســان هنگام خواب، انرژی از دست رفته خود را احیا 
می کند و همچنین عاملی کلیدی در روند درمان بیماری ها 
محســوب می شــود. اگر به میزان کافی نخوابیــد، بدن از 
شرایط مناســب برای مقابله با پاتوژن ها یا عوامل بیماری زا 
برخوردار نخواهد شد. مطالعات مختلف رابطه کمبود خواب 

با ابتا به بیماری هایی مانند چاقی، دیابت، و فشــار خون 
باال را نشــان داده اند. خواب کافی به حفظ عملکرد مطلوب 
سیســتم ایمنی بدن کمک می کند و کمبود خواب مزمن 
یک عامل خطرســاز برای ایجاد اختال در سیستم ایمنی 

بدن محسوب می شود.
استرس

کمبود خواب می تواند زمینه ســاز شــکل گیری استرس 
مزمن باشد. اگرچه ممکن است متوجه این مسئله نشویم، 
اما خواسته های جسمانی و احساسی مسئولیت های روزانه 
ما می توانند توانایی سیســتم ایمنی بدن بــرای مقابله با 
باکتری ها و ویروس ها را کاهش دهند. هنگامی که بدن به 
طور مداوم در حال مبارزه برای ترمیم آســیب های وارده از 
استرس است، از منابع در دسترس کمتری برای رسیدگی 

به پاتوژن ها برخوردار خواهد بود.
مصرف مواد غذايی کم ارزش

 قندهــای افــزوده شــده تقریبــا در تمامی مــواد غذایی
 فــرآوری شــده یافت مــی شــوند. بنابر پژوهــش های 
صورت گرفته خوردن یا نوشــیدن ۱۰۰ گرم )هشت قاشق 
غذاخوری( قند معادل دو قوطی ســودا مــی تواند توانایی 
گلبول های سفید برای کشــتن میکروب ها را به میزان ۴۰ 
درصد کاهش دهد. آثار منفی قند روی سیستم ایمنی بدن 
در کمتر از ســی دقیقه پس از مصرف شــکل می گیرند و 

می توانند تا پنج ساعت نیز دوام بیاورند.
ورزش بیش از اندازه

تاکنون هر چه در این فهرســت ارائه کردیم به طور آشکار 
منفی بودند اما درباره ورزش کردن چه نظری دارید؟ ورزش 
بیش از اندازه نیز می تواند برای سیستم ایمنی بدن شما به 
اندازه ورزش ناکافی، مضر باشد. ورزش شدید بیش از اندازه 
می تواند بدن را ناتوان ســاخته و آن را نســبت به عفونت 
آسیب پذیرســازد. اما ورزش منظم و متعادل می تواند شما 
را کمتر مســتعد ابتا به بیماری سازد پس طی فصول سرد 
ســال به ورزش خود ادامه دهید اما مراقب باشــید بیش از 

اندازه ورزش نکنید.
تنهايی

آنچه درباره مسری بودن ســرماخوردگی و آنفلوآنزا مطرح 
 شــده شــاید شــما را به فردی انزواطلب مبدل ســازد اما 
گوشــه نشــینی و جدا کردن خود از دیگران نیز می تواند 
برای سیســتم ایمنی بدن مضر باشــد. نتایج یک مطالعه 
نشــان داده اســت که اضطراب ناشــی از تنهایی می تواند 
سیستم ایمنی بدن را سرکوب کند و زمینه ساز شکل گیری 
استرس اکسیداتیو بیشــتر یا آسیب حاصل از رادیکال های 
آزاد باشد. تنها با در آغوش کشــیدن فردی دیگر می توانید 
 به مقابله بــا اســترس رفته و اســتعداد ابتا بــه بیماری 

را در خود کاهش دهید.

با فرا رسیدن فصل پايیز، روند کاهش دما آغاز می شود و بار ديگر فصل سرماخوردگی و آنفلوآنزا از راه می رسد. 
اين بیماری های مسری می توانند از دانش آموزان دبستانی تا کارگران يک کارخانه را در نقاط مختلف جهان 

تحت تاثیر قرار دهند.

زيبايی

بیماری  زود سفید شدن مو
برخی از بیمــاری هــای مربوط به غــده تیروئیــد مانند 
 بیمــاری  پــرکاری و کــم کاری تیروئیــد و مشــکات 
کم خونی، می توانند موها )حتی موهای روی پوست بدن(

را سفید کنند.
رژيم غذايی نامناسب 

رژیم غذایی نامناسب منجر به سفید شدن مو می شود. عدم 
دریافت ویتامین B12 و آهن و ید باعث خاکســتری شدن 
زودهنگام موها می شــود.مصرف کم پروتئیــن و افراط در 
نوشیدن چای و قهوه و سیگارکشیدن نیز چنین مشکلی به 

وجود می آورد.
آب داغ و رنگ مو 

اســتفاده از آب داغ و رنگ مو نیز می تواند سفید شدن موها 
را جلو بیندازد.به منظور درمان موهای ســفید، می توانید 

روش هایی را  که در ادامه مقاله آورده شده است به کار برید.
درمان های خانگی 

چند روش ساده برای درمان موهای ســفید وجود دارد که 
می توانید در خانه انجام دهید.

مصرف پروتئین
 از آنجایی کــه مــو از پروتئینی بــه نام کراتین تشــکیل

 شده است، مصرف غذای سرشــار از پروتئین می تواند در 
رشد و بهبود موی تازه موثر باشد.

ويتامین و مواد معدنی
ویتامین های A و B12، آهن، مس و روی برای سامت موها 
بسیار ضروری هستند و جلوی خاکستری و سفید شدن آنها 
را می گیرند.این مواد مغذی را می توانید در خوراکی هایی 
مانند گوشــت قرمز، مرغ، ماهی ) از جمله صدف(، آجیل، 

حبوبات، کشمش و آلو سیاه بیابید.
يد

ید جلوی خاکستری شدن موها را می گیرد و ماده ای است 
که روی غده تیروئید موثر اســت و جلوی هــر نوع بیماری 
مربوط به تیروئید را که موجب ســفید شدن موها می شود، 

می گیرد.
گل تاج خروس

برگ های تاج خروس یکی از بهتریــن درمان های خانگی 
موهای خاکســتری اســت و می تواند رنگ موها را دوباره 
برگرداند.پس از اینکه موهایتان را با شامپو شستید و آبکشی 

کردید، آب این گیاه را به موهای خود بمالید.
چای سیاه و نمک

محلولی از یک فنجان چای سیاه و یک ق چ نمک آماده کنید 
و پس از اینکه سرد شد، آن را به ریشه موهایتان بمالید.یک 

ساعت بعد موهای خود  را بشویید اما شامپو نزنید.

چرا موهايتان زودتر از موعد 
سفید می شود؟)۲(

عاداتی که سیستم ایمنی بدن شما را تخریب می کنند

عضو هیئت علمی بیمارستان شــهید مدرس دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشــتی با تشــریح مفیدترین ورزش برای 
پوکی استخوان در خصوص مقایسه دوچرخه ثابت و تردمیل 
در مبتایان به پوکی اســتخوان اظهار داشــت: تردمیل به 
دلیل فشار بیشــتری که بر روی ســتون فقرات و اندام های 
تحتانی وارد می کند برای افزایش تراکم اســتخوان مفیدتر 

است.
دکتر سید احمد رئیس السادات  ادامه داد: 
دوچرخه ثابت اثر قابــل توجهی بر افزایش 
تراکم اســتخوان ندارد و تنهــا در افرادی 
که بــه دلیل چاقی یــا درد زانوهــا امکان 
اســتفاده از تردمیل را ندارند ممکن است 
توصیه شود. وی افزود: به هنگام استفاده از 
دوچرخه ثابت باید زین و فرمان به گونه ای 
تنظیم شــود که ناحیه پشت و زانوی بیمار 
دچار خمیدگی زیاد نشــود. پیــاده روی 

بخصوص در سطوح غیر شــیب دار، ساده ترین و مفید ترین 
ورزش در مبتایان به پوکی استخوان به شمار می رود. 

رئیس الســادات گفت:  اخیرا ورزش »تای چی« که ریشــه 
در ورزش های رزمی ســنتی چینی دارد به عنوان ورزشــی 
مفید در ســالمندان شناخته شده اســت. این ورزش عاوه 
بر افزایش تراکم اســتخوان، اثرات مفیدی در بهبود تعادل و 

پیشگیری از خطر زمین خوردن در آنها دارد. تاثیرات مفید 
بر جنبه های روحی و روانی از دیگرفواید این ورزش است.

وی در ادامه عنوان کرد: در پژوهشــی که در مرکز تحقیقات 
طب فیزیکی و توانبخشــی دانشــگاه علوم پزشکی شهید 
 بهشــتی انجام شــده اســت ورزش های تقویتــی عضات 
راســت کننده ستون فقرات پشــتی ضمن کمک به کاهش 
خمیدگی پشت می تواند سبب بهبود تعادل 
و کاهــش خطر زمیــن خــوردن و افزایش 
کیفیت زندگی مبتایان به پوکی استخوان 

شود.
رئیس السادات عنوان کرد: اخیرا استفاده از 
قوزبندهای خاصی که طراحی آنها شبیه به 
کوله پشتی است توجه پزشکان و بیماران را 

به خود جلب کرده است. 
ایــن قوزبندهــا دارای وزنــه نیــم تا یک 
کیلوگرمی هستند و با تحریک حس تعادل 
عمقی و هشــدار به فرد، به صورت فعال سبب راست شدن 
ستون فقرات در وی می شوند. پژوهشــی که در بیمارستان 
 شهید مدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شد 
نشان داد استفاده از این قوزبندهای وزنه دار ۲ تا ۳ نوبت در 
روز و هر بار حدود یک ساعت ســبب بهبود تعادل و کاهش 

خطر زمین خوردن در مبتایان به پوکی استخوان می شود.

کودکی را  که در حال یادگیری راه رفتن باشــد کودک نوپا 
می گویند. در ایــن دوران، کودک موارد زیــادی را از جمله 

مهارت حرکت، نقش اجتماعی و … می آموزد .
اســتقال در حال شــکوفایی و عاقه کودک به یادگیری 
رنگ ها و مفاهیــم دیگر در دو ســالگی، عاوه بر  گســتره  
توجه رو به افزایش او مواردی هســتند که باعث می شــوند 

این ســن برای یادگیری نقاشی و طراحی 
فوق العاده باشــد. شاید شــما برای یافتن 
فعالیت هایــی که کــودک شــما را بدون 
 خســته کــردن مشــغول کند مشــکل

 داشته باشید. 
در هر صورت به یاد داشته باشید درحالی که 
کودکان نوپای شــما توانا به نظر می رسند، 
خصوصا در مقایســه با زمان نوزادی شان، 
بســیاری از مهارت های آنها هنوز در حال 
رشد است بنابراین فعالیت های ساده برای 

او در نظر بگیرید تا از آن لذت ببرد.
بافت

بیشتر کودکان نوپا دوست دارند لمس کردن مواد مختلف را 
تجربه کنند و متخصصان رشد کودک نیز همواره بر اهمیت 
 این نکته تاکید دارند که به کــودک خود اجازه دهید آزادی

 داشــته باشــد تا در حین بررســی بافت هر چیــز، کمی 

شــلوغ کاری کند. حس المســه یکی از راه هایی اســت که 
کودک دو ساله  شــما به وســیله آن از محیط اطراف خود 
چیزهایــی یاد می گیــرد. از رنگ هــای انگشــتی مغازه ها 
خریداری کرده و یا به کودکتان اجازه دهید با خمیر اصاح 
یا پودینگ نقاشی بکشــد. اگر شــما تصمیم به استفاده از 
پودینگ داریــد، کمی پودرهای مربوط به شــیرینی پزی یا 
مواد براق خوراکی به آن اضافه کنید تا یک 

کار زینتی و لذیذ داشته باشید.
تقويت کننــده  فعالیت هــای 

مهارت های حرکتی برای کودکان نوپا
یک کودک دو ســاله می توانــد دانه های 
ساده  چوبی یا پاســتا را به نخ بکشد تا با آن 
گردنبند یا دســتبند بســازد. او با استفاده 
از رشــته های شــیرین بیان، کورن فلکس 
و یا برشــتوک میوه ای حلقه ای شــکل نیز 
می تواند یک دستبند درســت کند. بدین 
ترتیب از او بخواهید ؛ دانه های برشــتوک 
حلقه ای را با رشــته های شــیرین بیان به هــم متصل کند. 
درحالی که این مواد را به رشته می کشــید با یکدیگر آنها را 
بشمارید و ببینید آیا کودک شما می تواند رنگ آنها را بگوید. 
در انتها نیز با اســتفاده از یک تکه کوچک چسب نواری دو 

سر شیرین بیان را به هم وصل کنید.

آيا بازی با کودک نوپا تاثیری دارد؟)1( مفیدترين ورزش برای پوکی استخوان چیست؟
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شرکت تولید کننده گوشی اسپانیایی 
Zetta به فروش گوشــی های تغییر 
کاربــری داده شــده Xiaomi متهم 
شده اســت. با وجود آنکهZetta یک 
شرکت نسبتا جدید است اما  به دلیل 
فروش دســتگاه هــای ارزان قیمت 
دارای قطعات موجود در گوشــی های 
 گران قیمت ســایر برندها شــناخته 
شــده اســت و فروش گوشــی را در 
فروشگاه های اســپانیا از سال 2015 
آغاز کرده اســت. با این وجود، به نظر 
می رســد که برخی از کاربــران این 
پرســش را دارند که این گوشــی ها از 
کجا می آیند؟بــرای این منظور وقتی 
کاربران پنل پشــت یکی از دســتگاه 

های این شــرکت را باز کردند متوجه 
یک برچســب در زیر باتری شدند. با 
کندن این برچســب یک برچســب 
دیگر در زیــر آن نمایان شــد، اما آن 
برچسب لوگوی شــرکت Xiaomi را 
 Forocoches داشت. کاربران انجمن
همچنین کشــف کردند که شــرکت 
Zetta یک قاب گوشی طراحی شده 
 Xiaomi برای گوشــی های هوشمند
را به فروش رســانده است.جالب توجه 
اســت که شــرکت Xiaomi هرگونه 
رابطه تجاری با شرکت Zetta را رد و 
اعالم کرده که هیچ مجوزی برای ایجاد 
تغییرات یا فروش دستگاه های خود به 

شرکت Zetta اعطا نکرده است.

با گذشــت زمان تمــام اختراعات 
بشــری کوچــک تــر و کوچک تر 
می شــوند. آنچه می بینید مینی پی 
سی ایسر با قابلیت پخش ویدیوهای 
4K اســت که به عنوان رقیبی برای 

مک مینی اپل وارد بازار شده است.
شــما می توانیــد مینــی کامپیوتر 
ایسر  را با خودتان به همه جا ببرید.

کاربران به این مینی پی ســی 579 
دالری در بخش طراحی 9 امتیاز، در 
بخش ویژگی ها و مشــخصات فنی 
7 و در بخــش پرفورمنس و عملکرد 

8 امتیاز از 10 امتیاز را داده اند.این 
پی سی پردازنده 2/2 گیگاهرتزی از 
نوع اینتل i5 5200U با 8 گیگ رم 

از نوع 1600 مگاهرتز دارد.
گرافیک آن نیــز اینتــل اچ دی از 
ســری 5000 بوده و یــک ترابایت 
حافظه از نوع SSHD با 5400 دور 
در دقیقه دارد.وای-فــای، بلوتوث 
نســخه 4 از دیگــر ویژگــی های 
مینی پی ســی »ری وو« است که با 
سیستم عامل ویندوز8/1 نسخه 64 

بیتی کار می کند.

شــرکت Honor در کنــار معرفــی 
 تبلــت و ســاعت هوشــمند، گوشــی

 Honor 6X را معرفــی کرد. محصولی 
میــان رده با قیمت مناســب کــه برای 
بسیاری از کاربران جذاب خواهد بود.این 
محصول یک صفحه نمایش ۵/۵ اینچی 
با دقت تصویر 1920 در 1080 پیکسل 
دارد و به تراشــه  اســنپ دراگون 655 
مجهز شده است. همچنین این محصول 
در دو مدل راهی بازار می شــود که ۳ و 
4 گیگابایــت رم و ۳2 و 64 گیگابایــت 
 Honor حافظه  داخلی دارند. گوشــی
6X از ســاختار دوربین دوتایی در پشت 
بهره می برد؛ دو دوربین 12 مگاپیکسلی 
که بــه فلــش LED مجهز شــده اند. 

دوربین ســلفی آن هم 8 مگاپیکســلی 
است. گوشی جدید شــرکت Honor با 
 4/1 EUI اندروید 6/0 و رابــط کاربری
راهی بازار خواهد شد. همچنین سنسور 
تشــخیص اثر انگشــت دارد که در زیر 
دوربین پشــت قرار گرفته است. باتری 
آن هم ۳۳40 میلی آمپر ســاعتی است.

قیمت مدل پایه  این محصول 148 دالر 
و  قیمــت گران ترین مدل این گوشــی 
هم 2۳8  دالر اعالم شــده اســت.هنوز 
مشخص نیســت که این گوشی در چه 
زمانی راهی بازار می شود؛ اما قطعا یکی از 
هیجان انگیزترین محصوالت موجود در 
بازار خواهد بود که قیمت بسیار مناسبی 

خواهد داشت.

اقدام غیر اخالقی تولید کننده گوشی اسپانیایی 
Zetta معروف به

 Acer مینی کامپیوتر بامزه  میان رده  باکالس؛ Honor 6X رسما 
معرفی شد

پیشنهاد سردبیر: 
راز سیاره نهم را یک توده یخی فاش می کند!

شــرکت ودافون انگلیس برای همکاری با »های وب« به منظور 
کمک به مدرنیزه کردن شــبکه این شــرکت اینترنتی به توافق 
رســید.به گزارش رویترز، ودافون دومین شــرکت تلفن همراه 
بزرگ جهان و جدیدترین شــرکت غربی اســت کــه در دوران 
پســاتحریم وارد بازار ایران می شــود.به نقل از ایسنا، ودافون 
اعالم کرد توافــق با»های وب« برای کمک بــه مدرنیزه کردن 
 شبکه و زیرساخت آی تی این شرکت، به نفع مشتریان ودافون 
خواهد بود که به ایران ســفر می کنند.بســیاری از شرکت های 
اروپایی تالش کرده اند از گشایش بازار ایران که دومین اقتصاد 
بزرگ منطقــه خاورمیانه به شــمار می رود و با اجرایی شــدن 
برجام در 16 ژانویه، از تحریم های آمریکایی رهایی یافته است، 
بهره ببرند.بر اساس این گزارش ایران با داشتن جمعیت جوانان 
و ضریب باالی اشتراک تلفن همراه، برای شرکت های مخابراتی 
که به دنبال گسترش بازارهای خارجی هستند، فرصت مغتنمی 

به شمار می رود.

یک شرکت روسی شروع به ساخت دســتگاه تهویه مطبوع قابل 
حملی کرده که از نظر خنک کنندگی، تصفیه هوا و ایجاد رطوبت، 
با نمونه ســنتی خود کامال متفاوت اســت.پیش از این واحد های 
رومیزی که هوا را مرطوب، تصفیه و شاید حتی کمی خنک کنند، 
تولید شــده اند اما اغلب آنها بجز در یک فضای بسیار کوچک چند 

متری، اثربخشی کمی دارند. 
داشتن Evapolar مانند در اختیار داشتن یک کولر کوچک آبی 
است که شــما می توانید آن را جدا کرده و با خود حمل کنید، اما 
به طور بالقوه کارآمد تر و سالم تر اســت.این واحد1/680 گرمی با 
مصرف حداکثر 10 وات و حداکثر قــدرت خنک کنندگی تا 500 
وات، نسبت به یک دســتگاه تهویه مطبوع ســنتی، 12 برابر در 
مصرف انرژی کارآمدتر است. دســتگاه Evapolar که با نیروی 
برق کار می کند، 160x160x165 میلی متــر و ظرفیت مخزن 
آب آن 710 میلی لیتر اســت که حدود شــش تا هشــت ساعت 

خنک کنندگی را فراهم می کند.

اپل امســال طرحی نو درانداخت و رنگ جــذاب جت بلک را نیز 
به موبایل هایش اضافه کرد. البته پس از مدتی کوتاه مشــخص 
شد افرادی که آیفون 7 مشــکی براق می خرند، پس از چند روز 
از انتخاب خود پشــیمان می گردند، زیرا بدنه این دستگاه بسیار 
مستعد خط و خش و اثر انگشت بوده و پس از مدتی ظاهر جذاب 

خود را از دست می دهد.
برای غلبه بر این مشکل، شــرکت های تولیدکننده لوازم جانبی 
دست به کار شده و محافظ هایی کامال شفاف را تولید کردند که 
با نصب آنها روی بدنه آیفون 7 هم می توانید رنگ مشــکی براق 
 را به رخ اطرافیان بکشــید و هم از آســیب دیدن آن پیشگیری 

کنید.
اما به تازگی مشــکل دیگری رخ نموده اســت. برخی کاربران که 
اقدام به نصب برچسب محافظ شفاف کرده اند، پس از کندن آن 
متوجه شدند نوشته های پشت دستگاه، یعنی عبارت iPhone و 
… Designed by Apple به همراه نشــان رگوالتوری به طور 
کامل و واضح روی الیه محافظ نقش بســته است.البته نوشته به 
طور کامل از روی موبایل کنده نمی شــود، اما به مرور کمرنگ تر 
خواهد شــد که این وضعیت برای تلفن همراهی با قیمت گزاف 
و ساخت شــرکتی که همواره تاکید بر کیفیت برتر محصوالتش 

دارد، کمی ناامید کننده است.

تنهــا دو روز تا برگــزاری کنفرانس ســخت افزاری مایکروســافت 
در تاریخ 5 آبان مــاه باقی مانده اســت. در حالی کــه همه منتظر 
این کنفرانــس و معرفی محصوالت جدید این شــرکت هســتند، 
مایکروســافت اعالم کــرد در تاریــخ 12 آبان ماه هم کنفرانســی 
فقط بــرای نرم افــزار آفیس برگــزار می کنــد. در ایــن کنفرانس 
 ســاتیا نــادال، مدیرعامــل مایکروســافت و »کــرک کونیگزبائر«

)Kirk Koenigsbauer( رییس بخش آفیس این شــرکت حضور 
خواهند داشت. البته گفته شده که یکسری میهمان ویژه هم در این 
مراسم شــرکت می کنند و این شــرکت قصد دارد چیزهایی معرفی 
کند که قدرت تیم مایکروسافت را نشان می دهد.نرم افزار آفیس بعد 
از سیستم عامل ویندوز یکی از مهم ترین پروژه های مایکروسافت به 
حساب می آید. این شرکت در طول ســال های گذشته ویژگی های 
مختلفی به این برنامه افــزوده و حتی از هوش مصنوعی به شــکل 
جالبی در این نرم افزار استفاده کرده اســت؛ اما آفیس نرم افزارهای 
رقیب هم دارد که از جمله آنها می توان به Google Docs اشــاره 
کرد.حاال این شــرکت قصد دارد در کنفرانــس مخصوصی که برای 
آفیس برگزار می کند، نشان دهد این برنامه همچنان یک سر و گردن 
از نرم افزارهای تولید محتوا قوی تر اســت. البته این کنفرانس بیشتر 
جنبه کاری خواهد داشــت و همانند کنفرانس هفته  آینده که جنبه 

تجاری و مشتری مداری دارد، جالب نخواهد بود.

به نقل از پایگاه ســی نت، یک پروژه نرم افزاری در ایالت آریزونا قصد 
دارد به مصرف کنندگان مکمل های ورزشی، مکمل مورد نیازشان را 
ارائه کند.با اینکه نرم افزارهای بســیاری توانایی پیگیری مواد غذایی 
مصرفی شما را دارند، اما هیچ کدام بازخورد غذایی ارائه نمی دهند، اما 
یک نرم افزار کاربردی قصد دارد به شما در شناسایی مکمل مناسب 
کمک شایانی کند. این فرآیند با اســتفاده و تحلیل داده های مچ بند 
 Styr Labs ورزشی و ترازوی هوشمند انجام می شود.گرچه شرکت
مچ بندهای ورزشی و ترازوهای هوشــمند خود را با قیمت مناسبی 
عرضه کرده است، اما ارزش خرید چندانی ندارند. جادوی واقعی این 
شرکت یک نرم افزارکاربردی  است که سازگار با دستگاه های ورزشی 
شــرکت های دیگر ماننــد Fitbit، Garmin و Polar اســت. این 
نرم افزار کاربردی برای سیستم عامل های اندروید و آی.اُ.اس به صورت 
رایگان قابل دریافت است. نرم افزار براساس اطالعات جمع آوری شده 
از مچ بند ورزشی )یا ترازوی هوشمند( و پاسخ ها به پرسشنامه آن که 
مربوط به عادات غذایی روزانه است، رژیم غذایی متناسب با نیاز فرد 

را پیشنهاد می دهد.

ورود ودافون به بازار ایران

ساخت دستگاه تهویه 
کوچک و قابل حمل

مشکلی دیگر برای 
آیفون 7 جت بلک

مایکروسافت یک کنفرانس مخصوص 
آفیس برگزار می کند

مچ بند ورزشی که 
رژیم غذایی می دهد 

اخبارفناوری

معرفی بازیمعما

دریافــت  بــرای 
این نرم افــزار، کد 
اســکن  را  روبه رو 

کنید.

در عنوان Roofbot با چالش های مختلفی روبه رو می شوید. 
اگر خواهــان تجربه یکی از بهترین های امســال هســتید، 
معرفی عنوان چشــم نواز Roofbot را از دست ندهید. به یاد 
داشته باشــید، حتما مراقب قدم بعدی خودتان باشید. تمام 
مکانیزم های گیم پلی ســاخته Double Coconut  بر پایه 
همین جمله بنا شده است. Roofbot به بازیکن نقش روباتی 
را داده که مجبور است هر مرحله اجســام دارای انرژی را به 
درون قسمت هایی بیندازد تا خانواده اش را نجات دهد. هنگام 
تجربه بازی هم تنها باید به همین مســئله فکر کنید. المانی 
که ممکن است ســاده به نظر بیاید اما کافی است چند ثانیه 
به انجام این عنوان بنشــینید تا طعم چالش های لذت بخش 
Roofbot را بچشید. Double Coconut سعی کرده مرز 
بین موفقیت و شکســت را بشــکند؛ هر لحظه یا به پیروزی 
نزدیک می شــوید یا شکســت را پیش روی خود می بینید. 
همه چیز به قدم هایی که گفتیم بســتگی دارد. برای حرکت 
روبات باید دســت خود را به ســمت جهتی که می خواهید، 

 بکشــید. این المان کمی اذیــت کننده بــوده و امیدواریم با 
به روز رســانی های بعدی بتوانیــد با کلیــک روی بلوک یا 
جهت ها به منطقه ای که می خواهید بروید. بازی در محیطی 
با دوربین ایزومتریک جریان داشــته و برای به دست آوردن 
اجســام دارای انرژی باید شــخصیت اصلی را به سمت آنها 
بفرستید. نکته جالب این جاست که با هر حرکت، بلوک قبلی 
افتاده و شما هیچگونه راه برگشتی نخواهید داشت. بنابراین 
پیش از هر رفتار نیازمند تفکر هســتید. شاید ابتدا فکر کنید 
گیم پلی Roofbot کلیشه ای است ولی ترکیب این المان با 
طراحی فوق العاده چالش ها و یک گرافیک هنری چشــم نواز 
توانســته جذابیت ســاخته Double Coconut را افزایش 
دهد. تمام مرحله ها با هم  متفاوت اســت و با پیشروی شاهد 
اضافه ســازی بعضی المان ها خواهید بود که موجب شده اند 
احساس خســتگی نکنید. حرکت اشتباه داشــتید؟ نگران 
نباشــید چون می توانید لحظه به لحظه به عقــب برگردید. 
ابتدای انتشــار Roofbot اگر قدم نادرســت بر می داشتید 
مجبور بودید مرحلــه را از اول بروید اما بــا آپدیت بازی، این 
goo. قسمت بهبود پیدا کرد. شــما می توانید این بازی را از

gl/94fM6f دریافت کنید.

معمای 1987
عالمت سوال چه عددی را نشان می دهد؟

۳، 7، 19، 55، ؟
جواب معمای 1986  

ابتدا 8 لیتــر را در ۳ لیتر خالی می کنیــم و ۳ لیتر را 
در ظرف 5 لیتــری می ریزیم و 8 لیتــر را در ۳ لیتر 
می ریزیم. به این ترتیب در ظــرف ۳ لیتر، ۳ لیتر، در 
5 لیتر ۳ لیتــر و در 8 لیتر 2 لیتر شــیر داریم. حاال 
ظرف ۳ لیتری را در 5 لیتر و 5 لیتر را در 8 لیتر خالی 
می کنیم. به این ترتیــب در 8 لیتر 7 لیتر و در ۳ لیتر 
1 لیتر شــیر داریم. 1 لیتر را به 5 لیتر منتقل کرده و 
ظرف 8 لیتر را که 7 لیتر شیر دارد در سه لیتر خالی 
می کنیم. در نهایت ۳ لیتر را بــه 5 لیتر که در آن 1 
لیتر شیر اســت می ریزیم. به این ترتیب در 8 لیتر و 

5 لیتر به طور مساوی در هر کدام 4 لیتر شیر داریم.
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 ذکر شود.

عنوان چشمگیر دیگر بعد از خواهران قریب؛

حساب شده قدم بردارید

 ابداع قفل دوچرخه ای 
که سارق را بیمار می کند

راز سیاره نهم را یک توده یخی 
فاش می کند!

اخبارعلمی

بــه گــزارش روزنامــه دیلــی میل، ایــن قفــل جدید به 
در  آمریکایــی  مبتکــر  دو  ابــداع   SkunkLock نــام 
سانفرانسیسکوســت. این مبتکران پــس از اینکه دوچرخه 
آنها و دوستانشــان بارها به ســرقت رفت، دســت به ابداع 
قفل جدیــدی زدند که هر شــخصی را که برای شکســتن 
 آن تالش کنــد، بیمار مــی کند.ایــن قفل زمانــی فعال

 می شود که حس کند فردی سعی در شکستن آن دارد و در 
آن زمان افشانه مضری مانند افشانه فلفل پخش می کند.اما 
این قفل جدید هیچ آسیب ماندگاری ایجاد نمی کند و تنها 
باعث ترس و وحشــت فردی می شــود که بخواهد آن را به 
زور باز کند.ترکیب این گاز که فرمول D_1 نامیده می شود 
حتی از درون برخی از قوی ترین ماســک های گاز نیز قابل 
تشخیص است.این گاز به سراسر بدن سارق افشانه می شود 
و به لباس های وی می چســبد و باعث می شــود که سارق 

دچار تنگی نفس و حالت تهوع شود.

وجود سیاره شــماره نهم در منظومه شمسی تا امروز 
فقط یک احتمال بــود. اما اخترشناســان این روزها 
شواهدی در دســت دارند که حدس آنها را برای طرح 
ادعای وجود سیاره شــماره 9 ثابت می کند.در سال 
201۳ حجم عظیمی از توده هــای یخی در منظومه 
شمسی کشف شد که حاال ثابت شده این توده عظیم 
یخی می تواند نشانه ای بر اثبات وجود سیاره شماره 

نهم باشد. 
با توجه به اینکه سیاره شــماره 9 در منظومه شمسی 
ما هنوز پس از مدت ها بحــث و جدل وجودش اثبات 
نشده و به »سیاره فراری« مشــهور است به هر حال 
حجم ناشــناخته ای در این توده یخی وجود دارد که 
یکی از آنها L91 نام گرفته اســت. این شیء عظیم و 
حجیم، 20 هزار ســال نوری با مدار خورشید فاصله 
دارد. اکنــون این فرضیــه وجود دارد کــه این توده 
خود به وســیله توده عظیم تری که ناشی از گازهای 

منظومه شمسی است، جابه جا می شود.
بر اساس مطالعات بیشــتر بر روی این سیاره فرضیه 
بعدی مطرح شــد، فرضیه ای که می گفت سیاره ای 
وجود دارد که 10 الی 15 برابر کره زمین است و وجود 
اجرام عجیب و غریب تحت تاثیر گرانشی سیاره نهم 
و همین توده عظیم یخی نشــانه هایی بر حضور این 

سیاره است.

 اکنون بــا اجرای طــرح ترابردپذیری شــماره های تلفن همراه 
برای مشترکان امکانی ایجاد شده تا با حفظ شماره خود بتوانند 
اپراتور ارائه دهنده خدماتشــان را تغییر دهند. در این میان افراد 
مختلفی به دلیل وضعیت ارائه خدمات دیتای اپراتورها تصمیم 
به جابه جایی گرفته و این گونه اعالم می کنند که پایان زودهنگام 
بســته های اینترنتی آنها را کالفه کرده اســت.البته این مشکل 
تقریبا در میان مشــترکان تمام اپراتورها به چشــم می خورد و 
معموال مسئوالن اپراتورها ارتقای شبکه و افزایش سرعت اینترنت 
و بی اطالعی مشترکان را دلیل این موضوع اعالم می کنند اما در 
مقابل مشترکان مختلفی هستند که بر این نکته تاکید دارند که 
 نهایت اســتفاده آنها از اینترنت موبایل به چک کردن پیام ها در

 نرم افزارهایی مانند تلگرام محدود می شود و با این حال در طول 
ماه حداقل دو بار نیاز به فعالســازی بسته های یک ماهه اینترنت 
دارند در حالی که در گذشته ای نه چندان دور حتی با استفاده ای 
به مراتب بیشتر فعال ســازی یک بسته کفاف اســتفاده آنها را 
می داده است.در این میان اگرچه وزارت ارتباطات سامانه 195 را 

برای رسیدگی به شکایات مردمی در نظر گرفته اما تاکنون آماری 
رســمی در خصوص میزان شــکایت های مردمی در این زمینه 
منتشر نشده اســت.پیگیری این موضوع پیش از این نیز بارها از 
سوی رسانه ها صورت گرفته و موضوع از سوی مسئوالن مختلف 
پیگیری شــده و هربار گویای این نکته بوده که احتماال دالیلی 
مانند کم اطالع بودن مشــترکان از مواردی چون به روزرســانی 
خودکار برخی برنامه ها یا باز کردن فایل های ویدیویی که حجم 
به نسبت باالتری را مورد استفاده قرار می دهند دلیل این مشکل 
است، هرچند که دراین خصوص کاربران نظراتی متفاوت دارند.

اما از همان ابتــدای زمان ارائه خدمات ۳Gتوســط اپراتورهای 
غالب به دنبال گالیه های مردمی این سوال مطرح شد که آیا این 
احتمال وجود ندارد که اپراتورها در محاسبه حجم مصرفی دچار 
اشتباه شده باشــند؟در آن دوره وزیر ارتباطات با رد این احتمال 
به جدیــت از اپراتورها دفاع کرده و خاطرنشــان کــرده بود که 
درآمدهای اپراتورهای تلفن همراه به گونه ای است که آنها هیچ 
احتیاجی به انجام چنین اموری نداشــته و درآمدشان به مراتب 

بیش از آن اســت که بخواهند برای چندهزار تومان پول بســته 
اینترنتی اعتبار خود را زیر ســوال ببرند.چندی پیش مدیرعامل 
همراه اول نیز اظهاراتی در این زمینه مطرح کرده و متذکر شده 
بود طی سال های گذشته برخی مشترکان حتی در طول سه روز 
به مصرف چهار گیگابایت داده پرداختند، چرا که برای اســتفاده 
درست از حجم بسته ها، اطالعات کافی را نداشته و یا تنظیمات 
گوشی  آنها به گونه درستی انتخاب نشده بود.مدیر عامل اپراتور 
اول ارتباطی ادامه داد: طی این مدت با توجه به افزایش ســرعت 
اینترنت، بسته  اینترنتی برخی مشترکان در مدت زمان کوتاه تری 
تمام می شود که عدم مواجهه با این مشکل نیازمند اطالع رسانی 
اســت تا افراد در تمام موارد فایل های تصویری ارســالی را مورد 
اســتفاده قرار ندهند، چرا که این موضوع بخــش قابل توجهی 
از حجم بســته آنها را مورد اســتفاده قرار می دهد. از سوی دیگر 
برنامه های متعددی نیز هستند که به طور دائم به روزرسانی شده 

و بخشی از حجم اینترنت را مصرف می کنند.
اپراتور همــراه اول نیز بر این نکتــه تاکید دارد که مشــترکان 
 my می توانند از طریق مراجعه به ســایت این شرکت و قسمت
mci به بخش خالصه تماس هــا مراجعه کرده و جزئیات مصرف 
خود را در حوزه مکالمه و اینترنت دریافت کنند.ایرانسل هم اعالم 
کرده که از سامانه های صورتحساب گیری دقیقی استفاده می کند 
و مشــترکانش می توانند با دانلود و نصب اپلیکیشــن مدیریت 
حساب کاربری »ایرانســل من« از وب ســایت این اپراتور و یا با 
ecare.iran�استفاده از سامانه کنترل حساب کاربری به نشانی 

cell.ir از جزئیات کارکرد دوره و باقی مانده بســته اینترنت خود 
در هر لحظه از شبانه روز آگاه شوند.این اپراتور نیز به مشترکانش 
توصیه کرده اپلیکیشن های مورد استفاده خود را از نظر اتصال به 

اینترنت و به روزرسانی خودکار برنامه ها کنترل کنند.
از ســوی  دیگر وزیــر ارتباطات هــم چندی پیش بــا تاکید بر 
 لــزوم حمایت از شــکل گیری شــبکه های اجتماعــی داخلی

 اظهار کرد: اکنون بسیاری از کاربران اینترنت موبایل این گالیه 
را مطرح می کنند که بســته هایی که به قیمــت 10 هزار تومان 
خریداری می کنند به ســرعت تمام می شــود.واعظی افزود: اگر 
مردم بخواهند با اینترنت به دیدن فیلم هــای ویدیویی بپردازند 
چند فیلم ویدیویی با تایــم دو تا پنج دقیقه را کــه دانلود کنند 
حتی اگر حدود ســه فیلم در روز دانلود شــود، به سرعت حجم 
بسته اینترنت آنها تمام خواهد شــد، اما در شبکه های اجتماعی 
داخلی عالوه بر افزایش سرعت، قیمت نیز به مراتب پایین تر آمده 

و می توان حتی 10 برابر آن از محتوا استفاده کرد.
وی همچنین متذکر شد در مورد شبکه ملی اطالعات اغلب بحث 
سرعت را برای اینترنت  در نظر داشته ایم و هر کس  با هر سرعتی 

که می خواهد می تواند از خدمات استفاده کند.
از ســوی دیگر مســئوالن مختلف از پایین بودن استفاده مردم 
از فایل های ویدیویی گفتــه و حتی تاکید دارنــد این میزان در 
کشورهای مختلف باالی 80 درصد اســت و در ایران نیز تالش 
می شــود با ارائه محتوای مفید این آمار افزایش پیدا کند، حال 
جای سوال اســت که اگر واقعا تماشای فایل های تصویری تا این 
اندازه برای مشــترکان هزینه به دنبال دارد آیا می توان همچنان 
 به مشــارکت مردم بــرای اجرایی کــردن چنیــن تصمیماتی

 امید داشت؟

اپراتورها به 
مشترکانشان 

توصیه می کنند 
اپلیکیشن های 

مورد استفاده 
خود را از نظر 

اتصال به اینترنت 
و به روزرسانی 

خودکار برنامه ها 
کنترل کنند 

چراکه یکی از 
دالیل زود به 

اتمام رسیدن 
اینترنت همین 

است

در میان مشترکان بســته های اینترنتی موبایل افراد مختلف از پایان زودهنگام بسته های خود گله مندند، 
موضوعی که طی سال های گذشــته نیز به کرات تکرار شده و حال با ارتقای شــبکه اپراتورها بیشتر به نظر 

می رسد.

توضیح ایرانسل و همراه اول در باره گالیه مشتریان؛

بسته های اینترنتی که آب می شوند!

E-MAIL
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پیشنهاد سر دبیر: 
»هشت و نیم دقیقه« سرنوشت ساز در فصل پاییز

اکران

اخبار فرهنگی

مرکز اصفهان شناســی و خانه ملل، در راســتای شناســایی و 
شناساندن اصفهان، به تدوین دانشنامه فشرده اصفهان در زمینه 

تاریخ، جغرافیا، هنر، معماری و... اقدام کرده است.
در آســتانه شــروع دوره جدیــدی از فعالیت هــای مرکــز 
اصفهان شناســی و خانــه ملل و بــا توجه به ضــرورت تدوین 
مجموعه ای واحد در معرفــی هر چه بیشــتر و بهتر حوزه های 
مختلف پژوهشــی اصفهان، فراخوان مقاله »کتــاب اصفهان« 
اعالم شــده اســت. یکی از دغدغه هایی که در طــول فعالیت 
مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل وابســته به سازمان فرهنگی 
تفریحی شهرداری اصفهان همواره وجود داشته و ذهن بسیاری 
از اندیشمندان این حوزه را نیز به خود معطوف داشته، همانا عدم 
وجود کتابی جامع، کامل و منسجم به لحاظ حجم و نوع مطالب 
درخصوص تمامی وجوه، ابعاد و ویژگی های تاریخی، اجتماعی، 

فرهنگی، هنری، مذهبی و... اصفهان است.
بر این اساس مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل سازمان فرهنگی 
تفریحی شهرداری اصفهان، بر آن است تا با مراجعه به تحقیقات، 
پژوهش ها و دستاوردهای گوناگون از گذشته تا عصر حاضر، چه 
در قالب کتاب و چه مقاله و... و نیز با اســتمداد از محضر تمامی 
اســتادان، محققان و پژوهشــگران عالقه مند به حوزه مطالعات 
اصفهان شناســی، به تدوین مجموعه واحدی بپردازد که بتواند 
بهترین اطالعات را به گونه ای فشــرده و در عیــن حال غنی و 

کامال مستند در اختیار مخاطبان خویش قراردهد.
در اولین گام، جلــد اول یــک مجموعه چند جلــدی با عنوان 
»اصفهان پیش از اســالم تا پایان دوره آل بویه« شامل اصفهان 
پیش از اسالم، اصفهان مقارن ظهور اســالم، اصفهان در دوران 
آغازین خالفت عباســی، اصفهــان در دوره آل زیــار، اصفهان 
در حوزه آل بویــه و باالخره اصفهــان دوران آل کاکویه، تدوین 
می گردد. مقــاالت ارســالی پس از بررســی گروه پژوهشــی 
مرکزاصفهان شناســی و خانه ملل، برای درج در کتاب با حفظ 
امانت در اصل مطالــب و ذکر نــام مولف، مورد اســتفاده قرار 
می گیرد. تدوین »کتاب اصفهان«، تالشــی بزرگ در راســتای 
شناسایی و شناســاندن اصفهان به عموم شهروندان است که در 
همین راستا طبق اعالم فراخوان، آخرین زمان ارائه اصل مقاالت 

تا 10 آذرماه خواهد بود.

نمایشگاهی از آثار حمیدرضا حیدری صفت با عنوان »کاریکاتور 
چهره« از ســوی خانه کاریکاتور حوزه هنری اصفهان، در خانه 

هنرمندان برگزار می شود.
آثار ارائه شده در این نمایشگاه توسط حمیدرضا حیدری صفت 
خلق شده اند. این نمایشگاه شامل ۳0 اثر از پرتره مشاهیر ایران 
و جهان است که با تکنیک هاشور)راپید( اجرا شده اند. در میان 
این آثار چهره مشــاهیری مانند جالل آل احمد، احمد عبادی، 
مرتضی ممیز، علی اکبر دهخدا، علی اکبر شهنازی، محمدرضا 
شــفیعی کدکنی، ابوالحســن اقبال آذر، حمید ســمندریان، 
برتراند راسل، چارلز برانسون، هامفری بوگارت، چه گوارا و برت 

لنکاستر قابل توجه است.
عالقه مندان برای بازدید از این نمایشگاه می توانند تا 11آبان ماه 
صبح ها ســاعت 9 تا 12 و بعدازظهرها ساعت 16 تا 19 به خانه 
هنرمندان اصفهان واقع در خیابان آبشــار اول،  پارک ایثارگران 

مراجعه نمایند.

نشســت بعدی »سه شــنبه های داســتان« با حضور سیاوش 
گلشــیری، به بررســی دو اثر از گلی ترقی و محمد کلباســی 

اختصاص می یابد.
 سلسله جلسات »سه شنبه های داستان« که با حضور سیاوش 
گلشیری، داستان نویس و منتقد مطرح کشور، برگزار می شود، 
در برنامــه جدید خود با محوریــت مروری بر داســتان کوتاه و 
رمان ایرانی، نخســتین جلســه خود را با حضور مهدی یزدانی 
خرم برگزار کرد. جلسه بعدی این سلسله نشست ها، به بررسی 
داســتان »بزرگ بانوی روح من« و »اسکلت های بلور اجین« به 
ترتیب نوشته، گلی ترقی و محمد کلباســی، از داستان نویسان 
صاحب سبک ایران اختصاص دارد. عالقه مندان برای شرکت در 
این جلسه می توانند سه شنبه 4آبان ماه ساعت 14:۳0 به تاالر 

شریعتی، واقع در دانشگاه اصفهان مراجعه نمایند.

فروزان جنیران به وضعیت اکران فیلمی به کارگردانی احســان 
سلطانیان اشاره کرد.

فروزان جنیران، تهیه کننده ســینما و یکی از تهیه کنندگان فیلم 
»آنها«، درخصوص آخرین وضعیت این اثر جهت پخش گفت: هم 

اکنون در حال رایزنی با دفاتر پخش جهت اکران هستیم.
وی افزود: هنوز زمان احتمالی اکران مشــخص نیست؛ اما قصد 

داریم در زمان مناسبی آن را اکران کنیم. 
وی ادامه داد: از سویی در حال رایزنی برای حضور در جشنواره ای 

داخلی هستیم که هفته آینده مشخص خواهد شد. 
گفتنی اســت فیلم »آنها«، به کارگردانی احســان سلطانیان و 

تهیه کنندگی داریوش بابائیان و فروزان جنیران است.

تا 10 آذرماه؛

زمان ارسال فراخوان مقاالت
»کتاب اصفهان« مشخص شد

تا 11 آبان ماه برپاست؛

نمایشگاه »کاریکاتور چهره«
در خانه هنرمندان

نقد دو داستان از گلی ترقی و محمد 
کلباسی در»سه شنبه های داستان«

فیلم »آنها« اکران می شود

گفتوگو

معاون فرهنگــی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی اســتان اصفهان، ضمن اشــاره به موفقیت های 
اصفهــان در دوره قبلــی نمایشــگاه مطبوعات، از رشــد 
چشمگیر تعداد رسانه های اصفهان نسبت به سال گذشته 

خبر داد.
در آســتانه نزدیکی به تاریخ برگزاری نمایشگاه مطبوعات، 
با حجت االســالم امیر ارزانی، معاون فرهنگی و مطبوعاتی 
اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان اصفهان، 
درخصوص نحوه حضور رســانه های اســتان در بیســت و 
دومین دوره از نمایشــگاه مطبوعــات گفت وگویی صورت 

گرفته است که شرح آن را از نظر می گذرانید.
به طور کلی مقدمه ای در مورد نمایشگاه مطبوعات و 

حضور رسانه های استان در این نمایشگاه بفرمایید.
نمایشــگاه مطبوعات یک رویداد فرهنگی-رسانه ای است 
که امســال بیســت و دومین دوره خود را برگزار می کند. 
در سال گذشــته، هم اداره ارشاد اســتان و هم رسانه های 
اصفهان در این نمایشــگاه خوش درخشیدند و حتی آقای 

رییس جمهور نیز از این غرفه ها بازدید کردند.
کارکرد و هدف نمایشــگاه مطبوعات از دید شــما 

چیست؟
کارکردهای مفید این نمایشــگاه را می توان در ســه مورد 
رقابت سالم، تعامل سازنده و شــناخت رسانه ها از یکدیگر 

خالصه کرد.
آماری از کمیت و کیفیت حضور رسانه های استان در 

نمایشگاه  امسال دارید؟
با توجه به آمار ارائه شده در کل کشور، نمایشگاه مطبوعات 
امسال رشــد 25 درصدی ثبت نام را داشــته و رسانه های 
اســتان اصفهان نیز در این دوره پر رنگ تر از سال گذشته 
ظاهر شده اند و می شــود گفت  بیش از 20رسانه و نشریه 
از استان، امســال در نمایشگاه شــرکت می کنند که این 
مقدار نســبت به ســال گذشــته افزایش قابــل توجهی 
داشــته اســت. از ســوی دیگر متراژ غرفه های تحویلی به 

اســتان اصفهان نیز بنا به درخواســت اداره ارشاد اصفهان 
بیشــتر شــده و امســال غرفه ای کمتر از 24 متر نداریم و 
 حتی بعضی از رســانه های ما، غرفه هایی بــا متراژ 40متر 

دریافت می کنند.
همچنین ما در ســال گذشــته در غرفه های جنبی نقشی 
نداشتیم؛ اما امسال ســعی می کنیم هم در بحث غرفه های 
جنبی و هم در کالس های آموزشــی، فعالیت بیشــتری 

داشته باشیم.
آیا ارشــاد اصفهان بــرای اعزام خبرنــگاران و 
دســت اندرکاران نشریات، تســهیالتی را فراهم 

کرده است؟
در ســال گذشــته طی جلســه هایی که با اســتانداری و 
شهرداری اصفهان داشتیم، توانســتیم چند اتوبوس برای 
اعزام عالقه مندان فراهم کنیم و امسال هم سعی می کنیم 
طی جلساتی در این خصوص، در مراحل مختلف شرایط را 

برای اعزام این عزیزان فراهم کنیم.
به نظر شما نمایشگاه مطبوعات تا چه حد در پیشبرد 

اهداف استانی تاثیرگذار است؟
 نگاه مســئولین تهران به شهرســتان ها همیشــه نگاهی 
از باال به پایین اســت و موفقیت شهرســتان ها حتما این 
نگاه را تغییر خواهد داد. در ســال گذشــته غرفه ارشــاد 
اصفهان، غرفه برتر نمایشــگاه شــناخته شــد و »اصفهان 
امروز« توانســت در بخش موسســات مطبوعاتی، جایزه 
برترین موسســه مطبوعاتی کشــور را از آن خود کند. این 
موفقیت ها چــه در بحث تخصیص اعتبارات بیشــتر و چه 
در بحث دریافــت یارانه برای روزنامه ای که برتر شــناخته 
شده، باعث رشد سطح رسانه های ماســت؛ جدا از اینکه به 
سبب همین موفقیت ها توانستیم امسال در حوزه آموزش، 
درخصوص برگزاری ســه دوره کالس آموزشــی، از اداره 
کل دفتر مطالعات و برنامه ریزی رســانه ها مجوز بگیریم و 
 کالس هایی با ســطح باال و مدرک معتبر در این زمینه در

اصفهان برگزار کنیم.

معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خبر داد:

حضور بیش از 20 نشریه استان در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات

مجری »ماه عســل« این روزها در تــدارک طراحی 
جدیدی برای ساخت یک برنامه تلویزیونی است.

احســان علیخانی، مجری تلویزیون کــه این روزها 
تکرار برنامه »ماه عســل« را در شبکه نسیم به روی 

آنتن دارد، در صفحه شخصی خود نوشت:
»سالم به رفقاي عزیزم...

ممنون برای این همه لطف و محبت شما، چند روزیه 
کاری رو شروع کردیم با دوســتام، امیدوارم طراحی 
و پیش تولید بدون مشــکل بره جلو، تا زمان پخش 
رو قطعی کنیم، شاید اواخر زمستون، شاید... یه ذره 
طرح شکل بگیره؛ حتما با شــما در میون میذارم که 

همفکری کنیم، مخلصیم.«

اگر چه برخی از ستاره ها از همان ابتدا در ناز و نعمت متولد شدند و 
از طریق سرمایه یا حتی شهرت خانواده شان، به همه چیز رسیدند، 
اما برخی دیگر از ستاره ها هستند که در گذشته هیچ نداشتند و تنها 
با تالش های خود پله های موفقیت را یکی پس از دیگری پشت سر 
گذاشتند و حال چون ستاره ای در جهان می درخشند که در ادامه، 

با تعدادی از آنها آشنا می شوید.
جیم کری

حتما شــنیده اید که کمدی های بزرگ از تــراژدی های بزرگ 
می آیند. زندگی جیم کری، کمدین محبوب نیز درست مانند یک 
تراژدی، غم انگیز بوده است. در زمان کودکی، پدرش شغل اش را از 
دست داد؛ به همین دلیل جیم کری مجبور شد مدرسه را رها کرده 
و برای گذراندن و تامین مخارج زندگی کار کند. او در 19سالگی 
از تورنتو به لس آنجلس، نقل مکان و در هالیوود مدتی اجراهای 
کمدی تک نفره را در کلوب های شبانه تجربه کرد و آرام آرام وارد 

دنیای سینما شد و به آرزوهای خود رنگ واقعیت بخشید.
لئوناردو  دی کاپریو

مادر و پدر لئو، هنگامی که او تنها یک ســال داشــت، از یکدیگر 
طالق گرفتند و لئوناردو همراه مادرش در محله فقیرنشینی با نام 
اکو پارک موسوم به »زاغه های هالیوود« زندگی کرد و بزرگ شد. 
مادر او در جاهای مختلفی کار می کرد تا بتواند مخارج فرزندش 
را تامین کند؛ اما پس از آن که لئو از مدرسه اخراج شد و بازیگری 
را آغاز کرد، توانست تمام آن سختی های گذشته را جبران کند و 

یکی از مشهورترین و پولدارترین بازیگران جهان شود.
چارلی چاپلین 

تا 10 ســالگی چارلی چاپلین آموخت که چگونه در خیابان های 
لندن زندگی کرده و زنــده بماند. پس از مــرگ زودهنگام پدر 
چارلی، مادرش به بیمارستان روانی منتقل شد؛ لذا چارلی و برادر 
کوچک ترش مجبور بودند به شکلی زندگی  شان را در خیابان ادامه 
دهند. پدرو مادر چارلی در برنامه های نمایشی کار می کردند؛ لذا 
وی و برادرش تصمیم گرفتند این راه را دنبال کنند و همان طور 
که شاهد هســتید، امروزه وی را به عنوان یکی از مشهورترین و 

بزرگ ترین بازیگران عصر فیلم های صامت می شناسیم.

احسان علیخانی با برنامه ای 
جدید به تلویزیون می آید

 ستاره های سینما که از فقر
به ثروت رسیدند

فیلمی به کارگردانی داوود اســدالهی، پس از پایان فیلمبرداری، به 
تدوین رسید. 

فیلمبرداری فیلم کوتاه »کاغذ رنگی« ســاخته داود اســدالهی در 
محله جوادیه تهران به پایان رسید و وارد مراحل فنی شد. این فیلم 
که 20 دقیقه خواهد بود، پس از آماده شدن نسخه نهایی، قرار است 
در گروه هنر و تجربه اکران شود. در خالصه داستان این فیلم چنین 
آمده است: »امیر علی، پسربچه ای شــش ساله، قصد دارد در هیئت 
عزاداری سنج بزند؛ اما کسی به او ســنج نمی دهد. امیرعلی برای به 

دست آوردن سنج، کارهای مختلفی انجام می دهد...«
در این فیلم بازیگران بزرگسالی چون غالمرضا اصانلو، بنفشه زارعی، 
شــهرام حیاتی، داوود اســدالهی و بازیگران خردسالی چون ماهان 

صادقی و روژینا محمودنیا نقش آفرینی می کنند.

وجود بازیگر اسپانسری برای سینما واجب اســت؛ چون سینما به اولین 
چیزی که نیاز دارد، سرمایه است. 

عمار تفتی، بازیگر، در خصوص ورود بازیگران اسپانسری به سینما اظهار 
داشت: ورودشان الزمه سینماست. اولین چیزی که سینما بدان نیاز دارد، 
سرمایه است و این سرمایه باید به هر شکلی فراهم شود. وی ادامه داد: اگر 
بازیگر اسپانسری ســرمایه اش را در جای درســتی استفاده کند، چه بسا 
خودش در لوای کار کردن با آن فیلمســاز، بازیگر خوبی شود. پس بازیگر 
اسپانســری در اصل چیز بدی نیســت؛ اما اینکه این روش چطور انجام 
می شود، جای سوال و تحلیل و بررســی دارد. تفتی گفت: باید سیستمی 
متولی شود که سرمایه ها به جای درستی هدایت شوند؛ چون خیلی وقت ها 
این سرمایه ها ربوده می شوند. این هم شکلی از سرمایه گذاری است. بانک ها 

و شرکت های خصوصی،  صنایع و دولت هم سرمایه گذاری می کنند. 

»کاغذ رنگی«
به تدوین رسید

بازیگر اسپانسری
در اصل چیز بدی نیست

تلویزیون سینما

رادیو

 رادیو  اربعیــن بار دیگر برای اســتفاده شــنوندگان و 
قرارگیری آنها در حال و هــوای اربعین، از دیروز فعالیت 

خود را برای دومین سال در کشور آغاز کرد. 
بازتــاب آخریــن اقدامــات دســتگاه ها و نهادهــای 
خدمات رســان به زائران اربعین حسینی، اطالع رسانی 
لحظه به لحظه از اخبار مربوط به حضور میلیونی زائران  
و تمامی تدارکات مربوط به سفر، بخش هایی از اولویت 
برنامه های این شبکه رادیویی است که به صورت مناسبتی 
و تا پایان ماه صفــر مصادف با دهم آذرماه ســال جاری 
فعالیت می کند و برای تمامی هم وطنان و زائران اربعین 

حسینی قابل دسترسی خواهد بود.
رادیو اربعین روی مــوج اف ام ردیف 95/5مگاهرتز قابل 
دریافت است و مخاطبان می توانند از طریق دستگاه های 
گیرنده  دیجیتال و اپلیکیشن تلفن همراه، این شبکه را 

دریافت کنند.
این رادیــو در نجف اشــرف نیز روی مــوج اف ام ردیف 
91/9 مگاهرتز و در کربالی معلی روی موج اف ام ردیف 

90/9مگاهرتز قابل دریافت است.
قرار است برنامه های مختلفی همچون سال گذشته از 
این رادیو برای شــنوندگان پخش شود؛ ازجمله: پخش 
روزانه دعــای عهد بعد از اذان صبح و دعــای ندبه بعد از 
اذان صبح روزهای جمعه، پخش سخنرانی هایی از وعاظ 
معروف، ســخنان کوتاه وعاظ در باکس های مختلف، 
پخش مســتندهای رادیویی ویژه اربعین،  نمایش های 
رادیویی ویژه این ایام، پخش مداحی، اخبار کمیته های 
ستاد اربعین، مباحث کارشناسی در زمینه تبیین فلسفه 
اربعین و پیاده روی آن، مباحثی دربــاره دالیل اهمیت 
زیارت اربعین و تفسیر فرازهایی از زیارت اربعین، آداب و 
احکام زیارت، امنیت و بهداشت سفر، فضایل قرائت قرآن 
کریم در سفر اربعین، تفســیر فرازهایی از زیارت وارث و 
فرازهایی از زیارت جامعه کبیره، آموزش مکالمه، کلمات 
و اصطالحات پرکاربرد عربی که در سفر الزم خواهد بود و 

پخش ترتیل روزانه یک صفحه از قرآن کریم .

موج »رادیو اربعین«
فعال شد

در قدم های پایانی تولید
هشــت و نیم دقیقه در مقاطعی از فرآیند تولید، به »یکتا« 
تغییر نام داد؛ اما بعــد به این نتیجه رســیدند که همان نام 
قبلی را برای مجموعه شــان انتخاب کنند. مراحل تولید این 
مجموعه تلویزیونی از فصل تابســتان آغاز شــده و هنوز هم 
به پایان نرسیده اســت. بهروز مفید، تهیه کننده هشت و نیم 
دقیقه که پیش از این، تهیه و تولیــد مجموعه های دیگری 
چون »ســهمی برای دوســت« و »خانه ای روی تپه« را هم 
به عهده داشــته، با اعالم این خبر گفت: گرچه دیشب اولین 
قسمت سریال پخش شــد، اما کار ضبط ما هنوز تمام نشده 
و گروه با تمام توان و قوایشان مشــغول تدارک قسمت های 
باقی مانده هســتند. البته جایی هم برای نگرانی نیست؛ چرا 
که تنها حدود 10درصد از کار باقی مانده و تدوین آن هم در 

حال انجام است.
مفید اضافه کرد: تعداد دقیق قسمت های کار مشخص نشده؛ 
چرا که کار هنوز در حال تدوین است. با این حال پیش بینی 
می کنم این ســریال  28قسمت باشــد و مدت زمان آن هم 
طبق روال مجموعه های تلویزیونی دیگر شبکه دوی سیما، 

در 45دقیقه تنظیم شده است.
تمرکز بر بحث اخالق و قانون

طبــق خالصه داســتانی که از هشــت و نیــم دقیقه اعالم 
 شــده، به نظر می رســد مخاطبان قرار اســت با داســتانی

خانوادگیـ  اجتماعی و ملودرام مواجه شوند؛ داستانی که بر 
محور ماجراهای ایجاد شده برای زنی با نام »یکتا« می گذرد. 
یکتا زنی است که بعد از فوت همسرش تمام مسئولیت های 
خانه و زندگی اجتماعی بــر دوش او افتــاده و در مقام زنی 
تنها، خواستار سرپرستی و حمایت از بچه هایش هم هست. 
البته این همه ماجرا نیست و او درگیر ماجراهایی بر سر ارث 
و میراث و اختالف با خانواده همســر مرحومش هم می شود 
و داســتان هایی برایش رقم می خورد. اما مفید معتقد است 

که هدف اصلی یکتا، تاکید بر بحث اخــالق و قانون در کنار 
ضرورت رسیدگی به مال و اموال افراد در طول حیات و نشان 
دادن عواقبی است که در صورت فوت ناگهانی آنها، برای اقوام 

نزدیک شان ایجاد می شود.
شماری از بازیگران نام آشنا

شــبنم قلی خانی بازیگر نقش مانــدگار »مریم مقدس)ع(« 
و مجموعه های تلویزیونی اولین شــب آرامــش، پنجمین 
خورشید و پنج کیلومتر تا بهشت، بعد از مدتی دوری از عرصه 
هنر دوباره به رسانه ملی بازگشته و بازیگر اصلی این مجموعه 
در نقش یکتاست. همچنین شمار دیگری از بازیگران مطرح 
این سال های تلویزیون هم در این مجموعه حضور یافته اند که 
از جمله اصلی ترین این بازیگران، می تــوان به پژمان بازغی، 
سام درخشانی، آشــا محرابی، فرناز رهنما، سیامک اطلسی، 
بهرنگ علوی، الهه حصــاری، طوفان مهردادیان، شــیرین 
اسماعیلی نیا، بهرام ابراهیمی پور و اشــکان منصوری اشاره 
کرد. به نظر می رسد باوجود گرم هم آمدن این تیم بازیگران، 
سازندگان مجموعه حســاب ویژه ای برای هرچه بهتر شدن 

کار باز کرده اند و امیدوار به جلب نظر مخاطبان شان هستند.
سیمایی از یک فرزند ارشد

پژمان بازغی را حاال باید یکی از بازیگران شــناخته شــده و 
مطرح مجموعه های تلویزیونی دانســت که برای مخاطبان 
بسیار آشناست و گاهی این حضور او در مجموعه هاست که 

مخاطبان را به تماشای آثار ترغیب می کند.
او طی این سال ها در مجموعه هایی با محتواهای متفاوت هم 
حضور یافته و بیش از همه، نقش های جدی و پلیســی را در 
کارنامه دارد. او در هشــت و نیم دقیقه در نقش پســر بزرگ 
خانواده و فرزند اول کارخانه داری است که نقش او را سیامک 
اطلسی ایفا می کند و ســام درخشــانی، رفیق چند ساله و 
همیشــگی بازغی هم این بار در نقش برادر کوچک تر اوست. 
وی به نوعی شخصیت مثبت این داستان محسوب می شود 

که با توجــه به فرزند ارشــد 
خانواده بودنــش، ویژگی هایی 

خودساخته و مستحکم دارد.
آشــا محرابی و ایفای 

نقشی متفاوت و نو
جملــه  از  محرابــی  آشــا 
هنرمندانی اســت کــه صدا و 
ســیمایی آرام و دلنشین دارد 
و مخاطبــان او را به واســطه 
فعالیت هایش از دوبله تا بازی 
در مجموعه هــای گوناگــون 
بازیگر  تلویزیونی می شناسند. 
چون  گوناگونی  ســریال های 
مــرگ تدریجــی یــک رویا، 
آشپزباشی و ساختمان 85، این 
روزها در رسانه ملی از همیشه 
پرکارتــر شــده اســت. اخیرا 
مجموعــه اپیزودیــک »چرخ 
فلک« بــا بازی وی از شــبکه 

یک سیما پخش شد و دو مجموعه هشت و نیم دقیقه و آرام 
می گیریم را از شبکه دوی سیما در نوبت پخش دارد. محرابی 
در هشت و نیم دقیقه نقش فروغ را ایفا می کند؛ زنی که یکی 
از دو عروس خانواده است و نقشی اساسی در پیشبرد بخشی 
از داســتان دارد. او در تعریف نقش خود گفت: هشت و نیم 
دقیقه برای خودم اتفاقی تازه و مجموعه ای متفاوت محسوب 
می شــود و نقش فروغ را به واســطه همین متفاوت بودنش 
خیلی دوست دارم. لذا نوید نقشی نو را به مخاطبان می دهم 
و ترجیح می دهم خیلی در مورد خصوصیاتش صحبت نکنم؛ 
چرا که ممکن است موجب ایجاد نوعی پیش داوری شود؛ اما 

پیشنهاد می کنم این مجموعه را حتما ببینید.

فراز و فرودهای هشت و نیم دقیقه، مخاطبان را پای تلویزیون نگه می دارد؛

»هشت و نیم دقیقه« سرنوشت ساز در فصل پاییز

مخاطبان قرار 
است با داستانی 

خانوادگیـ  
اجتماعی و 

ملودرام مواجه 
شوند؛

داستانی که بر 
محور ماجراهای 
ایجاد شده برای 
زنی با نام »یکتا« 

می گذرد

با فرارسیدن ماه پاییز و بازگشایی مدارس، هر یک 
از شبکه ها می کوشند به نوبه خود بخشی از اوقات 
فراغت مخاطبانشان را در شب های آرام و طوالنی 
فصل خزان پر کنند. بر همین اساس، شبکه دو هم 
امسال با دستی پر، تدارک این شــب ها را دیده و 
موجی از سریال های تازه را برای پخش شبانگاهی 
آماده کرده است. »هشت و نیم دقیقه« نام یکی از 
این مجموعه های تلویزیونی تازه است که از ساعت 
21:30 پخش می شود؛ سریالی به کارگردانی شهرام 
شاه حسینی که بر محوری خانوادگی ساخته شده و 

مضمونی ملودرام دارد.
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اخبار کوتاهيادداشت

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال  و بختیــاری اظهار کرد: مجموعه 
آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری به دالیلی چون بازنشسته شدن 
برخی از نیروها در بخش های آموزش ابتدایی و ... با کمبود نیروی انسانی 

در این بخش مواجه است.
بهروز امیدی با اشــاره به اینکه ســعی شــد این کمبودها به شیوه های 
مختلف برطرف شــود، گفــت: بخشــی از کمبودهای نیروی انســانی 
در پایه هــای ابتدایی با به کارگیری حق التدریســان به عنــوان مربیان 
پیش دبستانی، بخشی با اســتفاده از نیروهای مازاد آموزش متوسطه که 
بعد از گرفتن تعهد و آموزش آنها انجام شد و بخش دیگر را نیز با استفاده 

از نیروهای بازنشسته تحت پوشش قرار دادیم.
مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال  و بختیــاری با بیان اینکه با تالش 
و هماهنگی های صــورت گرفته اجــازه ندادیم هیچ کالســی در هیچ 
مدرسه ای در این اســتان بدون معلم بماند، خاطرنشان کرد: در آموزش 
دوره هــای ابتدایی در چهارمحــال  و بختیاری حداقل بــاالی 400 نفر 
کمبود نیرو داریم. امیدی افزود: ســاالنه برای توســعه و تجهیز مدارس 
به رایانه و هوشمندســازی آنها نیاز به اعتباری بالغ  بــر 6 میلیارد تومان 
داریم که در خوش بینانه ترین حالت، ســاالنه تنها یــک میلیارد تومان 
آن تامین می شــود. مدیرکل آموزش و پــرورش چهارمحال  و بختیاری 
کالس های هوشمندسازی شده در این استان را نزدیک به 800 تا 900 
مورد دانست و تاکیدکرد: در حوزه آموزش دوره ابتدایی نیز حدود 200 
کالس  هوشمندسازی شده اســت، ولی هنوز تا کامل شدن این فرآیند 
فاصله زیاد اســت. وی با اشــاره به اینکه بر اســاس مصوبه سال گذشته 
 مجلس شورای اســالمی که به مجموعه آموزش و پرورش نیز ابالغ شد، 
تصریح کرد: بر اســاس ایــن مصوبــه، در حــال حاضر تنهــا مربیان 
پیش دبســتانی  را که در مدارس دولتی یا ضمیمه دولتــی کار کرده اند 
می توان به صورت حق التدریســی بــه کار گرفت و فعال بــرای دیگران 

برنامه ای وجود ندارد.

 مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت چهارمحــال و بختیاری 
اظهار کرد: 25 هکتار از اراضی ملی در منطقه حفاظت شده شیدا 

از توابع چهارمحال و بختیاری رفع تصرف شده است.
شهرام احمدی ادامه داد: با تشکیل پرونده قضایی برای متخلفان 
توسط ماموران یگان حفاظت محیط زیست این استان و پیگیری 
مسئوالن این اداره کل، پس از هفت سال با دستور مقامات قضایی 

از این منطقه رفع تصرف شد.
وی تعداد متخلفان در جریان این پرونده قضایی را سه نفر عنوان 
کرد و اظهار داشــت: پیگیری برای رفع تصرف از این اراضی ملی 

طی دو فقره پرونده قضایی صورت گرفته است.
احمدی خاطرنشــان کرد: منطقه شــیدا یکی از مناطــق آزاد با 
پتانســیل های طبیعی و وجود حیات وحش بخصوص بز، قوچ و 

میش است.

مديرکل آموزش و پرورش چهارمحال  و بختیاری خبر داد:

کمبود بیش از 400 نیروی انسانی 
دوره  ابتدايی

مديرکل حفاظت محیط زيست چهار و محال و بختیاری :

25 هکتار از اراضی ملی در شیدا 
رفع تصرف شد

پیشنهاد سردبیر: 
خستگی سیب زمینی کاران از »دوی ماراتن« با دولت

معاون غــذا و داروي دانشــگاه علــوم پزشــکي و خدمات 
بهداشــتي و درماني چهارمحال و بختیــاري توزیع و عرضه 
داروهاي زیبایي و تناسب اندام و سقط جنین در عطاري ها، 
آرایشــگاه هاي زنانه و باشگاه هاي بدنســازي را از معضالت 
جدي دانشــگاه علوم پزشکي دانســت.  دکتر رضا محمدي 
با بیان اینکه مجوز راه  اندازي عطاري ها از ســوي ســازمان 
صنعت، معــدن و تجــارت و اصناف صادر مي شــود، افزود: 
اگرچه این دانشگاه با انجام بازرســي و گشت هاي مشترك 
ســعي در جلوگیري از عرضه محصوالت غیر مجاز دارد اما 
برخورد با متخلفان، نیازمند یک برنامه منســجم و اقدامی 

جدي تر است.  

 مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای چهارمحال و بختیاری 
با اشاره به وجود شش مجتمع ارائه خدمات رفاهی بین راهی 
در چهارمحال وبختیاری، اظهار داشت این مجتمع های ارائه 
خدمات بین راه در محور های پر تردد اســتان واقع شده اند. 
منوچهر سلمان زاده عنوان کرد: طی بررسی های انجام شده 
کیفیت ارائه خدمــات در این مجتمع هــای خدمات رفاهی 
 بین راهی مطلوب بوده است و مسافران رضایت باالیی از آنها 
داشــته اند. وی تاکید کرد: راه اندازی ایــن مجتمع ها نقش 
مهمی در توســعه زیرســاخت های گردشــگری و افزایش 

خدمات رفاهی در این استان خواهد داشت.

فرمانده انتظامي اســتان چهارمحال و بختیــاري از توقیف 
محموله کارواش قاچاق به ارزش پنج میلیارد و 500 میلیون 
ریال در محور یاســوج - لردگان خبر داد. سردار غالمعباس 
غالمــزاده اظهار کرد: در پي کســب خبري مبنــي بر حمل 
کاالي قاچاق از محور مواصالتي یاســوج- لردگان به ســمت 
اســتان  هاي مرکزي کشــور، طرح مبارزه با قاچــاق کاال به 
مرحله اجرا گذاشــته شــد.وي افزود: مامــوران اداره مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهي اســتان پــس از هماهنگي 
 با مقــام قضایي طــي عملیات ایســت و بازرســي در محور 
یاسوج - لردگان یک دستگاه کامیون کشنده رنو حامل کاالي 

قاچاق را متوقف کردند.

عرضه برخي داروها 
در عطاري ها ممنوع است

۶ مجتمع ارائه خدمات رفاهی 
بین راهی در استان وجود دارد

توقیف بیش از پنج میلیارد 
ريال کاالي قاچاق در لردگان 

با مسئوالن

اگر نگاهی به روند توسعه یافتگی کشورها بیندازیم می بینیم که 
استارت کار از کشاورزی خورده شد و تامین غذای مردم در صدر 
امور در این کشــورها قرار گرفته است چون کشــور خودکفا در 

تولید موادغذایی می تواند راه را بر بسیاری از تحریم ها ببندد.
در ایران هم اگر بخواهیم به خودکفایی برســیم باید به این نکته 
مهم توجه داشته باشــیم که حمایت از کشــاورزان بسیار مهم 
است، اما متاسفانه در چند سال اخیر نه تنها شاهد این حمایت ها 
 نبودیم بلکه گاها شــاهد مشــکالت بزرگی هســتیم که تماما

 بر دوش خود کشــاورز اســت و مشــکالت عدیده بر ســر راه 
کشــاورزان، آنها را به انتهای خط رســانده اســت. کشاورزان 
چهارمحال و بختیاری هم به تبع کل کشــور با مشکالتی چون 
خشکســالی، نبود لوازم و تجهیزات برای کشــاورزی، نبود بازار 
فروش، عدم حمایــت دولت، حضور واســطه ها بــرای فروش 
محصوالت و... دست به گریبان هستند و مشکالت زیادی بر سر 

راه آنها وجود دارد و نیازمند کمک هستند.
از آنجایــی که در فصل برداشــت ســیب زمینی در چهارمحال 
و بختیــاری قــرار گرفته ایــم و بــه دلیــل اینکه بر ســر راه 
سیب زمینی کاران در این استان مشــکالتی وجود دارد در ادامه 
گفت وگویی با چند ســیب زمینی کار فرادنبــه ای صورت گرفته 

است که متن مصاحبه زیر آمده است:
دولت برای حمايت از سیب زمینی کاران هیچ قاعده 

و اصلی ندارد
افراســیاب زمانــی فرادنبه ای یکی از کشــاورزان شهرســتان 
بروجن اظهار کرد: بذر مورد اســتفاده برای ســیب زمینی کاران 

هزینه های زیادی دربر دارد و اگر ســیب زمینی کاران بخواهند 
از بذرهــای وارداتی )کالس SE( اســتفاده نمایند باید برای هر 
کیلو بذر حــدود 20 هزار تومان وجه پرداخــت کنند. وی ادامه 
داد: اگر بذر وارداتی یک سال کشت شود بعد از برداشت قیمت، 
۱0 برابر کاهش یافته و به هر کیلو 2 هزار تومان می رســد که باز 
هم اگر بخواهیم بین بذر خریداری شده و محصول فروخته شده 
مقایسه ای صورت دهیم تفاوت های فاحشــی را شاهد خواهیم 
بود. زمانی با بیان اینکه متاســفانه سیب زمینی کاران در فرادنبه 
در چند سال اخیر بسیار متضرر شدند و بســیاری از آنها به مرز 
ورشکستگی رسیده  و برای فرار از ورشکستگی مجبور به فروش 
تراکتور، زمین و... شده اند افزود: متاسفانه دولت برای حمایت از 

کشاورزان هیچ قاعده و اصلی ندارد.
وضعیت ســیب زمینی کاران در سال ۹5 وخیم تر از 

سال ۹4
وی خاطرنشــان کرد: قطعــا اگر دولــت کشــاورزان و به ویژه 
سیب زمینی کاران را حمایت نکند، خشکســالی آنها را منقرض 
خواهد کــرد. چــون خشکســالی ها باعث کاهــش محصول 
سیب زمینی شده و نبود بازار مناسب برای فروش و عدم حمایت 
 دولت باعث شــده اســت ســیب زمینی که بذر آن را هر کیلو 
2 هزار تومان خریداری کردند امروز به نرخ ۳00 تومان به فروش 

برسانند.
این سیب زمینی کار فرادنبه ای ادامه داد: اگر قیمت سیب زمینی 
را با ســال گذشــته مقایســه کنیم باید بگویم امسال وضعیت 
وخیم تر از سال گذشته است چون ما ســال 94 سیب زمینی را 

به قیمت ۷00 نیز به فروش رســاندیم و کاهــش قیمت به مرور 
زمان صورت گرفته اما امسال بیشترین قیمت ۳00 تومان بوده 
 و باید بگویم همه ســیب زمینی کاران در آســتانه ورشکستگی

 قرار گرفته اند.
ســیب زمینی کاران در دولت يازدهم بسیار متضرر 

شدند
محمدرضا ربیعی یکی دیگر از ســیب زمینــی کاران فرادنبه ای  
اظهار کرد: امســال ســیب زمینی هر کیلو ۳00 تومان و گاهی 
200 تومان به فروش می رسد و این درحالی است که کشاورزان 
بذر را هر کیلو 2 هزار تومان خریداری می کننــد.وی ادامه داد: 
دولت باید در این عرصه وارد عمل شود چون در این زمینه نقش 
کلیدی دارد و می تواند با خرید تضمینی، پرداخت بیمه، پرداخت 
وام های کم بهره و... از مشــکالت ســیب زمینی کاران بکاهد اما 

متاسفانه ما کشاورزان در دولت یازدهم بسیار متضرر شدیم.
با مشکالت پیش رو، امسال بايد منتظر ورشکستگی 

سیب زمینی کاران باشیم
وی یادآور شد: اما امسال نه تنها مشکالت سال قبل مرتفع نشده 
بلکه ما با مشکالت بیشــتری مواجهیم چون سال گذشته خرید 
گندم و جو تضمینی بوده اما امســال از ایــن موضوع هم خبری 
نیســت و کار به جایی رســیده که همه کشــاورزان در آستانه 
ورشکســتگی قرار گرفته اند. وی با اشــاره به خشکســالی های 
اخیر در این استان و شدت این خشکســالی ها در بروجن ادامه 
داد: محصوالت ما بیمه خصوصی و دولتی هستند و ما برای رفع 
این مشکل اقدام به بیمه محصوالت کرده ایم. ربیعی اضافه کرد: 
بیمه بخشــی از بدنه دولت اســت و از آنجایی که بارها دولت در 
پرداخت بیمه کشــاورزان بدقولی کرده دیگــر نباید انتظاری از 
بخش خصوصی داشته باشــم چون وقتی دولت بدقولی کند چه 
انتظاری از بخش خصوصی است و به دلیل همین بدقولی ها بوده 
که ما دو سال اســت بیمه دریافت نکرده ایم و این نیز یکی دیگر 
از مشکالت کشاورزان و سیب زمینی کاران است. وی گفت: اگر 
کشــاورزی با همین روند و اوضاع پیش رود تا چند ســال آینده 
پرونده کشاورزی و کشت سیب زمینی در چهارمحال و بختیاری 
بسته می شود و دیگر نباید انتظار فعالیت در این عرصه را از سوی 
کسی داشته باشیم. ربیعی یادآور شد: سیب زمینی کاران ترجیح 
می دهند وارد عرصه هایی شوند که ضرر نکنند چون در سال های 
اخیر کشــاورزان وام هایی را دریافت کردند که به دلیل کاهش 
درآمد نتوانسته اند اقساط را پرداخت کنند و این بدهی ها درحال 

نابود کردن کشاورزان است.
بایــد در ایــن زمینــه اقدامــی جدی صــورت گیــرد چون 
ســیب زمینی کاران از دوی ماراتن با دولت خسته شده اند و اگر 
دولت به داد آنها نرسد شاید تا چند سال آینده دیگر کسی رغبت 

نکند وارد کار کشاورزی شود.  

سیب زمینی کاران از 
دوی ماراتن با دولت 

خسته شده اند و 
اگر دولت به داد آنها 
نرسد شايد تا چند 

سال آينده ديگر 
کسی رغبت نکند 
وارد کار کشاورزی 

شود

 کشاورزی اصلی مهم و اساسی اســت و از نقاط استراتژيک برای هر کشوری به حســاب می آيد چون اگر 
کشوری بخواهد مستقل بوده و به کشورهای ديگر وابستگی نداشته باشد بايد در تولید محصوالت کشاورزی 

خودکفا باشد.

در آستانه فصل برداشت سیب زمینی در چهارمحال و بختیاری؛

خستگی سیب زمینی کاران از »دوی ماراتن« با دولت

اجرايیه
 7/526 شــماره اجراییــه:9510423637100138  شــماره پرونــده:

9409983637100619 شماره بایگانی شعبه:940920 بموجب درخواست 
اجراي حكم مربوطه به شــماره 9510093637101952 و شماره دادنامه 
غیابی مربوطه 9509973637100110   مورخ 1395/01/30 محكوم علیه 
محمد صادقی پور فرزند روضه به نشانی داران روستای نهر خلج محكوم 
است به پرداخت مبلغ 60/400/000 ریال به عنوان اصل خواسته ) وجه یک 
فقره چک به شماره 876843 مورخ 1394/03/25 عهده بانک سپه داران( و 
مبلغ 2/520/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ سررسید لغایت وصول آن بر مبنای نرخ شاخص تغییر 
قیمت اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق محكوم له حمید 
بیاتی فرزند علی اکبر به نشانی خوانسار – خشكرود ضمنًا هزینه عملیات 
اجرایی به عهده محكوم علیه می باشــد. محكوم علیه مكلف است ازتاریخ 
ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون 
اجرای احكام مدنــی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكــوم به بدهد.3- مالی 
معرفی کند که اجرا حكم و اســتیفا محكوم به از آن میســر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف ســی روز کلیه اموال 
خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقــول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و 
موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق 
حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست 
محكوم له بازداشت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394(. 4-خــودداری محكوم علیه از اعالم کامــل صورت اموال به 
منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری بــه هر نحو با انگیزه فرار 
از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد 
موجب مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم 
به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یــا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 

محكومیت مالی 1394(. 
م الف: 215 شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خوانسار )427 

کلمه، 5 کادر(
فقدان سند مالکیت

7/519 شــماره صــادره:1395/14/286823 نظر به اینكه ســند مالكیت 
ششــدانگ پالک ثبتی شــماره 207 فرعی از 2743 اصلــی واقع در بخش 
یک ذیل ثبت 11384 در صفحــه 487 دفتر امالک جلد 63 به نام مســعود 
ترکانی تحت شــماره چاپــی مسلســل 653995 ثبت و صادر و تســلیم 
گردیده است، ســپس نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به شماره وارده 
951409701086185 مورخ 1395/07/27 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلی کــه امضا شــهود آن ذیل شــماره 9637 مــورخ 1395/07/27 به 
 گواهی دفترخانه 25 خوانسار رسیده ا ســت مدعی است که سند مالكیت

 آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند 
مالكیت ملک فوق را نمــوده اند لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی 
ذیل ماده 120 آییــن نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالكیت نزد 
خود می باشد از تاریخ انتشار این  آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
 را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالكیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و 
رســید اخذ نماید تا مراتــب صورتمجلس و اصل ســند مالكیــت به ارائه 
 کننده ســند مســترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی
  نرســید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالكیت یا ســند معامله ارائه

  نشــود اقدام به صدور ســند مالكیت المثنــی طبق مقررات خواهد شــد. 
 م الــف: 214 اداره ثبــت اســناد و امــالک خوانســار)223 کلمــه، 

3 کادر(

فقدان سند مالکیت
7/520 شــماره صــادره:1395/14/286842 نظر به اینكه ســند مالكیت 
ششــدانگ پالک ثبتی شــماره 208 فرعی از 2743 اصلــی واقع در بخش 
یک خوانســار ذیل ثبت 11385 در صفحه 490 دفتر امالک جلد 63 به نام 
مسعود ترکانی تحت شماره چاپی مسلسل 653991 ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده است، ســپس نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به شماره وارده 
951409701086188 مورخ 1395/07/27 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 9636 مورخ 1395/07/27 به گواهی 
دفترخانه 25 خوانسار رسیده ا ست مدعی است که سند مالكیت آن به علت 
جابجایی مفقود گردیده اســت و درخواســت صدور المثنای سند مالكیت 
ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالكیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشــار این  آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارائه اصل سند مالكیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالكیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالكیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالكیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الــف: 213 اداره ثبت اســناد و امالک 

خوانسار)224 کلمه، 3 کادر(
احضاريه

7/521 شــماره درخواســت: 9510463638900004 شــماره پرونــده: 
9509983638900055 شماره بایگانی شــعبه: 950059 احضار شونده: 
محمد پذیری فرزند سیف اله، علت احضار: در خصوص شكایت آ قای روح 
اله افشاری علیه شما مبنی بر تحصیل مال از طریق نامشروع، مهلت حضور: 
حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نشــر آگهی، محل حضور: شعبه دوم 
دادیاری دادسرای عمومی شهرستان خوانسار. م الف: 212 دادیار شعبه 2 
دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خوانسار )70 کلمه، 1 کادر(

وقت دادرسی
7/522 شــماره درخواســت: 9510463637100012 شــماره پرونــده: 
9409983638900543 شــماره بایگانی شــعبه: 950831 حسب شكایت 
آقای محمدرضا طباطبایی فرزند ولی اله،آقایــان جهان بین برخورداری 
و سعادت عدیم در پرونده کالســه 950831 ع به اتهام ایراد ضرب عمدی 
و فحاشی تحت تعقیب که پس از طی مراحل مقدماتی در دادسرا و صدور 
قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه عمومی ارسال و ارجاع و برای روز 
یكشنبه مورخ 1395/08/09 ساعت 9 صبح وقت رسیدگی تعیین شده است 
به علت مجهول المكان بودن خوانده دوم ) سعادت عدیم( و دستور دادگاه 
به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 92 یک نوبت 
در یكی از روزنامه های کثیراالنتشــار یا محلی درج مــی گردد تا خوانده 
مذکور از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشــانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر شود و 
اال تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف: 211 شعبه اول دادگاه عمومی 

شهرستان خوانسار )154 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

7/523 شــماره صادره:1395/14/285682 نظر به اینكه سند مالكیت  سه 
دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شــماره 860 فرعی از 2 اصلی واقع در 
بخش پنج ثبت خوانســار ذیل ثبت  3220 در صفحه 154 دفتر امالک جلد 
17 به نام عباس امینی تحت شــماره چاپی مسلسل 620136 ثبت و صادر 
و تســلیم گردیده است، سپس بالواســطه به موجب ســند انتقال شماره 
71713 مورخ 1393/10/15 دفترخانه شــماره 12 خوانسار به خانم زهرا 
قیصری فرزند عباس انتقال یافته سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی 
به شــماره وارده 951409701079299 مورخ 1395/07/19 به انضمام 
دو برگ استشــهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شــماره 9615 مورخ 
1395/07/18 به گواهی دفترخانه 25 خوانسار رسیده است که به موجب 
سند رهنی شماره 71714 مورخ 1393/10/15 دفتر 12 خوانسار در رهن 
بانک مسكن قرار دارد  مدعی است که ســند مالكیت آن به علت جابجایی/ 
سرقت/ سهل انگاری مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند 
مالكیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی 

مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالكیت نزد خود می 
باشد از تاریخ انتشــار این  آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالكیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالكیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالكیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالكیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 210 اداره ثبت اسناد و امالک 

خوانسار)271 کلمه، 3 کادر(
تحديد حدود اختصاصی

7/514 شــماره صادره : 1395/43/285895 نظر به اینكــه تحدید حدود 
ششدانگ پالک شــماره 32/1124 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق 
رای قانون تعیین تكلیف اراضی فاقد ســند ثبت غرب اصفهان به نام مجید 
قانعیان سبدانی فرزند رمضان و شــریک مفروز و در جریان ثبت است و 
عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دســتور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 95/08/26 ساعت 9 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالكین یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1395/08/02 
م الف: 22525 رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب اصفهان)151 کلمه، 

2 کادر(
مفاد آراء

7/517 هیــات موضوع قانــون تعیین تكلیــف وضعیت ثبتــي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع مــاده 3 قانون و مــاده 13 آئین نامه قانــون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابــر راي شــماره139560302031000245- 95/7/24 هیات موضوع 
قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک نایین تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي محســن فرهمند فرزند حســینعلي بشــماره شناسنامه 1 
صادره ازنائین درششــدانگ مفروزی یک باب خانه وباغچه به مساحت 
1331 مترمربع پالک قســمتی از 1741 اصلي واقع درروستای تویوکچه 
بخش 3 حوزه ثبت نائین خریداري از مالک رسمي آقاي حسین علی فرهمند 
بصورت عادی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكیت متقاضي اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایــي تقدیم نمایند.بدیهي اســت در صورت انقضاي مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول : 95/8/2
تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/8/17

م الف: 231 اباذر مهیمن رئیس ثبت نائین
تحديد حدود اختصاصی

7/527  شماره: 95/15908 چون تحدید حدود ششدانگ یكباب ساختمان 
پالک 31/9402 واقع در بخــش 14 ثبت اصفهان که طبــق پرونده ثبتی به 
نام مصطفی دهقان فرزند احمد در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور 
متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون 
ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز پنجشنبه 
مورخ 95/8/27 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مالكین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلــس تحدیدی تا )30( روز 
پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تكلیف پرونده 
های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این 
اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم 
دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 95/8/2 م الف: 
22678 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)177 کلمه، 2 کادر(

ابالغ رای
7/528 کالســه پرونده:730/95 شــماره دادنامــه:1142-95/7/4 مرجع 
رسیدگی: شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: بانک مهر اقتصاد 
با وکالت زهرا سعادت به نشــانی خیابان حكیم نظامی جنب خیابان شهید 
قندی ) مهرداد( ســاختمان کیمیا طبقه دوم واحد 4، خواندگان: 1- فرشته 
مالزمی اصفهانی 2- افشــین فالحتی هر دو به نشــانی مجهــول المكان، 
خواســته: مطالبه وجه یک فقره چک بانضمام مطلق خسارات دادرسی و 
حق الوکاله، با عنایت بــه محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شــورا: در خصوص دعــوای خانم زهرا ســعادت به وکالت 
از بانک مهر اقتصاد به طرفیت خانم فرشــته مالزمی اصفهانی - افشــین 
فالحتی- حجت ا... طاهری- کامران قربان نژادیان به خواسته مطالبه مبلغ 
150/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شــماره 977826 -89/10/12 
به عهده بانک تجارت شعبه خ نشــاط 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 
در جلســه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محكمه 
پســندی در مقام اعتراض نســبت 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 تجارت و 198و515و519و522 قانون آ.د.م  حكم 
بر محكومیت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 150/000/000 
ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 4/930/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست مورخ 1395/4/23 تا تاریخ اجرای حكم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم 

محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:22078 شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان )327 

کلمه،4 کادر(  
ابالغ رای

7/529 کالســه پرونده:812/95 شــماره دادنامه:1202-95/7/12 مرجع 
رســیدگی: شــعبه 6 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمدرضا 
بهرامی فرزند حبیب اله به نشــانی اصفهان خیابان بزرگمهر خ بی ســیم 
کوچه جاوید شــمالی بن ارغوان پ 55 ســاختمان متین، خوانده: شاهین 
فتح الهی فرزند علی اکبر به نشــانی مجهول المكان، خواسته: مطالبه مبلغ 
55/760/000 ریــال بابت وجه ســه فقره چک بانضمام مطلق خســارات 
دادرسی، 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 شورا: در خصوص دعوای محمدرضا بهرامی به طرفیت شاهین فتح 
الهی به خواسته مطالبه مبلغ 55/760/000 ریال وجه 3 فقره چک به شماره 
های 857094-95/4/11 به مبلغ 16/860/000 ریال و 95/4/15-857090 
به مبلغ 15/500/000 ریال و 857098-95/4/20 به مبلغ 23/400/000 ریال 
به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه  به محتویات 
پرونده و بقای اصول مســتندات در ید خواهان و صدور گواهی های عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی از 
طریق نشــر آگهی در جلســه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محكمه 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 
مســتنداً به مواد 212 و 214 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون 
آ.د.م  حكم بر محكومیت خوانده به پرداخت مبلغ 55/760/000 ریال بابت 
اصل خواســته و مبلغ 2/389/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک های موصوف  تا تاریخ اجرای حكم 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل 

اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:22077 شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان )317 

کلمه، 3 کادر(  
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رییس پلیس پیشــگیری ناجا بــا تاکید بر رعایت همــه جانبه حقوق 
شهروندی، گفت: دوره های آموزشــی مداومی برای آگاه سازی پرسنل 

کالنتری ها در این زمینه صورت گرفته است.
ســردار محمد شــرفی در دیــدار بــا دکتر الهــام امیــن زاده معاون 
رییس جمهور با اشــاره به اینکه پلیس پیشــگیری ناجا گسترده ترین 
پلیس تخصصی نیروی انتظامی اســت که بیشترین ســطح تماس با 
شهروندان را دارد، اظهار کرد: همین ویژگی ها توجه پلیس پیشگیری 
به حقوق شــهروندی و تدوین یک راهبرد جامع در این باره را بیش از 

دیگر بخش های ناجا ضروری می کند.
وی ادامه داد: بــه همین منظور از مدت ها پیش در پلیس پیشــگیری، 
مطالعات مربوط به این موضوع را انجام دادیــم و با تعریف دقیق اصول 
حاکم بر سیســتم تالش کردیم تا میزان خطای سامانه و کارکنان خود 

را به کمترین اندازه ممکن برسانیم.
رییس پلیس پیشــگیری ناجــا همچنین در توضیــح اقدامات عملی 
صورت گرفته در زمینه حقوق شهروندی، چهار محور اصلی راه اندازی 
ســامانه ثبت انتقادات و شــکایات ۱۹۷به منظور برقــراری نظارت و 
مشارکت همگانی، ســامانه ۱۱۰برای باال بردن دقت، سرعت و صحت 
خدمات پلیس به مردم، به کارگیری فن آوری های نوین و اصالح رفتار 

کارکنان را برشمرد. 
ســردار شــرفی تاکید کرد: پلیس پیشــگیری تالش کرده اســت تا 
محورهای گفته شــده، در کالنتری ها به عنوان خط مقــدم ارتباط با 
شــهروندان با جدیت تمام پیگیری شــود. وی افزود: قرارگاه جهادی 
تربیت و آموزش نیز به همیــن منظور در ناجا پایه گذاری شــد و ما با 
برگزاری دوره های مداوم برای پرســنل کالنتری ها، اقــدام به نهادینه 

کردن قانون مداری و جامعه محوری در کارکنان کردیم.

کمیسر امور بشردوســتانه و مدیریت بحران اتحادیه اروپا گفت: ایران 
هزینه های زیــادی را برای تحصیل، بهداشــت، ســالمت، امنیت و 

اشتغال مهاجران افغان پرداخت می کند.
کریستوس اســتیلیانیدس روز گذشته در دیدار با اســتاندار کرمان 
اظهار داشــت: از تالش های اســتاندار کرمان برای ارائــه خدمات به 

پناهندگان افغان قدردانی می کنم.
وی بیان داشت: قطعا کشورهای پذیرنده مهاجران افغان با مشکالتی 
برای میزبانی از این افراد باتوجه به شــرایط نامناســب منطقه مواجه 
 هستند. کمیســر امور بشردوســتانه و مدیریت بحران اتحادیه اروپا

 ادامه داد: برای ارزیابی شــرایط مهاجران به کرمان ســفر کرده ایم تا 
پس از انجام ارزیابی هــا گام هایی را برداریــم. وی اضافه کرد: رییس 
کمیسیون اتحادیه اروپا و معاون وی تالش زیادی برای بازگشت ایران 
به جامعه بین الملل دارند و معتقدم مردم ایران و جمهوری اســالمی 
استحقاق این جایگاه و حتی جایگاه های باالتر در عرصه بین المللی را 
دارند. کمیسر امور بشردوستانه و مدیریت بحران اتحادیه اروپا گفت: 
بازدیدهای انجام شــده از وضعیت پناهندگان در ایران نشان دهنده 

عالقه ما برای گسترش همکاری ها با ایران در همه زمینه هاست.
اســتیلیانیدس ادامــه داد: کمک هــای اروپــا در برابــر آنچه مورد 
نیاز مهاجران اســت، کافی نیســت و ســعی خودمان را می کنیم تا 
جوابگــوی هزینه های ســنگین مالی، فرهنگی، امنیتی و آموزشــی 
 مهاجران باشــیم و می دانیم ایران هزینــه زیــادی را در این زمینه 
متحمل می شود. وی ابراز داشت: برای برداشتن قدم نخست بر اساس 
سیاســت ها و تصمیمی که برای ســال جاری داریم مبلغی را که در 
ابتدای امسال برای کمک به مهاجران ســاکن در ایران در نظر گرفته 

بودیم دو برابر کرده ایم.
اســتیلیانیدس گفت: 5/8 میلیارد دالر به افغانستان کمک کرده ایم و 
این مبلغ برای مشکالت ریشه ای داخل افغانستان هزینه می شود و در 
نظر دارم در ســال آینده میالدی هم مبلغ کمــک به مهاجران داخل 

ایران افزایش یابد.

کارشناس رسانه گفت: امروز اگر بخواهیم در کشور دسته بندی برای 
هدفمندی استفاده از فضای مجازی ایجاد کنیم، مخاطبان اصفهانی 

بی برنامه ترین افراد در نحوه بهره برداری از این شبکه ها هستند.
مصطفی زارعی در دوره توانمندســازی رســانه و فضــای مجازی 
که با حضــور فعاالن جــوان اصفهان برگزار شــد، اظهــار کرد: در 
کشــور ما تاکنون کسی به فکر سواد رســانه ای نیفتاده و عموما تنها 
مصرف کننده بوده ایم، ولی چند ســالی اســت که موج بحث سواد 
رسانه ای در ســطوح مختلف جامعه در حال جاری شدن است که در 

جایگاه خود اهمیت دارد.
وی در ارائه  تعریفی از ســواد رســانه بیان کرد: امروز اگــر به عامه 
مخاطبان رسانه ها بگویید سواد رسانه را تعریف کنید، غالبا به واتس 
اپ، الین، تلگرام و... اشــاره می کنند که نشان از نبود تعریف درستی 

در بین مخاطبان این رسانه هاست.
این کارشــناس اجتماعی در ادامه اضافه کرد: رسانه وسیله ای است 

که پیامی را با اهدافی از پیش مشخص از مبدأ به مقصد می رساند.
وی با بیان اینکه در اکثر کشورها از شبکه های اجتماعی برای مقاصد 
فرهنگی، اجتماعی و پویش های مردمی اســتفاده  می شــود، افزود: 
متاســفانه بر خالف مردم دنیا در ایران از شــبکه های مجازی برای 

مسائل خانوادگی و بیان آن استفاده می شود.
زارعی حضور در حوزه رســانه را نیازمند داشــتن برنامه دانست  و از 
لزوم نگاه شــبکه ای در فضای مجازی برای مردم گفت و خاطرنشان 
کرد: امروز آنچه را در این شــبکه ها بخواهند بزرگنمایی می کنند و 

هرچه را بخواهند بی اهمیت جلوه می دهند.
وی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی سلب اراده پیش بینی شده در 
کاربران مشهود اســت به نحوی که بعضا کاربر تا صبح درگیر مطلبی 

شده و زمان از دستش خارج می شود. 
کارشناس رسانه درباره اهمیت اخبار منتشر شده در فضای مجازی 
گفت: باید برای اخبار و متونی که در این فضا منتشــر می شود اعتبار 
قائل شویم چراکه با توجه به سرعت انتشار اخبار در این فضا، ممکن 
است خبری صحت داشته باشــد و به علت بی توجهی ما مورد غفلت 
واقع شود. زارعی در ادامه اضافه کرد: اهمیت سواد رسانه و آشنایی با 
این فضا اینجا مشخص می شود که فرد آگاه توانایی تشخیص صحت 
و سقم اخبار را دارد ولی فرد ساده و ناآگاه قدرت تشخیص ندارد تا از 

خطرات این فضا مصون بماند.
 این کارشــناس اجتماعی رســانه را بازخوردی از زندگی در سطح 
جامعه برشمرد و تصریح کرد: اســتفاده نکردن از رسانه نشان دهنده 
ضعف ما خواهد بود، باید بتوانیم از قدرت این فضا به  درستی استفاده 

کنیم.

رییس پلیس پیشگیری ناجا تاکید کرد:

آموزش و پایش کالنتری ها در زمینه 
حقوق شهروندی

کمیسر امور بشردوستانه اتحادیه اروپا:

ایران هزینه های زیادی را برای 
مهاجران افغان پرداخت می کند

اصفهانی ها ،بی برنامه ترین مخاطبان 
رسانه در کشور

به گزارش ایمنــا، زن جواني که براي طرح مشــکل خود 
به مرکز مشــاوره آرامش فرماندهي انتظامي استان آمده 
بود گفت: 23 ساله هستم تا ســوم راهنمایي بیشتر درس 
نخواندم بعد از آن به اصرار پــدر و مادرم به کالس خیاطي 

رفتم، آنها اعتقاد داشتند که درس به درد تو نمي خورد .
هفت ســال پیش در حالي که ۱6 سال بیشــتر نداشتم با 

میل و انتخاب خانواده ام ازدواج کردم.
 اما امروز دیگر نمي توانم این زندگي را ادامه دهم. شوهرم 
دست بزن دارد و دیگر طاقتم تمام شــده دیگر از زندگي 
کردن با سعید خسته شده ام ، او مدام مرا تهدید مي کند و 

بیشتر اوقات مرا کتک مي زند.
 بعضــي مواقع در حضور جمــع مرا تهدید کــرده و مورد 
تمســخر، تحقیر و فحش و ناســزا قرار مي دهد. حاال هم 
بدون اجازه او از منزل خارج شــده و به اینجا آمده ام تا از 

شما کمک بگیرم.
در ادامه جلســات مشــاوره بعد از فرســتادن دعوتنامه 
و چندین تماس تلفني ســعید راضي شــد تا در جلســه 
مشــاوره حضور یابد از همســر مراجع دعــوت گردید تا 
در مرکز مشــاوره حاضر شــود او گفت: 3۰ســاله هستم 
تــا دوم دبیرســتان بیشــتر درس نخوانــده ام، شــغلم 
 رانندگي اســت و مشــکالت مالي مرا عــذاب مي دهد. 

به دلیل مصرف مشروبات الکلي که قبال داشتم دچار معده 
درد شدید هســتم. او با بیان اینکه نمي خواهد هیچ وقت 
همسرش را کتک بزند اما وقتي عصباني مي شود کنترلش 
را از دســت مي دهد، صحبت هایش را این گونه ادامه داد: 
زماني که کودکي بیش نبودم اغلب اوقات شاهد درگیري 

و زد و خورد بین پدر و مادرم بودم.
او گفت: رابطه بین پدر و مادرم خیلي ســرد بود. تا اینکه 
مادرم در یک ســانحه تصادف از ناحیه نخاع آسیب دید و 
زمین گیر شد. بعد از این حادثه پدرم ازدواج مجدد کرد و 

من و مادرم را به حال خود رها کرد.
 بعد از این اتفــاق زندگي ما کال عوض شــد. او دیگر به ما 
اهمیتي نمــي داد و نســبت به من بدرفتاري جســمي و 

عاطفي داشت.
پدرم زورگو و ســخت گیر بود، به نیازهــاي من توجهي 
نمي کرد و از بســیاري امکانات محروم بودم، بیشتر اوقاتم 
در خانه سپري مي شد و شــده بودم پاي ثابت تلویزیون. 
اکثر فیلم هایي که مي دیدم هم فیلم هاي خشن و جنگي 
بودند کم کم از لحاظ درســي دچار افت شدید شدم و به 

زور توانستم تا مقطع دوم دبیرستان تحصیل کنم.
کارشناس مرکز مشاوره آرامش فرماندهي انتظامي استان 
در این باره گفت: بســیاري از محققان و آســیب شناسان 

معتقدند افرادي که مورد ضرب و شــتم قرار گرفته اند یا 
دیگران را مورد خشونت قرار مي دهند اظهار مي دارند که 

در کودکي مورد خشونت قرار داشتند.
وي افزود: بنابراین کودکي که مورد خشــونت قرار گرفته 
یا شــاهد خشــونت والدینش بوده  ممکن است در آینده 

همسر آزار یا کودك آزار شود.
این کارشناس مشــاوره اظهار داشت: با در نظر گرفتن این 
مســئله، حمایت از کودکاني که مــورد آزار و اذیت واقع 
شده اند در واقع باعث مي شــود تا از خشونت هاي بعدي 

جلوگیري شود.
وي بیــان داشــت: به 
طــور کلي مــي توان 
که  گرفــت  نتیجــه 
خانواده ســالم،کانون 
متحــد و متشــکلي 
اســت که اگــر از نظر 
تربیتي  روانشناختي، 
اخالقــي، اقتصــادي 
و اجتماعــي از توازن 
کاملــي برخــوردار و 
حتي المقدور وسایل و 
امکانات تغذیه، تربیت 
و آموزش در آن فراهم 
باشد مي تواند افرادي 
مفیــد و کارآمــد به 
جامعــه تحویل دهد. 
چنیــن خانــواده اي 
بدون تردید مانع بروز 
امراض رواني، انحراف 
و نابهنجاري اجتماعي 

مي شود.
راهكارهاي پیشگیري از خشونت خانگي

این کارشناس مشــاوره گفت: از آنجایي که اکثر مشکالت 
 زوجیــن مربــوط به ارتبــاط آنها بــه صــورت کالمي و 
غیر کالمي اســت،با آموزش این مهارت ها آغاز کردیم و از 
این زوج خواســتیم زماني که با هم مشکل پیدا مي کنند 
وارد بحث شــدید و تشنج های هیجاني نشــوند و با آن به 

صورت ماهرانه برخورد کنند.
وي عنوان داشــت: آموزش مهارت کنترل خشم از دیگر 
آموزش هایي بود که در جلسات مشاوره به این زوج جوان 
ارائه شد و از هریک از آنان خواسته شد که به جاي ذره بین 
انداختن و تمرکز بر رفتارهاي طرف مقابل بر اشــتباهات 

خودشان متمرکز شوند و  در رفع آنها  بکوشند.

با مسئوالن

 نماینــده ولی فقیــه در ارتــش جمهــوری اســالمی ایران 
اظهار کرد: ایســتادگی و مقاومــت در مقابل دشــمنان نظام 
الزاماتی دارد که یکی از آنها آمادگی نیروهای مســلح اســت و 
 این آمادگی بهترین عامــل بازدارندگی تهاجمات دشــمنان 

به شمار می رود. 
حجت االســالم و المســلمین ســیدمحمد علی آل هاشم در 
ادامه به ایرنا گفــت: امروزه به نقطه ای رســیده ایــم که دنیا 
شــاهد اقتدار و آمادگی نیروهای مســلح کشــورمان در رفع 
هرگونه تجاوز اســت.  نماینده ولی فقیــه در ارتش جمهوری 
اسالمی در پاســخ به این ســوال که دشــمنان در صورت هر 
گونه تعرض چه پاســخی دریافت خواهند کرد، گفت: دشمن 
در صورت هر گونــه تجاوز احتمالی پاســخی محکم و کوبنده 
از نیروهای مســلح جمهوری اســالمی ایران دریافت خواهد 
کرد.  آل هاشــم با تاکید بــر اینکه نیروی هوایــی جمهوری 
 اســالمی ایران یکی از قوی ترین نیروهایی است که به صورت 
شــبانه روزی آماده پاســخگویی به هر گونه تعرضی اســت، 
گفت: دشــمنان نظــام مقدس جمهوری اســالمی ایــران با 
توجه به توان دفاعی و بازدارندگی نیروهای مســلح کشورمان 
حتی جرئت فکــر کردن تجاوز بــه این آب و خــاك را ندارند.  
وی افزود: نیروی هوایی یک نیروی الهی اســت زیرا هم مردم 
نیروی هوایی را دوســت دارند و هم این نیرو یکی از قوی ترین 
 نیروهای کشــورمان اســت.  حجت االســالم والمســلمین

 آل هاشــم خاطر نشــان کرد: نیروی هوایی در دوران پیروزی 

انقالب اسالمی همراهی خوبی با مردم داشت و در دوران هشت 
سال دفاع مقدس درخشید و شهدای عظیمی را تقدیم انقالب 
کرد.  ششمین رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم والیت هفته 
گذشته توسط نیروی هوایی ارتش در منطقه انارك اصفهان با 

حضور فرماندهان کشوری و لشکری برگزار شد. 
 امیرســرتیپ خلبــان روز خوش، ســخنگوی ایــن رزمایش 
پیش تر با اظهــار رضایت از عملکرد خلبانــان و کارکنان فنی 
شرکت کننده در ششمین رزمایش هوایی نیروی هوایی ارتش 
گفت: به تمامی اهداف از پیش تعیین شده رسیدیم. وی افزود: 
ما در این رزمایش با موفقیت موشــک ها، بمب ها و تسلیحات 
کامال بومی و بهینه شده را تســت عملیاتی کردیم. سخنگوی 
ششــمین رزمایش هوایی اقتدارهوایی فداییــان حریم والیت 
نیروی هوایی ارتش در ادامه با ابراز رضایت از نتایج حاصل شده 
از پدافند غیرعامل درنبردهای همتــراز و ناهمتراز اظهارکرد: 
اجرای موفق طرح هــای جنگ نوین در تک های شــیمیایی 
که بعضا در نبردهای غیرمتعارف اســتفاده می شــود از دیگر 

دستاوردهای این رزمایش بود.
وی ارتقای تــوان عملیاتی نیــروی هوایی ارتــش را به عنوان 
نیروی مســتقل درجنگ های نا متقارن دیگر دســتاورد این 
رزمایش عنوان کرد و ادامه داد: در ایــن رزمایش از انواع پهپاد 
و هواپیماهای بدون سرنشین به منظور ورود در صحنه عملیات 
و تهیه نقشــه ها و عکس های هوایی به منظور پشــتیبانی از 

نیروهای سطحی استفاده شد.

جانشین ســازمان وظیفه عمومی با اعالم خبر ارسال اخطاریه 
کتبی به منازل سربازان غایب از اول آبان، گفت: اگر مشموالن 
غایب به مهلت مقــرر در اخطاریه توجه نکــرده و برای تعیین 
تکلیف خدمتی خود اقدام نکنند، تحــت تعقیب قرار گرفته و 
دستگیر می شوند. ســردار ابراهیم کریمی، جانشین سازمان 
 وظیفه عمومی، با اشــاره بــه آخرین آمار مشــموالن غایب 
 ثبت نام کــرده در طــرح پرداخــت جریمه نقــدی غیبت،

 اظهار کرد: به دنبال اجرای مرحلــه اول و دوم طرح پرداخت 
جریمه غیبت مشموالن، حدود ۱4۰ هزار نفر برای بهره مندی 
از این امکان در دفاتــر پلیس + ۱۰ ثبت نــام کرده اند و روند 
ثبت نام متقاضیان همچنان ادامه دارد. جانشــین ســازمان 
وظیفه عمومی با اشــاره به اعــزام داوطلبانه تعــداد زیادی از 
مشــموالن غایب در ســال جاری افزود: مــا در خالل اجرای 
این طرح، اطالع رســانی کاملی به تمام مشــموالن غایب اعم 
از غایبین کمتر از 8 ســال و بیشــتر، انجام دادیم که به دنبال 
اطالع رسانی های انجام شــده تعدادی برای پرداخت جریمه 
غیبت مراجعه کــرده و عده زیادی نیز بــرای اعزام به خدمت 
سربازی داوطلب شــدند. وی با تاکید بر اینکه سازمان وظیفه 
عمومی بر اساس تکلیف قانونی خود باید نسبت به ساماندهی 
مشموالن غایب اقدام کند، از مشموالن غایب خواست تا هرچه 

سریع تر تکلیف وضعیت خدمتی خود را روشن کنند.
آغاز ارسال اخطار کتبی به منازل سربازان غایب 

کریمی گفت: از ســوی دیگر، در سال جاری ســتاد فراخوان 

مشــموالن غایب تشکیل شــد تا هرچه ســریع تر نسبت به 
ساماندهی این دسته از مشموالن اقدام شود لذا بعد از فرصت 
اولیه داده شــده به این دسته از مشــموالن، اخطاریه اول به 
صورت پیامکی برای تمام مشــموالن غایب فرســتاده شد و 
قرار اســت از ابتدای آبان ماه نیز اخطاریه های کتبی به منازل 
مشموالن غایب ارسال شود. جانشین سازمان وظیفه عمومی 
با تاکید بر اینکه تا پایان ســال قطعا تکلیف تمام مشــموالن 
غایب مشخص خواهد شــد، در خصوص واکنش این سازمان 
در قبال عدم توجه مشموالن غایب به مهلت مقرر داده شده در 
اخطاریه های کتبی ارسال شده برای آنها اظهار کرد: بر اساس 
ماده 58 قانون، اگر مشموالن غایب به مهلت مقرر در اخطاریه 
توجه نکرده و برای تعیین تکلیف خدمتــی خود اقدام نکنند، 
تحت تعقیب قرار گرفته و دستگیر می شوند چراکه شناسایی، 
تعقیب و دستگیری مشــموالن غایب از موارد تصریح شده در 

ماده 58 قانون است.
ثبت نام روزانه 2 هزار نفر برای پرداخت جریمه غیبت

وی با بیان اینکه در حــال حاضر ســازمان وظیفه عمومی به 
صورت تعاملی با مشــموالن غایب ارتباط برقرار کرده  و پیگیر 
تعیین تکلیف وضعیت خدمتی آن هاست، افزود: سال گذشته، 
تعداد سربازان مشمول طرح پرداخت جریمه غیبت سربازی، 
حدود یک میلیون و 5۰۰ هزار نفر بود که حدود 32۰ هزار نفر 
در ســال گذشــته و حدود ۱4۰ هزار نفر تا امروز در این طرح 

ثبت نام کرده اند.

نماینده ولی فقیه در ارتش:

آمادگی نیروهای مسلح، بهترین عامل بازدارندگی تهاجمات
 دشمنان است

جانشین سازمان وظیفه عمومی:

 آغاز ارسال اخطار کتبی به منازل 
سربازان غایب

اخبار کوتاه 

رییس پلیس راهور تهران بزرگ با اعالم آغاز مرحله دوم طرح کاهش در پایتخت 
گفت: در این مرحله از طرح، خودروهای فاقــد معاینه فنی معتبر در صورت ورود 

به محدوده زوج و فرد جریمه می شوند.
»مرحله نخست طرح ترافیکی کاهش )کاهش آلودگی هوای شهر( پس از کش و 
قوس های فراوان در نهایت به تصویب شورای عالی ترافیک رسید و با ابالغ وزارت 

کشور، اجرای آن از نیمه شهریورماه در پایتخت آغاز شد. 
مرحله دوم این طرح نیز از ابتــدای مهر با جریمه خودروهــای فاقد معاینه فنی 
آغاز شــد که با گذشــت چند روز با اعالم پلیس راهور تهران بــزرگ برای دادن 
مهلت دوباره به شهروندان به منظور اخذ برگه معاینه فنی معتبر، به صورت موقت 

متوقف شد.«
 سردار ســیدتیمور حســینی افزود: براســاس این طرح از روز شــنبه اول آبان، 
دوربین های ترافیکی محدوده زوج و فرد بــه ثبت پالك خودروهای ورودی فاقد 
معاینه فنی اقدام می کنند. رییس پلیس راهور تهران بزرگ، در مورد مبلغ جریمه 
نداشــتن برگه معاینه فنی معتبر نیز گفت: صاحبان خودروهای فاقد معاینه فنی 

مبلغ 5۰۰ هزار ریال جریمه می شوند.

مدیرکل فرهنگی اجتماعی صندوق بازنشســتگی کشــوری از احتمال افزایش 
سهمیه ســفر بازنشســتگان به عتبات عالیات از 5 به ۱۰ هزار نفر در سال جاری 
خبر داد. عباس رشــیدی، درباره ســفرهای ســیاحتی و زیارتی بازنشســتگان 
کشــوری اظهار کرد: از ســوی صندوق بازنشستگی کشــوری کمک هزینه ای 
 برای اعزام بازنشستگان به همراه یک نفر به ســفرهای سیاحتی و زیارتی در نظر 
گرفته می شــود. وی افزود: این کمک هزینه برای سفرهای داخلی در سال جاری 
از 25۰ به 3۰۰ هزار تومان به ازای هرنفر افزایش یافته اســت و برای ســفرهای 

عتبات عالیات نیز از 5۰۰ به 6۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر رسیده است.
مدیرکل فرهنگــی - اجتماعی صندوق بازنشســتگی کشــوری گفت: شــمار 
بازنشستگانی که از این سفرها استفاده می کنند به ساالنه ۱4۰ هزار نفر می رسد و 

تالش می کنیم تا این خدمات با کیفیت مطلوب ارائه شود.
رشیدی ادامه داد: برنامه سفرهای سیاحتی و زیارتی به روال قبل انجام می شود، 
البته این احتمال وجود دارد که ســهمیه ســفرهای عتبات عالیات را که در حال 
حاضر 5۰۰۰ نفر است به دو برابر و۱۰ هزار سهمیه افزایش دهیم. در حال حاضر 

فرآیند کارشناسی این امر در حال انجام است.

مدیــرکل آمــوزش متوســطه دوم وزارت آمــوزش و پــرورش اعــالم کرد که 
از مجمــوع دانش آموزانــی که به شــاخه نظــری آمده انــد، ۱۷8/8 درصد در 
رشــته ریاضی فیزیــک، 46/۱ درصد در رشــته علوم تجربــی، 35/5 درصد در 
 رشــته علوم انســانی و ۰/۷5 درصد در رشــته علوم و معارف اســالمی ثبت نام

 کرده اند.
قربانعلی افشــانی، درباره آخرین آمار ثبت نام دانش آموزان در رشته های نظری 
اظهار کرد: بر اســاس آخرین گزارشات دریافتی تا روز بیســت و هشتم مهرماه، 
اطالعات ثبت نامی 885 هزار و ۹۷5 نفر به عنوان دانش آموز در مقطع متوسطه 

دوم نظری در سامانه سناد به ثبت رسیده است.
وی افزود: در مجموع امســال 66/63 درصــد دانش آموزان پایه دهم به شــاخه 
نظری،۱6/۹۹درصد  به شاخه فنی و حرفه ای و ۱6/38 درصد به شاخه کاردانش 
وارد شده اند. به گفته مدیرکل آموزش متوســطه دوم وزارت آموزش و پرورش از 
مجموع دانش آموزانی که به شــاخه نظری آمده اند ۱۷/8 درصد در رشته ریاضی 
فیزیک،46/۱ درصد در رشــته علوم تجربی،35/5 درصد در رشته علوم انسانی و 

۰/۷5 درصد در رشته علوم و معارف اسالمی ثبت نام کرده اند.

احتمال افزایش 2 برابری سهمیه سفر 
بازنشستگان به عتبات عالیات

کاهش 0/27 درصدی آمار ثبت نام 
در رشته تجربی

جریمه500 هزارریالی خودروهای
 فاقد معاینه فنی

روانشناسی

والدین باید از نظــر عاطفی به یک انــدازه به فرزندان 
خود توجــه کنند و هیــچ گاه آنهــا را بــه رقابت در 
 بــروز توانایــی و استعدادهایشــان تشــویق نکنند. 
ابراهیم غفاری حق روانشــناس عمومی، اظهار داشت: 
والدینی که دو فرزند پسر دارند در زمان درگیری میان 
آنها، شــرایط تحمل ناپذیری برایشان به وجودمی آید 
وی افزود: این شــرایط معموال به دلیل حسادت میان 
فرزندان اتفاق می افتد. به دلیل اینکه فرزند کوچک تر 
در بیشــتر موارد متکی به والدین و مطیع دســتورات 
آنهاســت و از طرفی در حال مبارزه و به رخ کشــیدن 

توانایی های خود به برادر بزرگ ترش است.
غفاری حق تاکید کرد: معموال پســر کوچک خانواده 
به دنبال توجه بیشــتر والدین به خویش اســت و این 
در حالی اســت که پدر و مادر باید از نظر عاطفی به یک 
اندازه به آنها توجه کنند و هیچ گاه فرزندان را به رقابت 

در بروز توانایی و استعدادهایشان تشویق نکنند.
این روانشــناس در پایان گفــت: والدین بایــد به یاد 
داشــته باشــند که در برخورد با درگیری ها و دعوای 
میان فرزندان بــه مالیمت رفتار کننــد و از قضاوت و 
تصمیم های عجوالنه نسبت به آنها خودداری کرده و تا 

حد ممکن به استقالل کودکان احترام بگذارند.

گاهی تنبیه کــودك در قبال انجام اعمال ناشایســت 
موجب تشدید آن رفتار می شود.

ناهید ازغندی روانشناس کودك، اظهار داشت: یکی از 
رفتارهای آزاردهنده کودك، نافرمانی و انجام رفتارهای 
خشن همچون شکستن و خراب کردن وسایل شخصی 
و به ویژه اسباب بازی هایش است که سبب ایجاد خشم 
والدین می شــود. وی ادامه داد: نق نق کردن، انگشــت 
مکیدن، حرف ناپســند زدن، آب دهان انداختن، ناخن 
جویدن و کتــک زدن از دیگر رفتارهــای آزار دهنده 
کودك اســت که در صورت عدم کنترل آن باعث ایجاد 

مشکالت بزرگ  رفتاری در آینده برای او خواهد شد.
ازغندی افزود: در این شــرایط بی اعتنایی نســبت به 
رفتارهای ناپسند کودك به وسیله والدین و درخواست 
اینکه نیازش را به آرامی بیان کند بســیار مهم است و 
زمانی که موفق به اجرای این خواسته شد، وی را مورد 

تشویق قرار دهید.

 والدین، حس رقابت فرزندان
 را تحریک نكنند

رفتارهای آزار دهنده کودکتان 
را کنترل کنید

دیگر از زندگي با سعید خسته شده ام ، او مدام مرا تهدید مي کند و بیشــتر اوقات مرا کتک مي زند نمي دانم با 
رفتارهاي او چه کنم ...

كودك آسيب ديده امروز، پدر خشـن فرداست

اخبار 

کودکي که 
مورد خشونت 
قرار گرفته یا 

شاهد خشونت 
والدینش بوده  
ممكن است در 

آینده همسر آزار 
یا کودك آزار 

شود
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پیشنهاد سردبیر: 
شهرداری ها بازوان دولت برای ایجاد رفاه هستند

خطبه

کوتاه از شهرستان ها

فرمانــدار فریدونشــهر با اشــاره بــه کاهش ســن اعتیــاد در بین 
مصرف کنندگان، این مورد را زنگ خطر بزرگی برای جامعه دانســت 
و خواستار مبارزه جدی و اصولی برای پیشــگیری از اعتیاد شد. ناصر 
اسدی با بیان اینکه پدیده اعتیاد به مواد مخدر در مناطقی که بیکاری 
زیادتر است، بیشتر به چشــم می خورد، اظهار کرد: دست یابی به آمار 
دقیق در زمینه اعتیاد که معضل اجتماعی بســیار بزرگی اســت، کار 

بسیار دشواری است.
 اســدی، با اشــاره به هزینه های بســیار بــاالی اعتیاد و مبــارزه با 
سوداگران مواد مخدر برای کشــور، افزود: وظیفه همه ادارات به ویژه 
اداره بهزیستی، شبکه بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و دانشگاه ها، 

آموزش و آگاهی بخشی به مردم درخصوص پیشگیری از اعتیاد است.
فرماندار فریدونشهر، آموزش و پیشــگیری را بهترین راه برای مبارزه 
با مواد مخدر برشــمرد و گفت: متاســفانه قبح مصرف مواد مخدر در 
خانواده ها شکسته شده؛ تا جایی که امروزه مشاهده می کنیم اعضای 

خانواده در کنار یکدیگر اقدام به مصرف مواد مخدر می نمایند.

امام جمعه شهرســتان تیران و کرون اظهار داشت: نخستین اجالس 
نماز به همت ستاد اقامه نماز و با مشارکت ادارات و نهادهای شهرستان 
تیران و کرون، در آذرماه ســال جاری، برگزار و تبیین اهمیت و اثرات 

این فریضه الهی در این اجالس انجام می شود. 
حجت االسالم حســین رشــیدیان افزود: دســتگاه های فرهنگی 
شهرستان، با اعالم فراخوان مقاله، تولید اثرهای هنری، انتشار کتاب و 
فراخوان هایی از این قبیل، جنبه های علمی و محتوایی این اجالس را 

تقویت و اجرایی می کنند. 
امام جمعه شهرســتان تیران و کرون بیان داشــت: این اجالس برای 
جلب مشــارکت فرهیختگان فرهنگی، هنری و علمی در راســتای 
اقامه این فریضه الهــی، فرصتی را به منظور تقویــت جایگاه نماز در 
بین افراد و به ویژه نماز جماعت در مســاجد فراهم می کند. وی ادامه 
داد: برنامه های فرهنگی و هنری، علمی و اجتماعی برای این اجالس 
پیش بینی شده که تجلیل از فعاالن و خادمان نماز و معرفی آثار برتر 

در حوزه نماز، از جمله آنهاست.

رییس سازمان تبلیغات اسالمی چادگان با بیان اینکه ماه محرم بهترین 
فرصت برای بهره برداری های دینی و مذهبی است، اظهار کرد: در شهر 
چادگان، رزوه و روستاهای شهرســتان چادگان، 75 هیئت مذهبی در 
زمینه سینه زنی و زنجیرزنی فعالیت دارند. عبدا... رضایی از اعزام بیش 
از 45 مبلغ دینی در ایام ماه محرم به هیئت های عزاداری شهرســتان 
خبر داد و گفت: این مبلغان از ســوی حوزه علمیه شهرستان و استان 

جهت اجرای برنامه های مذهبی و فرهنگی  اعزام شده اند.
رضایی با اشاره به قدمت و اعتبار هیئت های مذهبی چادگان، از حضور 
پرشور و عاشقانه مردم مومن شهرســتان و نیز میهمانان و مسافران در 

عزاداری های دهه اول محرم در این شهرستان ابراز خرسندی کرد.
رییس سازمان تبلیغات اسالمی چادگان، با تاکید بر لزوم آسیب شناسی 
عزاداری های ماه محرم، گفت: مبلغان، مداحان و روســای هیئت های 
مذهبی باید به این مهم توجه کنند. رضایی افزود: ســنت های اصیل 
اســالمی باید در عزاداری ها احیا گردد و نباید به بهانه سوگواری امام 

حسین)ع(، بدعت ها و سالیق شخصی را وارد عقاید مردم کرد.

فرماندار بویین میاندشــت با اعالم اینکه ایران جزو 10 کشور بالخیز 
جهان است، اظهار کرد: تقریبا 70درصد کشــور ما در معرض خطر 
زلزله و سایر حوادث قرار دارد و از لحاظ آمار وقوع حوادث طبیعی، در 

مقام ششم جهان قرار داریم.
ماشــاءا... طحانیان زاده، با اشــاره به وقوع مســتمر حریق در مراتع 
شهرستان، گفت: متاســفانه طی چند ماه گذشــته، در سطح مراتع 
شهرستان نزدیک به 70 مورد آتش ســوزی به وقوع پیوسته و حدود 

700 هکتار از اراضی دچار خسارت شده است.
وی افزود: تاکید ما به حفظ مراتع شهرســتان اســت که متاسفانه به 
جهت کوهســتانی و صعب العبور بودن راه ها، امدادرسانی با مشکل 

مواجه می شود.
فرماندار بویین میاندشــت با تاکید بر لزوم تامین 3 دستگاه ماشین 
آتش نشانی برای این شهر، افزود: شهرداری ها، بخشداران و دهیاران 
در زمان وقوع حوادث شــخصا در محل حضور یابند و هماهنگی های 

الزم را با دستگاه های ذی ربط انجام دهند.

آموزش و پیشگیری؛ 
 بهترین راه مبارزه

با مواد مخدر

 نخستین اجالس نماز
 در تیران و کرون

برگزار می شود

اعزام 45 مبلغ دینی 
به هیئت های مذهبی 

چادگان در محرم

وقوع 70 فقره 
آتش سوزی در مراتع 

بویین میاندشت

بامسئوالن

رییس دانشگاه پیام نور فریدونشــهر، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه حدود 
50درصد از داروهای استفاده شده در کشــورهای پیشرفته از گیاهان دارویی 
اســت، بیان کرد: این رقم در کشــورمان حدود 5درصد اســت؛ لذا باتوجه به 
ظرفیت باالی عرصه منابع طبیعی کشور در رویش گیاهان دارویی، الزم است 

به سمت حفظ این گونه ها و تولید دارو از آن حرکت کنیم.
ظهــراب اداوی، در ادامــه از برگزاری همایــش ملی نقش گیاهــان دارویی 
در اقتصاد مقاومتی به میزبانی دانشــگاه پیام نور مرکز فریدونشــهر خبر داد 
و گفت: این همایش در محورهای کشــاورزی و منابع طبیعی، داروســازی، 
 پزشکی و دامپزشــکی، صنعت و اقتصاد، علوم پایه و گیاهان دارویی و اسالم

برگزار می شود.

اداوی افزود: دانشجویان و استادان رشته های کشاورزی، علوم پایه، پزشکی و 
داروسازی، از مخاطبان اصلی این همایش هستند.

رییس دانشــگاه پیام نور فریدونشــهر، با اشاره به اســتعداد و ظرفیت باالی 
شهرســتان فریدونشــهر در رویش طبیعی گیاهان دارویی و شرایط اقلیمی 
منحصر به فــرد آن، گفت: هدف از برگــزاری این همایش، فرهنگ ســازی 
در جهت حفظ گونه های گیاهان دارویی و اســتفاده درســت از آن و تشویق 
سرمایه گذاران، داروسازان و پژوهشگران برای تولید دارو با استفاده از گیاهان 
دارویی است. وی افزود: برخی گونه های گیاهی شناسایی شده در فریدونشهر 
مانند کرفس کوهی و زرین گیاه، منحصر به فرد است و قصد داریم در همایش 

مذکور، موضوع برند »کرفس« برای فریدونشهر را مطرح کنیم.

اداوی با بیــان اینکه حدود یــک هــزار و 800 گونه گیاهی در شهرســتان 
فریدونشــهر شناســایی شــده که بیش از 500 نوع آن دارویی است، عنوان 
داشــت: با توجه به نقش گیاهان دارویی در تحقق اقتصــاد مقاومتی در حوزه 
پزشــکی و دارویی، الزم اســت در شهرســتان هایی مانند فریدونشهر از این 
ظرفیت ها برای اشتغال زایی، حل مشکل بیکاری و ایجاد صنعت سبز استفاده 
شود. دبیر همایش ملی نقش گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی، تبادل علوم 
و دستاوردهای جدید و افزایش سطح دانش پژوهشگران و دانشگاهیان کشور 
در زمینه گیاهان دارویی را از دیگر اهداف برگزاری همایش ملی نقش گیاهان 

دارویی در اقتصاد مقاومتی عنوان کرد.
وی در پایان یادآور شــد: ابتدا مقرر بود این همایش، آبان ســال جاری برگزار 
شــود؛ اما به دلیل برخی مســائل از جملــه همزمانی آن بــا 2 کنگره علمی 
دیگر، زمان برگزاری به اردیبهشــت سال آینده موکول شــده است؛ بنابراین 

عالقه مندان تا 30 بهمن امسال برای ارسال مقاله های خود فرصت دارند.

رییس دانشگاه پیام نور فریدونشهر خبر داد:

برگزاری همایش نقش گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی

شهردار زرین شــهر اظهار کرد: در دنیای امروز شهرنشینی با 
همه ابعاد وجودی خود با گام هــای بلندی رو به جلو می رود 
و مدیران شهری با توجه به گســترش شهرنشینی و ضرورت 
داشــتن شــهرهایی ایمن، ســبز و پاک، تالش می کنند به 
انتظارات شهروندان و سازمان ها از شــهر و مدیریت شهری 
پاســخ داده و برای اداره شــهر در فضای متحول شده امروز 

برنامه ریزی و فعالیت نمایند.
جواد جمالــی افزود: شــهرداری ها با توجه بــه وظایفی که 
مطابــق قانون بــرای ســازماندهی امور مختلف شــهرها و 
توانمندکردن آنها برعهده دارنــد، دارای جایگاه وی  ژه ای در 
ســطح مدیریت شــهری، عموم شــهروندان، افکار عمومی 
جامعه و رسانه ها هســتند. مجموعه فعالیت ها و تشکیالت 
شــهرداری ها به دلیــل ارتباط بــا زندگی روزمــره تمامی 
شــهروندان به طور منحصر به فــردی در ســطح جامعه و 
رسانه ها مطرح است و شــاید از این حیث، دستگاهی نظیر 

شهرداری وجود نداشته باشد.
شــهردار زرین شــهر تصریــح کــرد: تامین مالــی، بخش 
جدایی ناپذیر پــروژه ها و طرح های توســعه ای و عمرانی در 
دنیای امروز اســت و با توجه به نقش گســترده شهرداری ها 
در اقتصاد کشــورها، همچنین تمرکز فعالیــت ها در بخش 
شهری، لزوم تامین مالی برای پروژه های شهری بیش از پیش 

احساس می شود.
وی ادامه داد: از ســوی دیگر امروزه شهر و شــهرداری ها با 
حجم قابل توجه پروژه های نیمه تمــام در کنار فرصت های 

ســرمایه گذاری متعدد روبه رو هســتند؛ از این رو باید گفت 
سرمایه گذاری در زیرساخت های شــهری، در بلندمدت به 

افزایش بهره وری و توانمندسازی افراد جامعه منجر می شود.
جمالی اضافه کــرد: از طرفی در شــرایط رکــود اقتصادی، 
دسترسی به عوامل تولید، آســان تر و قیمت ها بسیار مناسب 
است و در نتیجه، شــرایط فعلی اقتصادی، بهترین زمان برای 

سرمایه گذاری در توسعه شهری است.
وی عنوان کرد: در این میان به این نکته باید توجه داشت که 
نقش تامین سرمایه ها در روش های جدید تامین مالی برای 
شهرداری ها، با هدف اصالح و تقویت نظام مالی کشور و ایجاد 

ثبات در این حوزه در راستای اقتصاد مقاومتی است.
شهردار زرین شهر بیان کرد: از ســوی دیگر با توجه به اینکه 
شــهرداری ها برای ایجاد رفاه و رضایت عمومی، بازوان دولت 
به شمار می روند، متاســفانه شــهرداری ها با بدنه فرسوده و 
نحیف ساختار سنتی روبه رو هستند که دالیل آن را می توان 
در حوزه های مختلف جســت وجو کرد؛ اما باید به این نکته 
توجه داشت که توسعه وســایل ارتباط جمعی، افزایش سطح 
تحصیالت عالی در بین عموم مردم و...، توقعات مردم را نسبت 
به عملکرد شــهرداری ها افزایش داده اســت که آنها متعاقبا 
درخواست های فزاینده و مشروع خود را هرچه بیشتر متوجه 

شهرداری می نمایند.
وی خاطرنشان کرد: این مسئله، نقطه عطفی بر احساس نیاز 
شهرداری ها برای ایجاد تغییر و تحول در ساختار سازمانی و 

اقتصادی خود محسوب می شود.

نماینده مردم نطنز، بــادرود و قمصر، در دیــدار با مدیر کل 
حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان گفت: با توجه به همه 
کمبودها و کاستی ها در حوزه محیط زیســت، پرسنل اداره 
کل در زمینه حفاظت از محیط زیســت، با تــالش متعهدانه 

خود، از این حریم حفاظت و پاسداری می کنند.
مرتضی صفاری اظهــار کرد: نهادینه کــردن مباحث محیط 
زیســت برای آحاد جامعه و مســئوالن اجرایی امری ضروری 
و مهم اســت که هرچه جامعه با مســائل کالن و روز محیط 
زیست آشناتر شــود، درک و پذیرفتن آن راحت تر و این خود 
در جهت داشتن محیط زیستی سالم و پاک، حرکتی روبه جلو 

خواهد بود.
رییس کمیته بین الملل فراکســیون محیط زیست و توسعه 
پایدار، به مسئله قانون گرایی اشاره کرد و افزود: اگر برای انجام 
یک پروژه، قبل از اجرا، موضوع ارزیابی محیط زیستی به میان 
نیاید، اثرات ســوء آن را در آینده خواهیم دید؛ همان طور که 
در شهرستان نطنز شــاهد وضعیت نامطلوب معادن و برخی 
صنایع هســتیم. پس با تامل و درک محیط زیست سالم برای 
داشــتن جامعه ای ســالم و پویا و به وجود آوردن فرصت های 

شغلی برای جوانان، می بایست درک متقابلی داشته باشیم.
مســئول کمیته روابط خارجی مجلس شــورای اسالمی، در 
ادامه ســخنان خود به مهاجرت جمعیت روســتائیان اشاره 
کرد و گفت: امــروز بیش از 70درصد از جمعیت روســتائیان 
منطقه، به شــهرهای بزرگ و بخصوص تهران روی آوردند و 
تنها جمعیت اندکی در روستاها باقی مانده و طی بررسی های 

انجام شده، این مهاجرت ها تنها به دلیل نبود امکانات از جمله 
مسکن، آب، شغل و... بوده است.

صفاری تاکید کــرد: نبودن فرصت های شــغلی برای جوانان 
یک روســتا مخصوصــا در حیطه کشــاورزی که بــه دلیل 
مشکالتی همچون حیوانات وحشی بخصوص گراز یا استفاده 
از منابع طبیعی و آب ها توســط معــادن درمعرض خطر قرار 
گرفته اســت که خود معضلی برای آالیندگی محیط زیست 
منطقه به شمار می رود، آنها را به ترک وطن مادری خود وادار 

کرده است.
نماینده نطنز، بادرود و قمصر، به دیگر معضالت حوزه انتخابیه 
ازجمله تخریب محیط زیست توســط معادن، شکار بی رویه 
در منطقه، نبود فضا و مکانیزم مناســب جهت بازیافت زباله ها 
و کمبــود نیروی انســانی و امکانات خودرویــی اداره محیط 
زیست و پاســگاه های محیط بانی با توجه به گستره فعالیت 

آنها اشاره کرد.
حمید ظهرابــی، مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان 
اصفهان نیز در این دیدار اظهار داشــت: امروز همه مسئوالن 
و دســتگاه های اجرایی باید برای تحقق فرمایشات و منویات 
مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیســت تــالش کرده و 
اهتمام ویژه ای داشته باشند. وی به شــناخت عوامل داخلی 
و محیطی محیط زیست حوزه انتخابیه، از جمله نقاط قوت و 
فرصت های فرا روی توسعه زیست محیطی و مهم ترین نقاط 
ضعف و تهدیدهای فراروی توسعه زیست محیطی شهرستان 

نطنز، بادرود و قمصر، اشاره کرد.

شهردار زرین شهر:

شهرداریها
بازواندولتبرایایجادرفاههستند

نماینده مردم نطنز، بادرود و قمصر:

نبودامکانات
سببمهاجرتمردمشدهاست

هرچه جامعه با 
مسائل کالن و 
روز محیط زیست 
آشناتر شود، درک 
و پذیرفتن آن 
راحت تر و این خود 
در جهت داشتن 
محیط زیستی 
سالم و پاک، 
حرکتی روبه جلو 
خواهد بود

توسعه وسایل 
ارتباط جمعی، 
افزایش سطح 
تحصیالت عالی 
در بین عموم 
مردم و...، توقعات 
مردم را نسبت 
به عملکرد 
شهرداری ها 
افزایش داده است 

حجت االسالم عباس رحیمی؛ امام جمعه 
خمینی شهر 

حجت االسالم حسن دهشیری؛ امام جمعه 
اردستان 

حجت االسالم سجاد زینعلی؛ امام جمعه 
موقت سمیرم 

حجت االسالم  قاسم باقریان؛ امام جمعه 
زرین شهر

حجت االسالم  مسعود سرافراز؛ امام جمعه 
فوالدشهر

در  نامــزدی  رونــد  در 
انتخابات هــای مختلف 
اعم از شــورای شــهر و 
مجلس شورای اسالمی، 
مســئوالن امــر باید به 
گونه ای عمــل کنند که 
ثبت نام ها دچــار هرج 
ومرج نشود. باید حداقل 
شش ماه قبل از انتخابات 
به نامزدهــای انتخاباتی 
اجازه ثبت نام داده شود 
تا دســتگاه های نظارتی 
بــرای تاییــد صالحیت 

افراد، فرصت کافی داشته باشد.

داعــش قصد داشــت با 
تصرف موصــل، بغداد و 
ایران را تصــرف کرده تا 
آفریقا را تحت سلطه خود 
در آورد؛ ولی موفق نبوده 
و امیدواریم با تالش همه 
نیروهای درگیر و همدلی 
و هماهنگــی بیــن اقوام 
عراقی، هرچه زودتر ریشه 
این تکفیری ها در عراق و 
منطقه و سوریه خشکانده 
شــود و حامیــان غربی و 

عربی آنها ناامید شوند.

تهــی  و  خودباختگــی 
و  ربوبیــت  از  شــدن 
معنویت، باعث تســلیم 
شــدن در مقابل طاغوت 
و سرسپردگی و اطاعت 
کورکورانه ای اســت که 
کوته فکــری  از  نشــان 
دارد.  ســطحی نگری  و 
اقتــدار مــا بــه بهــای 
خون شــهدا و والیت و 
رهبری های امام و رهبر 
معظم انقالب به دســت 

آمده و عزت ما، امروز در گرو تبعیت از همین ارزش های آرمانی 
است.

ایــن  در  روزی  یــک 
کشــور امام راحــل)ره( 
با تمــام قــدرت در برابر 
ی  هی هــا ا ه خو د یا ز
ایستاد  ایران  دشــمنان 
که ازجملــه آن می توان 
بــه موضــوع مخالفت با 
کاپیتوالســیون اشــاره 
کرد. باج خواهی دشمنان 
از کشــور مــا هیچ وقت 
و  نیســت  تمام شــدنی 
ابرقدرت ها در طول تاریخ 
همواره به دنبال کســب 

امتیاز از کشــورمان برای منافع خودشــان بوده و به طور یقین 
هیچ گاه از خواسته های پلید خود دست برنخواهند داشت.

آمریکا همــواره به دنبال 
بازارهــای  تصاحــب 
داخلــی ایــران و نفوذ 
بیشــتر در ارزش هــا و 
مردم  دینــی  اعتقادات 
اســت. با اندکــی تامل 
منطقــه  تحــوالت  در 
موضع گیری هــای  و 
به ویژه  غربی  کشورهای 
آمریــکای جنایــت کار، 
یکی  درمی یابیــم کــه 
دیگر از اهــداف آمریکا، 

کمرنگ کردن نقش ایران در معادالت منطقه ای است.
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ابالغ رای
7/530 کالســه پرونده:616/95 شــماره دادنامه:1103-95/6/31 مرجع 
رسیدگی: شعبه 45 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سید مصطفی 
قریشی کهنگی به نشــانی اصفهان خیابان هزار جریب کوچه24 پالک 24 
با وکالت افسانه عالی و حسین محمدیان به نشــانی خیابان شیخ صدوق 
شمالی ساختمان بانک تجارت )ارغوان( طبقه 3 واحد 18، خوانده: کورش 
معصومی چهل خانه به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه، با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوای سید مصطفی قریشی کهنگی به طرفیت کورش معصومی 
چهل خانه به خواسته مطالبه مبلغ 107/000/000 ریال وجه یک فقره چک 
به شماره 923733 به عهده بانک سپه شــعبه رستم آباد 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 خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که 
خوانده علی رغم ابالغ قانونی 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 تجارت و 198و515و519و522 
قانون آ.د.م  حکــم بر محکومیت خوانده به پرداخــت مبلغ 107/000/000 
ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 228/750 ریال بابت هزینه دادرســی و 
 حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ

 سررســید چک های موصوف )93/9/30(  تا تاریخ اجــرای حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صــادره غیابی و ظرف 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در همیــن مرجع و ظرف 20 روز پــس از آن قابل 
اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:22075 
 شــعبه 45 مجتمع شــماره یک شــورای حل اختالف اصفهان )308 کلمه،

3 کادر(  
ابالغ رای

7/531 کالســه پرونده:728/95 شــماره دادنامــه:1141-95/7/4 مرجع 
رسیدگی: شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: بانک مهر اقتصاد 
با وکالت زهرا ســعادت به نشــانی حکیم نظامی جنب خیابان شهید قندی 
)مهرداد( ساختمان کیمیا طبقه دوم واحد 4، خواندگان: 1- فرشته مالزمی 
اصفهانی 2- کامــران قربان نژادیان هر دو به نشــانی مجهــول المکان، 
خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک بانضمام مطلق خسارات دادرسی و حق 
الوکاله، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی شورا: در خصوص دعوای خانم زهرا ســعادت به وکالت از بانک 
مهر اقتصاد به طرفیت فرشــته مالزمی اصفهانی و کامران قربان نژادیان 
به خواسته مطالبه مبلغ 150/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 
127589-89/10/12  به عهده بانک ملی شعبه سعادت آباد 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 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 تجارت 
و 198و515و519و522 قانــون آ.د.م  حکــم بر محکومیــت خواندگان به 
صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 4/905/000 ریال بابت هزینه دادرســی و حــق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست به تاریخ 
1395/4/23 تا تاریخ اجرای حکــم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابــالغ قابل واخواهی در همین 
مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابــل اعتراض در محاکم محترم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشــد. م الف:22080 شعبه 6 شــورای حل اختالف 

اصفهان )325 کلمه،4 کادر(  
ابالغ رای

7/532 کالســه پرونده: 794/95 ش 6 شــماره دادنامه: 95/7/12-1189 
مرجع رسیدگی: شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمدرضا 
امامی با وکالت حسین محمدیان به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی 
ســاختمان بانک تجارت)ارغوان( طبقه 3 واحد 18، خوانده: مهتاب کریمی 
میرآبادی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه فاکتور، گردشکار: 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا، 
ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت 
به صدور قرار می نماید. دستور قاضی شورا: در خصوص دعوای خواهان 
به طرفیت خوانده یاد شده باال به خواســته مطالبه 8 فقره فاکتور با عنایت 
به محتویات پرونده مفاد دادخواســت تقدیمی و به علــت عدم کفایت ادله 
اثبات دعوی خواهان و اینکه فاکتورهای اســتنادی موضوع خواســته به 
 تایید و امضای خوانده نرســیده اســت دعوای مطروحه خواهان را وارد

 تشخیص نداده لذا شورا به اســتناد ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعالم 
می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظرخواهی 
در دادگاه های عمومی و حقوقی اصفهان می باشد. م الف:22081 شعبه 6 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان )194 کلمه،2 کادر(  
ابالغ رای

7/533 کالســه پرونده:450/95 شــماره دادنامــه:859-95/5/20 مرجع 
رسیدگی: شــعبه 13 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مجید زمان 
وزیری به نشــانی خ ســپه کوچه تلفنخانه پخش وزیری با وکالت حسین 
محمدیان – افسانه غالبی به نشانی شــیخ صدوق شمالی ساختمان بانک 
تجارت) ارغوان( طبقه سوم واحد 18، خوانده: امین امینی به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه مبلغ شصت و پنج میلیون ریال بابت وجه سه فقره 
چک به انضمام مطلق خسارات، گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و 
اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا  ضمن ختم رسیدگی با استعانت 
از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
شورا: در خصوص دعوی آقای مجید زمان وزیری فرزند عباس با وکالت 
آقای حســین محمدیان و خانم افســانه غالبی به طرفیت آقای امین امینی 
فرزند مرتضی به خواســته مطالبه مبلغ شــصت و پنج میلیون ریال بابت 
وجه چکهای شــماره 884262 به سررســید 95/2/31 به عهده بانک سپه 
اصفهان و چک شــماره 928130 به سررســید 94/12/28 به عهده بانک 
مسکن شعبه ش شیرودی و چک شــماره 884261 به سررسید 95/1/31 
به عهده بانک سپه شیخ طوسی به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه 
به اوراق و محتویات پرونده و بقا اصول مستندات در ید خواهان و صدور 
گواهی عدم پرداخــت از جانب بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه 
خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آنها را به میزان خواســته را 
دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی )نشــرآگهی( در جلسه دادرسی 
شرکت نداشته و نســبت به دعوی مطروحه خواهان ایراد و اعتراضی به 
عمل نیا ورده لذا شورا حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شصت 
و پنج میلیون ریال بابت اصل خواســته و یک میلیون و چهارصد و هشتاد 
و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزنیه نشر آگهی با احساب مرحله 
اجرا در صورت لزوم به آن حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکهای موصوف لغایت تاریخ اجرای حکم 
در حق خواهان صــادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی محســوب و 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و 20 روز پس از 
آن قابل تجدید نظرخواهی در محاکــم محترم عمومی حقوقی اصفهان می 
 باشــد. م الف:22093 شعبه 13 شــورای حل اختالف اصفهان )358 کلمه،

4 کادر(  
ابالغ رای

7/534 کالســه پرونده:633/95 شــماره دادنامه:1109-95/6/31 مرجع 
رســیدگی: شــعبه  13 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان:شــرکت 
مهندسی بهینه سازان ســیماب ســهامی خاص با مدیریت محمد حسین 
ملکی به نشانی خ هزار جریب نبش کوی امام جعفر مجتمع تجاری پردیس 

ورودی 1 واحد 3 با وکالت حسین محمدیان – حمیده سلیمی به نشانی شیخ 
صدوق شمالی ساختمان بانک تجارت طبقه 3 واحد 18، خوانده: علی نیک 
نام به نشانی فعاًل مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال 
بابت سفته شماره 0355094، 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 شــورا: در خصوص دعوای شرکت مهندســی بهینه سازان 
ســیماب با وکالت حســین محمدیان به طرفیت علی نیک نام به خواســته 
مطالبه مبلــغ 100/000/000 ریال) یکصد میلیون ریــال( وجه مدرکیه با 
توجه به فتوکپی مصدق یک فقره سفته مدرکیه به شماره خزانه داری کل 
0355094 به مبلــغ یکصد میلیون ریال و اینکه خوانده با اطالع در جلســه 
دادرسی حاضر نگردیده و از دعوی مطروحه و مستند و منسوب به خود 
هیچ گونه ایراد و دفاعی به عمل نیــاورده و دلیلی بر پرداخت دین و برائت 
ذمه خویش ارائه ننموده اســت لذا دعوای خواهان را ثابت تشخیص داده 
مستنداً به مواد 307 و 309 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 ق.آ.د.م 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل 
خواســته و 2/105/000 هزینه دادرسی و هزینه نشــر آگهی با احتساب 
اجرای احکام و خسارات تاخیر تادیه قابل محاسبه در واحد اجرای احکام 
از تاریخ تقدیم دادخواست 95/4/9 در حق خواهان صادر و اعالم می دارد. 
رای صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین 
 شورا و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی اصفهان

 می باشد. م الف:22094 شعبه 13 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 
اصفهان )311 کلمه،3 کادر(  

ابالغ رای
7/535 کالسه پرونده: 950306 شماره دادنامه :9509976796301223-

95/6/31 مرجع رسیدگی: شعبه سی و سه شورای حل اختالف اصفهان، 
خواهان: علی اصغر نعمت الهی به نشانی اصفهان پل شهید چمران مجتمع 
مسکونی مهر 1 با وکالت حسین محمدیان – نفیســه عرب زاده به نشانی 
اصفهان خ شیخ صدوق شــمالی ســاختمان بانک تجارت) ارغوان( طبقه 
ســوم واحد 18، خوانده: محمدرضا نعمت الهی به نشانی مجهول المکان، 
خواســته: مطالبه ، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی 
اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوای آقای علی 
اصغر نعمت الهی با وکالت حسین محمدیان و نفیسه عرب زاده به طرفیت 
آقای محمدرضا نعمت الهی به خواســته مطالبه مبلغ 11/000/000 ریال 
بخشی از وجه چک به شماره 184858-94/3/1 به عهده بانک کشاورزی به 
انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول 
مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که 
ظهور در اشتغال 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 پســندی در مقام اعتراض 
نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 11/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 790/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )94/3/1(  تا تاریخ اجرای حکم 
در حق خواهان صادر و اعالم می نمایــد 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:22097 شعبه 33 مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان )327 کلمه،4 کادر(  
حصر وراثت

7/536  آقــای ابوالقاســم کشــاورزی خوابجانــی دارای  شناســنامه 
شــماره 1948 به شــرح دادخواســت به کالســه  3768/95 ح 10  از این 
شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده و چنیــن توضیح داده 

که شــادروان قمــر زارع بهــرام آبــادی بــه شناســنامه 130 در تاریخ 
1395/5/17 اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت 
آن مرحــوم منحصر اســت به 2 پســر و 3 دختــر: 1- علی کشــاورزی 
خوابجانــی، ش.ش 74936 فرزنــد پســر 2- ابوالقاســم کشــاورزی 
 خوابجانــی، ش.ش 1948 فرزند پســر 3- زهرا کشــاورزی خوابجانی، 
ش.ش 2361 فرزنــد دختــر 4- ربابــه کشــاورزی خوابجانــی، ش.ش 
32 فرزنــد دختــر 5- صدیقــه کشــاورزی، ش.ش 2911 فرزنــد 
دختــر. اینک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را 
در یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یا 
 وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین

  آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. 
م الف: 22005 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )154 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

7/537  آقای حسین قاسمی دارای  شناسنامه شماره 3 به شرح دادخواست 
به کالسه  3729/95 ح 10  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد قاسمی  به شناسنامه 6 در 
تاریخ 1395/4/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به 4 پسر و 2 دختر و همسر: 1- حسین قاسمی، 
ش.ش 3 فرزندپسر 2- رضا قاســمی، ش.ش 13 فرزند پسر 3- حجت اله 
قاسمی، ش.ش 8 فرزند پســر 4- مجید قاســمی، ش.ش 261 فرزند پسر 
5- فخری قاســمی، ش.ش 206 فرزند دختر 6- معصومه قاسمی، ش.ش 
2 فرزند دختر 7- سیده نرگس مولوی، ش.ش 596 همسر متوفی. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 22006 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان 

)165 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

7/538  خانم افسانه پاگیری قلعه نوئی دارای  شناسنامه شماره 16792 به 
شرح دادخواست به کالسه  3696/95 ح 10  از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن پاگیری قلعه 
نوئی به شناسنامه 7 در تاریخ 94/6/28 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 پسر و 4 دختر و همسر: 
1- رســول پاگیری قلعه نوئی، ش.ش 5 فرزند پسر 2- منصور قلعه نوئی، 
ش.ش 7 فرزند پسر 3- مهری پاگیری قلعه نوئی، ش.ش 243 فرزند دختر 
4- رضوان پاگیری قلعه نوئــی، ش.ش 426 فرزند دختر 5- ناهید پاگیری 
قلعه نوئی، ش.ش 284 فرزند دختر 6- افســانه پاگیری قلعه نوئی، ش.ش 
16792 فرزند دختر 7- بتول روشنی نظر، ش.ش 25 همسر.  اینک با انجام 
تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 22007 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان 

)178 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

7/539  آقای متین بنائی پور دارای  شناســنامه شــماره 0013464876 
به شرح دادخواســت به کالســه  3716/95 ح 10  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فریبا نوری 
به شناســنامه 43635 در تاریخ 1395/5/18 اقامتــگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک پسر و یک 
دختر: 1- متین بنائی پور، ش.ش 0013464876 فرزند پســر 2- مهشــید 
بنائی پور، ش.ش 13545 فرزند دختر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 22008 

شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )129 کلمه، 2 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
7/588  شماره: 95/15933 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 
شــماره 43/12 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام 
حبیبه علیرضایی فرزند قدمعلی در جریان ثبت است به علت عدم حضور 
متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون 
ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشنبه 
مورخ 95/8/26 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلــس تحدیدی تا )30( روز 
پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این 
اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم 
دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 95/8/2 م الف: 
22790 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)178 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
7/540  آقای غالمعلی میراحمدی دارای  شناسنامه شماره 1478 به شرح 
دادخواست به کالســه  3721/95 ح 10  از این شــورا درخواست گواهی 
حصر وراثــت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ســکینه خاتون 
شفیعی امنیه به شناســنامه 625 در تاریخ 94/11/28 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 4 پسر و 
3 دختر: 1- اصغر میراحمدی، ش.ش 405 فرزند پسر 2- اکبر میراحمدی، 
ش.ش 515 فرزند پسر 3- غالمعلی میراحمدی، ش.ش 1478 فرزند پسر 4- 
مرتضی میراحمدی، ش.ش 3048 فرزند پسر 5- فاطمه میراحمدی، ش.ش 
257 فرزند دختر 6- صغرا میراحمدی، ش.ش 2384 فرزند دختر 7- مریم 
میراحمدی، ش.ش 65234 فرزند دختر.  اینک با انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 22010 

شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )163 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

7/541  آقای محســن قلمزن دارای  شناســنامه شــماره 548 به شــرح 
دادخواســت بــه کالســه  3723/95 ح 10  از ایــن شــورا درخواســت 
گواهی حصر وراثت نمــوده و چنیــن توضیح داده که شــادروان رضا 
قلمزن بــه شناســنامه 1405 در تاریــخ 1395/3/9 اقامتــگاه دائمی خود 
بدرود زندگــی گفتــه ورثه حیــن الفوت آن مرحــوم منحصر اســت به 
3 پســر و 2 دختر و همســر: 1- رســول قلمــزن، ش.ش 46597 فرزند 
 پســر 2- محســن قلمــزن، ش.ش 548 فرزند پســر 3- احســان قملزن،

 ش.ش 61184 فرزند پســر 4- زهره قلمــزن، ش.ش 33443 فرزند دختر 
5- عاطفه قلمزن، ش.ش 64422 فرزند دختر 6- فاطمه وثوقی، ش.ش 908 
همسر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 22009 شــعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف 

استان اصفهان )155 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

7/542  خانــم پروانه کرمــی قمبوانی دارای  شناســنامه شــماره 30 به 
شرح دادخواســت به کالســه  3720/95 ح 10  از این شــورا درخواست 
گواهی حصــر وراثت نمــوده و چنین توضیــح داده که شــادروان علی 
اکبــر خدامــی بافقــی بــه شناســنامه 2866 در تاریــخ 1395/5/17 
اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حین الفــوت آن 
مرحوم منحصر اســت به 2 پســر و 1 دخترو همســر: 1- محمد یاســر 
 خدامــی بافقــی، ش.ش 644 فرزنــد پســر 2- مرتضی خدامــی بافقی، 
ش.ش 1112 فرزند پســر 3- مریم خدامی بافقــی، ش.ش 4470045535 
فرزند دختر 4- پروانــه کرمی قمبوانی، ش.ش 30 همســر.  اینک با انجام 
تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 22011 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان 

)148 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
7/543  خانــم آزرم بدرخانی دارای  شناســنامه شــماره 649 به شــرح 
دادخواست به کالســه  3715/95 ح 10  از این شــورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نظامعلی بدرخانی 
به شناســنامه 5 در تاریخ 1395/5/18 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 پسر و 2 دخترو همسر: 
1- مجید بدرخانی، ش.ش 3072 فرزند پسر 2- غالمرضا بدرخانی، ش.ش 
1047 فرزند پسر 3- آزرم بدرخانی، ش.ش 649 فرزند دختر 4- مرضیه 
بدرخانی، ش.ش 358 فرزند دختر 7- زهرا قزلباش، ش.ش 890 همســر.  
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 22012 شــعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف 

استان اصفهان )147 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

7/544  آقای محمد عقیلی کشه دارای  شناسنامه شــماره 1495 به شرح 
دادخواست به کالســه  3710/95 ح 10  از این شــورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس عقیلی کشه به 
شناسنامه 5 در تاریخ 1395/6/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 4 پســر و 2 دختر و همسر: 
1- علیرضا عقیلی کشه، ش.ش 1276 فرزند پســر 2- مهدی عقیلی کشه، 
ش.ش 1496 فرزند پسر 3- محمد عقیلی کشه، ش.ش 1495 فرزند پسر 4- 
مرتضی عقیلی کشه، ش.ش 10772 فرزند پسر 5- زهرا عقیلی کشه، ش.ش 
131 فرزند دختر 6- زینت عقیلی کشه، ش.ش 1270394931 فرزند دختر 
7- ملیحه کشانی، ش.ش 1139 همســر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 22013 

شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )170 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

7/545  آقای عوضعلی صفری دارای  شناســنامه شماره 1067 به شرح 
دادخواست به کالســه  3707/95 ح 10  از این شــورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  ابوالقاسم صفری 
به شناسنامه 198 در تاریخ 1395/5/31 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 2 پسر و 5 دخترو یک 
همســر: 1- عوضعلی صفــری، ش.ش 1067 فرزند پســر 2- محمد علی 
صفری، ش.ش 1697 فرزند پسر 3- کبرا صفری، ش.ش 692 فرزند دختر 
4- احترام صفری، ش.ش 312 فرزند دختر 5- فاطمه صفری، ش.ش312 
فرزند دختر 6- صدیقه صفری، ش.ش 1695 فرزنــد دختر 7- معصومه 
صفری، ش.ش 837 فرزند دختر 8- فلک ناز کریمیان، ش.ش 666 همسر.  
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 22014 شــعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف 

استان اصفهان )170 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

7/546  خانم عذرا لطفی دارای  شناسنامه شماره 52 به شرح دادخواست 
به کالسه  3875/95  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان امراله یزدانی به شناسنامه 10 در تاریخ 
1394/8/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به :1- عذرا لطفی، ش.ش 52 نسبت با متوفی همسر 
2- عاطفه یزدانی آدرمنابادی، ش.ش 84 نسبت با متوفی فرزند 3- محمد 
یزدانی  آدرمنابادی، ش.ش 1270994166 نسبت با متوفی فرزند 4- علی 
یزدانی آدرمنابادی، ش.ش 1310 نســبت با متوفی فرزند و الغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد.
 م الف: 21995 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )146 

کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
7/547  آقــای مهــدی خلیــل یــان دارای  شناســنامه شــماره 1636 به 
شرح دادخواســت به کالســه  3698/95  ح 10  از این شــورا درخواست 
گواهی حصــر وراثت نمــوده و چنین توضیــح داده که شــادروان غالم 
خلیــل یــان بــه شناســنامه 107 در تاریــخ 91/7/16 اقامتــگاه دائمی 
خــود بــدرود زندگــی گفته ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصر 
اســت به زوجه ســه دختر و 2 پســر: 1- حبیبــه مســتاجران گورتانی، 
ش.ش 47 زوجــه متوفــی 2- فاطمــه خلیلیــان، ش.ش 17721 فرزنــد 
 دختر 3- زهرا خلیلیــان، ش.ش 1678 فرزنــد دختر 4- ناهیــد خلیلیان، 
ش.ش 1677 فرزند دختر 5- مرتضی خلیلیان، ش.ش 1637 فرزند پسر 6- 
مهدی خلیلیان، ش.ش 1636 فرزند پسر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 22015 

شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )158 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

7/548  آقای محمد علی ســلمانی دهنوی دارای  شناسنامه شماره 53 به 
شرح دادخواست به کالسه  3776/95 ح 10  از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمدرضا سلمانی 
پور دهنوی به شناســنامه 45 در تاریــخ 1395/6/26 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 پسر و 
یک همسر و مادر و پدر: 1- طاها سلمانی پور دهنوی، ش.ش 1276905580 
فرزند پسر 2- پوریا سلمانی پور دهنوی، ش.ش 1274559146 فرزند پسر 
3- مهری یوســفی دهنوی، ش.ش 112 همســر 4- خدیجه نقدی دهنوی، 
ش.ش 22 مادر 5- علی ســلمانی دهنوی، ش.ش 53 پــدر.  اینک با انجام 
تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 21996 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان 

)159 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

7/549  خانم مهری یوسفی دهنوی دارای  شناسنامه شماره 112 به شرح 
دادخواست به کالسه  3775/95 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طاها سلمانی پور دهنوی به 
شناسنامه 1276905580 در تاریخ 1395/7/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به مادر: 1- مهری 
یوسفی دهنوی، ش.ش 112 مادر متوفی.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 21997 

شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )119 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

7/551  آقای علــی صادقی زفــره دارای  شناســنامه شــماره 1448 به 
شرح دادخواســت به کالســه  3777/95 ح 10  از این شــورا درخواست 
گواهی حصــر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان مصطفی 
صادقی زفره به شناســنامه 811 در تاریخ 94/3/2 اقامتــگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به زوجه 
یک دختر و ســه پســر: 1- صغرا بیگم حیدری زفــره، ش.ش 49 زوجه 
2- صدیقه صادقــی زفــره، ش.ش 983 فرزند دختــر 3- رضا صادقی 
زفــره، ش.ش 1686 فرزند پســر 4- علــی صادقی زفــره، ش.ش 1448 
فرزند پســر 5- محمد صادقی، ش.ش 199 فرزند پســر.  اینــک با انجام 
تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
 نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 21998 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان 

)154 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/550  شماره: 95/15681 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 
شماره 31/9581 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام 
محمد باقر فضایلی پور فرزند غالمحسن در جریان ثبت است به علت عدم 

حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 
15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز 
چهارشنبه مورخ 95/8/26 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و 
ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا )30( 
روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی 
تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 95/8/2 

م الف: 22680 رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب اصفهان)180 کلمه، 
2 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
7/555  شماره: 95/15693 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 
شماره 45/380 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام 
اکبر طاهر سلطانی برد شاهی فرزند نیاز علی در جریان ثبت است به علت 
عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دســتور قسمت اخیر 
از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 
در روز پنج شنبه مورخ 95/8/27 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در 
روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 
تا )30( روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 
گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 
95/8/2 م الف: 22789 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)183 

کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/587  شــماره: 95/15666 چون تحدید حدود ششدانگ ساختمان پالک 
شــماره 1832 فرعی از 19/714 واقع در بخش 14 ثبــت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتی به نام محمد بختیاری رنانی فرزند رضا در جریان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضــای نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روز چهار شنبه مورخ 95/8/26 ساعت 9 در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیــه مالکین و مجاورین اخطار می 
گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین 
و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا )30( روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معتــرض ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح 
قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ 
انتشــار: 95/8/2 م الــف: 22793 رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 

اصفهان)182 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/554  شماره: 95/15694 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 
شماره 45/379 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام 
اکبر طاهر سلطانی برد شاهی فرزند نیاز علی در جریان ثبت است به علت 
عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دســتور قسمت اخیر 
از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 
در روز پنج شنبه مورخ 95/8/27 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در 
روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 
تا )30( روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 
گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 
95/8/2 م الف: 22788 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)183 

کلمه، 2 کادر(
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پیشنهاد سردبیر: 
گنبد سلطانیه با زلزله فرومی ریزد!

دیدنی ها

بوسه ابدی عشاق ایرانی
 در تپه حسنلو

مسئول دفتر نمایندگی میراث فرهنگی شهرستان تیران و کرون:

مرمت مردمی
 قلعه تاریخی قمیشلو 

آغاز ایرانگردی گردشگران خارجی با قطارهای توریستی نور؛

مسافران به اصفهان می آیند

معرفی سرپرست جدید میراث؛

رییس میراث فرهنگی خاتم 
درگذشت

 تپه حسنلو در ۷ کیلومتری شــهر نقده و  85 کیلومتری جنوب ارومیه، 
از  تپه های باستانی و مهم ایران به شمار می رود که آثار و شواهد بسیاری 
از آن در حفاری ها به دســت آمده اســت. هیئت باستان شناسی ایران و 
آمریکا به سرپرستی دکتر دایسون در سال ۱۳5۱ در حین کاوش در تپه 
حسنلو، با اسکلتی جالب مواجه شدند که حکایت از یک معاشقه پیش از 
مرگ را دارد که زوج تپه حسنلو را ابدی ساخت. این اسکلت ها مرد و زنی 
را نشان می دهد که لحظه پیش از فرا رسیدن مرگشان، در حال بوسیدن 
هم بودند. تحقیقات دانشمندان در دانشگاه پنســیلوانیا، این اسکلت را 
متعلق به8۰۰ پیش از میالد دانسته اند. در مورد ماهیت اسکلت، برخی 
افراد غیر متخصص بر این باور بودند که هر دو اســکلت مرد هستند؛ اما 
منابع و محققین دانشگاهی بعد از انجام بررسی ها، اسکلت ها را متعلق 
به یک زن و یک مرد دانســتند. در قبر زوج عاشق حســنلو که از مرگ 
خود آگاه نبودند، تنها تخته سنگی باالی سر شخص سمت چپ پیدا شد. 
بعدها با انتشار اخبار آن، لقب »عشاق« به آنها اختصاص یافت. از لحظه 
کشف اسکلت دو دلداده ایرانی، عکسی در موزه دانشگاه پنسیلوانیا وجود 
دارد که هر بیننده را برای لحظاتی مبهوت می کند. لقب دیگر برای این 
دو اسکلت، »بوسه ۶۰۰۰ ساله« است که برخی به آنها اختصاص داده اند؛ 
اما باید این نکته را هم در نظر گرفت که قدمت آن در حدود سه هزار سال 
اســت و این لقب نمی تواند عنوانی درست برای آن باشد. در سال ۱۳5۳ 
موزه دانشگاه پنسیلوانیا، عشــاق ایرانی را در معرض  نمایش قرار داد که 
تصویر زمان کشف و حالت اسکلت ها به شــماره ۹۷۴8۲ در آن موجود 
است. کشفیات تپه حسنلو تنها به عشاق ایرانی ختم نمی شود: جام زرین 
حسنلو، دسته پرنده شکل، اتاقی با اســکلت هایی که در جهات مختلف 

جان خود را از دست داده اند و... نیز از کشفیات این منطقه است.
 سال کشف: ۱۳5۱
محل کشف: حسنلو

کاشف: تیم مشــترک ایرانی – آمریکایی به سرپرستی دکتر رابرت اچ 
دایسون 

قدمت: 8۰۰ پیش از میالد
محل نگهداری: موزه دانشگاه پنسیلوانیا

برای نخســتین بار، مرمت یکی از بناهای تاریخی ایــران بدون دخالت 
هیچ نهاد رســمی و تنها با مشــارکت مردم صورت می پذیرد. مسئول 
دفتر نمایندگی سازمان میراث فرهنگی شهرستان تیران و کرون اظهار 
داشت: باتوجه به نیاز قلعه قمیشلو به مرمت اضطراری، به همت انجمن 
دوستداران میراث فرهنگی شهرســتان تیران و کرون، مرمت این قلعه 
طی دوفاز درحال انجام اســت. ابراهیم مرادیان افزود: فاز اول به مرمت 
سقف شاه نشین اختصاص دارد که با مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال انجام شد؛ 
اما فاز دوم مرمت که شامل حیاط مرکزی، حوض و سقف شمالی است، 
همچنان ادامه دارد. وی با اشــاره به اینکه اولین مرمت قلعه قمیشــلو با 
مبلغ 5۰ میلیون ریال در سال ۱۳8۲، دومین مرمت با مبلغ یک میلیارد 
و دویست میلیون ریال در سال 8۷ و سومین مرمت با مبلغ ۶۰۰ میلیون 
ریال در سال ۹۱ انجام شده اســت، تصریح نمود: در مرمت جاری، هیچ 
نهادی دخالت نداشته و مرمت قلعه قمیشــلو صرفا با مشارکت مردم و 
همت انجمن دوســتداران میراث فرهنگی شهرســتان تیران و کرون و 
بهره گیری از پیمانکار ســازمان میراث فرهنگی به صورت امانی، درحال 
انجام است. الزم به ذکر است که قلعه تاریخی قمیشلو با شماره 5۴۳۷ در 

فهرست آثار ملی ثبت شده است.

قطارهای توریستی شــرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا از روز جمعه به 
مدت ۹ روز گردشگران خارجی را در چند استان کشور جابه جا می کنند.

مسافران این قطار از کشورهایی از جمله آمریکا، انگلیس، آلمان، اتریش، 
آلبانی، تایلند،کره جنوبی و ســنگاپور هستند. ســفر این گردشگران از 
جمعه آغاز شده و در مدت ۹ روز از شهرهای اصفهان، شیراز، یزد، مشهد 
و کرمان دیدن می کنند. این شرکت حمل و نقل ریلی، 5۴ واگن درجه 

یک مسافری در اختیار دارد.

علی اصغر دشتی زاد، سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی خاتم، در حالی 
که برای شــرکت در مراســم تودیع و معارفه سرپرست میراث فرهنگی 
استان یزد از فاصله ۲۴۰ کیلومتری مرکز استان، عازم این شهر شده بود، 
در نیمه  های راه در اثر سانحه تصادف جان خود را از دست داد تا ۲۹مهر 
را برای محمدمهدی شرافت، مدیرکل سابق میراث فرهنگی استان یزد 
تلخ تر کند. شــرافت در حالی با صندلی میراث فرهنگی یزد خداحافظی 
کرد که خبر درگذشت یکی از سرپرستان منتصب او، خداحافظی را برای 

او سخت تر کرد. 
شادی ســیدمصطفی فاطمی نیز از به دســت آوردن پست سرپرستی 
میراث فرهنگی استان یزد به آخر نرسید و خبر درگذشت مدیری که در 
حال رسیدن برای مراسم معارفه وی بود، کام او را نیز تلخ کرد. دشتی زاد، 
سرپرســت فقید میراث فرهنگی خاتم، درحالی توســط آمبوالنس به 
بیمارستان فاطمه الزهرا)س( مهریز رسانده شــد که دیگر دیر شده بود 
و تالش تیم احیا و متخصصان قلب و مغز و اعصاب این بیمارستان برای 
زندگی دوباره او بی نتیجه ماند. همســر و فرزند دشتی زاد نیز او را در این 
ســفر همراهی می کردند؛ اما حال آنها خوب اســت و در سالمت کامل 

به سر می برند.

خبردرشهر

قاب روز

صومعه آگیوس جورجیوس سلیناری 
این صومعه زیبا در قلب سلیناری ساخته شده و محلی ها معتقدند که اگر بدون روشن کردن شمع و لحظه ای توقف، از کنارش عبور کنید، دچار بدشانسی خواهید شد؛ البته دلیل پیشنهاد ما برای بازدید از این صومعه، نه تنها این موضوع، بلکه معماری زیبایی 

است که این صومعه دارد. بنابراین اگر در نزدیکی این مکان هستید، برای دور کردن شانس بد از خود، لذت بردن از معماری و فضای سبز و صد البته عکاسی، توقفی کوتاه در اینجا داشته باشید.

رییس دانشــکده مرمت بناهــا و آثار تاریخی دانشــگاه هنر 
اصفهان با تاکید بر اهمیت اســتفاده از تکنولــوژی روز دنیا 
برای مقاوم سازی آثار شــاخص تاریخی در برابر زلزله گفت: 

متاسفانه ما اطالعی از دانش روز دنیا در این زمینه نداریم.
شــهریار ناســخیان در ارتباط با روش های مقاوم سازی آثار 
تاریخی در برابر زلزله گفت: هرچند که در روش های ســنتی 
جزئیات بســیار و ساختارهای گســترده ای داریم و از جهات 
نظری و عملی تجربیات خوبی در این زمینــه وجود دارد، اما 
نیاز اســت که برای پایداری این آثار، از تکنولوژی روز دنیا نیز 

استفاده کنیم.
وی ادامه داد: شــاهدیم که امروز در ایتالیــا، آمریکا، ژاپن و... 
تکنولوژی های به روز بســیاری در حــوزه بافت های تاریخی 
وجود دارد که الزم اســت از این دانش آگاه باشیم و عالوه بر 
نگاه بومی خودمان، علم دنیا را رصد کنیــم؛ چرا که در مورد 

آثار ویژه به این دانش نیاز داریم.
رییس دانشکده مرمت آثار تاریخی دانشگاه هنر اصفهان اظهار 
کرد: در حال حاضر شاهدیم که در مورد بناهای خاص در دنیا 
بسیار از تکنولوژی روز استفاده می شود؛ برای نمونه برج پیزا 
را تکنولوژی نگه داشته است؛ بنابراین ضرورت دارد ما نیز در 

مورد بناهای شاخص از این تکنولوژی استفاده کنیم.
وی با اشــاره به وقوع زلزله ۴/۲ریشتری در سلطانیه، توضیح 
داد: برای نمونه گنبد سلطانیه یک بنای شاخص است که اگر 
یک یا دو ریشتر زلزله بیش از آن چیزی بود که در هفته  پیش 
رخ داد، این گنبد از بین می رفــت. بنابراین اینجا دانش بومی 
کم می آورد و برای مقاوم سازی این بنا و بناهای شاخص دیگر 
همچون عالی قاپو، کاخ سروستان و... الزم است از تکنولوژی 

روز استفاده کنیم.
ناسخیان اظهار کرد: ما در زمینه تکنولوژی روز دنیا در حوزه 
مقاوم سازی آثار تاریخی پیشرو نیســتیم و اطالعات مان نیز 
بسیار کم اســت؛ پس باید حتما در این حوزه سرمایه گذاری 

و این دانش و تجهیزات آن را به کشور وارد کنیم.

رییس دانشکده مرمت بناها و آثار تاریخی 
دانشگاه هنر اصفهان:

گنبد سلطانیه با زلزله فرومی ریزد!

نگاه روز

یکــی از زیباترین خانه هــای تاریخــی اصفهــان، خانه حاج 
مصورالملکی است که حدود دویست و شصت سال قدمت دارد 
و بنا به گزارش ثبت آن در فهرســت آثار ملــی، متعلق به اواخر 
دوره زندیه و اوایل قاجاریه است. سازنده این خانه به طور یقین 
مشخص نیست و ظاهرا شخصی به نام حاج علی نقی، از بازاریان 
اصفهان بوده است که تیمچه ای نیز به همین نام در بازار دروازه 
اشرف داشــته اســت. به هر روی مرحوم حاج مصورالملکی در 
حدود سال ۱۳۲۰ این خانه را خریداری کرده و تا پایان عمر خود 

در آن سکونت داشته است.
خاطره هنرمند یکه تاز در میادین هنر

خانه محــل ســکونت و زندگــي مرحوم حاج محمدحســین 
مصورالملکي مشهور به مصور طراح، نقاش شاعر و مینیاتوریست 
بلند آوازه اصفهاني، شــامل فضاهاي متنوع و زیبایي اســت که 
در چهار سوي حیاط مستطیل شــکل قرار گرفته است. ورودی 
اصلی خانه از راه داالنی در گوشــه جنوبی حیاط قابل دسترسی 
اســت و به این صورت قرار گرفته که دِر ورودی، به روی هشتی 
مشــترک با خانه های مجاور باز می شود. ســمت شمالی خانه 
شــامل تاالر پذیرایی شاه نشــین داری، به ارتفاع دو طبقه است 
که مزین به ارسی پنج دهنه مشبک کاری شده و همچنین انواع 
آرایه های مقرنس کاری، قطاربندی، گره چینی، نقاشی دیواری 
و آیینه کاری است. در دو ســوی تاالر، دو اتاق قرار گرفته که به 
آنها  گوشواره می گویند که هر دو از یک طرف رو به حیاط، ارسی 
دارند و از طرف دیگر با ارسی های مشبک کاری شده ظریفی به 

درون تاالر اشراف دارند.
در گوشه ضلع شمالی خانه، حوض خانه صلیبی شکلی به ارتفاع 
دو طبقه، با حوضی هشــت گوشــه در میانه و نورگیر زیبایی بر 
فراز ســقف آن قرار دارد که سرتاســر دارای تزئینات گچبری و 
مقرنس های چشم نواز است. در سمت جنوب، تاالری سه دری 
به همراه مهتابی وســیعی در طبقه دوم آن مشاهده می شود که 
با وجود دو اتاق در آن و همچنین ایوان کم عمق ستون داری که 
خود مانند شاه نشینی برای این فضاست، همچون حیاط دومی 
برای خانه بوده و می توانسته به عنوان بهار خواب این خانه مورد 
اســتفاده قرار گیرد. هر یک از دو ضلع شــرقی و غربی خانه هم 
دارای یک تاالر)که با ارســی چوبی رو به حیاط است( و دو اتاق 

سه دری است.
دریافت قطعه مدال تاج گذاری از ژرژ پنجم

حســین مصورالملکی در تاریخ ۱۲۶8 شمسی در شهر اصفهان 
متولد شــد. پدرش محمد حســن، پدر بزرگــش زین العابدین 
و جدش محمد کریم نقــاش بوده اند. ۱۳ســاله بود که پدرش 
درگذشت و در شرایط بسیار مشکلی مســئولیت کارگاه پدر را 
به عهده گرفت تا بتواند معاش مادر و سه خواهر کوچک تر خود 

را اداره نماید.
حسین در دوره حیات پدر و در خالل تحصیل، بعضی رموز هنر 
قلمدان ســازی را نزد وی فرا گرفته بود؛ ولی ایــن اطالعات به 
درجه ای نرسیده بود که بتواند کارهای جاری کارگاه پدر را ادامه 
دهد؛ لذا از شــاگردان با ســابقه پدرش کمک خواست و با یاری 

آنها مدت کوتاهی سفارشــات کارگاه را انجام داد. طولی نکشید 
که تمامی رموز قلمدان سازی را آموخت و مقوا سازی قلمدان و 

نقاشی آن را به تنهایی به عهده گرفت.
پس از اســتقرار مشــروطیت نیز به تدریج هنر قلمدان سازی 
منسوخ شد و اســتاد برای امرار معاش، به نقاشــی روی پارچه 
قلمکار پرداخت و با پیشرفت در نقاشــی و شبیه سازی، شهرت 
و معروفیت وی آغاز شــد. در ابتدای حکومت رضا شاه که دوره 
سختی و پریشانی را پشــت سر گذاشــته و در سن ۳8سالگی 
به سر می برد، هنر مینیاتور، شبیه ســازی، رنگ روغن، آبرنگ، 
تذهیب، نقشــه کشــی قالی و کاشــی را بدون کســب تعلیم 
از دیگران، در نهایت قــدرت و کمال انجام مــی داد. در این ایام 
مصورالملکی بیست نفر شــاگرد در آتیله خود داشت و مشغول 
تهیه آثار بی شماری در کلیه رشــته های هنر ملی بود که بدین 
منظور، اکثرا به خارج کشــور سفر می کرد و شــهرت خود را از 
مرزهای ایران به دورترین نقاط جهان می رسانید. در این سنین 
بود که سفری به فرانســه رفت و برای مدت شش ماه در پاریس 
برای عتیقه فروشان و ایران شناسان کار کرد. قبل از مراجعت به 
ایران )که با ایام حج مصادف بود( به مکه رفت و پس از بازگشت 
به ایران، مجــددا در کارگاه خود به تکمیــل و ایجاد آثار هنری 

پرداخت.
مصور   الملکی در ســال ۱۹58 در نمایشگاه بین المللی بروکسل 
شــرکت کرد که طی آن، مدال درجه اول طــال به تابلوی تخت 
جمشــید وی تعلق گرفت. ملکه انگلیس ضمن تقدیر از یک اثر 
هنری اســتاد، یک قطعه مدال تاج گذاری ژرژ پنجم به ایشــان 
اهدا کرد. چرچیل، نخســت وزیر ســابق انگلســتان، روزِولت، 
رییس جمهور فقید آمریکا، چیانک کای شــک، رییس جمهور 
چین و عده ای دیگر از شــخصیت های بزرگ بین المللی، کتبا 

مقام هنری استاد حاج مصورالملکی را ستوده اند.
حاج مصور الملکی می گفت: »مینیاتور ایران پیر شده است؛ خون 
او را بریزید و خون جوان به او بدهید؛ خواهید دید که دوباره جان 
می گیرد. تقلید، قاتل هنر اســت. هنر به اقتضای زمان و شرایط 
خویش باید سنت شکن و سنت گذار باشد؛ به این معنی که پا به 
پای زمان پیش برود، قالب ها و سنت های قدیمی مانع پیشرفت 
را دور بریزد و قالب ها و ارزش های جدیدی را پیدا کند که باعث 

رشد و تعالی او هستند.« 
خانه حاج مصورالملکی مانند موزه ای از صنایع دستی است که 
با آیینه کاري ها، پنجره ها و شیشــه هاي رنگین دم طاووســي، 
نقاشي هاي دیواري و درهایی مزین شده است که از شاهکارهاي 
هنري دوران قاجار به شمار مي رود. این خانه در خیابان آیت ا... 
کاشانی، خیابان میر داماد، کوچه شهید اصفهانی، کوی سرجوی 
محله نو واقع شده و در تاریخ ۲۹ شــهریور ۱۳5۳ با شماره ثبت 

۹۹۱ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

خانه مصورالملکي، خاطره هنرمندي را در اذهان زنده مي کند که از عصــر صفویه تاکنون در میدان هنرهاي گوناگون 
یکه تاز بوده است.

یکی از زیباترین 
خانه های تاریخی 

اصفهان، خانه حاج 
مصورالملکی است که 

حدود دویست و شصت 
سال قدمت دارد و بنا 
به گزارش ثبت آن در 

فهرست آثار ملی،  
متعلق به اواخر دوره 

زندیه و اوایل قاجاریه 
است

معرفی خانه های تاریخی اصفهان

خانه مصورالملكي؛ خانه ای که می تواند موزه باشد

اخبار

مدیر مجموعه تخت فوالد گفت: پــروژه های مختلفی برای رونق این مجموعه 
در نظر گرفته شده که در آینده نزدیک اجرایی می شود.

ســید علی معرک نژاد در اختتامیه دوره تخت فوالد شناســی اظهار کرد: به 
دنبال معرفی شــهدا، علما و مفاخر مدفــون در تخت فوالد، دوره آموزشــی 

تخت فوالد شناسی برای شهروندان اصفهانی از طرف این مجموعه برگزار شد.
وی افزود: این دوره تخصصی با رویکرد علمی، پژوهشی و دانشگاهی به منظور 
پــرورش نیروهای متخصص تحت عنوان کارشناســان تخت فوالدشــناس و 
اســتفاده آنان در فعالیت های این مجموعه با حضور ۶ استاد در سرفصل های 

مختلف ارائه شد.
مدیر مجموعه تخت فوالد اضافه کرد: برای آشنایی دیگر شهروندان عالقه مند 
نیــز دوره های عمومــی در قالب روایات و داســتان های اخالقــی از زندگی 

شخصیت های بزرگوار مدفون در این مجموعه برپا شد.
وی ادامــه داد: در طول ایــن دوره ها، فرم های نظر ســنجی بیــن حاضران 
توزیع شــد که برحســب برآوردهای صورت گرفته از این فرم هــا، در حوزه 

زیرساخت های زیارت و بازدید از این مجموعه دچار مشکل هستیم.
معرک نــژاد تصریح کرد: بــرای رونق بخشــیدن به  مجموعــه تخت فوالد، 

پروژه های متنوعی در نظر گرفته شده است.
وی در پایان افــزود: افتتــاح کانون راهنمایــان گردشــگری، پژوهش های 
مختلف بــرای حفظ آثــار مجموعــه تخــت فــوالد و ایجــاد نگارخانه در 
 این مجموعــه نیــز ازجملــه پــروژه هایی اســت کــه در آینــده نزدیک 

اجرایی می شود.

مدیــر مطالعات و پژوهش شــهرداری اصفهان گفــت: ۱۰ پایان نامــه با موضوع 
گردشگری به شــهرداری ارســال شــده که از بین آنها، ۲ پایان نامه دانشجویی 
برای ارائه انتخاب شده است. ســعید ابراهیمی در حاشــیه نشست هم اندیشی و 
ارائــه پایان نامه های تحــت حمایت شــهرداری اصفهان اظهار کــرد: حمایت از 
پایان نامه های دانشــجویی برای حل مسائل خرد، از ســال 88 توسط شهرداری 

اصفهان آغاز شد.
وی با اشــاره به اینکه کالنشــهرهای دیگری نیز از پایان نامه های دانشــجویان 
حمایت می کنند،  افزود: بعد از تهران،  اصفهان تعداد قابل توجهی از پایان نامه های 
دانشجویان را مورد حمایت خود قرار داده اســت. وی با بیان اینکه تاکنون از ۲۰۰ 
الی ۳۰۰ پایان نامه دانشجویی حمایت شده است،  عنوان کرد: امروز ۲ پایان نامه در 
موضوع های تدوین مدل ارزش ویژه برند برای مقاصد گردشگری و نقش تخصیص 

مجدد فضا و کاربری های شهری در توسعه خدمات گردشگری نیز ارائه می شود.
ابراهیمی خاطرنشــان کرد:  نتایــج پایان نامه هــا در  قالب جلســات داخلی در 
شهرداری و دانشگاه ارائه می شــود تا مباحث نظری و اجرایی را برای شهرداری به 

همراه داشته باشد.
مدیر مطالعات و پژوهش شــهرداری اصفهان ادامه داد: در سال 88،  ۱۱۳ قرارداد 
مالی، ۴۴ تفاهم نامه مالی و ۱۱ همکاری با دانشــجویان مقطع کارشناســی ارشد 

انجام شده است.
ابراهیمی با تاکید بر اینکه نشست های هم اندیشــی و ارائه پایان نامه ها استمرار 
دارد،  افزود: پایانه نامه هایی در حوزه های عمران شهری، ترافیک شهری، معماری 

و طراحی شهری وجود دارد که در نشست های آینده ارائه می شود.

معاون گردشــگری کشــور گفت: اگر تاکنون یارانه بســته ســفر به تورهای 
گردشگری استان های کمتر شناخته شــده آنطور که باید، داده نشده، به این 

دلیل است که فصل سفر برخی از استان ها در نیمه دوم سال است.
مرتضی رحمانی موحد درباره اینکه برخی استان ها یارانه بسته سفر و برگزاری 
تورهــای ارزان قیمت را اجرایــی نکرده اند، گفت: مجری ایــن کار باید دفاتر 
خدمات مسافرتی ۷ استان کشور باشند؛ فصل ســفر برخی از این استان ها در 
تابستان و برخی دیگر در نیمه دوم سال اســت. ما بودجه ای را فریز کرده ایم و 
اســتان ها باید دفاتر خدمات مســافرتی فعال را پیدا کرده و بسته سفر از آنها 
بگیرند تا آنها این بسته های سفر را در همکاری با آژانس های مسافرتی تهران 

بفروشند.
وی گفت: از ســوی دیگر ما هم برای این بسته های ســفر اگر به عنوان مثال 
5۰۰هزار تومان هزینه داشــت، ۱۰۰ هزار تومان یارانه بسته سفر می دهیم تا 
آن تور به قیمت ۴۰۰ هزار تومان فروخته شود؛ اما این نوع قیمت ها بستگی به 

کیفیت و تعداد روزهای سفر دارد.
رحمانی موحد گفت: دفاتر خدمات مســافرتی در این باره توجیه شده اند که 
ما یارانه سفر را به آژانس ها می دهیم و در نهایت قیمت سفر به ۷ استان کشور 
پایین تر می آید و این طرح را به ۷ اســتان کمتر شــناخته شده کشور شامل 
کرمان، کرمانشاه، لرستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبی و 

کردستان ابالغ کرده ایم.
 این تورها اکنون در کرمانشاه و لرستان اجرا شده اســت و برخی دیگر نیز در 

نیمه دوم سال شروع به فعالیت می کنند.

مدیر مجموعه تخت فوالد اصفهان در اختتامیه دوره تخت فوالد شناسی خبرداد:

پیش بینی پروژه های متنوع 
برای رونق مجموعه تخت فوالد

مدیر مطالعات و پژوهش شهرداری اصفهان خبرداد:

ارائه 2 پایان نامه دانشجویی
 با موضوع گردشگری به شهرداری اصفهان

معاون گردشگری کشور:

 کم و کیف اختصاص یارانه بسته سفر
از دید معاون گردشگری کشور
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پیشنهاد  سردبیر:
در حفاظت از محیط زیست دچار فقر فرهنگی هستیم

حیات وحش

دیدگاه

برگزاري اولین همایش ملي عرضه و 
تقاضاي آب شرب در اصفهان

دستگیری متخلفان شکار و صید 
در زیستگاه های طبیعی

 تلف شدن ساالنه صدها قالده
 پلنگ برفی در جهان

اولين همايش ملــي عرضه و تقاضاي آب شــرب و بهداشــت 
چالش ها و راهكارها  در دانشگاه صنعتي اصفهان برگزارشد.

  به گــزارش »پاما« نخســتين همايش ملي عرضــه و تقاضاي
  آب شــرب و بهداشــت، چالــش هــا و راهكارهــا روزهــاي
  ۲۷ و ۲۸ مهر امســال بــه ميزباني دانشــگاه صنعتي اصفهان

 برگزار شد.
اين همايــش  با هدف هــم افزايي پژوهشــگران و متخصصان 
برجسته كشور به منظور ارتقاي دانش و نگرش تصميم گيران و 
مصرف كنندگان آب با رويكرد تلفيق و تمركز بخش  هاي علمي 

و اجرايي حوزه آب اجرا شد.
از جمله محورهاي ايــن همايش مديريت عرضه آب شــرب و 
بهداشــت، مديريت تقاضاي آب شــرب و بهداشــت، قوانين و 
استانداردهاي حاكم بر تامين و توزيع آب، قوانين و حقوق آب، 
فناوري  هاي نوين عرضه و تقاضاي آب و آثار زيســت  محيطي 

عرضه و تقاضاي آب شرب بود.
آب، منبع طبيعي، حياتي و كااليي ارزشمند در توسعه اقتصادي 
و اجتماعي كشورهاست كه در اشــكال مختلف مصارف آن اعم 
از شرب، بهداشت، كشــاورزي، صنعت و محيط زيست، قابليت 

جايگزيني با ديگر ماده ها را ندارد.
ايران به عنوان كشــوري واقع در منطقه خشك و نيمه خشك 
جهان با روند رو به افزايش جمعيت، عدم تناسب زماني و مكاني 
بارش ها، استقرار صنايع آب در مناطق كم آب و رشد روز افزون 
مصارف آب، در آينده نزديك با چالــش ها و معضالت جدي در 

زمينه تامين آب روبه رو خواهد شد.
به گفته دكتر جهانگير عابدي كوپايي دبيــر اين همايش ملي، 
خروج از اين چالش ها مســتلزم عــزم و اراده ملي جهت تحقق 

مديريت منابع آب است .
وي تصريح كرد: كم آبي هاي ســال هاي گذشته اگر چه در نگاه 
بسياري امري گذرا تلقي مي شود، اما مي توان آن را پيش قراول 
بحران گســترده آب دانســت كه در صورت عدم برنامه ريزي 
منسجم،آســيب های جبران ناپذيري را بر پيكره آســيب پذير 

اقتصاد كشور وارد خواهد ساخت.
 درحاشــيه اين همايــش ملي نمايشــگاه تجهيــزات كاهنده 
 مصــرف آب و كنتورهــاي هوشــمند و نيــز كارگاه هايــي
 به منظــور آموزش كارشناســان دربــاره آخريــن يافته هاي

بازيابــي  آب،  بازيافــت  هــاي  روش  زمينــه  در   علمــي 
چاه هاي كم بازده و نرم افزارهاي طراحي شــبكه هاي آبرساني 

برگزار شد.
نخســتين همايش ملي عرضه و تقاضاي آب شرب و بهداشت، 
توســط دانشــگاه صنعتي اصفهان و با همكاري اســتانداري، 
شــركت آب و فاضالب اســتان)آبفا(، شــركت آب منطقه اي، 
شــركت آب و فاضالب روســتايي اســتان )آبفــار( ، اداره كل 

حفاظت محيط زيست استان و شهرداري برگزار شد.

 دو متخلف شــكار وصيــد درزيســتگاه های طبيعی شهرســتان 
بوئين مياندشت اصفهان دستگير و به مراجع قضايی معرفی شدند.

به گزارش»پاما« ازاداره حفاظت محيط زيســت بوئين مياندشت، 
ماموران اين اداره در حين گشــت و كنترل زيستگاه های طبيعی 
 شهرســتان دو متخلف شــكار وصيد را در حين شــروع به شكار

  و قبــل از اقــدام به شــكار بعــد از تعقيــب و گريز شناســايی و 
دستگير كردند.

از اين متخلفان دو سالح شكاری ســاچمه زنی كاليبر ۱۲ دولول و 
تك لول و سايراداوت شكار كشــف و ضبط شد و پس از دستگيری 

جهت سير مراحل قانونی تحويل مراجع قضايی شدند.
عدم تحصيــل پروانه و اقدام شــروع به شــكار در زيســتگاه های 
حيات وحش توسط متخلفان جرم بوده و طبق ماده ۱۰ و ۱۵ قانون 

شكار و صيد قابل تعقيب و مجازات می باشد.

نتايج يك تحقيق نشان می دهد هر ســاله صدها پلنگ برفی در 
آسيا تلف می شوند كه تداوم حيات اين گونه در معرض انقراض 

را تهديد می كند.
در حال حاضــر تعداد ۴۰۰۰ قــالده پلنگ برفــی باقی مانده و 
تعداد آنها طی ۱۶ سال گذشــته، يك پنجم كاهش يافته است. 
همچنين در اين بررسی آمده هر سال تعداد ۲۲۰ تا ۴۵۰ پلنگ 
برفی كشته می شوند، هرچند كارشناسان محيط زيست هشدار 
داده اند اين رقم باالتر اســت؛ چرا كه مواردی از كشتار اين گونه 
جانوری در مناطق كوهســتانی دور افتــاده ای اتفاق می افتد و 

ناشناخته باقی می ماند.
همچنين نيمی از اين گونه جانوری توسط كشاورزان و به دليل 
اينكه به دام ها حمله كرده اند، از بيــن می روند و ۲۰ درصد آنها 

برای تجارت غير قانونی پوست تلف می شوند.
 زيســتگاه پلنگ هــای برفی، ۱۲ كشــور اســت، امــا بيش از

 ۹۰ درصد شــكار اين گونه جانوری در پنج كشور جهان يعنی 
چين، مغولستان، پاكستان، هند و تاجيكستان رخ می دهد.

پلنگ های برفی با خطرات ناشــی از تغييرات آب و هوايی روبه 
رو هستند و افزايش دما يك سوم زيستگاه های آنها را غير قابل 

سكونت كرده  است.

دانستنی ها

با مسئوالن

مديركل حفاظت محيط زيست سيستان و بلوچستان از تشديد 
عمليات گشــت و كنترل يگان حفاظت محيط زيست در فصل 

بازگيری سال جاری خبر داد.
ســعيد محمودی گفت: همه ســاله با فرارســيدن فصل پاييز، 
مهاجرت پرندگان شــكاری به عرض هــای جغرافيايی پايين تر 

ازجمله منطقه ساحلی سيستان و بلوچستان آغاز می شود.
وی با بيان اينكه برخی افراد ســودجو به صورت غيرمجاز اقدام 
به زنده گيری پرندگان شــكاری می كنند، افزود: پاييز به فصل 
بازگيری به معنای آغاز كار شــكارچيان متخلف بازهای شكاری 
معروف شده اســت؛ چراكه برخی بازهای شــكاری نظير باالبان 
و شــاهين از محبوبيت بيشتری نزد كشــورهای حوزه جنوبی 
خليج فــارس برخوردارند كه با توجه به كاهــش جمعيت آن در 
دهه های اخير و قاچاق آن به كشــورهای عربی به قيمت بسيار 

گزاف، نسل آن در ايران در معرض خطر انقراض قرار گرفته است. 
مديركل حفاظت محيط زيســت سيســتان و بلوچستان ادامه 
داد: يگان حفاظت محيط زيست اســتان با هم افزايی تجهيزاتی 
و پرســنلی، منطقه ساحلی جنوب اســتان از گواتر در مرز ايران 
و پاكســتان تا خور ميدانی هم مرز با اســتان هرمزگان را در زير 
ذره بين قرار می دهد و در اين راســتا با هماهنگی قبلی از توان 
تجهيزاتی و پرســنلی ســاير ارگان ها ازقبيل نيروهای نظامی و 

انتظامی شامل نيروی دريايی و شيالت استمداد می طلبد.
محمودی اضافه كرد: ايــران به دليل تنــوع آب و هوايی يكی از 
كشورهای با تنوع زيستی بااليی نســبت به كشورهای همجوار 
اســت كه اين ويژگی، ايــران را در كانون توجه افراد ســودجو 
 در زمينه زنــده گيری و قاچاق گونه هــای مختلف جانوری قرار

 داده است.
به گفته وی، در همين راستا شكارچيان با آگاهی از عدم توانايی 
پرواز طوالنی مدت پرندگان شــكاری روی درياهــا و اقيانوس 
ها به علت فيزيــك بدنی و سيســتم پرواز آنها كــه اصوال روی 
توده های هوای موافق ســر می خورند و اوج مــی گيرند، در نوار 
ساحلی جنوب كشــور كه به نوعی تراكم و زادآوری آنها بيشتر 
است، منتظر حضورشان می شــوند و در نهايت با كوخه نشينی 
و استفاده از طعمه زنده اقدام به بازگيری در مناطق ساحلی می 
كنند كه نوار ساحلی چابهار و كنارک نيز در محدوده تخلف آنها 
قرار می گيرد.  در كشورهای عربی جوجه باالبان و شاهين اصيل 
ايرانی را پرورش می دهند تا به سن بلوغ برسد، سپس با آموزش 
اين پرندگان از آنان برای جفت گيری، تفريح و شكار به خصوص 

شكار هوبره استفاده می كنند. 

معاون محيط زيســت دريايی ســازمان حفاظت محيط زيست 
با بيان اينكه تاثير حفظ محيط زيســت بــرای تمامی فعاليت ها 
هم در دريا و هم توسعه صنعت يك ضرورت اســت افزود : اگر به 
دنبال توسعه پايدار هستيم حفظ محيط زيست در درجه اول قرار 
دارد. پروين فرشچی در اختتاميه هشتمين نمايشگاه بين المللی 
صنايع دريايی و دريا نوردی در مورد ضرورت حفظ محيط زيست 
در فعاليت هــای دريايی اظهار كرد : بيشــتر صنايعی كه در دريا 
توســعه می يابد به محيط زيســت به عنوان منابع طبيعی زنده و 

غيرزنده احتياج دارند. 
وی تصريح كرد : اگر اين منابع طبيعی زنــده و غيرزنده كه مواد 
خام بســياری از صنايع را تشــكيل می دهند حفظ نشــود ادامه 

توسعه اين صنايع ممكن نخواهد بود. 
اين مسئول در سازمان محيط زيســت تاكيد كرد : در سال های 
اخير و در توســعه صنايع دريايی مسائل زيســت محيطی مورد 
توجه قرار گرفته است و بسياری از صنايع همچون كشتی سازی، 

پرورش ماهی در قفس ، ساخت بندرگاه و اسكله در فعاليت های 
خود به محيط زيست توجه الزم را نشان داده اند. 

وی ابراز خرســندی كرد كه با همدلــی و هم افزايــی كه ميان 
ســازمان ها و نهادهای فعال دريايی وجود دارد می توانيم توسعه 

صنايع دريايی را به سمت توسعه پايدار سوق دهيم .
معاون محيط زيست دريايی ســازمان حفاظت محيط زيست در 
مورد بهره مندی از صنايع دانش بنيان در توســعه صنايع دريايی 
گفــت: از زمانی كه بخش فناوری رياســت جمهــوری عهده دار 
اين مســئوليت اســت به اين حوزه بهای بيشــتری داده شده تا 
 هم به اجرايی شــدن برنامه و طرح ها و هم تهيه و تدوين اســناد

 كمك شود.
وی گفت: بخش فناوری رياست جمهوری با برنامه های منسجم 

و هدفمند خود شركت های دانش بنيان را تقويت كرده است . 
وی برگزاری نمايشــگاه صنايع دريايی را در افزايش تعامل ميان 
فعاالن اين عرصه و همچنين نسبت به ديگر نمايشگاه های مشابه 

خــوب ارزيابی كرد و گفت: در اين نمايشــگاه هم شــاهد حضور 
پر تعداد شركت كنندگان كشــورهای خارجی هستيم و هم تنوع 

كار بيشتر شده است.
فرشچی حضور بيش از ۱۱۰ شــركت خارجی در اين نمايشگاه را 
توسعه ارتباط و همكاری بيشتر با ديگر شركت كنندگان عنوان و 
اظهار كرد : در اين ارتباط ها انتقــال تكنولوژی و فناوری صورت 
می گيرد و ايجاد بســترهای الزم برای ســرمايه گــذاری مطرح 
می شــود. وی گفت:ســرمايه گذاری در بخش صنايــع دريايی 
نيازمند فراهم ســاختن شــرايط الزم و همچنين مشــاركت و 

همكاری بخش های خصوصی داخلی و خارجی است. 
اين مسئول در سازمان محيط زيست گفت : مطمئن هستم كه با 
برگزاری اين نمايشگاه به سمت سرمايه گذاری های بيشتری در 
اين حوزه حركت خواهيم كرد و با تكنولوژی هايی كه شركت های 
سرمايه گذار دارند می توان به توســعه اين صنعت و رونق كشور 

كمك كرد.

وی تاكيد كرد : از حوزه هايی كه نياز به ســرمايه گذاری بيشتری 
در آن احساس می شــود حوزه انرژی هايی تجزيه پذير و توسعه 
گردشگری دريايی است كه با اين نوع سرمايه گذاری می توان از 
خطر انقراض گونه های مختلف زيســتی جلوگيری و به بازسازی 

زيستگاه ها كمك كرد .

كارشــناس تنوع زيســتی حيات وحش گفــت: خاصيت 
درمانی مايع درون كيســه صفرای خرس سياه آسيايی از 
نظر پزشكی ثابت نشده و هيچ نشانه آشكاری از قاچاق آن 

در كشور مشاهده نشده است.
عليرضا محمدی كارشــناس تنوع زيستی حيات وحش، 
در خصوص قاچاق خرس ســياه آسيايی و كشتن آن برای 
خاصيت دارويی موجود در كيسه صفرای آن، اظهار داشت: 
خاصيت درمانی مايع درون كيســه صفرای خرس ســياه 
بيشــتر جنبه خرافات دارد و اين موضوع از نظر پزشــكی 

ثابت نشده است.
 وی بيــان داشــت: ســنتی در هند و پاكســتان بــه نام

 »خرس رقصانی« وجود دارد كه در حال حاضر به يكی از 
تهديدات خرس سياه آسيايی تبديل شده به طوری كه با 
زنده گيری توله خرس ها، پس از كشيدن ناخن و دندان ها، 
خرس ها را از ســوی پوزه مهار كــرده و وادار به حركاتی 

هماهنگ با موزيكی می كنند كه می نوازند.
كارشــناس تنوع زيســتی حيات وحش گفت: قاچاق اين 
گونه در خطر انقراض جهانی، توســط دالالن پاكســتانی 
برای خروج از ايران با حساســيت های نظارتی ســازمان 
حفاظت محيط زيست و اطالع رســانی به مردم بومی در 
جهت شــناخت ارزش خرس سياه آســيايی بسيار كمتر 
شده و به طور آشــكار نشــانه هايی از قاچاق آن در كشور 

وجود ندارد.
محمدی با بيان اينكه خرس ســياه آســيايی در فهرست 
اتحاديه بين المللی حفاظت از طبيعت )IUCN( در ليست 

گونه های در خطر انقراض جهانی قرار دارد، افزود: جايگاه 
اين گونه ارزشــمند در ايران پايين تر از جايگاه قرارگيری 
آن در IUCN بوده و در رده گونه هايی »با حساسيت باال« 

قرار گرفته است.
وی درباره زيستگاه  خرس سياه آسيايی بيان داشت: خرس 
سياه يكی از گونه های پستانداری است كه فقط در جنوب 
شرقی كشور يعنی اســتان های سيســتان و بلوچستان، 

هرمزگان و كرمان يافت می شود.
كارشناس حيات وحش و تنوع زيســتی گفت: متاسفانه 
جمعيت اين گونه به دليل توسعه غيراصولی، فعاليت های 
انسانی و شــكاری كه به زمان های خيلی قبل باز می گردد، 
بســيار كم شــده و آمار دقيقی از تعداد آن در دســترس 

نيست.

عملیات گشت در فصل بازگیری تشدید می شود

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست :

حفظ محیط زیست در تمامی فعالیت های دریایی یک ضرورت است

کیسه صفرای خرس سیاه خاصیت درمانی ندارد

برخورداری از محيط زيســت ســالم وابســته به هــوای پاک 
اســت. مهم ترين حــق هــر انســانی در زندگــی اجتماعی 
زيســتن و تنفــس در هوای پــاک اســت كه ســرزندگی و 
شــادابی و پيشــگيری از بيمــاری هــا و مزايــای ديگری را 
برای افــراد به ارمغــان مــی آورد. پديــده آلودگی هــوا در 
مناطــق شــهری، از پيامدهای زندگی شــهری و ماشــينی 
 امرورز اســت كه حيات موجــودات زنده به ويژه انســان ها را 

تهديد می كند.
آلودگی هوا با رشــد زندگی شهرنشينی، صنعتی شدن جوامع، 

اســتفاده از خودروهای تك سرنشين و باال رفتن حجم ترافيك 
شهری، مصرف زياد انرژی دركالن شهرها گسترش بی رويه ای 
دارد. خودرو و موتورسيكلت از فاكتورهای مهم آلودگی هواست. 
موتورســيكلت ها با ويراژ دادن در خيابان و پيــاده رو عالوه بر 
آلودگی هوا، ترس و وحشت را دل عابران پياده ايجاد می كنند و 
اين امر يكی از  واقعيت های زندگی اجتماعی است كه نمی توان 

آن را ناديده گرفت.
با سرد شدن هوا، كالن شهرها با پديده وارونگی هوا هم روبه رو 
می شوندكه اين امر موجب شدت بيشتر آلودگی هوا و به خطر 

افتادن سالمتی و جان شهروندان به ويژه كودكان و سالمندان 
دركالن شــهرها می شــود. برخورداری از هوای پاک و سالم  از 
حقوق اصلی شــهروندان است. وســايل نقليه موتوری موجب 
توليد منواكســيدكربن موجود در هوا می شود و تنفس هوای 
آلوده ســكته های قلبی و مغزی را به دنبال دارد. بيماری های 
روانی، استرس، فشارهای عصبی، ايست های قلبی، سكته های 
مغزی، نازايی زنان، تولد كودكان بيمار، نارسايی های  مختلف، 
ســقط جنين، بيماری های چشمی  و پوســتی و.... از آثار زيان  
بار آلودگی هواســت كه قابل انكار نيســت و حيات هر انسانی 
را با خطر روبــه رو می كند. به طور يقين داشــتن هوای پاک از 
ضروريات زندگی امروزی شهرنشينی اســت و فرهنگ  سازی 
برای استقبال عمومی شهروندان در استفاده مطلوب از وسايل 
نقليه عمومی، حفظ توســعه فضاهای سبز شــهری، پرهيز از 
استفاده وســايل نقليه دود زا و استفاده بيشــتر از دوچرخه در 
ترددهای روزانه دركاهــش معضل آلودگی هوا موثر اســت و 
محيط زيســت ســالم و هوای پاكی را برای تنفس اشخاص در 

زندگی روزمره اجتماعی به دنبال دارد.
اســتفاده از هوای پاک و سالم، ســهم طبيعی انسان در محيط 
شهری است كه بيشــتر مواقع با آلوده شــدن هوا اين سهم از 
اشخاص، دريغ می شود. بيشترين مواد آلوده كننده خطرناک 
هوا از فعاليت های انسان در محيط زيســت است. آلودگی هوا 
احتمال ابتال به ســرطان را افزايش می دهد و ضريب هوشــی 
كودكان را هم پايين می آورد.داشــتن هوای پاک و ســالم ما 
انسان ها در محيط شهری و ماشــينی امروز وابسته به استفاده 
از وســايل نقليه عمومی، مترو و استفاده بيشــتر از دوچرخه 
در ترددهای روزانه است. از ســوی ديگر فرهنگ سازی و ارائه 
آموزش ها در اين زمينه راهكاری اســت كه تحليل اين مسئله 
را برايمان آسان تر می كند و با انجام آنها می توان از آلودگی هوا 

پيشگيری كرد و به هوای پاک و سالم دست يافت.

استفاده بیشتر از دوچرخه در ترددهای روزانه؛

برخورداری از هوای پاک، ضرورت زندگی اجتماعی است

هوای پاک و سالم ما انسان ها در محیط زندگی شهری و ماشــینی امروز وابسته به استفاده بیشتر از وسایل 
نقلیه عمومی و دوچرخه است.

در شهر

نماينده مردم زنجان و طارم در مجلس شــورای اســالمی 
گفت: متاســفانه در حفاظت و حمايت از محيط زيســت 

دچار فقر فرهنگی هستيم .
علــی وقفچــی در ديــدار رييــس ســازمان حفاظــت 
محيط زيســت با نمايندگان اقشــار مختلف دانشگاهيان، 
صنعتگران و تشــكل های مردمی حامی محيط زيســت 
زنجان افزود: اگر می خواهيم كشــور از اين شرايط نجات 
پيدا كند بايد قوی ترين دولــت در نظارت و كوچك ترين 

دولت را در اجرا داشته باشيم.
وی به ضرورت بهره گيری از ظرفيت ســازمان های مردم 
نهــاد تاكيد كــرد و ادامه داد: بايد دســت به دســت هم 
 دهيم و از تشــكل های مردم نهاد در عرصه های مختلف

حمايت كنيم.
وقفچی اظهاركــرد: قاطعيت در اجــرای قوانين و اجرای 
آرای صادر شده از ســوی مراجع قضايی از لوازم و اقدامات 

مهم در امر حفاظت از محيط زيست است.
رييس اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشــاورزی استان 
زنجان نيز در ايــن ديدار گفت: محيط زيســت از اهميت 
زيادی برخوردار اســت و خود صنعتگران نيز دغدغه آن را 
دارند ولی الزامات توســعه صنعتی هم امری نيست كه در 

رتبه دوم قرار گيرد.
غالمحسين جميلی افزود: اكنون شرايط طوری است كه با 

بهانه و بی بهانه موانعی برای صنايع ايجاد می شود.
وی به پرداخت عوارض يك درصدی آاليندگی از ســوی 
واحدهای صنعتی اشاره و اظهار كرد: جا دارد به جای اخذ 
اين عوارض، واحدهای صنعتی مكلف شــوند آن را صرف 

بهسازی امور خود كنند.
رييس اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشــاورزی استان 
 زنجان خواستار شــفافيت و وضوح قوانين محيط زيست 
در خصــوص محدوده هــای ذخاير معدنی شــد و گفت: 
انتظار اين است كه سازمان حفاظت محيط زيست، تعيين 
 تكليف برخــی قوانين اين حــوزه را در دســتور كار خود

 قرار دهد.

در حفاظت از محیط زیست 
دچار فقر فرهنگی هستیم

كارشــناس حيات وحش و تنوع زيســتی گفت: ميــزان قاچاق 
حيات وحش از داخل به خارج از كشــور صفر نيست ولی بسيار 

كم است.
 عليرضــا محمدی كارشــناس حيــات وحش و تنوع زيســتی

در خصــوص قاچــاق حيات وحش در كشــور، اظهار داشــت: 
متاســفانه در كل دنيا قاچاق حيات وحش در جهت بهر ه مندی 
از پوســت، خز و گوشــت حيوانات نگهداری در منازل به عنوان 

حيوان خانگی و يا تربيت برای حركات نمايشی، انجام می شود.
وی تصريح كرد: اين امر در چند ســال اخير  به كمك ســازمان 

حفاظت محيط زيست و ســازمان های مردم نهاد بسيار كمرنگ 
شده است. كارشناس حيات وحش و تنوع زيستی افزود: برخورد 
با قاچاق حيات وحش،  به خصوص گونه  های شــاخصی همچون 
پلنگ، يوزپلنگ، خرس ســياه و قهوه ای از حساســيت و نظارت 

بسيار بااليی برخوردار است.
محمدی در ادامه گفت:  توجه و آگاه  شدن مردم محلی نسبت به 
ارزش گونه های شاخص از جمله خرس ســياه و قهوه ای، پلنگ، 
يوزپلنگ، موجب افزايش حفاظت مردمی نســبت به اين گونه ها 

شده است.
قاچاق پرندگان شــکاری و زیستی از خارج به داخل 

کشور
وی با تاكيد بر اينكه در حوزه قاچاق حيات وحش شــاهد قاجاق 

پرندگان زيســتی و شــكاری از خارج به داخل كشــور هستيم، 
تصريح كرد: در صورتی كه اين پرندگان در مرزها كشف و ضبط 
شــوند تا حد امكان به كشــور  مبدأ باز می گردنــد و در غير اين 
صورت به باغ وحش های مــورد تاييد و تحت نظارت ســازمان 

حفاظت محيط زيست به منظور نگهداری فرستاده می شوند.
وی درباره قاچاق حيات وحش از داخل به خارج از كشــور بيان 
داشــت: ميزان قاچاق حيات وحش از داخل به خارج بســيار كم 
اســت،به خصوص قاچاق پرندگان شــكاری كه بنابر توجهات و 

نظارت های محيط زيست بسيار كم شده است.
كارشــناس حيات وحش و تنوع زيســتی تصريح كــرد:  وقتی 
هيچگونه مجوزی جهــت نمايش حيوانات صادر نشــود به تبع 

قاچاق، خريد و فروش و آموزش آنها نيز كمتر خواهد شد.

 قاچاق حیات وحش
 به خارج از کشور، صفر نیست
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پیشنهاد  سرد بیر: 
همه افراد تحت تاثیر تلقینات قرار می گیرند

روزی پادشاه قدرتمند و توانایی، برای شــکار با درباریان خود 
به صحرا رفت. در راه کنیزک زیبایی دید و عاشــق او شد. پول 
فراوان داد و دخترک را از اربابــش خرید؛ پس از مدتی کنیزک 
در بستر بیماری افتاد و شــاه از این اتفاق بسیار غمگین شد. از 
سراسر کشورپزشــکان ماهر را برای درمان او به دربار فرا خواند 
و گفت: جان من به جان این کنیزک وابسته است اگر او درمان 
نشــود، من هم خواهم مرد. هر کس جانان مرا درمان کند، طال 
و مروارید فراوان به او می دهم.  پزشــکان گفتنــد: ما جانبازی 
می کنیم و با همفکری و مشاوره او را حتما درمان خواهیم کرد. 
هر یک از ما یک مسیح شفادهنده است. پزشکان به دانش خود 
مغرور بودند و یادی از خدا نکردند. خدا هم عجز و ناتوانی آنها را 

به ایشان نشان داد. 
پزشــکان هر چه دارو می دادند فایده ای نداشــت. دخترک از 
شــدت بیماری مثل تار مو، باریک و الغر شده بود. شاه یکسره 
گریه می کرد. داروها،جواب معکوس می داد. شــاه از پزشــکان 
ناامید شد و پابرهنه به مسجد رفت و در محراب مسجد به گریه 
نشســت. آنقدر گریه کرد که از هوش رفت. وقتی به هوش آمد 
دعا کرد و گفت: ای خدای بخشــنده من چه بگویم؟ تو اســرار 
درون مرا به روشــنی می دانی. ای خدایی که همیشه پشتیبان 
ما بوده ای، دوباره ما اشتباه کردیم. شــاه از جان و دل دعا کرد، 
ناگهان دریای بخشــش و لطف خداوند جوشــید. شاه در میان 

گریه به خواب رفت. 
در خواب دید که یک پیرمرد زیبا و نورانی به او می گوید: ای شاه 
مژده بده که خداوند دعایت را قبول کرد، فردا مرد ناشناســی 
به دربار می آید. او پزشــک دانایی اســت. درمــان هر دردی را 
می داند؛ صادق اســت و قدرت خدا در روح اوســت. منتظر او 
باش. فردا صبح هنگام طلوع خورشــید، شاه بر باالی قصر خود 
منتظر نشســته بود. ناگهان مرد دانای خوش ســیمایی از دور 

پیدا شــد. او مثل آفتاب در ســایه بود، مثل ماه می درخشید. 
بود و نبود. مانند خیــال و رویا! آن صورتی که شــاه در رویای 
مســجد دیده بود در چهره این میهمان بود. شــاه به استقبال 
او رفت. اگر چه آن مرد غیبی را ندیده بود اما بســیار آشــنا به 
نظــر می آمد. گویی ســال ها با هم آشــنا بوده اند و جانشــان 
 یکی بوده است. شــاه از شادی  در پوســت نمی گنجید. گفت:

 ای مرد، محبوب حقیقی من تو بوده ای نــه کنیزک. کنیزک، 
ابزار رســیدن من به تو بوده اســت. آنگاه میهمان را بوســید و 

دستش را گرفت و با احترام بسیار به باالی قصر برد. 
پس از صرف غذا و رفع خستگی راه، شاه پزشک را پیش کنیزک 
برد و قصه بیماری او را گفت. حکیــم، دخترک را معاینه کرد و 
آزمایش های الزم را انجام داد و گفت: همه داروهای آن پزشکان 
بی فایده بوده و حــال مریض را بدتر کرده، آنهــا از حال دختر 
بی خبر بودند و معالجه تن می کردنــد. حکیم بیماری دخترک 
را کشف کرد، اما به شــاه نگفت. او فهمید دختر بیمار دل شده 

تنش دردی ندارد  و گرفتار دل شده است.
عاشقی پیداست از زاری دل

                                                                           نیست بیماری چو بیماری دل
درد عاشــق با دیگر دردها فرق دارد. عشق آینه اسرار خداست. 
عقل از شرح عشــق ناتوان است. شرح عشــق و عاشقی را فقط 
خدا می داند. حکیم به شاه گفت: خانه را خلوت کن! همه بروند 
بیرون، حتی خود شاه. من می خواهم از این دخترک چیزهایی 
بپرســم.  همه رفتند، حکیم ماند و دخترک. حکیم آرام آرام از 
دخترک پرسید: شهر تو کجاست؟ دوســتان و خویشان تو چه 
کسی هســتند؟ پزشــک نبض دختر را گرفته بود و می پرسید 
و دختر جواب می داد. از شــهرها و مردمان مختلف پرســید، از 
بزرگان شهرها پرسید، نبض آرام بود، تا به شهر سمرقند رسید، 
ناگهان نبض دختر تند و صورتش سرخ شد. حکیم از محله های 

شهر سمرقند پرســید. نام کوچه غاتفر، نبض را شدیدتر کرد. 
حکیم فهمید که دخترک با این کوچه دلبستگی خاصی دارد. 

پرسید و پرســید تا به نام جوان زرگر در آن کوچه رسید، رنگ 
دختر زرد شد، حکیم گفت: بیماریت را شناختم، به زودی تو را 
درمان می کنم. این راز را با کسی نگو. راز مانند دانه است اگر راز 
را در دل حفظ کنی مانند دانه از خاک می روید و سبزه و درخت 
 می شود. حکیم پیش شــاه آمد و شــاه را از کار دختر آگاه کرد

  و گفــت: چــاره درد دختر آن اســت که جــوان زرگــر را از 
 ســمرقند به اینجا بیاوری و بــا زر و پــول و او را فریب دهی تا

 دختر از دیدن او بهتر شود. شاه دو نفر دانای کاردان را به دنبال 
زرگر فرستاد. 

آن دو زرگر را یافتند او را ستودند و گفتند که شهرت و استادی 
تو در همه جا پخش شده، شاهنشاه ما تو را برای زرگری و خزانه 
داری انتخاب کرده است. این هدیه ها و طالها را برایت فرستاده 
و از تو دعوت کرده تا به دربار بیایی، در آنجا بیش از این خواهی 
دید. زرگر جوان، گول مال و زر را خورد و شــهر و خانواده اش را 
رها کرد و شادمان به راه افتاد. او نمی دانست که شاه می خواهد 
 او را بکشد. ســوار اســب تیزپای عربی شد و به ســمت دربار 

به راه افتاد.
 آن هدیه ها خون بهای او بود.  در تمام راه خیال مال و زر در سر 
داشت. وقتی به دربار رسیدند حکیم او را به گرمی استقبال کرد 
و پیش شاه برد، شاه او را گرامی داشت و خزانه های طال را به او 
سپرد و او را سرپرســت خزانه کرد. حکیم گفت: ای شاه اکنون 
باید کنیزک را به این جوان بدهی تا بیماریش خوب شــود.  به 
دستور شــاه، کنیزک با جوان زرگر ازدواج کردند و شش ماه در 
خوبی و خوشی گذراندند تا حال دخترک خوب خوب شد. آنگاه 
حکیم دارویی ســاخت و به زرگر داد. جوان روز به روز ضعیف 
می شد. پس از یک ماه زشــت و مریض و زرد شــد و زیبایی و 

شادابی او از بین رفت و عشق او در دل دخترک سرد شد:
عشق هایی کز پی رنگی بود

                                                                                 عشق نبود عاقبت ننگی بود
زرگر جوان از دو چشــم خون می گریســت. روی زیبا دشمن 
جانش بود مانند طاووس که پرهای زیبایش دشمن او هستند. 
زرگر نالید و گفت: من مانند آن آهویی هســتم که صیاد برای 
نافه خوشــبو خون او را می ریزد. من مانند روباهی هستم که به 
خاطر پوست زیبایش او را می کشند. من آن فیل هستم که برای 

استخوان عاج زیبایش خونش را می ریزند. ای شاه مرا کشتی.
 اما بدان که این جهان مانند کوه اســت و کارهای ما مانند صدا 
در کوه می پیچد و صدای اعمال ما دوباره به ما برمی گردد. زرگر 
آنگاه لب فروبســت و جان داد. کنیزک از عشق او خالص شد. 
عشق او عشــق صورت بود. عشــق بر چیزهای ناپایدار، پایدار 
 نیست. عشــق زنده، پایدار اســت. عشق به معشــوق حقیقی

 هر لحظه چشم و جان را تازه و تازه تر می کند مثل غنچه.
عشــق حقیقی را انتخاب کن، که همیشــه باقی است. جان تو 
را تازه می کند. عشق کســی را انتخاب کن که همه پیامبران و 
بزرگان از عشق او واالیی و بزرگی یافتند و مگو که ما را به درگاه 
حقیقت راه نیست در نزد کریمان و بخشــندگان بزرگ کارها 

دشوار نیست.

پادشاه و کنیزک 
سعی کنید این اعتقاد را پیدا کنید که در حالت تمرکز 
فکر، با تلقین و تصور می توانیــد ضمیر ناخودآگاه خود 
را تحت تاثیر قرار دهید. اگر اعتقــاد به تحت تاثیر قرار 
دادن ضمیر ناخودآگاه به وسیله تلقین و تصور و تجسم 
در شــما به وجود بیاید، بهتر و سریع تر می توانید ضمیر 
ناخــودآگاه خود را تحــت تاثیر قرار دهیــد و موفق  تر 
خواهید بــود. باید به ایــن حقیقت اعتقــاد پیدا کنید 
که تلقین یک واقعیت اســت و همه افــراد تحت تاثیر 

تلقینات قرار می گیرند. 
باور کردن تلقینات 

برای اســتفاده کامل از اثر تلقینات، باید سعی کنید که 
آن تلقینات را واقعا باور کرده و شک و تردید در مورد اثر 

تلقینات را از خود دور نمایید. 
ضعف های ناشــی از ضربه ها و کمبودهای 

دوران گذشته 
ضعف هایی در بعضی از انســان ها وجود دارد که ممکن 
است برخاسته از عقده هایی باشــد که در گذشته و در 
دوران کودکی در ضمیر ناخودآگاه آنها ثابت شده است. 
برای درمان آنها باید انســان با تامل در گذشته خویش، 
آن جریانات را بــه خاطر آورده و شناســایی کند و بعد 
با تلقین و تفکر و تصور مثبــت و صحیح، آن ضعف ها و 

عقده ها را برطرف نماید. 

اعتماد  به نفس

د انستنی ها

آیا می دانید عقرب می تواند سه سال بدون غذا زندگی کند.
آیا می دانید یک سوسک حمام می تواند ۹ روز بدون سر زندگی کند 

تا اینکه از گرسنگی بمیرد.
آیا می دانید کوروکودیل نمی تواند زبانش را بیرون بیاورد.

آیا می دانید حلزون می تواند ۳ سال بخوابد.
آیا می دانید به طور میانگین مردم از عنکبوت بیشــتر می ترسند تا 

از مرگ!
آیا می دانید خطوط هوایی آمریکا با کم کردن ۱ زیتون از ساالد هر 

مسافر توانست 40/000 دالر جمع کند.
آیا می دانید ملت آمریکا به طور میانگین روزانه 7۳/000 متر مربع 

پیتزا می خورند.
آیا می دانید بچه ها بدون کشکک زانو متولد می شوند که در سن ۲ 

تا ۶ سالگی ظاهر می شود.
آیا می دانید پروانه ها با پاهایشان طعم غذا را می چشند.

آیا می دانید گربه  ها می توانند ۱00 صدا با حنجره خود تولید کنند 
در حالی که سگ ها کمتر از ۱0 صدا تولید می کنند.

آیا می دانید کوبیدن ســر به دیوار ۱۵0 کالری در ســاعت مصرف 
می کند.

آیا می دانید نزدیک ترین ستاره به ما یک  سال نوری فاصله دارد.
آیا می دانید انســان برای اولین بار در ۱7۸۳ پــرواز را تجربه کرد و 

توانست ۸ کیلومتر با بالن پرواز کند.
آیا می دانید ۱۵0 میلیون ســال پیش آمریکای جنوبی از آفریقای 

جنوبی از نظر جغرافیایی جدا شده است.

موفقیت

هایالیت

بهترین توصیه ای که تابه حال شنیده ام: »دنیا هیچ بدهی به شما نداره. 
اون قبل از شما اینجا بوده.« 

طی یک دوره خیلی ســخت از زندگی ام، عادت به شکوه و شکایت پیدا 
کرده بودم و از زمین و زمان گلــه می کــردم. در آن دوران همه را برای 
مشــکالتم مقصر می دیدم و مدام برای وضعیتم بهانه می آوردم. به یکی 
از استادهایم )استاد روانشناسی ام در دانشگاه( گفتم: »من واقعا دارم سر 

کارم جون می کنم، حقم اینه که رفتار بهتری باهام بشه.«
حرفی که استادم در جواب به من گفت خیلی ناراحتم کرد ولی زندگی ام 

را برای همیشه تغییر داد:»دنیا به تو بدهی ای نداره.«
حق با او بود. دنیا بدهی ای به شما ندارد. هیچ بدهی ای.

 تنها قهرمانی کــه در زندگی به آن نیــاز دارید، خودتان 
هستید

 به خاطر همین است که نمی توانیم خودمان را با این فکرها قربانی نشان 
دهیم:

»من ۱۱0 ٪  توانم را در روز بــرای کارم می ذارم. واقعــا لیاقتم اینه که 
رییســم بهم احترام بذاره.« »من برای خانواده همه کاری می کنم. واقعا 

حقم اینه که همسری داشته باشم که قدر زحماتم رو بدونه.«
»من آدم خیلی خوبی هستم، لیاقت یک رابطه خیلی خوب رو دارم.«

واقعیت این اســت که رئییستان باید به شــما احترام بگذارد، همسرتان 
باید قدر کارهایتان را بداند و شــما الیق بهترین رابطه عشــقی در دنیا 
هســتید ؛ ولی اگر این چیزها را ندارید و واقعا آنهــا را می خواهید، نباید 
منتظر باشید که دنیا با جادو و جمبل آنها را برایتان فراهم کند. دنیا هیچ 

بدهی ای به ما ندارد.

- نخستین شــرط ظاهری برای دستیابی به هر چیز 
بزرگ یــا عقالنی، خــواه در زندگی خــواه در علم، 

استقالل داشتن از افکار عمومی است. 
-  مــردم ترجیح می دهنــد دروغــی را بپذیرند که 
باورهای قبلی آنها را تایید کند تا واقعیتی که امنیت 

ذهنی را از آنها بگیرد. 
- هیچ یک از گرایش های نفس انســانی خطرناک تر 

از گرایش به تنبلی نیست. 
- برخی آدم ها، هیــچ ویژگی قابل توجهی در صورت 
ندارند، اما به انــدازه ای مهربان هســتند که در نظر 

بسیار زیبا می آیند. 
 - مــردی که هیــچ رویایــی نــدارد، هرگــز پرواز

 نخواهد کرد. 
- کسی که تنها به  بوییدن گیاهی بسنده می کند، به 
شناخت آن نمی رســد و همچنین کسی که به قصد 

شناخت، بوته را از ریشه در می آورد. 

چطور قهرمان زندگی خودتان باشید؟ )3(

همه افراد تحت تاثیر
 تلقینات قرار می گیرند 
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در یک افســانه هندی آمده است که مردی هر روز دو 
کوزه بزرگ آب به دو انتهای چوبی می بســت، چوب 
را روی شــانه اش می گذاشــت و برای خانه اش آب 

می برد. 
یکی از کوزه ها کهنــه تر بود و تــرک های کوچکی 
داشــت. هر بار که مرد مســیر خانه اش را می پیمود 
نصف آب کوزه می ریخت. مرد دو ســال تمام همین 
کار را می کرد. کوزه ســالم و نو، مغرور بود که وظیفه 
ای را که بــه خاطر انجام آن خلق شــده به طور کامل 

انجام می دهد؛  اما کوزه کهنه و ترک خورده شرمنده 
 بود که فقط می تواند نصــف وظیفه اش را انجام دهد. 
هر چند می دانســت آن ترک ها حاصل ســال ها کار 

است.
کوزه پیر آنقدر شــرمنده بود که یــک روز وقتی مرد 
آماده می شد تا از چاه آب بکشــد تصمیم گرفت با او 
حرف بزند :»از تو معــذرت می خواهم. تمام مدتی که 
از من اســتفاده کرده ای فقط از نصف حجم من سود 
برده ای، فقط نصف تشنگی کسانی را که در خانه ات 

منتظرند فرو نشانده ای.«
مرد خندیــد و گفت:»وقتــی برمی گردیــم با دقت 
به مسیر نگاه کن.« موقع برگشــت کوزه متوجه شد 

که در یک ســمت جاده، ســمت خــودش، گل ها و 
گیاهان زیبایی روییده اند. مــرد گفت: »می بینی که 
طبیعت در ســمت تو چقدر زیباتر است؟ من همیشه 
می دانســتم که تو ترک داری و تصمیم گرفتم از این 

موضوع استفاده کنم. 
این طرف جاده بذر سبزیجات و گل پخش کردم و تو 
هم همیشــه و هر روز به آنها  آب می دادی. به خانه ام 
گل برده ام و به بچه هایم کلم و کاهــو  داده ام. اگر تو 

ترک نداشتی چطور می توانستی این کار را بکنم؟«
مدیر خوب آن مدیری نیســت که با بهترین امکانات 
نتایج قابل قبولی کســب کند،و از هر عضو مجموعه 

بهترین استفاده را ببرد.

روزی حضرت ســلیمان )ع ( در کنار دریا نشسته 
بود، نگاهش به مورچه ای افتــاد که دانه گندمی 
را با خود به طرف دریا حمل می کرد. سلیمان)ع( 
همچنان به او نگاه می کرد که دید به نزدیک آب 
رســید.  در همان لحظه قورباغه ای ســرش را از 
آب دریا بیرون آورد و دهانش را گشــود، مورچه 
به داخل دهــان او وارد شــد و قورباغه درون آب 
رفت. سلیمان مدتی در این مورد به فکر فرو رفت 
و شــگفت زده فکر می کرد، ناگاه دید آن قورباغه 

ســرش را از آب بیرون آورد و دهانش را گشــود، 
مورچه از دهان او بیرون آمد، ولــی دانه گندم را 
همراه خود نداشــت.  ســلیمان )ع( آن مورچه را 
طلبید و سرگذشــت او را پرســید. مورچه گفت: 
»ای پیامبر خدا در قعر این دریا ســنگی تو خالی 

وجود دارد و کرمی در درون آن زندگی می کند. 
خداوند آن کرم را در آنجا آفریــد او نمی تواند از 
آنجا خارج شــود و من روزی او را حمل می کنم. 
خداوند این قورباغه را مامــور کرده مرا درون آب 
دریا به ســوی آن کــرم حمل کــرده و ببرد. این 
قورباغه مرا به کنار سوراخی که در آن سنگ است 
می برد و دهانش را به درگاه آن سوراخ می گذارد. 

من از دهــان او بیرون آمده و خــود را به آن کرم 
می رسانم و دانه گندم را نزد او می گذارم و سپس 
باز می گردم و به دهان همان قورباغه که در انتظار 
من است وارد می شــوم. او در میان آب شناوری 
کرده مرا به بیرون آب دریا مــی آورد و دهانش را 

باز می کند و من از دهان او خارج می شوم«. 
ســلیمان به مورچه گفت: »وقتی که دانه گندم را 
برای آن کرم می بری آیا سخنی از او شنیده ای؟« 
مورچه گفــت آری او می گویــد: ای خدایی که 
رزق و روزی مرا درون این ســنگ در قعر این دریا 
فراموش نمی کنی، رحمتت را نسبت به بندگان با 

ایمانت فراموش نکن.

سودوکو

حضرت سلیمان)ع( و مورچه دو کوزه آب

یادت باشــد که باید تفاوت های موجود میان خــودت و دیگران را 
فرصتی لذت بخش به حســاب بیاوری. هرگز تنها به جایی نخواهی 
رسید؛ چون به خاطر دیگران است که خیر و برکت الهی در زندگی 
جاری می شود. وقتی ارتباط پر از مهر و محبت خود را با همه چیز و 
همه کس احساس کنی، حس تعلق خاطری در تو به وجود می آید 
که به آرامش خیال منتهی می شــود. وقتی انرژی، عشق، محبت، 
احترام، بزرگ منشی و ســخاوتمندی را به دیگران اهدا کنی، طبق 
قانون جذب که می گوید»مشابه، مشابه را جذب می کند«، چندین 

برابرش به سوی تو باز می گردد.
 وقتی انرژی معنوی بسیار خود را از طریق همدلی، احترام، محبت، 
خدمت کردن و هر نوع اقدام مثبت دیگری، به کسی می دهی، انرژی 
منفی و پایین خود و محیط اطرافت را از بیــن می بری و در عوض، 
انرژی مثبت و معنوی را که از خودت ســاطع کــرده ای، جایگزین 
آن می کنی که همین انرژی روی همــه چیز و همه کس در محیط 
اطراف تاثیر می گذارد. در این صورت به طور معجزه آســایی سر و 
کله افرادی بــه درد بخور پیدا می شــود که کمک آنهــا می تواند 
راهگشــای زندگی ات شــود؛ مثال تلفن تو زنگ می خــورد و خبر 
خوشــی که مدت ها در انتظارش بودی، به تو داده می شود. فردی 
غریبه پیشــنهادی به تو می دهد کــه در آرزوی آن بودی! خالصه 
مطلب این است: »وقتی رفتار تو نســبت به همه مردم خداپسندانه 
باشــد، درهای رحمت الهی به سویت گشوده می شــود و بیشتر از 
خوان نعمت پروردگار بهره مند می شوی.« رفتار خداپسندانه یعنی 
به همان اندازه که به فکر خودت هســتی، به فکر دیگران هم باشی. 
بهتر است بیشــتر از کالم مثبت اســتفاده کنی و جمالتی مانند نه 
نمی توانم، خیلی گرفتارم، وقت ندارم یا کارهای عقب مانده دارم را 
کنار بگذاری؛ چون وقتی کالمی منفی برای خود یا دیگران بر زبان 
می آوری، موارد منفی بیشتری را جذب می کنی و اگر قصد و نیت تو 
کمک به دیگران باشد، به خاطر تاثیر منفی کالمت نمی توانی برای 
طرف مقابل کاری انجام دهی؛ پس تا جایی که برایت مقدور است، 
با صدای بلند جمله  بله می توانم را بر زبان بیاور و آن را شعارت قرار 

بده تا بله های بیشتری را به سوی خودت جذب کنی. 

مثبتاندیشی

- عمر هیچ کس قرار نیست جاودانه باشد
برای خودت زندگی کن!

آدم وقتی جوان اســت به پیری جــور دیگری فکر 
می کند. فکر می کنــد پیری یک حالــت عجیب و 
غریبی است که به اندازه صدها کیلومتر و صدها سال 

از آدم دور است.
اما وقتی به آن می رسد می بیند

که هنوز همان دخترک پانزده ساله است
که موهایش سفید شده

دور چشم هایش چین افتاده
پاهایش ضعف می رود

و دیگر نمی تواند پله ها را سه تا یکی کند
و از همه بدتر بار خاطره هاســت که روی دوش آدم 

سنگینی می کند.
- گاهی وقتا فراموش کن کجایی، به کجا رسیدی و 

به کجا نرسیدی، گاهی وقتا فقط زندگی کن...
یاد قول هایی که به خــودت دادی نباش، یه وقتایی 

شرمنده خودت نباش، تقصیر تو نیست

تو تالشتو کردی اما نشد...
یه وقتایی جواب خودتو نده

هر کی پرسید: چرا اینجای زندگی گیر کردی لبخند 
بزن و بگو کم نذاشتم، اما... نشد

یه وقتایی فقط از زنده بودنت لذت ببر...
از بودن کنار کســانی که دوستشون داری و دوستت 

دارن...
از طلوع خورشید از صدای آواز قمری ها...

از باد...باران از همه لذت ببر...

دلنوشته

کاریکاتور

 از هر دست بدهی 
از همان دست پس می گیری )2(
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پیشنهاد سردبیر: 
شهرداری اصفهان آمادگی کمک به توسعه اسکواش را دارد

فضای مجازی

احسان حاج صفی و جالل الدین علی محمدی پس از گلزنی برای 
سپاهان در دیدار برابر سیاه جامگان مشهد از هفته نهم لیگ برتر، 
عدد چهار را به تماشاگران حاضر در ورزشــگاه فوالدشهر نشان 
دادند. این 4 البته با چهاری که هواداران و بازیکنان منتســب به 
استقالل و پرســپولیس به هم نشــان می دهند زمین تا آسمان 
فرق دارد زیرا به هیچ وجه برای کری خواندن مورد اســتفاده قرار 
نگرفت بلکه اشاره به شــماره کاپیتان اسطوره ای سپاهان داشت 
که چند روز پیش از آن مسابقه کفش هایش را آویخته و از فوتبال 

خداحافظی کرده بود.

حکایت یک 4 کامال متفاوت 

  شهردار اصفهان در حاشــیه مراسم اختتامیه مسابقات اسکواش 
نشنال کلوز بانوان )جام ثارا...( اظهار داشت: باید تنوع ورزش های 
حرفه ای و همگانی را در شهر اصفهان افزایش دهیم و سلیقه های  
مختلف را بــه ورزش های جدیــد و نوپا جذب کنیم تــا بتوانیم 

تحرک را در نسل جدید افزایش دهیم.
مهدی جمالی نژاد گفت: بســیاری از ورزش ها زیرســاخت ها و 
امکانات کمی نیاز دارد کــه باید به این ورزش هــا روی آوریم تا 

بتوانیم با حداقل اعتبارات، حداکثر خدمات را ارائه دهیم.
شهردار اصفهان ادامه داد: اسکواش ورزشی است که خوشبختانه 
با امکاناتی که اخیــرا برای این رشــته در اصفهان ایجاد شــده 
و با توجه به اینکه کورت متحرک و ســیار آن هم طراحی شــده 
می تواند بــا هزینه خیلی کــم در پارک ها و نقاط مختلف شــهر 

توسعه یابد.
جمالی نژاد بیان داشــت: توســعه زمین های ورزشــی روباز در 
دستور کار شــهرداری اصفهان قرار دارد. اگر بتوانیم نمونه ای از 
کورت های بادی اســکواش را در فضاهای روباز و پارک های شهر 
اصفهان داشته باشیم می توانیم این بستر را آماده کنیم که تعداد 

بیشتری از جوانان  شهرمان به این ورزش روی آورند.

شهرداری اصفهان آمادگی کمک به 
توسعه اسکواش را دارد

منهای فوتبال

شکســت در پنجاه و نهمین شهرآورد 
فوتبال اصفهان که باعث شــد رکورد 6 
ساله نباختن به ذوب آهن در لیگ برتر 
خداشه دار شود نتیجه ناامیدکننده ای 
برای ســپاهان محســوب می شد. به 
همین دلیل عجیب نبــود که ترکیب 
تیم اصفهانی در هفته نهم دســتخوش 
تغییراتی شود.باخت به ذوب آهن منجر 
به آن شــد که مهرداد محمدی و رضا 
میرزایی نیمکت نشین شوند و جای خود 
را در ترکیب اصلــی به حامد بحیرایی و 
عماد میرجوان بدهند.تغییرات سپاهان 
تنها شامل تغییر نفرات نبود بلکه پست 
برخی از بازیکنان اصلی هم عوض شد. 

به این ترتیب شــجاع خلیل زاده که تا 
پیش از این مدافع میانی سپاهان بود به 
سمت راست خط دفاعی رفت و آرمین 
سهرابیان با سپردن جای خود به احسان 
حاج صفی در دفــاع چــپ از کناره ها 
به قلب خــط دفاعی منتقل شــد. این 
تغییرات دست کم در کوتاه مدت جواب 
داد و برد ســپاهان برابر سیاه جامگان را 
در پی داشــت. باید دید نفــرات جدید 
در ادامه هم می تواننــد جای خود را در 
ترکیب ثابت ســپاهان حفــظ کنند و 
تغییر پســت بازیکنان خط دفاعی در 
هفته های آینده نیــز مثمر ثمر خواهد 

بود یا خیر؟

لوســیانو ادینیــو عالوه بر کســب 
عنوان آقــای گلی لیــگ ، بهترین 
گلزن خارجی تاریخ لیــگ برتر نیز 
محسوب می شود و در جمع بهترین 
 گلزنــان تاریــخ این مســابقات نیز 

قرار دارد. 
ادینیو در دومیــن فصل حضور خود 
در تراکتورسازی در آستانه شکستن 
رکورد تاریخ این باشگاه قرار گرفته 

است. 
او که دو فصل پیش بــا ۲۰ گل زده 
برای تراکتورســازی آقای گل لیگ 
شــد در این فصل با گلی کــه برابر 
فوالد به ثمر رســاند تعداد گل های 

خود را به عدد ۳ رساند تا در مجموع 
۲۳ گل برای قرمزپوشــان تبریزی 

زده باشد.
بهترین گلزن تاریخ تراکتورســازی 
در لیگ برتر کسی نیست جز محمد 
ابراهیمی، بازیکن کهنه کار این تیم 
که تاکنون ۲۵ گل برای تیمش زده 

است.
در هفتــه هــای بعــدی فصــل 
 شــاهد رقابت تنگاتنگــی بین این 
و  کســب  بــرای  همبــازی   دو 
حفــظ عنــوان بهتریــن گلــزن 
تراکتورســازی در تاریــخ لیگ برتر 

خواهیم بود.

رقابت ادینیو و ابراهیمی برای جاودانگی در تراکتورجابه جایی هایی که جواب داد

پسرک جســور و بی پروای جویباری که از یک سال قبل و بعد از 
درخشــش خیره کننده در رقابت های جهانی همه را وادار کرده 
بود که امیدهایمان را برای شکستن طلسم 16 ساله مدال طالی 
المپیک کشتی به دستان کشــیده و سینه ستبرش گره بزنیم و او 
در ریو به بهترین شکل ممکن رویاهایمان را تعبیر کرد. پسری که 
وقتی روی تشک می آمد، از تماشای قد و باالیش و کشتی هایش 
به وجد می آمدیم تا طالی او، خوشرنگ ترین مدال ما در المپیک 

باشد؛ مدالی که عیارش حتی از بقیه طالها برای ما بیشتر بود.
وقتی که در یک کشــتی هیجان انگیز در فینال 74 کیلو، حریف 
مکار و زیــرک روس را در ثانیه های آخر زمین زد و روی تشــک 
رقص قهرمانی به پا کرد، کمترین پاداش برای او مدال طالیی بود 
که بیش از همه به سینه او می نشست و می آمد. ستاره تازه کشتی 
که در جاده قهرمانی بی رقیب است و آمده تا چمدانش را لبریز از 

طالهای رنگارنگ کند.
آنچه در زیر می آید گفت و گوی فارس با حسن یزدانی است:

 آیا ترســیمی که از فضای المپیک برای خودت داشتی، 
 همان طور بود؟ بدون شــک با مربیان و کشــتی گیران

 با تجربه در این خصوص صحبت کرده بودی.
خیلی راحت با این موضــوع کنار آمدم؛ هرچند که اســترس در 
چنین میدان بزرگی طبیعی اســت. تمام رسانه ها و چشم ها روی 

این رقابت ها متمرکز است که باعث می شود هم انگیزه باال برود هم 
استرس وارد کار شود، اما من تالش می کردم این موضوع را کنترل 
کنم؛ چرا که در این صورت نمی توانســتم برنامه های کادر فنی و 

خودم را به خوبی پیاده کنم.
البته به نظر می رسد با استرس بیگانه باشی؟

درست است، خیلی ذهنم را درگیر مسائل این چنینی نمی کنم و 
حریفان را برای خودم بزرگ نمی کنم؛ البته این بدان معنا نیست 
که حریفان را دســت کم بگیرم امــا آنها را بیــش از اندازه بزرگ 
نمی کنم و فکر نمی کنم که شــاید در آینده فرصت دیگری برای 
جبران داشته باشم. همیشه با این ذهنیت روی تشک می روم که 
انگار آخرین میدانی است که فرصت مدال گرفتن در آن را دارم و 
به همین دلیل تمام توانم را روی تشک می گذارم. همیشه این طور 
فکر می کنم کــه کار امروز را بایــد امروز تمام کنــم و فردا دیگر 

فرصتی برای به پایان رساندن این کار ندارم.
پس به دوری و جدایی از کشتی هم فکر نمی کنی؟

هیچ وقت به انتهای مســیر در ورزش حرفــه ای فکر نکردم چون 
معتقدم مسیری اســت که انتها ندارد. تا جایی که در توانم باشد، 
دوســت دارم در مسابقات شــرکت کنم و برای کشــورم افتخار 

بیافرینم.
حدود دو ماه از المپیک می گذرد و با طالی تو کشتی آزاد 

بعد از 4 دوره و 16 سال صاحب مدالی زرین در المپیک شد؛ 
آیا در این مدت به کار بزرگی که انجام دادی فکر کرده ای؟

خوشحالم که این طلســم توسط من شکسته شــد و این افتخار 
نصیبم شــد. به نظر من کشــتی گیران بهتری از جمله رحیمی، 
شایستگی رسیدن به مدال طال را داشتند، اما قرعه به نام من افتاد. 
به هر حال خواســت خدا این بود که من این طلســم را بشکنم و 

باعث شادی دل مردم ایران شوم.
شاید همان حضور در فینال المپیک و مدال نقره هم برای 
تو اتفاق بزرگی بود و شاید اگر کشتی گیر دیگری به جای 
تو بود با توجه به 6 امتیاز عقــب افتادگی به همان راضی 

می شد؟
درست است، اما من همیشه دوست دارم بهترین باشم. بدون شک 
برای من که یکی از جوان ترین کشتی گیران  ایران و حتی المپیک 
بودم حضور در فینال این میدان، افتخاری بســیار بزرگ بود؛ اما 
همان طور که گفتم همیشــه فکر می کنم شــاید فرصت دیگری 
در کار نباشــد که بتوانم جبران مافات کنم و به همین دلیل برای 
بهترین مدال روی تشک می روم. چون می دانستم طالی المپیک 
چقدر ارزشمند اســت و تفاوت آن با نقره و برنز چیست. من مدال 
نقره جهان را در کارنامه داشتم و همان جا متوجه این تفاوت شدم. 
همیشه طوری کار می کنم که بعد از پایان مسابقات جای حسرت 

خوردن و پشیمانی باقی نماند. 
ســاده ترین تفاوت آن هم این اســت که اگر به خانه کشتی بروید 
مشــاهده می کنید که تنها تصاویر طالیی هــای المپیک داخل 
حلقه های المپیک درج شده است. من هم تا ثانیه های آخر برای به 

چنگ آوردن این طال جنگیدم.
 دیدار فینال خیلی هم فرسایشی شــد و چیزی بیش از

 20 دقیقه به طول انجامید؟
بله، حریف استراحت های پزشــکی پی در پی درخواست می کرد 
و به نظرم برای این کار برنامه داشــتند. پیش بینی این موضوع را 
کرده بودیم که گدویف از نظر بدنی کم خواهد آورد و برنامه ما هم 
هجوم بی امان و تحت فشــار قرار دادن حریف بود، اما تا می آمدم 
نتیجه بگیرم کشتی متوقف می شــد و برعکس حریفم بعد از هر 
بار استراحت امتیاز می گرفت. همین موضوع باعث شده بود کمی 
عصبی شوم، اما صحبت های خادم و الیق، انگیزه من را حفظ کرد. 
شاید اگر مربی دیگری در کنار تشــک بود شرایط به گونه دیگری 
رقم می خورد، اما در تایم استراحت خادم به من گفت که مطمئن 
باش این کشتی را می بری؛ حتی اگر در ثانیه های پایانی هم شده 

پیروز میدان خواهی شد و همین اتفاق هم افتاد.
کشتی گیران و ورزشــکاران زیادی را داشتیم که خیلی 
زود چهره شــدند، اما خیلی زودتر چراغ پر فروغ آنها به 
خاموشی گرایید. شما چطور؛ می خواهید جزو کدام دسته 

باشید؟
تازه مســیر به روی من باز شــده اســت و اول راه هستم؛ هرچند 
که نمی توان آینــده را پیش بینی کرد، اما مــن برای خودم هدف 
گذاری کــرده ام و نمی خواهــم تنها با یــک مــدال المپیک از 
کشــتی بروم. دومین میدانی که در بزرگســاالن به میدان رفتم 
 المپیک بود و تالش می کنم تا روزی که توان دارم برای کشــورم

 افتخارآفرین باشم.

حسن یزدانی :

نمی خواهم با یک مدال المپیک از کشتی بروم

درحاشیه

فدراسیون فوتبال که وظیفه حمایت تیم ملی برای رسیدن 
به جام جهانی را دارد این روزها با وضعیت نامناســب مالی 
مواجه شده و بدون جریمه های احتمالی حدود 1۵ میلیارد 
تومان بدهی دارد. با آموزش های کنفدراسیون فوتبال آسیا 
در مورد خصوصی سازی، باشگاه ها بیشتر از قبل  آنچه قانون 
به آنها تعلــق داده را مال خود می کنند کــه ادامه این روند 

بلیت فروشی و اسپانسر محیطی را هم شامل می شود.
افشین پیروانی که چندی پیش از دولت خواست به تیم ملی 
کمک کند در توجیه اینکه چرا چنین اظهار نظری داشــته 
خبر از بدهی 1۵ میلیارد تومانی فدراســیون فوتبال داد و 
تاکید کرد که وقتی فدراســیون نمی تواند هزینه های تیم 

ملی را تامین کند باید دست به دامن رییس جمهور شویم.
این مسئله در شرایطی عنوان شد که فدراسیون فوتبال پس 
از ورود به جنگ ســامانه ای مقابل استقالل، پرسپولیس و 
تراکتورسازی شکست خورد و عمال هم سامانه درآمدزایی 
را از دســت داد و هم تبلیغات دور زمینش پس از این اتفاق 
بی مشتری شد. ضمن اینکه منتفی شــدن قرارداد با فناپ 
که مبلغ 1۰ میلیارد تومان به صورت نقدی به فدراســیون 
داده و 1۵ میلیارد تومان هم چک تضمین شده بانکی داده 
بود و همچنین جریمه های ناشــی از لغو قرارداد با جیووا و 
مصاحبه کی روش علیه داور اســترالیایی را هم باید به این 

بدهی ها اضافه کرد.
در این رابطه اما باید چنین نوشــت: منابع مالی فدراسیون 
فوتبال با پیشــروی قوانین خصوصی ســازی پس از اصرار 
کنفدراسیون فوتبال در حال محدود شدن هستند. در واقع 
پس از اعزام سوزوکی توسط کنفدراســیون به ایران جهت 
آموزش و برآورد وضعیت باشگاه ها برای صدور مجوز حرفه 
ای در ایران، هــر روز اجرای آن قوانین در حال مســتقل تر 

کردن باشگاه هاست.
صرف نظر از حق پخش تلویزیونی که هنوز برای باشــگاه ها 
محل دعواســت و به نتیجه نرســیده، باشــگاه ها در حال 
به چنگ آوردن دیگر حقوق خود از جمله بلیت فروشــی و 
ســامانه ها هســتند و البته در برخی موارد بــه فکر فروش 

کاالهای تولیدی خود در موارد خصوصی و صنعتی.
شــاید بهتر باشــد فدراســیون فوتبال برود و ببیند که در 
کشــورهای دیگر منابع درآمد فدراسیون ها چیست. چون 
آنچه تاکنون فدراســیون برداشــت می کرده سهم و حق 
باشــگاه ها بوده و مثال فدراســیون فوتبال انگلیس هرگز 
نمی تواند حتی به ایــن فکر کند کــه در اولدترافورد برود و 
تبلیغات محیطی برای بازی منچستر به در و دیوار بزند. آن 
تبلیغ ها هر چه که هســت متعلق به خود منچستر است و 

ملک شخصی آنها.

 کفگیر فدراسیون فوتبال
 ته دیگ خورده است

علی اکبر محمودی- شهردار درچه

آگهی مزایده عمومی

علی اکبر محمودی- شهردار درچه

شهرداری درچه در نظر دارد بر اساس مصوبه شــماره 9۵/469/ش مورخ 9۵/6/۲9 
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 9۵/8/11 به امور مالی شهرداری درچه 

مراجعه نمایند.
زمان تحویل اسناد مزایده به دبیرخانه حراست شهرداری: ساعت 1۳ روز چهارشنبه 

مورخ 1۳9۵/8/1۲
زمان برگزاری مزایده: ساعت 14 روز پنجشــنبه مورخ 9۵/8/1۳ در محل ساختمان 

شهرداری می باشد.
1-مبلغ سپرده جهت شرکت در مزایده ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.

 شرکت توزیع برق استان اصفهان در نظر دارد اقالم و خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل را ، 
از طریق مناقصه عمومي خریداري نماید .

مدت دریافت اسناد مناقصه : از روز دوشنبه مورخ ۰8/۰۳ /9۵  تا پایان وقت اداري روز شنبه مورخ 
9۵/۰8/۰8 در قبال فیش بانکي به مبلغ یکصد هزار ریال واریز شده بحساب جاري سپهر صادرات به 

شماره ۰1۰167۳۳14۰۰7  بنام شرکت توزیع برق استان اصفهان
 مدت تحویل پیشنهادات : از روز یکشــنبه مورخ 9۵/۰8/۰9  لغایــت ساعت 8/00 صبح روز 

سه شنبه مورخ 95/08/18
محل تحویل پیشنهادات : اصفهان چهار باغ باال خیابان شــریعتي دبیرخانه شرکت توزیع برق 

استان اصفهان
تضامین مورد قبول : پیشــنهاددهندگان مکلفند معادل مبلغ ســپرده شــرکت در مناقصه را 
بصورت ضمانــت نامه بانکي معتبر یا فیش واریزي به حســاب جاري ســپهر صادرات به شــماره 
۰1۰167۳۳14۰۰7  بنام شرکت توزیع برق استان اصفهان ارائه دهند . به پیشنهادات فاقد سپرده ، 

مخدوش و سپرده هاي کمتر از میزان مقرر و چک شخصي ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
سایر توضیحات : 

1-  هزینه درج آگهي مناقصه در صفحات  داخلي روزنامه هاي زاینده رود و اصفهان امروز بعهده 
برنده مناقصه میباشد .

۲-  مناقصه گران بایستي داراي تاییدیه فني از توانیر باشند . 
۳-  داوطلبان مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن1۳-۳6۲7۳۰11 داخلي ۲7۰ 

واحد مناقصات تماس حاصل نمایند .
 4-  اســناد و مدارک و اطالعات کامل  این مناقصه در  ســایت  اینترنتي معامالت توانیر به آدرس

 http://tender.tavanir.org.ir   قابل دسترسي میباشد همچنین آگهي این مناقصات در 
سایت پایگاه ملي مناقصات ایران به آدرس  http://iets.mporg.ir و سایت شرکت توزیع برق 

استان اصفهان به آدرس WWW.epedc.ir  قابل دسترسي مي باشد . 
۵-  به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء و یا مبهم و مشروط و مخدوش و یا بدون سپرده معتبر و یا الک 
گرفته شده با الک غلطگیر و یا پیشــنهاداتي که پس از تاریخ تعیین شده واصل گردد مطلقاً ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي

شرکت توزیع نیروي برق استان اصفهان   امور تدارکات و انبارها

ساعت برگزاري تاریخ برگزاري مناقصهشماره مناقصهموضوع مناقصهردیف
مناقصه

مبلغ 
 ضمانتنامه )ریال(

مناقصه تعمیرات انواع 1
9/00270.000.000 صبح1502/9595/08/18ترانسفورماتور

نوبت دوم
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پیشنهاد سردبیر: 
460 هزار کارت هوشمند ملی توزیع شده است

شورا

رییس شــورای اســامی شــهر اصفهان در یک صد و پنجاه و 
سومین جلسه علنی شورای شــهر اصفهان با اشاره به اینکه اول 
آبان ماه ، روز آمار و برنامه ریزی اســت اظهار کرد: هر دســتگاه 
و نهادی برای انجام برنامه ریزی های دقیق و نظم بخشــیدن به 

اولویت های خود  نیاز به تهیه و تنظیم آمار دارد.
رضا امینــی با بیان اینکــه در حال حاضر سرشــماری نفوس و 
مسکن در کل کشور در حال اجراســت، گفت: مردم با ارائه آمار 
صحیح به ماموران سرشماری می توانند در توسعه کشور کمک 
شــایانی را داشته باشــند و بر همین اســاس با توجه به اجرای 
سرشماری نفوس و مســکن به صورت اینترنتی در سطح کشور 
با ثبت مشارکت 46 درصدی مشــارکت مردم به یک رکورد در 

سرشماری اینترنتی جهان دست پیداکرده ایم.
وی با اشــاره به دیدار نخبــگان با رهبر معظــم انقاب در چند 
روز گذشته اظهار کرد: باید مســئوالن بنیاد نخبگان اصفهان را 
دعوت کنیم تا بتوان در رفع برخی از موانع و مشــکات قانونی 
برای آنها در سطح شهر تسهیل سازی های الزم را انجام دهیم تا 

اصفهان از چرخه پیشرفت های علمی کشور عقب نماند.
رییس شــورای اسامی شــهر اصفهان از شــهرداری خواست 
مطالعات میدانــی و کارهای پژوهشــی بر روی ایســتگاه ها و 
چای خانه هــای صلواتــی در خصوص جانمایی هــای ترافیکی 
 و رفع برخی از مشــکات ایجادشده به واســطه آنها برای مردم

انجام بگیرد.
امینی بابیان اینکــه برخی از فعالیت های شــهرداری به منظور 
تغییر رویکردهــا و اقدامــات خــاص در بودجــه 95 در نظر 
گرفته شده اســت، تصریح کرد: مبادا این فعالیت ها در پیچ وخم 

اداری و مسئله رکود اقتصادی مورد غفلت قرار بگیرد.
وی ادامه داد: ازجمله این مــوارد  می توان به تهیه اتوبوس برای 
توسعه ناوگان حمل ونقل عمومی به منظور کاهش آلودگی هوا و 
ایجاد ایستگاه سنجش آلودگی هوا در شهر اصفهان اشاره کرد تا 
زمانی که با بحران آلودگی هوا مواجه شدیم به مردم هشدارهای 

الزم داده شود.
رییس شــورای اسامی شهر اصفهان با اشــاره به تصویب طرح 
پژوهشی تعیین میزان آالینده های محیط زیست در اصفهان در 
سال گذشــته اظهار کرد: با اجرای آن مصوبه می توان گروه های 
فعال در عرصه مبارزه با آلودگی هوا را شناسایی کرد، همچنین 
می توان ســهم هر بخش، دســتگاه و مجموعــه ای را در ایجاد 
آلودگی بیان کرد و از کلی گویی هایی که در این زمینه می شود 

جلوگیری به عمل آورد.
 مدیران از کیفیت پروژه های عمرانی غافل نشوند

محمدرضا فاح  در  این جلســه با اشاره به ســالروز تولد شیخ 
بهایی، اظهار کرد: شــیخ بهایــی یک عالم وارســته، مهندس، 
محقق، ریاضیدان و شــاعر و نثر نویس قوی بوده  و شــاگردانی 
تربیت کردکه از بزرگ ترین عالمان زمان خود بودند که می توان 

ماصدرای شیرازی را یکی از آنها دانست. 
در واقع او ستارگان درخشانی را در آســمان علم و ادب ایران به 

عالم اسام معرفی کرد و همه به او افتخار کردند. 
وی افزود: شــیخ بهایی دانشــمندی وارسته و ســالک حق و 
حقیقت و همواره حامی مردم و کشــاورزان بــود. حمایت او را 

می توان در طرح هایی که برای مردم اجرایی کرد دید.
 طومار معروف شــیخ بهایی در خصوص تقســیم آب با درنظر 
گرفتن مســائل دقیق، مشــکات آب را رفع می کرد در حالی 
که امروز با این همه پیشــرفت تکنولوژی مسئوالن درخصوص 

اجرای چنین طوماری عاجزند. 
این عضو شــورای اســامی شــهر اصفهــان گفــت: بناهایی 
که او طراحــی کرده همــه را خیره کرده اســت و اگــر امروز 
 اصفهــان پایتخــت فرهنــگ و تمدن ایران اســامی اســت، 
 به خاطر این دانشــمندان جهان اســام اســت. اقدامات و آثار 
شگفت انگیز در سایه خداشناسی و مطیع امر الهی بودن موجب 
 شد که او از فخرفروشــی نفرت داشته باشــد و همواره در کنار

مردم باشد. 
فاح اضافه کرد: ای کاش مســئوالن، قبل از قبول مســئولیت 

»شیر و شکر و نان و حلوای«  او را مطالعه می کردند.
 ای کاش برخــی مدیران کــه امروز بر مرکب اجرایی هســتند 
گذشــته خود را مرور می کردند و شــعارهایی همچون توجه به 
ارباب رجوع، رعایت بیت المال، مردمداری و انصافی را که مدام 
ســر می دادند به یاد می آوردند و ای کاش علــم و آگاهی خدا 

باوری همواره حاکم بود. 
فاح به بحث پارکینگ های اجاره ای شهرداری نیز اشاره کرد و 
گفت: برخی از این پارکینگ های اجاره ای بیش از مبالغ مصوب 

دریافت می کنند و این موضوع باید پیگیری شود. 
همچنین توجهی به کیفیت برخی کارهای عمرانی نمی شــود و 

مسئوالن باید مراقب این موارد باشند.
 بیماری های آلودگی هــوا رتبه چهارم مرگ و میر را 

دارد
 نایــب رییس شــورای شــهر اصفهــان نیــز در این جلســه

 اظهار کرد: هوا الزمه حیات است. انسان بدون آب و غذا می تواند 
چند روزی زندگی کند اما بــدون هوا  فقط چنــد دقیقه زنده 
خواهد بود و به همین منظور هوای سالم جزو حقوق همه مردم 
است و هر کس حقوق مردم را رعایت نکند، حقوق خدا را رعایت 

نکرده و در این زمینه باید اقدامی جدی صورت گیرد.
احمد شریعتی افزود: در روند کاهش آلودگی هوا مواردی مانند 
استفاده از وســایل نقلیه عمومی، انتقال پاالیشگاه ها به بیرون 
از شعاع 50 کیلومتری شهر و اســتفاده از گاز طبیعی باید مورد 

بررسی و اجرا قرار گیرد.
این عضو شورای اســامی شــهر اصفهان اضافه کرد: ساکنان 
شهرهای بزرگ آلوده از جمله اصفهان با آلرژی، عفونت دستگاه 
تنفســی فوقانی، آمار ابتا به ســرطان، ســقط جنین و مرگ 
و میرهای ناشــی از آلودگی هوا که چهار برابر ایدز اســت و نیز 
بیماری های ناشــی از آلودگی هوا که رتبه چهارم مرگ و میر را 

دارند دست و پنجه نرم می کنند.
شــریعتی ادامه داد: پرداختن به آلودگی هوا در آستانه زمستان 
و به وجود آمدن وارونگی هوا امری بســیار ضروری است. دیدن 
آسمان آبی با ابرهای ســفید آرزوی مردم شده است و بررسی ها 
نشان می دهد که این آالینده ها با عوامل انسانی ظهور می یابند 
که ماشــین ها، خودروها و صنایع از جمله این عوامل هســتند. 
مــواردی مانند نظارت بــر معاینه فنــی، از رده خــارج کردن 
وسایط نقلیه فرسوده، ایجاد حاشــیه نشینی ها، افزایش مصرف 
انرژی و افزایش شهرنشــینی باید با عنوان اصــل مطالبه گری 
 جامعه شــهروندی که بــا حضور آقــای روحانــی کلید خورد

پیگیری شود.

رییس شورای اسالمی شهر:

اصفهان از چرخه پیشرفت های علمی 
کشور عقب نماند

جانشین فرمانده انتظامي استان اصفهان با اشاره به تشدید 
برخورد با خودروهاي آالینــده و داراي نقص فني از ضبط 

پاك 16 هزار خودروي دودزا خبر داد.
سرهنگ حسین حســین زاده اظهار کرد: با توجه به اینکه 
همیشــه در این ایام با موضوع آلودگي و وارونگي هوا روبرو 
هستیم به همین جهت فرماندهي انتظامي استان به شدت 
با خودروهاي آالینده و داراي نقــص فني برخورد می کند.  
وی افزود: در همین راستا ماموران پلیس راهور استان طي 
یک ماه گذشــته نزدیک به 16 هزار خودروي دودزا شامل 
خودروهاي عمومي و شــخصي و دســتگاه های دولتي را 
شناســایي و پس از ضبط پاك، آ نها را به تعمیرگاه معرفي 
کردند.  جانشــین فرمانده انتظامي اســتان اصفهان ادامه 
داد: خودروهایي که پاك آنها ضبط شــده و پاك موقت 
به آنها داده می شود تنها 48 ساعت فرصت دارند تا نسبت 
به رفع نقص و معایب خودروي خود اقــدام کنند و در غیر 
این صورت از تردد آنها در سطح شــهر جلوگیري به عمل 
می آید. حســین زاده با بیان اینکه در طرح نیروي انتظامي 
هیچ اغماضي بــراي برخورد با خودروهــاي دولتي وجود 
ندارد، گفت: یکي از مشــکات اســتان وجود خودروهاي 
داراي نقص فني دســتگاه های دولتي است که باید نسبت 

به رفع معایب خودروهاي خود اقدام کنند.

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی اصفهان با اشاره 
به اینکه به دلیل خواســته های جامعــه معاصر، معماری 
غربی در نمای بیرونی و درونی ساختمان های امروزی نفوذ 
کرده است، اظهار داشت: در دوران کنونی که زندگی  افراد 
از حالت درون گرایی به برون گرایی گرویده، همانند گذشته 

امکان زندگی های دسته جمعی خانوادگی وجود ندارد.
اکبر ربانی فرد افزود: طبیعی اســت که این امر در معماری 
سنتی اصفهان نیز تاثیر داشته و خانه های بزرگ قدیمی 
با حیاط و باغچه به آپارتمان های چند طبقه تبدیل شــده 

است.  
وی تاکید کرد: بر این اســاس با توجه بــه تعدد جمعیت 
فعلی بازگشت به خانه های سنتی قدیمی اصفهان به شکل 
اندرونی و بیرونی امکان پذیر نخواهد بود. ربانی فرد با بیان 
اینکه پارامترهای خانه سازی و مصالح ساختمانی نیز تغییر 
کرده و شرایط ساخت و ساز سنتی حداقل در شرایط فعلی 
امکان پذیر نیســت، ادامه داد: البته این مطلب بدان معنا 
نیست که هیچ بخشــی از معماری ســنتی اصفهان قابل 
دسترسی نیســت چراکه برخاف تصور برخی افراد وجود 
ســازه های بتنی فعلی در ســاختمان مانع از به کارگیری 
مصالح ســنتی مانند آجر، آیینه و کاهگل و اســتفاده از 

هنرهایی مانند کاشی  کاری و معرق کاری نیست.

ضبط پالك 16 هزار 
خودروي دودزا در اصفهان

احیای معماری سنتی اصفهان 
خواسته مردمی می طلبد

سازمان نظام مهندسیکمیته امدادناجا

اختصاص اعتبار برای
زنده گیری سگ های ولگرد

تامین جهیزیه ۲هزار و 500 
نوعروس در نیمه اول سال

معاون خدمات شهری شــهرداری اصفهان اظهار کرد: 
سگ های ولگرد در شــهر خطراتی را از نظر بهداشتی 
برای شــهروندان ایجاد می کردند که در همین راستا  
شــهرداری تصمیم گرفت مکانی را برای نگهداری از 
ســگ ها احداث کند. احمدرضا مصور افزود: در سال 
جاری برای نگهداری از سگ ها تملک زمینی با اعتبار 
 600 میلیــون ریــال در اطراف اصفهــان پیش بینی 
شده است.   وی بیان کرد: در گذشته سگ های ولگرد 
در اثر ســانحه تصادف فوت یا زخمی می شدند از این 
 رو در ســال جاری 860 میلیون ریال برای زنده گیری 

سگ ها اختصاص داده شده است.
 مصور با بیان اینکه در سال گذشته 500 میلیون ریال 
برای ساماندهی ســگ های ولگرد هزینه شده است، 
عنوان کرد: 1742 قاده سگ از سطح شهر جمع آوری 
شده اســت . وی خاطرنشــان کرد: در سال گذشته 5 

میلیارد ریال برای مبارزه با موش ها هزینه شده است.
معاون خدمات شهری شــهرداری اصفهان با اشاره به 
اینکه نقشه کاملی از اصفهان به لحاظ محل قرارگیری 
النه های موذی تهیه شــده است، گفت: 677 مکان در 
این خصوص شناسایی شده و 359 مورد آن پاکسازی 

شده است.

مدیرکل کمیتــه امداد امام خمینی)ره( اســتان اصفهان از 
اختصاص 4میلیارد و 565 میلیون تومــان اعتبار دولتی و 
امدادی برای تامین جهیزیه 2هزار و500 نوعروس در6ماهه 
ابتدایی امســال خبر داد. حمید رضا شــیران، اظهارکرد: با 
توجه به سیاســت های کمیته امداد برای محرومیت زدایی 
روستاها امســال حدود 25 درصد اعتبارات دولتی این نهاد 
به مناطق محروم استان اصفهان برای تامین کمک جهیزیه 
نوعروســان اختصاص یافــت. وی گفــت: ازکل اعتبارات 
اختصاص داده شــده بــه مددجویان کمیته امداد اســتان 
اصفهان تا شهریورماه امسال 2 میلیارد و340میلیون تومان 
ازمحل اعتبارات دولتی و2میلیارد و 225 میلیون تومان هم 
ازمحل اعتبارات امدادی بوده است. شیران با اشاره به اینکه 
برای تامین کمک جهیزیه مددجویــان در کمیته امداد دو 
نوع اعتبار دولتی و امدادی درنظرگرفته شــده است، ادامه 
داد: اعتبارات بخش امدادی بــرای کمک به تامین جهیزیه 
نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد، هدیه ازدواج پسران، 
ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار، ازمحل زکات، صدقات و 
... تامین می شود.  وی با ارائه آماری ازجهیزیه اختصاص داده 
شــده به مددجویان این کمیته، گفت: کل اعتبار اختصاص 
یافته برای تامین کمک جهیزیه نوعروسان درسال گذشته 

بالغ بر 7 میلیارد و800 میلیون تومان بوده است.

خدمات شهری 

مدیــر واحد ایمــن ســازی ســازمان آتش نشــانی 
شــهرداری اصفهان به شــهروندان توصیه کرد نصب 
 وسایل گرمایشــی را که برای فصل زمستان خریداری

 کرده اند، بــه نمایندگی فروش بســپارند تــا از وقوع 
حوادث احتمالی جلوگیری شود.

نورالدین میرممتاز اظهارکرد: شهروندان باید از صحت 
وســایل گرمایشــی و متعلقات آن مثل نوع دودکش، 
محل نصب، قطر دودکش و کارآیی مطلوب دودکش ها 
به منظور خروج گازهای ســمی و خطرناك به خارج از 
محیط اطمینان کامل داشــته باشــند. وی افزود: این 
اطمینان یعنی جلوگیری از حوادث احتمالی ، بنابراین 
به هیچ عنــوان از بخاری های بــدون دودکش که این 
روزها در بازار فراوان دیده می شــود، نباید در اتاق های 

خواب و محیط های کوچک و بسته استفاده شود.
مدیر واحد ایمن سازی سازمان آتش نشانی شهرداری 
اصفهان با اشــاره به اینکه شــهروندان باید از گاز سوز 
کردن بخاری ها و آبگرمکن های نفتی و دیگر وســایل 
گرمازا خودداری کنند، خاطرنشــان کــرد: برای قطر 
دودکش وســایل گازســوز باید از دهانه و ســایزلوله 
10 اســتفاده شــود زیرا لوله ها بــا قطــر 8 و 6 اجازه 
خروج دودها بــه فضای آزاد را نمی دهنــد، البته برای 
آبگرمکن های دیواری باید ســایز لوله ها 15باشد. وی 
تصریح کرد: علیرغم اینکه انتهای کلیه دودکش ها باید 
حداقل 80 سانتی متر از سطح پشــت بام باالتر باشد، 
اما متاسفانه مشاهده شده در ســاختمان های قدیمی 
چند طبقه، بســیاری از لوله ها در مجــاورت جان پناه 
پشت بام ها قرار دارند که این موضوع باعث می شود به 
هیچ عنوان محیطی برای خروج دود از آبگرمکن وجود 
نداشته باشــد.  میرممتاز گفت: باید برای دودکش ها از 
لوله های استاندارد استفاده کرده و محل اتصال قطعات 
دودکش ها کاما دود بند باشد. وی هشدار داد: استفاده 
از لوله دودکش به صورت افقی از داخل پنجره، درب ها 

و سقف های کاذب غیر مجاز است.

مدیر واحد ایمن سازی سازمان آتش نشانی:

نصب وسایل گرمایشی را به 
نمایندگی های فروش بسپارید

خبر

سید سعید رجالی افزود: در ســال 1874 میادی یعنی 142 
سال پیش اتحادیه جهانی پســت با حضور 22 کشور اروپایی 
و آمریکایی شــکل گرفت و جالب اینجاســت که سال پس از 
تشــکیل این اتحادیه، ایران به عنوان بیســت و نهمین کشور 

عضو اتحادیه جهانی پست شد.
مدیر کل پست استان اصفهان گفت: جمهوری اسامی ایران 
یکی از کشــورهای اثرگذار در اتحادیه جهانی پســت است و 
اخیرا نیز در کنگره ای که در ترکیه برگزار شــد، کشــور ایران 
بعد از 12 ســال به عنوان عضو شــورای راهبری این اتحادیه 
پذیرفته شد که سیاست های 4 سال آینده پستی دنیا را ترسیم 
می کند.  وی خاطرنشــان کرد: اتحادیه جهانی پســت 192 
عضو از کشــورهای مختلف دنیا را در خود جــای داده و یکی 
از آژانس های تحت نظر ســازمان ملل متحد است که 68 سال 

پیش همزمان با ایجاد این سازمان شکل گرفت.
رجالی با بیان اینکه کشــور ایران خاستگاه پســت از 2 هزار و 
500 سال پیش در دنیا بوده اســت، اذعان داشت: »پست« از 
زمان صدارت امیرکبیر به صورت یــک وزارت دولتی در ایران 

مطرح شد و خدمات خود را به مردم ارائه داد.
پست به عنوان یک شرکت دولتی در اختیار دولت 

باقی ماند
وی تاکید کرد: از ســال 1368 پســت به عنوان یک شرکت 
دولتی مطرح شــد ولی ظرف 10 سال گذشــته بحثی مطرح 
شــد که پســت به بخش خصوصی واگذار شــود، نهایتا طی 
3 سال گذشــته هیئت مدیره جدید پســت توانست مجلس 

شورای اسامی و دولت را مجاب به باقی ماندن پست در بخش 
دولتی کند همان گونه که پست در 185 کشور دنیا به صورت 
دولتی اداره می شــود. مدیر کل پست اســتان اصفهان بیان 
داشت: خدمات پایه ای پســتی باید در تمام نقاط روستایی و 
دورافتاده ارائه شود که بر همین اساس در تاریخ 23 مردادماه 
95 اساسنامه شرکت ملی پست تفســیر شد و پست به عنوان 
یک شــرکت دولتی با انجام امور ملــی و حاکمیتی در اختیار 
دولت باقی ماند، در بســیاری از دولت ها حتی پلیس را هم به 
بخش خصوصی واگذار کرده اند ولی پست را به عنوان یک کار 

حاکمیتی در اختیار خود قرار داده اند.
 استان اصفهان مرکز مبادله پستی 7 استان کشور 

است
وی ضمن ارائه گزارشــی از اداره کل پســت اســتان اصفهان 
عنوان کرد: پست استان اصفهان جایگاه خوبی در کشور دارد 
چراکه مرکز مبادله 7 استان کشــور و دارای هزار و 50 مرکز 

پستی دولتی و خصوصی است.
رجالی اظهارداشت: اداره کل پست استان اصفهان دارای 700 
نفر پرسنل اســت و 2 هزار و 100 نفر به صورت غیررسمی در 
حال همکاری با این اداره هستند و 223 خط پستی در استان 

وجود دارد که ارتباط میان واحدهای پستی را برقرار می کند.
 روزانه 40 هزار مرســوله پستی در استان اصفهان 

جابه جا می شود
وی با اشاره به آماری از 6 ماه گذشته در اداره کل پست استان 
اصفهان تصریح کرد: 7 میلیون و 39 هزار مرســوله به استان 

وارد شده و 8 میلیون و 639 هزار مرسوله از استان خارج شده 
است و روزانه حدود 40 هزار مرسوله توسط ماموران پستی که 
40 درصد از پرسنل ما را تشکیل می دهند در حال جابه جایی 
است. مدیرکل پست استان اصفهان یادآور شد: شرکت پست 
جمهوری اســامی با ســازمان های مختلفی قرارداد منعقد 
می کند به طوری که تا پایان سال 92 چیزی حدود 520 هزار 
ســند مالکیت را در اســتان اصفهان میان مردم توزیع کرده  
است؛ در گذشته برای دریافت یک سند مالکیت باید 10 نوبت 
به اداره ثبت مراجعه می شــد که در حال حاضــر بیش از 10 

میلیون سفر شهری کاهش پیدا کرده است.
 ارسال 460 هزار کارت هوشــمند ملی در استان 

اصفهان
وی اضافه کرد: اداره کل پست اســتان اصفهان ظرف دو سال 
گذشته 460 هزار کارت هوشمند ملی را توزیع کرده و بیش از 

300 قرارداد با سازمان های مختلف دیگر بسته است.
رجالی به وظایــف جدید محوله طــی اساســنامه جدید به 
شرکت پست جمهوری اسامی اشاره کرد و گفت: ساماندهی 
حمــل و نقل بــار درون شــهری و برون شــهری و همچنین 
تجارت الکترونیک، خرید و فروش اینترنتــی از این پس باید 

زیرمجموعه شبکه پستی صورت گیرد.
 4 میلیون و 300 هزار رکورد اطالعات پســتی در 

استان اصفهان
وی با اشاره به طرح GNAF )پایگاه نشانی ملی ژئوکو( تصریح 
کرد: این طرح یک طرح ملی و اســتراتژیک جهت ساماندهی 
بانک های اطاعاتی کد پســتی 10 رقمی اســت تا با تعریف 
سامانه ای یک پارچه بتوان نشانی های دقیقی برای مردم ایجاد 

کرد.  
مدیرکل پست اســتان اصفهان متذکر شــد: رکورد اطاعات 
پستی در اســتان اصفهان حدود 4 میلیون و 300 هزار است 
که از این میان حدود 3 میلیــون و 692 هزار رکورد اطاعاتی 

شهری و 612 هزار اطاعات روستایی موجود است.
 بیش از یک میلیون پالك ســاختمان در استان 

اصفهان ثبت شده است
مدیرکل پســت اســتان اصفهان با بیان اینکه به هنگام سازی 
اطاعات پستی از سال 86 متوقف شده بود، یادآور شد: بحث 
به هنگام سازی اطاعات پستی اســتان اصفهان از سال 1393 
آغاز شــد و با کمک بخــش خصوصی کلیه اطاعــات اماکن 
شــهری به میزان 100 درصد به انجام رسیده و در حال حاضر 
پیگیر عملیات روســتایی هســتیم.  وی افزود: یک میلیون و 
431 هزار ساختمان در اســتان اصفهان وجود دارد که اتصال 
کد پستی به نقشــه های آنها انجام شده اســت، همچنین 30 

میلیارد ریال اعتبار برای به هنگام سازی اطاعات بوده است.

اداره کل پست 
استان اصفهان 

ظرف دو سال 
گذشته 460 هزار 

کارت هوشمند ملی 
را توزیع کرده است

مدیرکل پست استان اصفهان اظهارکرد: اتحادیه جهانی پست، نهم اکتبر را به عنوان روز جهانی پست اعالم 
کرده است.

مدیرکل پست استان خبر داد:

460 هزار کارت هوشمند ملی توزیع شده است

مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوســرانی شــهرداری اصفهان اظهار کرد: 
اتوبوس ها و خطوط تندرو نقش موثری در جابه جایی مســافران دارند و 
اگر شهروندان اســتفاده از وســایل نقلیه را در اولویت قرار دهند به طور 

حتم از هوای پاك تر و سالم تری برخوردار خواهند بود.
وی با اشاره به اینکه روزانه 1200 دســتگاه 800 هزار مسافر را در شهر 
جابه جا می کنند، عنوان کرد: همچنین 120 هزار مسافر با سامانه تندرو 

مسافرت های درون شهری خود را طی می کنند.
احمدی با اشاره به اینکه اتوبوسرانی 18 درصد از سهم سفرهای روزانه را 
به خود اختصاص داده اســت، اظهارکرد: امیدواریم با راه اندازی 10 خط 
بی.آر.تی تا 2 سال آینده سهم 18 درصدی سفرهای روزانه اتوبوسرانی به 

25 درصد افزایش پیدا کند.

مدیرمنطقه 3 شــهرداری اصفهان گفــت: عملیات مرمت بناهــای دولتخانه 
صفوی با کاربری مــوزه هنرهای معاصر و حمــام صفوی شــاهزاده با کاربری 
 موزه فرش اصفهان در دست اجراست.  حســین کارگر با اشاره به اینکه عمارت 
 جبه خانه یکــی از بناهــای تاریخــی دوران صفویه اســت کــه در مجاورت

 چهل ســتون بنا شــده، اظهار کرد: عمارت جبه خانه در زمان قاجار تبدیل به 
مخروبه شده بود که توسط مسعود میرزا ظل السلطان حاکم وقت اصفهان مرمت 
شد .  وی با بیان اینکه استحکام بخشی و تزئینات داخلی بناهای دولتخانه صفوی 
در سال های گذشته اجرا شده است، ادامه داد: اکنون مرمت این بنا با اعتبار 350 
میلیون تومان در دست انجام است.  کارگر با اشاره به اینکه حمام صفوی شاهزاده 
به دســتور دختر شاه سلطان حسین ســاخته شــده بود، ادامه داد: با همکاری 

سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان بازبینی این بنا در حال اجراست.

موزه های فرش و هنرهای معاصر مرمت می شوندسهم 18 درصدی اتوبوس در سفرهای شهری اصفهان
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

عدد   8 بــرای  الزم  مــواد 
بیسکویت: ســیب زمینی شیرین 2 
عــدد متوســط،آرد2 و یــک چهارم 
 فنجــان، شــکر قهــوه ای 1 ق غ،

بکینگ پــودر1 ق غ،جوش شــیرین 
نصف ق چ،نمــک 1 ق چ،کره ســرد 
مکعبی خرد شده6  ق غ،دوغ کره سه 

چهارم فنجان
 طرز تهیه : فر را بــا دمای 180 
درجه سانتی گراد روشن  کنید تا گرم 
شود . ســیب زمینی های شیرین را با 
چنگال سوراخ کرده، در سینی چیده  

و به مدت 45 دقیقه در فر بگذارید تا بپزند و نرم شــوند ســپس آنها را کناری بگذارید 
خنک که شدند پوستشان را گرفته و با چنگال پوره کنید .

دمای فر را روی 200 درجه بگذارید و کف سینی فر را با کاغذ روغنی بپوشانید .
آرد ، شکر قهوه ای ، بکینگ پودر ، جوش شــیرین و نمک را مخلوط کنید . کره را اضافه 
کرده به خورد مواد دهید . پوره ســیب زمینــی و دوغ کره را اضافــه و مخلوط کنید تا 
خمیری شکل شود. خمیر را گرد کرده و روی ســطحی آرد پاشی شده به ضخامت 2 و 
نیم ســانت باز کنید و با یک کاتر گرد 7 سانتی قالب بزنید و در ســینی فر بچینید و به 

مدت 15تا 18 دقیقه در فر بگذارید تا بپزند و طالیی شوند،آنگاه بالفاصله سرو کنید .

حکایت ده وزیر یــا بختیارنامه از منظومه هایی اســت که قصه ای کهن 
 دارد. »هرمان اته« منشــأ داســتان آن را قصه هفت وزیر ســندبادنامه

 نوشته است، اما برخی ریشه این داستان را متعلق به دوران ساسانی می 
 دانند. بختیارنامه منظوم از شــاعری با تخلص طوطی اســت. با توجه به 
بهره گیــری از برخــی واژگان و اصطالحــات کرمانی در ســرایش این 
منظومه به نظر می رسد شاعر کرمانی است که اثر خود را در سال 1210 
ه.ق سروده است. شــاعر با توجه به مطالبی که در اشعارش ذکر می کند 
نشان می دهد که مذهب شــیعه داشته است، هرچند که نسخه به دست 
آمده از این اثر در خاندانی از زرتشــتیان کرمان نگهداری می شــده و به 

سفارش کدخدا مرزبان کالنتر زرتشتیان یزد بوده است.
این منظومه در 5418 بیت در بحر متقارب اســت؛ مشــخصه عمده این 
منظومه این است که روایتی زرتشتی اســت از بختیارنامه، اصطالحات 

و لغات فراوانی از مصطلحات کیش زرتشــتی همچــون عقد و ازدواج به 
وسیله موبدان و دستوران، مراسم گاهنبار و سفره خیرات و طلب آمرزش 

از امشاسفندان در این منظومه ذکر شده است.
درمتن منظوم گاهی به جای بختیارنامه، قصه ده وزیر ذکر شده است. در 
روایت طوطی کرمانی از بختیارنامه ، شــاه کرمان اردشیر ساسانی است 
که قلعه ای در ارتفاعات کرمان بنا می کند. بســیاری از شــخصیت های 
 ایــن داســتان بهدیــن )زرتشــتی( هســتند و ازدواج بر ایــن آیین 

انجام می شود. اشخاص داستان ها اسامی ایرانی دارند.
در بین داستان های ده گانه، داســتانی که در بقیه کتاب ها وجود ندارد 
حکایت وزیر نهم است به اسم بوســرخ و دختر شاه پریان که یادآور رسم 
مشترک اسالمی، زرتشتی در مورد پهن کردن سفره دختر شاه پریان در 

80 تا 100 سال پیش بین زنان کرمانی است.

کرســی: کرســی را دیگر کمتــر جایی  ندا شاه نوری
می شــود دید. خیلی وقت اســت که جای 
خود را به بخاری نفتی، آالدین، بخاری برقی و سر انجام بخاری 

گازی داده است. 
 کرسی از یک لحاف سنگین و بزرگ تشــکیل می شد که آن را 
روی یک چارپایه چوبی می انداختند و در زیر آن چیزی روشن 

می کردند که گرما ایجاد کند.
 می گویند سال ها قبل فضوالت گاو را در تابستان خشک کرده 
و در زمستان در تنور و کرسی می انداختند که خوب حتما دود 
 و دم ناجوری هم داشــته اســت، بعد نوبت به منقل های زغالی 

می  رسد که خطر گازگرفتگی داشتند. 
اگر آن دوران برنامه بچه ها مواظب باشــیدی در کار بود حتما از 
خطرات بردن ســر زیر لحاف، لگد کردن خلق ا... در نیمه های 

شب و دراز کردن بیش از حد پا زیر کرسی حرف می زد.
 نسل آخر، کرسی های برقی بودند که زیر آنها به جای منقل یک 
بخاری برقی کوچک می گذاشتند که چون پر مصرف بود حتما 
دل بابا برقی را می رنجاند، اما بیشــتر از زیر کرسی روی آن بود 

که اهمیت داشت. 
یک ســینی بزرگ و سنگین مســی یا همان به اصطالح مجمع 
که هم ســفره بود، هم آجیل خوری و هم بشقاب میوه و  از روی 
کرسی مهم تر دور کرســی بود. آدم هایی که حاال هر کدام یک 

اتاق و یک شوفاژ دارند و دیگر آن طور جمع نمی شوند.  

رژیم غذایی یویو، با بدنمان چه می کند؟)3(بیسکویت سیب زمینی شیرین

زاینده رود در آموزش های روانشناســی 
 بر ایــن نکته بســیار تاکید

می شــود که افــراد باید قــدرت »نــه گفتن« 
داشته باشند.

 به بیان دیگر شــخص نباید در رودربایستی قرار 
بگیرد و هر چیزی را سریع بپذیرد. 

مثال و مصداقش هم فراوان اســت، چه بســیار 
افراد بزهــکاری کــه معترفند اگر همــان بار اول 
به شــخص مقابــل گفته بودنــد »نــه« اکنون 
حــال و روز بهتری داشــتند. اما این ســکه روی 
دیگــری هــم دارد و آن شــخص مقابل اســت 
 کــه درجایــگاه شــنونده و مخاطب ایــن »نه«

قرار دارد.
 همیشــه نه گفتن به پیشــنهادهای غیرقانونی 
و خــارج از عرف نیســت، بلکه موضــوع انتخاب 
شخصی افراد و احترام به این انتخاب است؛ یعنی 
نمی شــود گفت چون پیشــنهاد من پیشنهاد 
خوبی اســت و در چارچوب قانون و مقررات است 

طرف مقابل حتما باید بپذیرد! 
در اینجا مهــارت دیگری الزم اســت: قــدرت نه 

شنیدن. 
کســی که به فرزندش می گوید حتما فالن رشته 
تحصیلی را انتخاب کنــد، باید در مقابل نه گفتن 

او  انعطاف داشته باشد. 
شــاید در بعضــی مــوارد نــه شــنیدن قدرت 
 و منطــق بیشــتری نیــاز دارد چــون شــخص 
 پیشــنهاد دهنده معموال خودش را محق و کامال 

آگاه می داند.
 پذیرفتن پیشــنهاد یک احتمال پنجــاه پنجاه 
است.خوب اســت که به بچه ها عالوه بر قدرت نه 

گفتن، قدرت نه شنیدن هم یاد بدهیم.

لبخندک

نوستالژیکاتور 

خانه

قدرت نه شنیدن

خیلی وسوسه انگیز است؛ مناســبتی در پیش دارید که می خواهید به بهترین شکل در آن جلوه 
کنید، پس چرا یک رژیم سخت نگیرید و کلی ورزش نکنید؟

در این وضعیت چنین اتفاقی برایتان رخ می دهد:
کاهش وزن: وقتی احساس گرسنگی دارید و مواد مغذی کافی به بدنتان نمی رسد تا بتواند 
به خوبی عمل کند، پلیس بدن که در واقع همان استرس است، فعال می شود. وقتی استرس باال 
می رود مقدار کورتیزول ) هورمون اســترس ( نیز افزایش پیدا می کند. باال رفتن سطح هورمون 

استرس، ذخیره چربی بدن را افزایش داده و از کاهش وزن جلوگیری می کند.
قلب: اگر بیشتر وزنی که اضافه می کنید چربی باشــد، ممکن است قلبتان در این بین ضرر 
کند. شاید به همین خاطر است که کاهش و افزایش وزن های رژیم یویو نشان داده می تواند روی 
مقدار کلسترول و تری گلیسیرید تاثیر بگذارد و منجر به افزایش خطر بیماری های قلبی شود. این 
 نوع رژیــم گرفتن حتــی می تواند بــرای مقدار آب بــدن و تعــادل الکترولیت ها نیز مشــکل 

ایجاد کند.
فیزیک: محدود کردن شدید کالری می تواند باعث به  هم ریختگی در هورمون هایی شود که 
تیروئیدتان آزاد می کند. این روند حتی میزان تولید کورتیزول را نیــز افزایش می دهد که تاثیر 
منفی روی خلق و خو دارد و باعث فشــار آوردن به اشتها می شود. متاســفانه بسیاری از ما اولین 

کاری که پس از استرس، خستگی یا ناراحتی می کنیم غذا خوردن است.
چگونه به این چرخه مضر پایان دهیم؟

 اگر درگیر مشــکل کاهش وزن یویو شــکل هســتید، باید ابتدا درک کنید کاری که قبال انجام 
می دادید بی فایده بوده است. ســعی کنید تنها به ترازو فکر نکنید و فاکتورهای سالمت را نیز در 
نظر بگیرید؛ مواردی مانند اینکه چقدر راحت تر می توانید حرکت کنید و بهتر می توانید بخوابید. 

یادداشت های 
گلبول آبی

بختیارنامه  منظوم 
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امام علی)علیه السالم(: 
هر كه نفس خود را حسابرسى كند، به عيب ها و گناهان خويش 

آگاه شود و گناهان را جبران و عيب ها را برطرف سازد.
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