
در مراسم تودیع و معارفه مدیر دفتر فنی، مدیریت 
دفتر مدیریت مصــرف و مدیریت دفتــر بودجه و 
بررســی های اقتصادی مدیرعامل شــرکت آبفای 
اســتان اصفهان گفت: رویکرد جدید شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان در طی دوسال آینده تالش 
بیشتر، خالقیت و نوآوری است، این درحالی است 
که در ســال 89 آبفای اصفهان در ارزیابی شرکت 
مهندســی آبفای کشــور در رتبه 34 قرارداشت با 
تالش شبانه روزی، تخصص و تعهد نیروهای کارآمد 
آبفای اصفهان در سال گذشته در ارزیابی عملکرد 
شرکت های آبفای شهری در کشــور توانست رتبه 
اول را به خــود اختصاص دهد و انتظــار می رود با 
تالش مســتمر کارکنان متعهد و متخصص آبفا در 
انجام وظایف محوله پیشتازی شرکت آبفای استان 
اصفهــان در پیشــبرد اهداف عالیــه صنعت آب و 

فاضالب کشور مستدام و پایدار باقی بماند.
مهندس هاشــم امینی با بیان اینکه راهبرد اصلی 
شرکت آبفای استان اصفهان کار و تالش در جهت 
پویایی و بالندگی صنعت است اظهار داشت: پویایی 
و بالندگی شرکت مســتلزم به کارگیری و شناخت 
نیروهای خالق با ارائه ایده های جدید است و تالش 
می شــود با تفکر و تعهد خدمت رســانی به مردم 

همچنان ارتقا یابد.
وی خدمت رسانی مطلوب به مشــترکان را بسیار 
حائز اهمیت خواند و بیان داشت: هم اکنون شرکت 
 آبفای اســتان اصفهان تمام توان خود را به منظور 
 خدمات رســانی پایــدار بــه مشــترکان اعمال

 نموده است زیرا محدودیت شدید منابع آبی، تامین 
پایدار آب شرب مردم را با چالش جدی روبرو کرده 
اما با این وجود در صدد هســتیم با استفاده از تمام 
توان سخت و نرم افزاری، آب مورد نیاز مردم در تمام 

روزهای سال تامین شود.
وی به کارگیری دانش و تکنولوژی نوین را در صنعت 
بسیار ضروری برشمرد و تصریح کرد: درعصر حاضر 

با اســتفاده از دانش و تکنولوژی نوین ارائه خدمات 
مطلوب سریع تر، گســترده تر و آســان تر صورت 
می گیرد بر این اســاس شــرکت آبفای اصفهان با 
بهره گیــری از تکنولوژی ســعی در ارائه خدمات 
پایدار به مشــترکان دارد که می توان در این زمینه 
به هوشمندسازی شــبکه آبرسانی، توسعه سیستم 
تله متری و تله کنترل، توسعه سامانه نجما و سامانه 
GIS اشاره کرد. مهندس هاشم امینی تامین پایدار 
آب شرب مشترکان را ماهیت وجودی شرکت آبفا 
دانست و اعالم نمود: درست است که در سال های 
اخیر با وقوع پیاپی پدیده خشکســالی، تامین آب 
مورد نیاز بهره برداران از منابــع آبی با مخاطراتی 
روبرو شده اســت اما با این وجود ماهیت وجودی 
شــرکت های آب و فاضالب تامین آب شرب مورد 
نیاز مردم است بنابراین فعاالن در این صنعت باید با 
استفاده از تکنولوژی نوین و نیز ارائه ایده های جدید 
راهبردی، تامین آب شرب مردم را در شرایط بحرانی 
مهیا سازند که این مهم با داشــتن تعهد سازمانی 

میسر می شود.
 وی تخصص کارکنان شرکت آبفای استان اصفهان 
را در زمینه های مختلف قابل توجه برشمرد و گفت: 
خوشبختانه کارکنان شرکت آبفای استان اصفهان 
از لحاظ علمی و تخصصی در رده قابل توجهی قرار 
دارند و انتظــار می رود تمام کارکنان شــرکت در 
رده های مختلف ســازمانی خود را در ارائه خدمات 
رسانی به مردم مسئول بدانند و تمام تالش خود را 

برای انجام هرچه بهتر آن انجام دهند.

مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان:

ماهیت وجودی شرکت آبفا، تامین آب شرب سالم برای مردم است
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W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R
شــهردار اصفهان در سومین نمایشــگاه اختصاصی 
صنایع منتخب و برتر غذایی، آشامیدنی و بهداشتی 
استان اصفهان که در محل نمایشــگاه های اصفهان 
برگزار شد، اظهار کرد: برای داشــتن شهر سالم باید 
شهروند ســالم داشــت و این امر یکی از اولویت های 

مهم شــهرداری اصفهان اســت. مهدی جمالی نژاد 
با اشــاره به اینکه شــهرها با تحوالت ســریع مانند 
آلودگی زیســت محیطی و هوا، تخریب فضای سبز 
و... روبرو هستند، افزود: مشکالت قرن بیست و یکم 

را نمی توان ...

جمالی نژاد:

عنوان صنعتی ترین استان
برای اصفهان افتخار نیست

15

مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان:

هر ساعت ۱۰ نوزاد متولد می شود

نماینده انجمن صنفی کشاورزان استان
هشدار داد:

نگذارید کار
به جاهای باریک بکشد

15

3

2

وابسته نظامی سابق ایران در عربستان :

عربستان در جنگ با ایران چند 
ساعت دوام می آورد

3

رتبه سوم اصفهان در پرداخت 
تسهیالت به واحدهای کوچک کشور

15

اصالح جامعه باید از اصالح 
مسئوالن شروع شود

14

هفته دهم لیگ برتر فوتبال؛

پیش تعطیالِت سوم

7

آیا  انکار مسئوالن دردی از 
بیکاری چهارمحال و بختیاری

دوا می کند؟

بازیگر فیلم سینمایی »ناخدا خورشــید« گفت: آگاهی از وضعیت 
فرد فرد هنرمندان، از اصول اولیه ای است که وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی باید به آن توجه کند. داریوش ارجمند، درباره ویژگی های 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی افزود: در دنیای امروز که ...

داریوش ارجمند:

وزیر فرهنگ باید از وضعیت 
هنرمندان مطلع باشد

6

9

کنگره ملی سرداران و ۲۳۰۰ شهید خمینی شهر؛ 

روایتی از سربلندی یک شهر

مه
هنا
یژ
و
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پیشنهاد سردبیر: 
حقوق بشر آمریکایی برای نجات تروریست هاست

عکس روزیادداشت

بین الملل

عربســتان کمــک هــای ماهانــه را  به تشــکیالت 
خودگردان فلسطین قطع کرد.عربســتان بدون ارائه 
هیچ توضیحی در طول شــش ماه گذشته از پرداخت 
کمک هــای مالی ماهانــه به تشــکیالت خودگردان 
فلسطین ســرباز زده است. پایگاه اســراییلی »واال«، 
گزارش داد عربســتان ماهانــه 20 میلیــون دالر به 
تشــکیالت خودگردان فلســطین کمک می کرده که 
طی شش ماه گذشته بدون اعالم قبلی یا ارائه هرگونه 
توضیحی آن را قطع کرده است. به نوشته واال بعدازاین 
که تشکیالت خودگردان فلســطین هم تالش کرده 
جویای دلیل این اقدام شــود با بی توجهی عربســتان 
مواجه شده است. مسئوالن فلسطینی معتقدند ممکن 
است این اقدام در راستای کاهش هزینه های عربستان 
بعد از فشار و بحران اقتصادی اخیر این کشور باشد یا 
به نوعی نشان دهنده اعتراض عربستان به سیاست های 
اخیر رییس تشــکیالت خودگردان فلسطین ازجمله 
خبرهایی مبنی بر آشــتی با حماس باشــد. عربستان 
 پیش تر نیز از تعهدات خود برای ارســال ســوخت و 

مواد نفتی به مصر سرباز زده بود.

به گزارش فــارس، »میخائیل بوگدانــوف« معاون 
وزیر خارجه روســیه اعالم کرد کشورش آماده است 
تا درخواســت های عراق و لیبی را برای شــرکت در 
عملیات ضد تروریســتی دریافت و بررســی کند.به 
نوشته خبرگزاری »اســپوتنیک« بوگدانوف تاکید 
کرد اگر عراق و لیبی طی درخواســت های رسمی از 
روسیه تقاضا کنند تا در عملیات های ضد تروریستی 
در خــاک این کشــورها شــرکت کنــد، حتما این 
درخواست ها را به دقت بررسی خواهد کرد.لیبی بعد 
از سرنگونی »معمر قذافی« دیکتاتوری که 40 سال 
بر این کشور حکمرانی کرد، هدف حمالت گروه های 
تروریستی از جمله »القاعده« و »داعش« قرار گرفته 
که مانع تشــکیل دولت وحدت ملی شــده اند.ارتش 
عراق نیز بــا دریافت کمک هایی از نیروهای بســیج 
مردمی، نیروهای ُکــرد پیشــمرگه و گاهی ائتالف 
بین المللی توانست تروریست های داعش را از بیشتر 
مناطق خود بیرون کند و چندی اســت که عملیات 
آزادســازی »موصل« )مرکز این گروه تروریستی در 

عراق( نیز آغاز شده است.

قطع کمک سعودی به 
محمود عباس

روسیه آماده حضور در  عراق 
و لیبی، علیه تروریست ها

پس از گذشــت ده ماه از قطع روابط دیپلماتیک جمهوری 
اســالمی ایران و عربســتان ســعودی و در پی اقدامات، 
صحبت ها و مواضع خصمانه و کودکانه مسئوالن حکومت 
آل ســعود علیه ایران در مجامــع مختلــف، در برخی از 
رســانه ها گمانــه زنی های متعــددی در خصــوص بروز 
جنگ احتمالی میان ایران و عربســتان مالحظه می شود. 
علی رغم همه توانمنــدی های نظامی نیروهای مســلح 
جمهوری اســالمی ایران که به اذعان دوســت و دشمن، 
ما را در برتریــن جایگاه نظامی در غرب آســیا قلمداد می 
کنند، دکترین جمهوری اســالمی ایران در امور نظامی، بر 
پایه اصل بازدارندگی تعریف شــده؛ همانگونه که تا کنون 
تمامی فرماندهان ارشد نیروهای مســلح ایران گفته اند، 
ایران هیچ گاه آغازکننده جنگی نبــوده و از این به بعد نیز 

نخواهد بود.
اما عربستان سعودی که از فروردین 94، با حمله ددمنشانه 
و جنایتکارانه به یمن، خون بســیاری از مسلمانان مظلوم 
و بی گناه یمنی را بــر زمین ریخت، به وضــوح ثابت کرد 
که نه تنها توان نظامی قابل توجهی نــدارد، بلکه در پیش 
بینی وقایع  و رخدادهای نظامی پیش رو نیز ارزیابی بسیار 
ضعیف و پیش پا افتاده ای دارد؛ ایســتادگی مردم یمن با 
دست های خالی در برابر ارتش تا بن دندان مسلح سعودی 
ثابت کرد که برای مقابله نظامی با عربستان، صرفا پشتوانه 
قوی تجهیزاتی و تســلیحاتی نیاز نیســت بلکه مقاومت 
مردمی هم می تواند ســعودی ها را از پای دربیاورد. صرف 

هزینه های هنگفت بــرای خرید تجهیزات و تســلیحات 
نظامی از آمریــکا و آوردن مستشــاران نظامی خارجی به 
کشــور برای آموزش نیروهای ارتش، پشتیبانی مالی همه 
جانبــه و البته بی نتیجــه از گروهک های تروریســتی در 
سوریه و عراق و همچنین آغاز جنگ فرسایشی و بی نتیجه 
در یمن که به اذعان تمامی صاحبنظــران تنها حاصل آن 
فرورفتن بیشتر عربستان در باتالق منطقه بود، همه و همه 
گواه آن است که سیستم تصمیم سازی و اجرایی عربستان 
سعودی، آن قدر شــتابزده و غیرعقالبی عمل می کند که 
احتمال هرگونه حماقت از آنها در خصوص ایران هم دور از 

ذهن به نظر نمی رسد. 
دو ماه پیش بود که عــادل الجبیر وزیر خارجه ســعودی 
در ادامه رونــد اتهام زنی هــای خود به ایــران در تالش 
 برای سرپوش گذاشتن بر سیاســت های مداخله جویانه و 
جنگ طلبانه خود در کشــورهای منطقه از جمله سوریه 
و یمن مدعی شــد: » اگر ایران می خواهد روابط بهتری با 
عربستان سعودی داشته باشــد باید به این موضوع که یک 
کشور انقالبی باشــد و تالش کند انقالب خود را صادر کند 
پایان دهد.«  این گونــه اظهارنظرهای مقامات سیاســی 
عربستان در کنار سفر مقامات نظامی حکومت آل سعود به 
سرزمین های اشغالی، برای برخی این گمانه را ایجاد کرده 
که ممکن است در آینده، عربستان سعودی علیه جمهوری 

اسالمی ایران دست به اقدام نظامی بزند.
اما با توجه به شرایط فعلی، به راســتی عربستان سعودی 

و ارتش آن، می توانــد در برابر جمهوری اســالمی ایران، 
آغازکننده جنگ باشــد؟ اگــر ارتش آل ســعود در یمن 
مشــغول جنگ با مردم مظلــوم یمن نبــود و به اصطالح 
دستش بازتر بود، آنگاه می توانست در برابر ایران به صورت 

نظامی قد علم کند و به موفقیت برسد؟
عباســعلی منصوری آرانی وابسته نظامی ســابق ایران در 
عربستان با استناد به دالیل و شــواهد تاریخی که در سال 
1381 همزمان با بحران در منطقــه خلیج فارس و حضور 
آمریکا، ناتو و سایر کشورها در منطقه و نقش عربستان در 
این بحران با سمت وابسته نظامی برای 3 سال به عربستان 
اعزام شده بود در تشریح این صحبت های خود، به خبرنگار 
گروه سیاســی خبرگزاری میزان گفت: »هر کشــوری که 
قصد حمله به کشوری دیگری را داشته باشد علی القاعده 
باید برای این منظور یک برآورد نظامی انجام دهد، برآورد 
نظامی و عملیاتی«. برآورد نظامی مجموعه ای از نیروهای 
نظامی، تاکتیک ها، تجهیزات و سوق الجیشی بودن کشور 
هدف را شامل می شود و در این میان، عربستانی ها قطعا از 
توان نظامی ایران برآوردهای الزم را دارند و امکان ندارد که 
آنها به تنهایی بخواهند به جنگ بــا ایران ورود کنند چون 

یقینا کمتر از 24 ساعت دوام می آورند.«
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس 
نهم در ادامه با اشــاره به کتاب معــروف »رزمنده صحرا«  
نوشته خالد بن سلطان می گوید: در این کتاب آمده است 
زمانی که ارتش بعث عــراق به کویت حمله کــرد و بعد از 
آن وارد عربستان شــد، نیروهای نظامی عربستان به جای 
مقابله، پا به فرار گذاشــتند؛ ارتش بعث عراق که با حمایت 
تمام قد شــوروی، آمریکا و انگلیس و پول همین عربستان 
نتوانست حتی یک ســانتی متر از خاک کشور ما را اشغال 
کند، در آن زمان به راحتی و در عرض چند ســاعت شهر 

مرزی عربستان را اشغال کرد.«
وی ادامه می دهد:»عربســتانی ها بیــش از آنکه به توان 
 رزمی خودشان اتکا داشــته باشــند، به آمریکا و ناتو دل

 بسته اند؛ حکومت آل سعود همان گونه که تا کنون نشان 
داده، همواره تمایــل دارد در ائتالف هایی حضور پیدا کند 

که آمریکا یا ناتو نیز در آن حضور داشته باشند.«
وابسته نظامی ســابق ایران در عربســتان در پایان با بیان 
اینکه » امروز نقاط بسیار اســتراتژیک عربستان سعودی 
 در تیررس نیروهای مســلح ایران قــرار دارد« می افزاید:

» بر اســاس یــک روش عقالنــی، منطقی و بر اســاس 
برآوردهای نظامی، حمله به خــاک و فضای ایران هرگز به 
مخیله نظامیان سعودی خطور نخواهد کرد؛ البته نیروهای 
نظامی همواره باید موضوعات کوچــک را هم به مثابه یک 

تهدید نگاه کنند.«

عربستانی ها قطعا 
از توان نظامی ایران 

برآوردهای الزم را 
دارند و امکان ندارد 

که آنها به تنهایی 
بخواهند به جنگ 
با ایران ورود کنند 
چون یقینا کمتر از 

 24 ساعت دوام 
می آورند

خبرگزاری میزان- وابسته نظامی سابق ایران در عربستان با ذکر دالیلی عنوان کرد: » امکان ندارد که عربستانی ها به تنهایی 
بخواهند به جنگ با ایران ورود کنند چون یقینا کمتر از 24 ساعت دوام می آورند.«

کافه سیاست

یادداشت

سفر رییس جمهور فنالند به ایران
صبح دیروز رییس جمهور فنالند توســط حســن روحانی مورد 

استقبال رسمی قرار گرفت.

دولتپارلماندیدگاهواکنش

به گزارش دانشــجو، الیــاس حضرتی دربــاره رای 
اعتماد به وزرای پیشــنهادی رییس جمهوری برای 
تصدی مسئولیت ســه وزارتخانه اظهار داشت: قرار 
شد دوشــنبه آینده فراکســیون امید آنها را دعوت 
و برنامه هــای آنهــا را اســتماع کند و به ســواالت 

نمایندگان پاسخ دهد.
نماینده اصالح طلب مجلس گفت:  نظر شخصی من 
درباره فخرالدین احمدی دانش آشتیانی برای تصدی 
پست وزارت آموزش و پرورش و ســیدرضا صالحی 
امیری برای تصدی پســت وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی بسیار مثبت است اما درباره آقای سلطانی فر 

در حال فکر کردن هستم.
نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به این سوال 
که گفته می شــود رییس جمهوری نباید افرادی را 
که قبال رای اعتماد کســب نکــرده انــد، دوباره به 
مجلس معرفی می کــرد، گفت: این ســخنان زیاد 
مهم نیســت اما متاســفانه رییس جمهوری از دایره 
 کوچکی از اطراف خود، افراد را برای تصدی پست ها 

معرفی می کند.

به گزارش آنا، محمود صادقی نماینده تهران در جریان 
بررسی مواد اعاده شده الیحه دائمی شدن برخی احکام 
برنامه های توسعه کشــور در تذکری، گفت: ایرادی که 
شــورای نگهبان در الیحه مذکور آورده اســت خالف 
قانون اساسی است؛ در کلیه مواردی که ما نظر شورای 
نگهبان را تمکین می کنیم در واقع داریم از حق قانونی 
مجلس عدول می کنیم و این خالف قانون اساسی است.

او ادامه داد: متاســفانه در حال حاضــر این گونه موارد 
باعث شده در روزهای اخیر شاهد اظهارات غیرمنطبق 
با موازین حقوقی از سوی برخی اعضای شورای نگهبان 
در خصوص استمرار نظارت شــورای نگهبان در طول 
چهار سال نمایندگی باشیم. حقیقتا این به خاطر عدول 
مجلــس از مواضع حقوقــی خود اســت.الریجانی نیز 
در پاســخ به این تذکر صادقی، گفــت: آنجایی که فکر 
می کنید عدول است ایســتادگی کنید و عدول نکنید؛ 
بعضی از تذکرات شورای نگهبان نیز ویرایشی است که 
اگر شــورای نگهبان هم تذکر نمی داد ما خودمان آنها 
را اصالح می کردیم به عالوه شــما می توانیــد بر اکثر 

تذکرات اصرار کنید.

نماینده اصالح طلب مجلس: 

انتخاب افراد روحانی از حلقه 
بسته »اطرافیانش« است

علی الریجانی:

دربرابرعدول مجلس از 
حقوقش، ایستادگی کنید

سردار دهقان:

حقوق بشر آمریکایی برای 
نجات تروریست هاست

سخنگوی دولت: 

تیمی که تــورم را به ۸ درصد 
رسانده، باید از هم بپاشد؟

به گزارش فارس به نقــل از اداره کل تبلیغات دفاعی 
وزارت دفاع، ســردار حســین دهقان وزیــر دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح در جلسه کمیته راهبردی 
دیپلماسی دفاعی این وزارتخانه طی سخنانی با اشاره 
به تحوالت اخیر عراق و سوریه در مبارزه با تروریسم 
اظهار داشــت: ایجاد و گســترش دامنه تروریسم و 
افراطی گرایی صرفا برای صیانت از رژیم صهیونیستی 
و حفظ بی ثباتی و عدم بازگشــت آرامش به منطقه و 
استمرار حضور سلطه طلبانه آنان طراحی شده است.

وی افزود: آمریکا و متحدان منطقه ای و فرامنطقه ای 
آن از یک طرف شــعار انسان دوستانه سر می دهند و 
از طرف دیگر با چراغ سبز نشــان دادن به گروه های 
تروریســتی مرتبط با خود مثل جبهه فتح الشــام یا 
همان جبهه النصــره مانع از خروج مــردم از مناطق 
نظامی می شوند تا آنان مردم را به عنوان سپر انسانی 
قرار داده و عملیات ضد تروریســتی ارتش سوریه را 
مختل و با این اقــدام بقای تروریســت ها را تضمین 

کنند.

به نقــل از خبرگــزاری صــدا و ســیما، محمدباقر 
نوبخت،سه شــنبه شــب در برنامه گفت وگوی ویژه 
خبری شبکه دو سیما در پاســخ به برخی انتقادها در 
زمینه چرایی تغییر نکــردن وزیر اقتصــاد گفت: آیا 
تیم اقتصادی که نرخ تورم بــاالی 40 درصد را به زیر 
8 درصد رســاند و رشــد اقتصادی منفی هفت درصد 
را به 4/4 درصــد افزایش داد باید از هم بپاشــد؟وی 
گفت: دســتاوردهای اقتصادی این تیم در شــرایط 
تحریم و کاهــش قیمت نفت بود.نوبخت با اشــاره به 
کاهش شدید قیمت نفت در ســال گذشته و تاثیر آن 
بر کشورهای صادر کننده  آن افزود: در اثر این کاهش 
قیمت، دولت نتوانســت اعتبارات عمرانی را در نیمه 
دوم سال گذشته پرداخت کند و برای پرداخت حقوق 
کارکنان نیز اقــدام به پیش فروش نفــت کردیم و به 
همین خاطر در شش ماهه اول امسال خزانه با مشکل 
جدی مواجه شد لذا ممکن است بخشی از بودجه 95 
تحقق نیابد اما در شــرایط کنونی وضعیت درآمدهای 

نفتی کشور روز به روز بهتر می شود.

آیا داعش عامل وحدت در
 جهان اسالم خواهد شد؟

سرلشکر جعفری:

با سایر نیروهای مسلح تفاوت داریم

دنیای اســالم سال هاســت که درگیر خون و 
خونریزی و جنگ اســت و انرژی مسلمانان به 
جای  دشــمنان خارجی صرف  جنگ های داخلی  می شود. اصلی ترین 
عامل جنگ های داخلی اختالفات اســت و دشــمن نیز از این فرصت 
استفاده می کند و آن را تشدید می کند تا به هر قیمتی منافع مادی خود 
را تامین کند، لذا در چند سال اخیر با شیطنت های بیشتر دشمن و حل 
نشدن اختالفات مسلمین، پدیده ای همچون داعش فرصت بروز و ظهور 
زیادی پیدا کرده به طوری که بخش قابل توجهی از جهان اسالم بخوبی 
با پیامدهای افراطی گری آشنا شده اند. آنچه گفته شد مصداق مشخص 
این ضرب المثل اســت که » آنچه عیان است چه حاجت به بیان است« 
در حقیقت مشکل اختالفات و افراط گرایی و کشت و کشتار سال هاست 
آنچنان در جهان اســالم عیان شــده که پایان دادن بــه آن برای تمام 
مسلمانان تبدیل به یک آرزو شده است و  در همین راستا؛ موج بیداری 
اســالمی در میان امت های اســالمی به راه افتاد، هر چند که در برخی 
کشورها به نتیجه دلخواه نرسید اما هنوز امیدها از دست نرفته است، زیرا 
تجربه هایی که مسلمانان جهان  ازموج بیداری اسالمی کسب کرده اند 
در آینده می تواند کمک کننده باشد، و به نظر می رسد علما و متفکرین 
جهان اســالم ســعی در ایجاد محافلی برای انتقال تجربه و تبادل نظر 
پیرامون این موضوع دارند و در این راستا  نهمین اجالس بیداری اسالمی 
در بغداد برگزار شد . در بیانیه پایانی این اجالس، بیشترین تاکید بر عزم 
مسلمانان برای ادامه موج بیداری اسالمی و همکاری برای بهبود کیفیت 
آن  بوده است و این موضوع می تواند روزنه های نور برای خروج از تاریکی 
اختالف و  آشوب باشــد هر چند که راه سختی پیش روست زیرا دشمن 
اصلی مسلمانان در منطقه، یعنی رژیم صهیونیستی، به هیچ وجه دوست 
ندارد که این آشــوب ها به پایان برســد. از وقتی که جریان تکفیری در 
منطقه گسترده شده است، به نظر می رسد اسراییل امن ترین روزهای 
عمر خویش را سپری می کند. اسراییل تا قبل از شکست های پی در پی 
در جنگ های چند روزه با حزب ا... و حماس، اســتراتژی دفاعی خود را 

تغییر داد یا بهتر است بگوییم آن را بر عکس کرد.
استراتژی دفاعی رژیم صهیونیستی تا چند سال پیش از این شکست ها، 
همچون اکثر کشورهای جهان این بود که: »برای اینکه داخل مرزها امن 
باشد اول باید خارج از مرزها را امن کرد«، لذا چندین سال در پی این بود 
که تمام تهدیداتی را که خارج از مرزهای نداشته و ثبت نشده ا ش وجود 
دارد از بین ببرد، به همین سبب آنها بارها با جنگ نظامی در پی از بردن 
 حزب ا... و حماس بودند. اما پس از شکست های متوالی که بخصوص از 
حزب ا... داشتند متوجه شــدند که رویارویی با ایران و سوریه به مراتب 
سخت تر از این خواهد بود، بدین منظور اسراییلی ها در استراتژی خود 
بازنگری کرده  و آن را این گونه تعریف کردند که: » اسراییل باید خارج از 
مرزها را ناامن کند تا داخل مرزهایش امن باشد...« آنها برای نیل به این 
هدف )که می توان گفت در مقطع فعلی در رسیدن به آن موفق بودند(، 
داعش و عوامل تکفیری را مستمسک قرار دادند و منطقه را ناامن کردند، 
لذا حزب ا...، سوریه و ایران توانشان در جبهه های مختلف تقسیم شد و 
این گونه فشار کمتری نسبت به گذشته به اسراییل وارد شد، هر چند که 
این موضوع و روزهای خوب برای اسراییل به زودی تمام خواهد شد چرا 
که مطمئنا جبهه مقاومت با ریشه عمیقی که در فرهنگ و تاریخ منطقه 
دارد و با وجود فرماندهان و ســربازان شــجاع می تواند به راحتی از پس 
غاصبانی که هیچ ریشه ای در تاریخ   منطقه ندارند، بربیایند. از این رو در 
آینده ای نزدیک با آزادسازی موصل اوضاع منطقه تغییر زیادی خواهد 

کرد و مطمئنا این تغییر دیگر به نفع اسراییل نخواهد بود.
می گویند: » عدو شــود ســبب خیر گر خدا خواهد« ، اسراییلی ها هم 
به طور ناخواسته سبب خیری خواهند شد برای اسالم، هر چند که این 
خیر بسیار تلخ است و جهان اسالم هزینه های سنگینی برای آن پرداخته 
اســت ولی آنچه از افکار عمومی و موج بیداری مســلمانان و اجالس  و 
نشست های جهان اســالم همچون اجالس بیداری اســالمی در بغداد 
می توان برداشــت کرد، اینکه آینده ای بهتر در پیش خواهد بود، چرا که 

دنیای اسالم از خشونت خسته شده است. 

فرمانده کل ســپاه گفت: امروز وظیفه خطیری بر عهده نیروی دریایی 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی گذاشته شده است. خداوند مدافع انقالب 
بوده و تاکنون تمام توطئه ها خنثی شــده اســت. فرمانده کل سپاه با 
اشاره به روند و چگونگی تشکیل مجموعه ســپاه گفت: نیروی دریایی 
ســپاه در زمان جنگ و در صحنه نبرد با آمریکا متولد شــد.  سرلشکر 
محمدعلی جعفری با بیان اینکه نیروی دریایی سپاه به دلیل حساسیت 
 باالی منطقه خلیج فارس تهدیدهای دشــمن را مد نظر داشــته است، 

یادآور شد: این امر موجب شده تا این نیرو همواره عملیاتی باشد.
فرمانده کل ســپاه ادامه داد: تفاوت ســپاه با ســایر نیروهای مسلح و 
نیروهای نظامــی در ماموریت حفظ انقالب اســالمی برابر با اصل 150 
قانون اساسی اســت که این ماموریت نه تنها در نبرد مسلحانه بلکه در 

تمامی عرصه های ضدانقالب تعریف شده است.
او با اشاره به اینکه در مجموعه های تربیتی و آموزشی باید در گام نخست 
به وظیفه خطیر جنگ نرم توجه شود، گفت: تفاوت سپاه با دیگر نیرو ها 

ماموریت حفظ انقالب اسالمی است.
جعفری مقابله با تمام تهدید ها علیه انقالب اسالمی را وظیفه و تکلیف 

سپاه دانست و یادآور شد: این امر مسئولیت ما را مضاعف می کند.

خبر

به گزارش جام نیـــوز، خبرگزاری رویترز به نقل از مقام ها در کنگره 
آمریکا گزارش می دهد که رهبران حــزب جمهوری خواه در مجلس 
نمایندگان قصد دارند طرح تمدید 10 ســاله قانون تحریم های ایران 
را اواســط نوامبر به رای بگذارند.قانون تحریم های ایــران در روز 31 
دسامبر منقضی می شود.دســتیاران نمایندگان در کنگره به رویترز 
گفتند که تالش برای تمدید قانون به صورت فعلی احتماال به راحتی 
در مجلس نمایندگان تصویب خواهد شــد. اما سرنوشت آن در سنا به 
این روشنی نیست.بنابه این گزارش، بعضی سناتورهای جمهوری خواه 
تالش دارند قانون محدودکننده تری علیه ایران وضع کنند به طوری 
که ایرانی ها و کسب و کارهای بیشــتری را به خاطر ارتباط با آزمایش 
موشک های بالســتیک و »حمایت از تروریســم« تحریم کند.بعضی 
سناتورها همچنین خواهان وضع قانونی هستند که حق رییس جمهور 

در اعطای معافیت از تحریم ها را  به دالیل امنیتی باطل می کند.

به گزارش سایت خبری »پایش«، حســن روحانی، هفته گذشته، هفت ماه 
مانده به انتخابات، ســه وزیر کابینه اش را تغییر داد؛ تغییراتی که بسیاری از 
صاحبنظران، آن را دیرهنگام و ناکافــی توصیف کرده اند.احتمال تغییر وزیر 
صنعت، معدن و تجــارت در ماه های گذشــته همواره مطرح بــوده و هفته 
گذشته نیز برخی از رســانه ها از افزایش احتمال آن خبر داده بودند. اکنون 
مشخص شده، رییس جمهور هفته قبل در صدد برکناری 5 وزیر کابینه بوده 
و از محمدرضا نعمت زاده نیز خواسته بود اســتعفا دهد اما وی از پذیرش این 
پیشنهاد سرباز زده و اعالم کرده از ســمت خود استعفا نمی دهد و اگر دولت 
بنای بر تغییر وی دارد باید هزینه برکناری او را نیز بپردازد.یک منبع نزدیک 
به دولت به »پایش« گفته است: پس از بررسی وضعیت نعمت زاده در جلسه 
حزب کارگزاران و توصیه یکی از مقامات بــه دولت برای عدم تغییر در وزارت 
صنعت در آخرین ماه های فعالیت دولت یازدهم، رییس جمهور از تغییر وزیر 

صنعت چشم پوشی کرده است.

تمدید تحریم های ایران در 
مجلس نمایندگان آمریکا

مخالفت نعمت زاده با 
درخواست برای استعفایش

وابسته نظامی سابق ایران در عربستان :

عربستاندرجنگباایرانچندساعتدواممیآورد

سید رسول 
رضایی
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يادداشت ويژه

پیشنهاد سردبیر:
فروش همه ايرالين ها  »چارتر ی« شد

روز سه شــنبه بود که »حسین 
انجمن  ريیس  محمدرضايــی«، 
حمايت از کشــاورزان اصفهان، در رد ادعای برخی 
از مسئوالن اصفهان مبنی بر تخصیص ۸۵ درصدی 
آب برای بخش کشــاورزی، گفت که اين ادعاها، 

گزافه گويی برای انحراف افکار عمومی است.
محمدرضایــی گفت: در ایــن چند ســاله آب تخصیصی 
به کشــاورزی حقابه دار، ســهم آبه دار و مشترکین از آب 
کل زاینــده رود، به طور میانگین حدود ۳۰ درصد اســت 
و بیش از ۵۰ درصد آب برای شــرب مــردم اصفهان، یزد، 
کاشــان و همچنین در بخش صنعت اســتفاده شــده و 
بالغ بر ۲۰ درصد آب در اســتان چهار محــال و بختیاری 

برداشت می شود.
رییس انجمن حمایت از کشاورزان، در پاسخ به این سوال 
که چرا هنوز مسئوالن در تقسیم بندی آب اعالم می کنند 
۸۵ درصد به بخش کشــاورزی، بالغ بر ۷ تــا ۸ درصد به 
صنعــت و مابقی به شــرب اختصاص یافته اســت، گفت: 
این آمار در حال حاضر حقیقت ندارد و بر اساس مصوبات 
شورای هماهنگی زاینده رود، هر سال بالغ بر ۲۰۰ میلیون 
متر مکعــب آب به صنایع اختصاص داده شــده که خیلی 

بیش از مقدار اعالم شده است.
طبق گفتــه های رضایــی، نزدیک بــه ۴۰۰ میلیون متر 
مکعب آب زاینــده رود به همــراه چاه هــای فلمن برای 
شــرب اصفهان و نزدیک به ۷۰ میلیون متر مکعب آب در 
سال به اســتان یزد برای شــرب و صنعت انتقال می یابد. 
۴۹میلیون مترمکعب آب به کاشــان و شهرهای در مسیر 
و ۲۳۷میلیــون متر مکعب نیــز به اســتان چهارمحال و 
بختیاری اختصاص داده شده است که در این استان خیلی 

بیش از این مقدار برداشت می شود.
ســهم کشــاورزان حقابه دار و ســهم آبه دار و مشترکین 
استان اصفهان از آب کل زاینده رود ۸۵ درصد است؛ ولی 
از این مقدار، آب بسیار ناچیزی به آنها داده می شود که به 
همین خاطر کشــاورزان از نظر مادی و معیشتی با مشکل 

روبه رو هستند.
این ســخنان رضایی در حالی عنوان شد که یک روز قبل، 
رســانه ها از تجمع کشــاورزان ورزنه در ورودی شهر در 
اعتراض به کم آبی خبر دادند. در متــن خبر چنین آمده 
بود: »کشــاورزان ورزنه با ۹ دســتگاه تراکتور در ورودی 
شهر و در اعتراض به نبود آب برای کشــت پاییزه، تجمع 
کردنــد. معترضان که تعدادشــان به ۵۰ نفر می رســید، 
اختصــاص حقابه برای کشــت پاییزه و رفــع بیکاری در 
منطقه را خواستار شــده و می گویند اگر به درخواستشان 
توجه نشود، تا 1۰روز دیگر خط آبرسانی به یزد را تخریب 
می کنند.« همان روز »علی اظهری« نماینده کشــاورزان 
ورزنه با اشــاره به این تجمع گفت که کشاورزان تا 1۵روز 
دیگــر در این محل مــی مانند تا به خواســته هــای آنها 

توجه شود. 

اظهــری تاکید کــرد »بــه خاطر اینکــه 1۳ آبــان، روز 
دانش آموز اســت و ما نمی خواهیم کســی از این تجمع 
کشاورزان سوء اســتفاده کرده و اهداف سوء خود را پیش 
ببرد، ۵ روز هم خودمان صبر می کنیم؛ اما اگر در این مدت 
اقدامی از سوی مسئوالن در راستای احقاق حق کشاورزان 
صورت نگرفت، به طور قطع هر تصمیم و اقدامی از ســوی 

کشاورزان انجام گرفت، پای خودشان است.«
اظهری با بیــان اینکه به دنبال پیگیــری حقوق خود، مرا 
تهدید کردند که یــا تراکتورها را جمع مــی کنید یا یک 
پرونده سیاســی برایتان باز می کنیم، گفت: کشــاورزان 
حتی تــا فدا کــردن جــان خود پــای احقاق حقشــان 

ایستادگی می کنند.

روز گذشــته هم نوبت به رییس انجمن صنفی کشاورزان 
اصفهان رســید که آب پاکی را روی دســت مســئوالنی 
بریزد کــه گویا گوش هایشــان بــرای شــنیدن صدای 
اعتراض کشــاورزان شرق اســتان، سنگین شــده است. 
»اسفندیار امینی« گفت: هر بار کشــاورزان برای دریافت 
حقابه خــود تجمــع می کردند، بــرای آرام کــردن آنها 
 مصوباتی در دست داشــتیم؛ اما امروز دیگر مصوبه ای در 

دست نداریم.
امینی که با خبرگزاری »مهــر« گفت و گو می کرد، گفت: 
»ســال ۹۰ شــاهد بودیم که در مناطقی از برآن شمالی و 

بــرآن جنوبــی و متعاقب آن رودشــتین شــامل ورزنه، 
کشــاورزان برای اعتراض بــه برداشــت های غیرمجاز، با 
تراکتورهایشان در این منطقه تجمع کردند و پس از اینکه 
بیش از ۳۰ روز کسی به حرف آنها گوش نکرد، آنها تصمیم 
گرفتند با تراکتورها وارد شــهر اصفهان شوند. متعاقب آن 
در ســال ۹1 نیز  وقتی خواســته احقاق حق آنها برآورده 
نشــد، از ورزنه کشــاورزان اقدام به تجمــع کردند که به 
مناطق بخش مرکزی شهرستان غرب اصفهان هم کشیده 
شد. در همین راستا در همان سال در  شهرستان نجف آباد 
و فالورجان هم با تجمع تراکتورها و احداث چادرها مواجه 
بودیم. در آن ایام نزدیک به ۳۷ روز قطعنامه و بنر زدند اما 
هیچ کس به حــرف آنها گوش نکرد. ایــن اتفاقات اول در 
ســمت رحیم آباد و زیار و فردای آن روز در منطقه ورزنه 
رخ داد و متاســفانه منجر به مجروح شدن مردم بی گناه و 

رسیدن خسارت به تاسیسات لوله یزد شد.«
و حاال شــاید این ســخنان امینی، هشــداری باشد برای 
جلوگیری از اتفاقات تلخ همان ســال. کشــاورزان این بار 
هم تهدید کرده اند که چنانچه به خواسته های آنان توجه 

نشود، خط آبرسانی به یزد را تخریب می کنند.«
امینی با اشــاره به اینکه امســال هم دوباره به دلیل اینکه 
مصوبات شورای عالی آب اجرا نشد و شرکت آب منطقه ای 
هم به یک باره نامه ای، ارســال و مصوبه ۲ آذرماه سال ۹۴ 
شورای هماهنگی زاینده رود مبنی بر اختصاص آب برای 

پاییز امســال را نفی کرد که باعث ناراحتی کشاورزان شد، 
ادامه داد: برخالف جلسات متعددی که برگزار شد اما هیچ 
اقدامی صورت نگرفت تا اینکه بیانیه ای از سوی کشاورزان 
در ایــام عاشــورا در هیئت هــای مختلف و دســته جات 
عزاداری ها قرائت شد و از نمایندگان مجلس خواستند که 

اجازه دهید خودمان ورود پیدا کنیم.
اعالم خبر امضــای تفاهم نامــه بین اســتاندار اصفهان و 
چهارمحال و بختیاری در حوضه زاینده رود، خبر خوشی 
بود. اســتاندار اصفهان پس از امضای این تفاهم نامه گفت 
که »بر اســاس توافق صــورت گرفته بین دو اســتاندار، 
مسئولیت کنترل برداشــت های آب حوضه زاینده رود به 

خود کشاورزان واگذار می شود.« 
با این حال حتی مواعید جدید هم نتوانســت آبی بر آتش 
برافروخته کشــاورزان شــرق استان باشــد. امینی، علت 
اصلی اتفاقات رخ داده اخیر و تجمع کشاورزان را عملکرد 
مسئوالن وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی و استانداری 
چهار محال و بختیاری  و شرکت های آب منطقه اصفهان 
و چهار محال و بختیاری می داند و می گوید: »هیچ یک از 
مصوباتی که در حوزه آب و احیای زاینده رود بوده، به اجرا 
در نیامد و اگر در تجمعات گذشــته کشــاورزان مصوباتی 
برای آرام کردن آنها در دســت داشتیم، امروز دیگر نداریم 
و اگر هم باشد، کشاورزان دیگر قبول نمی کنند و اعتمادی 
ندارند و می گویند مصوبه ای که خود مســئوالن هم آن را 

قبول ندارند چگونه ما آن را قبول کنیم.«
این بار امینی یک هشــدار جدی هم می دهد: »به همین 
خاطر مشابه سال های گذشته کشاورزان ورزنه، تراکتورها 
را در ورودی شــهر قرار دادند و من امیدوارم مســئوالن 
قضایی، اجرایی، سیاسی، نظامی و انتظامی نگذارند کار به 
جاهایی مثل سال های گذشته برسد؛ چراکه شرایط امروز 

کشاورزان بسیار متفاوت با سال ۹1 است. 
ما نگــران هســتیم؛ چراکه اگــر اتفاقی افتاد بــه راحتی 
نمی توان مثل سال های گذشــته آن را جبران کرد؛ ضمن 
اینکه تجربه گذشــته اثبات کرده هر زمان در یک منطقه 

حرکتی آغاز شد، سایر مناطق هم به آن پیوسته اند.«
رییس انجمن صنفی کشاورزان استان اصفهان، همچنین 
در ارتباط با این ســوال که خواسته کشــاورزان چیست، 
گفت: خواســته اصلی آنها این اســت کــه رودخانه را به 
کشاورزان تحویل بدهید؛ زیرا دولت در این سال ها حداقل 
ســه و نیم برابر آبی را کــه وارد زاینده رود شــد، فروخته 
است؛ یعنی ۳۸۴ میلیون متر مکعب در سال های ترسالی 
آب از طریق تونل هــای دوم کوهرنگ، چشــمه لنگان و 
خدنگستان تولید کرده و این در حالی است که دولت یک 
هزار و ۲۹1 میلیون متر مکعب )یعنــی ۹۰۷ میلیون متر 
مکعب بیش از آن مقدار که داشته( فروخته است. هدف از 
تجمع کشاورزان این است که خود آنها دست به کار شده 
و حاال یا با توافق دستگاه های مســئول یا بدون این توافق 

دنبال رودخانه حرکت کنند.

نماينده انجمن صنفی کشاورزان استان هشدار داد:

نگذارید کار به جاهای باریک بکشد

اســتاندار اصفهان گفت: از ابتدای اجرای طرح بسته حمایتی دولت 
از واحدهای کوچک و متوســط، اســتان اصفهــان از لحاظ میزان 
ثبت نام، رتبه اول و از لحاظ پرداخت تســهیالت، رتبه سوم کشور 
را به خود اختصاص داده است. رســول زرگرپور در بیست و دومین 
جلسه کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید استان افزود: اجرای این 
طرح باوجود همه محدودیت ها، کار موفقی بود و عملکرد قابل قبول 
استان را نشان داد. وی افزود: با توجه به توصیه رهبر معظم انقالب، 
نزدیک به چهار ماه اســت که دولت طرح بسته حمایت از واحدهای 
کوچک و متوسط بحران زده را در دســتور کار خود قرار داده است. 
وی یادآور شد: کســانی که با دولت مشــکل دارند، از همان ابتدا با 
دیدگاه منفی و برای نشان دادن بی نتیجه بودن طرح، اثرات مثبت 
بســته حمایتی را رد و تصور کردند که از همان ابتدای اجرای طرح، 
پیشرفت کار باید صددرصد باشــد. زرگرپور تصریح کرد: در استان 
اصفهان ۹ هزار واحد صنعتی وجود دارد که تا پایان شــهریور، چهار 
هزار و 6۵۲ واحد در قالب این طرح ثبت نام کرده اند. رسول زرگرپور 
ادامه داد: از این تعداد، حدود دو هزار واحد مربوط به بخش صنعت و 
معدن است و به عبارتی ۲۵ درصد از واحدهای صنعتی استان در این 
طرح ثبت نام کردند. زرگرپور با بیان اینکه به۹11واحد توسط خود 
بانک ها تسهیالت ارائه شده اســت، گفت: ۸۰ درصد این اعتبارات، 

استمهال بدهی و حدود ۲۰ درصد تسهیالت جدید است.

رتبه سوم اصفهان در پرداخت 
تسهیالت به واحدهای کوچک کشور

سخنگوی شرکت مخابرات گفت: در صورتی که وزارت ارتباطات تشخیص 
دهد، بخشی از مبلغی که در قبض های این دوره تلفن ثابت اعمال شده به 
مردم بازگردانده خواهد شد. طی ماه های گذشــته و به دنبال درخواست 
شرکت مخابرات مبنی بر لزوم افزایش تعرفه تلفن ثابت، از سوی کمیسیون 
تنظیم مقررات ارتباطات اینگونه مصوب شد که در قبض های تلفن در نقاط 
روستایی معادل ۲۰۰دقیقه و در نقاط شــهری معادل ۳۳۰دقیقه مکالمه 
در نظر گرفته شــود؛ اما ظاهرا در این مصوبه قرار بر آن بوده که این رقم ها 
برای خط هایی اعمال شوند که فاقد کارکرد بوده اند. با این حال در قبوض 
جدید تلفن ثابت، چنین رقمی برای تمام مشــترکان در نظر گرفته شده 
اســت؛ موضوعی که در نهایت تذکر وزیر ارتباطات را به دنبال داشــته و 
محمود واعظی درباره آن اینگونه اعالم کرد که از رگوالتور خواســته است 

این موضوع را پیگیری کند تا در حق مشترکان و مردم اجحاف نشود.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، ضمن انتقاد از قیمت های فعلی آب و 
اقتصاد ناکارآمد این بازار گفت: وضعیت نامطلوب اقتصادی در حوزه آب 
موجب شده بسیاری از پروژه های نوسازی و بازسازی و همچنین جذب 

سرمایه گذار با مشکل روبه رو شود.
رحیم میدانی در خصوص آخرین وضعیــت تغییر و تحوالت قیمت آب 
اظهار کرد: در حال حاضر برنامه ای برای افزایش قیمت آب وجود ندارد 
و در برنامه ششــم نیز همانند برنامه پنجم پیشــنهاد شده که قیمت ها 
به هزینه تمام شــده نزدیک تر شــود. وی با بیان اینکه با انجام این کار 
می توان خدمات بهتری را در حوزه آب ارائه داد، تصریح کرد: بی شــک 
انجام پروژه در حوزه آب نیازمند ســرمایه گذاری سنگینی است؛ به طور 

مثال یک پروژه آبی حدود هزار میلیارد تومان نیاز به هزینه دارد.

احتمال بازگشت 
مابه التفاوت

قبض های تلفن

برنامه ای برای
افزايش قیمت آب

نداريم

در روزهای گذشــته برخی از انجمن های شــرکت  های 
هواپیمایی و همچنین ســازمان هواپیمایی کشــوری 
اعالم کردند: امسال برای پروازهای اربعین نرخ مصوب 
در نظر گرفته شــد. بنا به گفته دبیر انجمن شرکت های 
هواپیمایی،  با وجود آنکه نرخ پروازهای خارجی مشمول 
قیمت گذاری تکلیفی نیست، مصوب شد که در راستای 
جلوگیری از سوء اســتفاده، شــرکت های هواپیمایی 
از تاریخ ۲۳ آبــان تا ۵ آذر ۹۵ نرخ بلیت ها را در مســیر 
بغداد و نجف به صورت مشــخص به فروش برسانند که 
 در این راستا توافق شد در مسیر تهران- نجف - تهران و

تهران - بغداد - تهران و سایر شــهرها به نجف و بغداد، 
قیمت بلیت یــک میلیون و صد هزار تومــان در رفت و 
برگشت باشد؛ اما برخی آژانس های فروش بلیت هواپیما 
اعالم کردند که فروش بلیــت پروازهای اربعین را انجام 
می دهند و نرخ آنها در یک ســر پرواز ۹۰۰ هزار تومان 
است. برخی آژانس های هواپیمایی نیز که فروش بلیت 
پروازهای اربعین را فقط در قالب چارتر انجام می دهند 
بــه خبرنگار فــارس گفتند کــه از همه شــرکت های 
هواپیمایی حتی ایران ایر، فروش بلیت چارتری را برای 
این ایــام موجود دارند کــه نرخ تعیین شــده آنها بین 

۷۰۰تا۷۵۰ هزار تومان است.

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه گفت: روسیه 
صدور روادیدش را برای بخش توریســم تسهیل کرده؛ 
اما همچنان برای بازرگانان و تجــار ایرانی رفت و آمد به 
روسیه به سهولت امکان پذیر نیست. اسدا... عسگراوالدی 
گفت: صادرکننده ای کــه قصد برنامه ریــزی دائمی و 
بلندمدت برای فعالیت خود دارد، بایــد رفت و آمدن به 
مقاصد صادراتی اش آسان شود. وی افزود: در حال حاضر 
کشــورهای اروپایی به تجار راحت روادید می دهند؛ اما 
کشــوری مثل روســیه برای تجار و بازرگانان به آسانی 
روادید صادر نمی کند. با اینکه وضعیت در بخش توریسم 
و رفت و آمد گردشگران به این کشور در حال انجام است، 
رفت و آمد بازرگانان ما به روسیه راحت نیست. به گفته 
عسگراوالدی، مشــکل صدور روادید از سوی کشورهای 
حاشیه خلیج فارس هم وجود دارد و این کشورها روادید 
بلند مدت صــادر نمی کنند؛ حتی اعتبــار روادیدی که 
امارات برای ایرانیان صادر می کند، از ۳۰ تا 6۰ روز برای 
یک بار ورود است. عسگر اوالدی همچنین درباره کاهش 
نرخ سود تســهیالت صادرات به 11 درصد، اظهار کرد: 
این تصمیم جدید صندوق توســعه ملی، در صورتی که 
وثیقه سنگین مطالبه نشود، می تواند به بهبود و افزایش 

صادرات کمک کند.

نرخ شکنی در فروش بلیت پروازهای اربعین؛

فروش همه ايرالين ها  
»چارتر ی« شد

عسگراوالدی:

رفت وآمد تجار به روسیه 
آسان نشده است

اتاق بازرگانیتجارتایرالین
معاون ايمیدرو خبر داد:

 جذب سرمايه خارجی
در سال آينده

ريیس سازمان توسعه تجارت ايران خبر داد:

احتمال حذف يا کاهش 
مالیات بر ارزش افزوده طال

فراهم نبودن بســترهای قانونی برای جذب سرمایه 
خارجی همیشه مورد انتقاد بوده اســت؛ اما به گفته 
معاون ایمیدرو، در پی اصالح قانون اصل ۴۴ که سقف 
و محدودیت ســرمایه گذاری برای ایمیدرو برداشته 
شده، تا سال آینده شاهد جذب سرمایه های خارجی 

خواهیم بود.
امیر خرمی شــاد، با بیان اینکه باال بــردن توقع مردم 
از فضای پسابرجام درســت نبود، گفت: ذهنیت هایی 
ایجاد شد که بعد از برجام، بالفاصله همه شرکت ها و 
پول ها سرازیر می شــود؛ در حالی که باید اول شرایط 
و مقدمات، فراهم و سپس اطمینان برای سرمایه گذار 
خارجــی حاصــل شــود؛ چراکــه ســرمایه گذاری 
یک شــرکت خارجی در کشــور دیگر کار ســختی 
 اســت و ســرمایه گذاران به همین راحتی وارد یک

بازار نمی شوند.
وی با اشــاره به اینکه به ثمر نشســتن اثرات برجام و 
اصالح قوانین با جذب سرمایه خارجی نزدیک است، 
افزود: به نظر می رســد با توجه به بســترهای ایجاد 
شــده و مذاکراتی که صورت گرفته اســت، از ســال 
1۳۹6 ورود سرمایه گذاران را به صورت واقعی تجربه 

خواهیم کرد.

رییس سازمان توســعه تجارت ایران، از انجام رایزنی 
به منظور کاهش یا حذف مالیات بر ارزش افزوده طال 

خبر داد.
مجتبی خســروتاج، قائــم مقــام بازرگانــی وزیر 
صنعت، معدن و تجارت، با اشــاره به اینکه در تالش 
برای کاهش مالیات بر ارزش افــزوده طال یا به طور 
کلی حــذف آن هســتیم، اظهار کــرد: رایزنی هایی 
در این زمینه با مجلس شــورای اســالمی و مراجع 
مربوطه انجام شــده اســت و امیدواریــم بتوانیم در 
 جهت کاهش یا حذف مالیات بــر ارزش افزوده طال

اقدام کنیم.
وی ادامه داد: کمتر کشوری در دنیا وجود دارد که در 
معامالت طال، مالیات بــر ارزش افزوده را لحاظ کند؛ 
چرا که طال همانند وجه نقد اســت و مــا باید از این 

فرصت به نحو مطلوب استفاده کنیم.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اینکه 
در گذشــته ایران یکــی از بزرگ ترین کشــورهای 
ســودکننده از معامالت طال بود، تاکید کرد: باید در 
مسئله  ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده طال در ایران 
تجدیدنظر شود که این اقدام قطعا کمک های شایانی 

را به اقتصاد کشور خواهد داشت.

ایمیدرو

اخبار

سهام عدالت چکی می شود

اوراق تسهیالت مسکن ارزان شد

دستور جديد زنگنه

ديرکرد تسهیالت خرد بخشیده می شود

پوری حسینی، رییس کل 
سازی،  خصوصی  سازمان 
در جریــان بازدید ســفیر 
و گروهــی از مســئولین 
اقتصادی کشــور چک از 
ســازمان خصوصی سازی 
گفــت: ســهام عدالت در 
کشور چک با عنوان کوپن 
ســهام انجام شده و تجربه 
خوبی نیز در این کشور رقم 
زده است که بر این اساس 
می توان از تجربه کشــور 

چک در این زمینه بهره جست و از این موضوع استقبال می کنیم.

در حالی کــه در ماه های 
گذشــته قیمت هر برگ 
تســهیالت  اوراق  از 
مســکن مــرز 1۰۰ هزار 
تومان را هم رد کرده بود، 
هم اکنون گران ترین تسه 
به قیمــت تقریبا ۸۰هزار 
تومان معامله می شــود.

ســه  روز  معامــالت  در 
شــنبه فرابــورس ایران، 
اوراق تســهیالت مسکِن 
مهر ماه 1۳۹۵، به قیمت 
تقریبا هر برگ ۷۹ هزار و 

۷۰۰تومان مورد داد و ستد قرار گرفت.

با دســتور بیــژن زنگنه، 
وزیر نفــت، به شــرکت 
ملــی پاالیــش و پخش 
ایران،  نفتی  فرآورده های 
پس از آزادســازی قیمت 
حدود ۲۰ قلــم محصول 
ویژه نفتی بــا جایگزینی 
نرخ ارز آزاد بــه جای ارز 
مبادله ای، دومین مصوبه 
ارز  قیمــت  آزادســازی 
ســایر فرآورده های نفتی 
هم ابالغ شــد. بر اساس 
مصوبــه جدید شــرکت 

ملی پاالیــش و پخش فرآورده هــای نفتی ایران کــه به تمامی 
پاالیشــگاه های نفت خام کشور ابالغ شــده است، قیمت فروش 
خوراک مایع مورد نیاز صنایع پتروشیمی شــامل انواع نفتا، گاز 
مایع، پنتان و LAB )الکیل بنزن خطی(، به جای ارز مبادله ای، با 

ارز آزاد محاسبه خواهد شد.

اقتصادی  کمیسیون  عضو 
 1۵۰ نامــه  از  مجلــس، 
نماینده بــه رییس جمهور 
دربــاره بخشــش جریمه 
دیرکــرد وام هایــی تا زیر 
سقف 1۰۰ میلیون تومان 
خبر داد. رحیم زارع درباره 
ایــن نامــه افــزود: طبق 
تبصره ۳۵ قانــون اصالح 
قانون بودجه ســال جاری، 
بــه دولت اجازه داده شــد 
از محــل حســاب مــازاد 
حاصــل از ارزیابی خالص 

دارایی های خارجی بانک مرکزی ســود تســهیالت تا یک میلیارد 
ریال را پرداخــت کند. بر این اســاس دولت مکلف اســت جریمه 

دیرکرد وام های تا زیر سقف 1۰۰ میلیون تومان را ببخشد.

سمیه
پارسادوست
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اخباريادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

زنان سه ماه قبل از بارداری غربالگری شوند

 مطالعه جدید نشان می دهد کلسترول باال می تواند عالوه بر قلب، 
سالمت استخوان ها را نیز به خطر اندازد.کلسترول باال که فاکتور 
معروف کاهش سالمت قلب تلقی می شــود ممکن است بیشتر از 
سیســتم قلبی-عروقی، به سالمت استخوان آســیب برساند. این 
تحقیق جدید با اســتفاده از مدل های حیوانی نشان می دهد که 
سطح باالی کلسترول موجب بروز فشــار اکسایشی میتوکندری 
بر ســلول های غضروف و مرگ آنها می شــود. به گفته محققان 
دانشــگاه کوئینزلند اســترالیا، این اتفاق در نهایــت موجب بروز 
بیماری آرتروز می شود که بیماری تخریب غضروف مفصل است. 
در این مطالعــه، محققان از دو مدل حیوانــی متفاوت برای تقلید 
کلسترول باالی انسانی استفاده کردند. در مدل اول موش ها دارای 
ژن تغییریافته موسوم به Apolipoprotein E بودند که موجب 
ایجاد کلسترول باال در حیوانات می شود. گروه دوم موش ها با رژیم 
غذایی حاوی کلسترول باال تغذیه شدند که موجب بروز کلسترول 
باال در آنها می شــد. محققان بعد از پیگیری وضعیت این موش ها 

دریافتند کلسترول باال موجب بروز آرتروز شدید در آنها شد.

 مطالعه جدید محققان نشــان می دهد مغز زنان هر ماه همزمان با دوره 
عادت ماهیانه تا حــدودی تغییر می کند. در زنان، ســاختار هیپوکامپ 
)منطقــه ای از مغز که مرکز خاطرات، خلق و خو و احساســات اســت(، 
همزمان با میزان اســتروژن در دوره عادت ماهیانه شــان فرق می کند. 
محققان در مطالعه کوچک خود ۳۰ زن را مورد بررسی قرار داده و سطح 
استروژن خون شــان را اندازه گیری کردند. مغز این زنان همچنین تحت 
اســکن MRI قرار گرفت تا محققان بتوانند حجم مناطق مختلف مغز هر 
زن را اندازه گیری کنند. مطالعه نشان داد با افزایش سطح استروژن، حجم 
هیپوکامپ تاحدودی افزایش می یابد. اندازه گیری محققان نیز نشان داد 
هر دو ماده سفید و خاکســتری مغز با افزایش میزان استروژن بیشتر می 
شــود و بدین ترتیب حجم هیپوکامپ هم افزایش می یابد.کلودیا بارث، 
سرپرست تیم تحقیق از موسسه ماکس پالنک آلمان، در این باره می گوید: 
»هنوز مشخص نیســت که این تغییرات ماهانه در حجم هیپوکامپ مغز 
زنان چه تاثیری بر زندگی روزمره آنها می گذارد؛ اما ما گمان می کنیم این 
تغییرات مغزی بر رفتار زنان تاثیر داشته باشد.« به گفته محققان، مرحله 
بعدی مربوط به آزمایش گروه بزرگی از شــرکت کنندگان و بررسی دقیق 

تاثیرات رشد هیپوکامپ بر رفتار آنان است.

از سال 1999 بســیاری از متخصصان اطفال، چنین توصیه ای در مورد 
بچه ها و گجت ها داشته اند که »شــما نباید کودک زیر 2 سال خود را در 
معرض صفحه نمایش ها قرار دهید.« حــاال آکادمی متخصصان اطفال 
آمریکا )AAP( کمی انعطاف بیشتری به خرج داده و گفته امکان مشاهده 
صفحه نمایش برای کودکان زیر 2 سال در شرایط مناسب وجود دارد. اگر 
کودک شما 18 ماهه یا بزرگ تر است، می تواند برنامه های با کیفیت باال 
)مثل PBS و Sesame Workshop( را تا زمانی که شــما به بچه های 
خود در درک برنامــه کمک نمایید، مشــاهده کند. این مســئله برای 
بچه های کوچک تر از این سن ممنوع است. بچه هایی که بین 2 تا 5 سال 
سن دارند نباید بیشتر از یک ساعت در روز به تماشای صفحه نمایش های 
مختلف بپردازند و برای کودکان بزرگ تر باید یک محدودیت زمانی برای 
مشاهده تبلت و دیگر گجت ها قائل شــد و اطمینان حاصل کرد که این 
نوع از اعمال فعالیت بدنی، بازی و یا خــواب کودکان را کاهش نمی دهد. 
با توجه به نیازهای رشد و نمو، نوزادان می توانند از فناوری استفاده کنند. 
برای مثال اســتفاده از تبلت، به کودکان در گسترش واژگان و یادگیری 
مفاهیم جدید کمک می کند اما آنها نیز باید به اندازه کافی رشد کنند تا 

قادر به پردازش این قبیل از اطالعات باشند.

طبق یک مطالعه جدید، تقویــت قدرت ماهیچه ها مــی تواند موجب 
تقویت عملکرد مغز در افراد دچار مشــکالت خفیف شناختی شود. این 
تحقیق شامل 1۰۰ فرد 55 تا 8۶ ساله بود که همگی مبتال به مشکالت 
خفیف فکری و حافظه بودند. افراد شــرکت کننده در مطالعه، دو بار در 
هفته و به مدت ۶ ماه ورزش بدنســازی انجام دادند کــه طی آن بهبود 
قابل توجهی در عملکرد فکری و مغزی آنها حداقل تا 8۰ درصد حداکثر 
قدرت شــان حاصل شــد. همچنین محققان دریافتند فواید این ورزش 
حداقل تا یک سال بعد از اتمام جلسات بدنسازی هم ادامه داشت. یورگی 
ماوروس، سرپرســت تیم تحقیق از دانشــگاه سیدنی اســترالیا، در این 
باره می گوید: »طی پیگیری نتایج مطالعــه دریافتیم بهبود در عملکرد 
شناختی، با میزان قدرت ماهیچه ها و عضالت مرتبط است.« به گفته وی 
»هرچقدر افراد قوی تر باشند، فواید آن برای مغزشان بیشتر خواهد بود.«

بیماری پوستی صدف، نوعی بیماری است که طی آن، سیستم ایمنی 
بدن با فرستادن ســیگنال های اشتباه به ســلول های پوست، موجب 
رشد بیش از حد آنها می شــود؛ به طوری که سلول های جدید پوست، 
طی چند روز )به جای چند هفته( رشــد می کنند. بدن این سلول های 
اضافی پوســت را از بین نمی برد؛ بلکه ســلول های اضافی در ســطح 
پوســت تجمع می کنند و لکه های پســوریازیس را تشکیل می دهند. 
می توان پسوریازیس را یک عارضه شــایع پوستی دانست که در نتیجه 
آن به دستور ناحیه مربوطه، رشد ســلول های پوستی سرعت می گیرد 
و ســلول ها چند برابر روند طبیعی رشــد می کنند . نتیجه این می شود 
که فرد در نواحی دچار عارضه پســوریازیس، شاهد لکه های قرمز رنگ 
و غالبا متورم و براق می شوند. در واقع سلول های اضافه رشدیافته روی 
سطح پوست، فلس های ضخیم و براقی را تشکیل می دهند که به صورت 
لکه های خارش دار، خشک و قرمز رنگ دیده می شود و در بعضی از موارد 
ممکن است دردناک باشد. بیماری پســوریازیس یک بیماری دائمی و 
درازمدت )مزمن( بــوده و هدف اصلی در درمــان این بیماری، متوقف 

کردن روند سریع رشد سلول های پوستی است.
پسوریازیس ممکن است مسری به نظر برســد؛ اما چنین نیست. این 
عارضه از طریق تماس با فرد مبتال منتقل نمی شود؛ بلکه یک فرد برای 
ابتال به پسوریازیس باید ژن های عامل آن را از طریق وراثت در بدن خود 

داشته باشد.

تحقیقات پزشکی نشان می دهد؛

کلسترول باال موجب از بین رفتن 
استخوان ها می شود

محققان دريافتند؛

 حجم مغز زنان هر ماه کمی 
افزايش می يابد

صفحه نمايش موبايل برای نوزادان 
خطر دارد؟

مطالعات نشان می دهد؛

عضالت قوی موجب تقويت حافظه 
می شوند

مطالعات نشان می دهد؛

لکه های قرمز را جدی بگیريد

مصرف نوشابه های شیرین تاثیر بسیار بدی بر چاقی شکمی 
ســالمندان دارد و تمایل بــه ریزه خواری را در آنها بســیار 
افزایش می دهد، اما محققان با بررسی بیش از 28۰۰ نفر به 
این نتیجه رسیدند افرادی که روزانه دو قوطی نوشابه الیت 
می خورند، 2/4 درصد بیشتر در معرض ابتال به دیابت نوع دو 
هستند و این احتمال در مورد کسانی که بیشتر از پنج قوطی 
از این نوشــابه ها مصرف می کنند، 4/5 برابر است. به گفته 
محققان، هر لیوان 2۰ سانتی لیتری نوشابه گازدار، خطر ابتال 
به دیابت نوع دو را 21درصد افزایــش می دهد؛ درحالی که 
این احتمال در مورد نوشابه های الیت 18درصد است. به نظر 
می رسد شیرین کننده ها مانع از عملکرد صحیح باکتری های 
روده ای می شــوند که در نتیجه زمینه ساز دیابت می شود. 
نوشابه های الیت همچنین احساس گرسنگی را افزایش داده 

و تمایل به صرف تنقالت شیرین را بیشتر می کند.

 به گفته محققان، آلودگی هوا در شهرها موجب افزایش فشارخون 
و همچنین بــروز اضافه وزن می شــود. آلودگی هــوا و آلودگی 
صوتی ناشــی از ترافیک، مشــکالت متعددی از جمله مشــکل 
تنفس، ســردرد و احســاس عمومی نومیدی را به همراه دارند و 
درحال حاضر می توان فشار خون باال را نیز به فهرست مشکالت 
شهرنشــین های قدیمی اضافه کرد. مطالعات نشــان می دهد 

شرایط زندگی شهری بر فشارخون و اضافه وزن تاثیر دارد.
محققان وضعیت بیش از 41 هزار نفر را در نروژ، سوئد، دانمارک، 
آلمان و اسپانیا به مدت 5 تا 9 ســال تحت مطالعه و بررسی قرار 
دادند و دریافتند بین آلودگی هوا و فشــارخون باال ارتباط وجود 
دارد. هیچ یک از شــرکت کنندگان در ابتدای مطالعه، مبتال به 
فشــارخون باال نبودند؛ اما تا پایان مطالعه حدود 15درصد اعالم 
کردند که مبتال به فشارخون باال شده اند یا به خاطر این بیماری 

دارو مصرف می کنند.

افزايش باعــث   آلودگــی هوا 
فشار خون می شود

سالمت کودکورزش درمانی

دانستنی ها

زنان سه ماه 
قبل از بارداری 
غربالگری 
شوند

متخصص غدد و داخلی گفت: تمامی زنان الزم اســت ســه ماه قبل 
از اقدام به بارداری، تســت قند خــون و تیروئید دهنــد. محمدرضا 
گنجی زاده، متخصص غدد، درخصوص تست غربالگری قبل از بارداری 
گفت: بانوانی که تصمیم به فرزندآوری دارند حتما باید از سه ماه قبل 
بارداری برای تست قند خون و تیروئید مراجعه کنند و این تست حتما 
باید توسط متخصص غدد صورت گیرد. گنجی زاده گفت: قند ناشتای 
همه افراد باید زیر 1۰۰ باشد و این عدد در زنانی که تصمیم به بارداری 
دارند، به زیر 95 می رسد. وی، افزایش دمای بدن،گر گرفتگی، سردرد 

و بدحالی و وجود دردهای شکمی و لگنی در دوران قاعدگی را طبیعی 
دانست و گفت: در صورتی که این دردها غیرقابل تحمل شوند، انتظار 
ســندروم پلی کیســتیک می رود. این متخصص غدد، وراثت، تغذیه 
نامناسب و افزایش وزن را در بروز سندروم تخمدان پلی کیستیک موثر 
دانست وگفت: معموال دختران در نزدیکی سن بلوغ با پریودی نامنظم، 
بروز جوش های متعدد در صورت و دردهای ناحیه شکم و لگن روبه رو 

می شوند که می تواند نشانه ای از این سندروم باشد.
این متخصص غدد با اشــاره به اینکه در بدن مبتالیان به تخمدان پلی 

کیستیک یک نوع مقاومت به دریافت انسولین وجود دارد، گفت: این 
امر سبب افزایش میزان ترشح انســولین در بدن و به دنبال آن بیشتر 
شــدن پروتئین و چربی بدن می شــود. وی، قرص های پروژسترون و 
استروژن و متفورمین را ۳ قرصی دانست که برای درمان این سندروم 
استفاده می شوند. گنجی زاده در پاسخ به این سوال که آیا مبتالیان به 
سندروم پلی کیستیک برای فرزندآوری دچار مشکل می شوند یا خیر، 
گفت: این افراد معموال مشکلی در آزاد کردن تخمک ندارند و از لحاظ 

بارداری به مشکل برنمی خورند.

 نوشــابه های اليــت خطر ابتال
به ديابت را 2 برابر می کند

زيبايی

مطالعات صورت گرفته در زمینه قند و ريزش 
مو

در ســال 2۰۰9، پژوهشــگران تایوانــی، مکزیکــی و 
ترکیه ای بار دیگر موضوعی مشابه با آنچه را پژوهشگران 
فنالندی 9 ســال پیش دنبال کرده بودند، مورد بررسی 
قرار دادند. هر ســه مطالعه به نتیجه ای مشابه با مطالعه 
اصلی رســیدند و مشخص شــد در مردانی که مقاوم به 

انسولین هستند، احتمال بیشتر طاسی وجود دارد.
شــگفت انگیزتر اینکه در تمامی این مطالعات مشخص 
شد یک رژیم غذایی با میزان کربوهیدارت ها و قند باال، 
بزرگ ترین عامل موثر در مقاومت به انسولین و طاسی در 

مردان و زنان بوده است.
ارتباط بین قند و طاسی

پژوهشــگران به طور دقیق نمی دانند چــرا یک رژیم 
غذایی سرشــار از قند و کربوهیدارت ها، به طاســی در 
مردان و زنان منجر می شــود. طی بررســی این مسئله 
که آیا دنبال کردن یــک رژیم غذایی ســالم می تواند 
طاسی را معکوس کند، دریافتند که محدود کردن قند 
و کربوهیدارت ها برای معکوس کردن آسیب وارده )که 
پیش از این به واسطه رژیم غذایی سرشار از قند رخ داده 
اســت( کفایت نمی کند. با این وجود، برخی پژوهش ها 
از این ایده پشتیبانی می کنند که آغاز یک رژیم غذایی 
سالم می تواند از ریزش مو در آینده پیشگیری کند. در 
سال 1928، کارستن اندرســون، کاوشگر، مطالعه بلوو 
را انجام داد. شــرکت کنندگان در این مطالعه خود را در 
یک بیمارستان حبس کرده و برای یک سال تنها گوشت 
مصرف کردند. این شــکل افراطی از یــک رژیم غذایی 
عاری از کربوهیدارت ها بود. اگرچه خوردن گوشــت به 
تنهایی در بلند مدت روشی ســالم محسوب نمی شود، 
اما این یکی از مطالعاتی است که نقش کربوهیدارت ها 
و قند در طاسی را مورد بررسی قرار داده است. در پایان 
یک ســال، اندرســون که در آغاز مطالعه در حال طاس 
شدن بود، دیگر هیچ مویی از دســت نداده بود. کمبود 
پروتئین یکی از نظریه های احتمالی برای ریزش مو به 
واسطه قند اســت. مو به طور عمده از پروتئین تشکیل 
شــده و اگر پروتئین کافی در بدن وجود نداشته باشد، 

موها توانایی رشد موثر نخواهند داشت.
نظریه دیگر این اســت که ویتامین های ضروری برای 
رشــد مو مانند ویتامیــن E، مس، ویتامیــن D، آهن، 
منیزیم، سلینیم، ویتامین ها و مواد معدنی دیگر در یک 
رژیم غذایی سرشــار از قند وجود ندارند که کمبود این 

مواد، مانع از رشد مناسب مو و سالمت آن می شود.

قند؛ تهديدی برای موهای 
شما! )2(

خوراکی هایی که آب بدن تان را تامین می کنند )2(

در این مبحث چند ورزش مهم  و موضعی ارائه می شــود 
که جزو ورزش های تقویتی و کششی به حساب می آیند.

کمردرد یکی از شــایع ترین دردهاســت که درمان های 
متعددی دارد.

 4. روی زمین دراز بکشــید. زانوها باید حدود 9۰ درجه 
خم شــوند. به تدریج عضــالت شــکم را منقبض کنید 
و شــانه هایتان را باال بیاورید. گردن خود را خم نکنید و 

سعی کنید ۶ثانیه در همین وضع بمانید.

 5. روی زمین دراز بکشــید. قوس کمر خــود را به زمین 
بچسبانید. اگر حرکت را درست انجام دهید، یک نیروی 
رو به باال در شــانه ها و باســن خود حــس می کنید. این 

وضعیت را ۶ ثانیه حفظ کنید.

 ۶. روی زمـیــــن زانو 
بزنید و به تدریج تنه خود 
را بــه جلو ببریــد. دقت 
کنید که پــای جلویی و 
زانوی عقبی روی زمین 
ثابــت بمانــد و وضعیت 
ســتون فقــرات و قوس 
کمر نیــز تغییــر نکند. 
ایــن حالــت را ۳۰ثانیه 

حفظ کنید.
ورزش،  ایـــــــن   .7  
عضالت پشــت، تنه و ران 
را تقویــت می کنــد. در 
ســانتی متری   2۰ فاصله 
یک دیــوار بایســتید و به 
دیوار تکیه دهید؛ به نحوی 
که ســتون فقرات شما به 
زانوهایتان  بچسبد.  دیوار 
را کمی خــم کنید و قوس 
کمر را به دیوار بچسبانید. 
ایــن وضعیــت را حدود 

۶ثانیه حفظ کنید.

فیبردرمانی را امتحان کنید
 یکی از بهتریــن راه های مقابله با یبوســت در کودکان، 
خوردن میوه های کامل است که سرشار از فیبر هستند. 
غیر از میوه هایی کــه در ادامه به آنها اشــاره می کنیم، 
میوه های دیگری نیز وجــود دارند که به هضم غذا کمک 
کرده و با عارضه یبوســت مقابله می کنند. ســعی کنید 
کودکان را به خــوردن میوه های کامل تشــویق کنید. 
آبمیوه های حاوی گوشت میوه، فاقد فیبر کاملی هستند 
که در میوه های کامل وجود دارند. بعضی میوه ها به رفع 
عالئم یبوســت در کودکان کمک بیشــتری می کنند؛ 

میوه هایی مثل موز.
موز: سرشــار از فیبر و پکتین اســت که بــه رفع عالئم 
یبوســت کمک می کند. برخالف تصوری که وجود دارد 
و فکر می کنید موز باعث یبوســت می شود، متخصصان 
معتقدند خوردن دو مــوز در روز کمک می کند راحت تر 
عمل دفع را انجام دهید. پکتین موجود در موز به تحرک 
روده ها کمک می کند و باعث می شــود معده شــما به 

راحتی از شر مواد زاید خالص شود.
 آلو: آلو بهترین درمان برای یبوســت است؛ این میوه به 
دلیل شــیرینی طبیعی و بافت جالبی کــه دارد، به یکی 
از خوراکی های محبوب کودکان بدل شــده اســت. آلو 
سرشار از فیبر و ســوربیتول است که به نرم شدن مدفوع 

کمک می کند. البته خوردن آلوی زیاد باعث می شــود 
مدفوع بیش از اندازه نرم شود. این امر ممکن است باعث 

بی اختیاری روده یا اسهال کودک شود.
سیب: خوردن یک سیب در روز شما را از ابتال به یبوست 
در امان نگه می دارد. یک ســیب اســتخوانی، شیرین و 
آبدار کمک می کند کودک شما از شر عالئم و نشانه های 
یبوست خالص شــود. این قابلیت ســیب به دلیل وجود 
فیبر زیاد محقق می شــود. خوشــبختانه اکثر کودکان 

سیب دوست دارند و خیال تان از این بابت راحت است.

داليل شیوع يبوست در کودکان )2( ورزش های موثر در بهبود کمر درد )2(

ســیب زمینی حدودا 8۰ درصد آب دارد و منبع پتاسیم است؛ 
همان طور که می دانید، پتاسیم به حفظ فشار خون شما کمک 
می کند. اما وقتی صحبت از محتوای آب به میان می آید، همه 
سیب زمینی ها مثل هم نیستند. سیب  زمینی های مومی شکل 
که معموال به رنگ قرمز هســتند، محتوای آب بیشتری دارند. 
پختن سیب زمینی به همراه پوست کمک می کند که پتاسیم 
آن حفظ شود و از بین نرود. شــما می توانید سیب زمینی را به 
همراه کلم بروکلی، پروتئین بــدون چربی، پنیر و حتی لوبیا به 

عنوان یک وعده دلچسب و خوشمزه استفاده کنید.

وقتی صحبت از ویتامین C به میــان می آید، پرتقال حرف اول 
را می زند؛ اما کیوی هم دســت کمی از پرتقال ندارد. 85 درصد 
کیوی از آب تشکیل شده است. همچنین، پتاسیم زیادی دارد. 
این میوه دارای شاخص گلیسمی پایینی است؛ یعنی به پایین 
نگه داشتن قند خون شما کمک می کند. این میوه گرمسیری 
همچنین میل شما را به خوردن شــیرینی ارضا می کند. شما 
می توانید از کیوی به صورت مجزا یا در ســاالد استفاده کنید 
و مصرف آن به همراه زینک، از شــما در برابر ســرماخوردگی 

محافظت خواهد کرد.

گوجه فرنگی 95 درصــد آب دارد و به عنــوان یکی از بهترین 
صیفی جات آب رسان شــناخته می شــود. گوجه فرنگی یک 
خوراکی مغذی و منبع بزرگ لیکوپن اســت؛ یک کاروتینوئید 
که گفته می شود با سرطان مبارزه می کند. همچنین از پتاسیم 
و ویتامین های A و C برخوردار است. اما باید مراقب محصوالت 
حاوی گوجه فرنگی با قند افزودنی باشید؛ چون این محصوالت 
عوارض زیادی به همراه دارند. شما می توانید گوجه فرنگی را با 
کمی روغن زیتون گریل کنید و از آن به عنوان یک غذای فرعی 
لذت ببرید و یا با افــزودن پنیر و چاشــنی، آن را به همراه تن 

ماهی، مرغ یا ساالد میگو میل کنید.

بادمجان یک رنگین کمان طبیعی اســت؛ اکثــر بادمجان ها با 
رنگ بنفش و بعضی دیگر با رنگ ســبز، نارنجی، سفید و راه راه 
رشد می کنند. محتوای آب این خوراکی حدودا 89 درصد است؛ 
از این رو، به عنوان یک سبزی آب رسان در نظر گرفته می شود. 
بنابراین، از افــزودن آن به برنامه غذایی خود مطمئن شــوید. 
بادمجان یک غذای کم کالری اســت و از فیبر زیادی برخوردار 
اســت. همچنین منبع مس، ویتامین B، منگنز، ویتامین K و 
پتاسیم است؛ مواد مغذی که برای سوخت و ساز مناسب بدن، 

سیستم ایمنی و قلبی عروقی سالم بسیار مفیدند.

 از منظــر تغذیــه، کاهــو ضعیف تریــن گزینــه در 
حلقه ســبزیجات ساالدی اســت. اما یک منبع سرشار 
از آب اســت کــه 9۶ درصــد آن را تشــکیل می دهد. 
 کاهــو یــک خوراکــی کم کالــری )تنهــا 1۰ کالری 
 C و A در هر فنجــان( و منبع فیبــر و ویتامین هــای
است. شما می توانید از کاهو در ســاندویچ تان استفاده 
کرده یا آن را به تنهایی میل کنید. همچنین می توانید 
از برگ های بــزرگ کاهو برای تهیه دلمه یا پیراشــکی 

استفاده کنید.

آنچه همه ما می دانیم اين اســت که هیدراته 
ماندن از اهمیت بسیاری برخوردار است. آب 
می تواند وزن شــما را کنترل کند، چون شما 
را سیر نگه داشته و ســموم زائد را از بدن دفع 
می کند. بــه عالوه، عملکــرد کلیه ها در گرو 
دريافت آب کافی اســت. مطالعات زيادی به 
انجام رسیده است که همگی حاکی از اهمیت 

آب رسانی به بدن هستند.
حدود يک پنجــم آب مورد نیاز بــدن ما از 
خوراکی ها )يعنی میوه و ســبزيجات( تامین 
می شــود؛ در اين مطلب قصد داريم شما را با 
آب دارترين خوراکی های موجود آشــنا کنیم 
که مصرف آنها به هیدراتــه ماندن بدن کمک 

می کند.

7- سیب زمینی 6-کیوی

9- گوجه فرنگی 10-کاهو8- بادمجان
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 یک محقــق ماجراجوی اســترالیایی دوچرخه برقی ســاخته کــه با اســتفاده از آن 
 می توان در قطب جنوب به دوچرخه ســواری پرداخت. تــردد در قطب جنوب و نواحی 
 یخ زده ای شــبیه آن همواره یک چالش بزرگ بوده اســت. حاال ایــن محقق برای رفع 
این مشکل در مسافت های کوتاه دست به ابتکارعمل زده و دوچرخه برقی مجهز ساخته 

که نیروی محرکه موتوری به هر دو چرخ آن منتقل می شود.
این محقق که پیش تــر کار بر روی دوچرخه های کوهســتان را آغاز کرده و شــرکتی 
در این زمینه نیز راه اندازی کرده اســت حاال یک گام دیگر رو به جلو برداشــته و نسل 
 جدیدی از دوچرخه هــا را طراحی کرده کــه قابلیت حرکت مطمئن بر روی ســطوح 
 یخ زده قطب جنــوب را دارد. در ایــن دوچرخه تایرهــا مهم ترین بخش ســاختاری 
 به شمار می آیند که به واسطه برخورداری از عاج های بلند، عمال احتمال سر خوردن آن 
به حداقل می رسد. استفاده از فناوری ترمز دیسکی Avid از دیگر نوآوری هایی است که 
در ساخت این دوچرخه به چشم می خورد. این محصول جدید فعال در مرحله تولید اولیه 

است و پیش بینی می شود با جمع آوری منابع مالی الزم، تولید انبوه آن آغاز شود.

 پس از اینکــه نایکی محصــول HyperAdapt را بــا الهام از مجموعــه تلویزیونی
 Back to the Future رونمایی کرد و کفشی با قابلیت بسته شدن خودکار بندها به 
بازار مصرفی عمومی راه پیدا کرد، دیگر تولیدکنندگان نیز جســارت پیدا کرده و قدم 
به این حوزه گذاشته اند. به تازگی استارتاپ Vixole با کسب سرمایه جمعی، توانسته 
محصولی را با نام Matrix معرفی کند، کفشــی که به نمایشــگرهای LED انعطاف 
پذیر با قابلیت شخصی ســازی و نمایش تصاویر ثابت یا متحرک مجهز گشته است.

البته تکنولوژی به کار رفته در ماتریکس صرفا جنبه تزئینی ندارد، بلکه سنسورهای 
 مختلفی بــرای تغییر حالت نمایش بر اســاس نوع حرکت، تعییــن موقعیت مکانی 
 به وسیله GPS و حتی ارایه جلوه های بصری متناسب با موسیقی در حال پخش نیز 
 در این کفــش جــای گرفته اســت. الزم به ذکر اســت در حــال حاضــر این تیم 
 برای نهایی شــدن پروژه بــه جلــب ســرمایه در Indiegogo روی آورده و قیمت 
محصول نهایی نیز 345 دالر برآورد شده اســت. هرچند اکنون می توانید با پرداخت 

225 دالر ضمن کمک به پروژه، یک جفت از آنها را پیش خرید کنید.

طرح های برنده در مسابقه  طراحی میشلن در سال 2۰۱۷ شامل ایده ی هایی در 
زمینه  خودروهای خودران، باتری هایی با توان جاسازی در داخل رینگ چرخ ها 
و چرخ های بدون اصطکاک هســتند. برنده  نهایی این مســابقه طرح خودروی 
 لمانز اینفینیتی برای ســال2۰3۰ از نائو نی 2۶ ســاله از کشور چین است که 
فارغ التحصیل رشــته  طراحی خــودرو از کالج ســلطنتی هنر لندن اســت.

 خودروی مورد نظر به گونه ای طراحی شــده اســت که در طــول روز با راننده 
به مسابقه می پردازد و طی شب نیز به صورت خودران مسابقه می دهد. 

 این خودرو همچنیــن مجهز به چرخ های اضافی در جلو اســت تا توانایی آن را 
در سر پیچ ها افزایش دهد.   

نفر دوم این مسابقه دنیل باکلر پریرا از کشــور پرتغال است که خودروی برقی 
طراحی شده توسط وی از باتری های Bentley 9 plus استفاده می کند. 

 Cierzo C1 رتبه  سوم نیز به کورت اســکانلون از کانادا برای طراحی خودروی
رسید. این خودرو از بخش های آیروداینامیکی فعال استفاده می کند. 

کفشی هوشمند با نمایشگر LEDدوچرخه ویژه قطب ساخته شد برندگان مسابقه  طراحی خودرو 
برای سال ۲۰۳۰

پیشنهاد سردبیر: 
درس هایی از اینشتین: پشتکار، الزمه نبوغ

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، سورنا ســتاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور با 
وان گنگ وزیر علوم کشور چین دیدار کرد که در این دیدار موضوع 

همکاری های دوجانبه در عرصه علم و فناوری بررسی شد.
در این جلســه طرفین عالوه بر رایزنی درباره نحوه همکاری های 
علم و فناوری دو کشور، بر گســترش تبادل تجارب در این عرصه 
نیز تاکید کردند. با توجه بــه تجارب چین در ایجــاد پارک های 
 فناوری مشــترک با ســایر کشــورها و با عنایت به موفقیت های 
به دســت آمده در پارک فناوری پردیــس معاونت علمی، موضوع 
 ایجاد پارک فنــاوری های پیشــرفته با مشــارکت طرف چینی 
 در خالل ســفر رییــس جمهور این کشــور در ســال ۹4 مطرح 
و توافقنامه آن امضا شــد و در ادامه با رایزنی های متعدد با وزارت 
علوم چیــن منجر به تنظیــم تفاهنامه همــکاری در ایجاد پارک 
علمی در فاز توســعه پارک فناوری پردیس شــد. این تفاهم نامه 
 در سفر گذشــته و در حضور رییس جمهور ایران و شی جی پینگ 
رییس جمهوری خلق چین، آقای وانگ یی وزیر امور خارجه چین 
 به نمایندگی از وزارت علوم چین و ســورنا ســتاری معاون علمی 

و فناوری ریاست جمهوری امضا شد.

موبایــل DTEK60 بلک بری که پیش از ایــن در تصاویر متعدد 
مشاهده شده بود، امروز رســما رونمایی شــد. این تلفن همراه 
 که بــه نوعی جایگزین DTEK50 محســوب می شــود، اکنون 
به قیمت5۰۰ دالر از طریق وب ســایت کمپانی کانادایی و برخی 
از خرده فروشی های جهانی عرضه می شود. طبق اخبار موجود، 
 TCL 950 این اسمارت فون از نظر سخت افزاری تقریبا مشابه با
است، یعنی از نمایشــگر 5/5 اینچی با رزولوشن 25۶۰×۱44۰ 
پیکسل بهره مند شــده، ضمن اینکه چیپست اسنپدراگون82۰ 
به همراه 4 گیگابایت رم و 32 گیگابایــت حافظه داخلی در کنار 
آن جای گرفته است. باتری مورد استفاده در DTEK60 بلک بری 
ظرفیتی معادل3۰۰۰ میلی آمپر ساعت دارد، ضمن اینکه از نسل 
سوم فناوری شارژ سریع نیز پشتیبانی می کند. همچنین دوربین 
اصلی 2۱ مگاپیکسلی و دوربین ثانویه 8 مگاپیکسلی در آن تعبیه 
شده است.درگاه USB-C موجود در لبه پایینی این تلفن همراه 
وظیفه انتقال داده و شــارژ را بر عهده دارد، ضمن اینکه حســگر 
اثر انگشت نیز در پشت دســتگاه قرار دارد. گفتنی است همچون 
همیشــه، بلک بری بازار مشتریان شرکتی و ســازمانی را هدف 
گرفته و امنیت را سرلوحه کار خود قرار داده است. بنابراین تعجبی 
ندارد که شاهد به کار گیری بوت لودر کامال ایمن، اپلیکیشن های 
تخصصی DTEK و رمزنگاری سخت افزاری حافظه داخلی موبایل 
باشیم. از نظر نرم افزاری نیز در کنار اندروید مارشمالو، مجموعه 
اپلیکیشــن های بلک بــری از جملــه Hub و Calendar در 
DTEK60 نصب شده اند، ضمن اینکه در آینده ای نزدیک نسخه 

۷/۰ سیستم عامل موبایل گوگل نیز برای آن صادر خواهد شد.

ظاهرا واتــس اپ در حال ارایه تغییراتی در ســرویس خود اســت و این 
بار قصد دارد قابلیت تمــاس تصویری را به این پیام رســان اضافه کند.

واتــس اپ یکــی از محبوب ترین پیام رســان های دنیا اســت، بنابراین 
حتــی کوچک ترین تغییــرات در این پیام رســان، باعــث جلب توجه 
بســیاری می شــود. البته این بار، تغییر یاد شــده به هیچ وجه کوچک 
 نیســت. واتس اپ در حــال اضافــه کــردن قابلیت تمــاس تصویری 
به نســخه  اندرویدی اپلیکیشــن خود اســت، البته در حال حاضر همه  
کاربــران این قابلیــت را دریافــت نکرده اند. بــه نظر می رســد که در 
حال حاضر قابلیت یاد شــده به صــورت تصادفی در اختیــار کاربران 
قرار می گیــرد. چنانچه جزو کاربرانی هســتید که یکی از نســخه های 
 بتای اخیــر را اســتفاده می کنند، نیــازی به آپدیت نخواهید داشــت، 
چرا که براســاس گزارش های منتشــر شــده، برخی از ایــن کاربران 
موفق به اســتفاده از تماس تصویری شــده اند. اگر برای شــخصی که 
 قصد برقــراری تمــاس تصویری بــا وی را داریــد، ایــن قابلیت فعال 
نشــده باشــد، صرفا یک تماس صوتــی را دریافت خواهد کــرد. با این 
حال تصویری که شــما حین تماس مشــاهده خواهید کرد، UI تماس 
تصویری خواهد بــود. اگرچــه Call Log چنین تماســی را به عنوان 
تماس نمایــش می دهد، اما تــپ کردن کلیــد ویدئو، باعــث نمایش 
یک پیغــام خطا می شــود. اما چنانچــه قابلیت تمــاس ویدئویی برای 
شما فعال شــده باشــد، با تپ کردن کلید تماس یا کارت یک مخاطب، 
امکان برقــراری تمــاس صوتی یــا تصویــری را در اختیــار خواهید 
 داشــت. به گزارش وب ســایت اندروید پلیــس، تعــدادی از کاربران 
 بــا وایــپ کــردن App Data و الگیــن کــردن مجــدد، موفــق 
به فعال سازی تماس تصویری شده اند، چنانچه شــما نیز قصد امتحان 
کردن این ترفند را دارید، در ابتدا از تهیه  بکاپ از پیام های خود، اطمینان 

حاصل کنید.

چاپگرهای ســه بعدی که تا به حــال برای تهیه خــودرو، منزل و 
حتی غذا به کار گرفته شــده بودند، گامی به پیش نهاده اند و حاال 
کاربردی مهم در علم پزشــکی پیدا کرده اند. از این پس شیوه ای 
جدید برای تهیه ارگان های حیاتی بدن حیوانات و انسان ها وجود 
دارد که موجب خواهد شد در شرایطی که پیوند زدن بخشی از بدن 
موجودات زنده ضرورت دارد، این بخش از بدن به سرعت با استفاده 
 از یک چاپگر ســه بعدی تهیه و سپس جایگزین شــود. محققان 
 در فوریه گذشــته برای اولین بار ارگان ها و بافت های تهیه شــده 
با اســتفاده از چاپگر ســه بعدی را به بدن یک حیــوان زنده پیوند 
زدند. همچنین از این طریق آرواره جدیدی بــرای یک فرد نجات 
پیدا کرده از سرطان فک تهیه شــد. ارگان های چاپ شده بر روی 
 تراشــه که به زبان علمی سیســتم های میکروفیزیولوژیک نامیده 
می شوند، می توانند در آینده به بدن انسان پیوند زده شوند. در این 
زمینه هیچ محدودیتی نیز وجود نخواهد داشــت و این روش برای 
 پیوند زدن قلب، کبد، استخوان ها، غضروف و دیگر بافت های قلبی 
و عروقی قابل اســتفاده خواهــد بود. در مجموع شــش نوع جوهر 
متفاوت بر روی این ارگان هــای قابل چاپ بر روی تراشــه به کار 
گرفته شده تا آنها بتوانند فعالیت های محوله و جمع آوری داده ها را 
انجام دهند. حسگرهای موجود نیز وظیفه جمع آوری داده ها برای 

مطالعات آتی دانشمندان را بر عهده دارند.

در سفر ستاری به چین مطرح شد؛

راه اندازی پارک فناوری مشترک 
بین ایران و چین

 بلک بری رسما موبایل پرچمدار 
و ایمن خود را معرفی کرد

قابلیت تماس تصویری به واتس  اپ 
اضافه می شود

توسط محققان دانشگاه هاروارد؛

خلق یک ارگان زنده روی تراشه

اخبارفناوری

معرفی بازیمعما

دریافــت  بــرای 
این نرم افــزار، کد 
اســکن  را  روبه رو 

کنید.  تا حــاال به ایــن فکر کــرده اید کــه تلفــن هوشــمند جایگزین 
چه چیزهایی در زندگی تان شــده است؟ کتاب، دفترچه یادداشت، 
تقویم، ماشــین حســاب، ضربان گیر و حتی ترازو! هــر چه به جلو 
حرکت می کنیم، نقش گجت های هوشــمند در زندگی های مان 
پر رنگ و پر رنگ تر می شــود. یکی از کاربردهای مفید تلفن های 
هوشــمند می تواند سنجش طول اشــیا باشــد، آن قدر دقیق که 
 Smart Ruler .دیگر خط کش یا حتی کولیس را کنار بگذاریــد
 اپلیکیشــنی اســت که این کاربرد خــوب را برای تان بــه ارمغان 
می آورد. برای استفاده از این اپلیکیشــن، اول از همه باید نمایشگر 
 را برای اندازه گیــری دقیق کالیبــره کنید. مبنــای درجه بندی

 Smart Ruler طــول صفحه نمایش گجت شماســت و طبق آن 
خط کش را تنظیــم می کند. بنابراین هر چه صفحــه تان بزرگ تر 
باشــد، طول بیشــتری را می توانید اندازه بگیرید. کار با اپلیکیشن 
هم بسیار ساده اســت. کافیست وســیله مد نظرتان را روی صفحه 
گذاشته و به وســیله لمس صفحه، دو خط اندازه گیری را مثل یک 

کولیس با لبه های شــی مماس کنیــد. اپلیکیشــن در این حالت 
طول وسیله را بر حســب میلی متر یا اینچ به شما اعالم می کند، به 
همین ســادگی. از آنجا که معیار درجه بندی این خط کش مجازی 
 تعداد پیکسل های نمایشگر دستگاه شماســت، دقت اندازه گیری 

بسیار باالیی را هم در آن شاهد هستید.
 با Smart Ruler طول خیلــی چیزها را می توان انــدازه گرفت؛ 
از وســایل نســبتا بزرگی مثل خودکار گرفته تا ســکه و حتی یک 
دانه عــدس. اصال بگذاریــد خیال تــان را راحت کنیــم، اگر آن را 
 خوب کالیبره کرده باشــید، انــدازه گیری هایش حتــی می تواند 

در تحقیقات دقیق دانشجویی هم کاربرد داشته باشد.
Smart Ruler برای آنکه چشــم تان در اندازه گیری اشــیا اذیت 
نشــود هم امکان تعویــض رنگ پس زمینــه را مهیا کرده اســت. 
همچنیــن اگر خط کش بــرای انجــام کارتان کافی نیســت، می 
 توانید بــا پرداخت اندکــی هزینــه و ارتقای اپ به نســخه کامل، 
ابزار پیشــرفته تری مثل زاویه ســنج را هم برای خــود آزاد کنید. 
استفاده از موبایل به عنوان خط کش تجربه بسیار جالبی است. اگر تا 
 Smart کنون امتحانش نکرده اید توصیه می کنیم حتما اپلیکیشن

Ruler را مد نظر داشته باشید. 
 بــرای در یافــت نــرم افــزار بــه goo.gl/HcZzwR  مراجعــه 

کنید.
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یعنی چهار روز قبــل امروز که روز قبل از یکشــنبه 

بوده، یعنی شنبه.
حال اگر چهار روز به شــنبه اضافه کنیم می شــود 
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معرفی Smart Ruler؛

 اپلیکیشنی که موبایل تان را 
به خط کش تبدیل می کند

توسط محققان دانشگاه تهران؛

بسته  بندی  های نانویی 
قابل خوردن تولید شد

خبر علمی

محققــان دانشــگاه تهــران موفــق بــه تولیــد 
یــک بســته بندی نانویــی شــده اند که عــالوه بر 
زیســت تخریب پذیری بــاال می توانــد خوراکی نیز 
باشــد. میالد روحــی، مجــری طــرح از فیلم های 
خوراکی به عنوان یکی از مهم ترین مواد بســته بندی 
زیســت تخریب پذیر یاد کرد و در این بــاره گفت: بیو 
فیلم های بر پایه  پلیمر ســنتزی معموال اســتحکام، 
قابلیت نگهداری و کاربرد بیشــتری نســبت به انواع 
طبیعی دارند. وی افزود: در بین پلیمرهای سنتزی، 
انواع آب دوســت آن ها به دلیل استفاده از حالل های 
قطبی، ارزان تــر و کم خطرتــر هســتند و آلودگی 
کمتری برای محیط زیســت ایجاد می کنند. روحی 
خاطر نشــان کرد: به عالوه، این گونه پلیمرها معموال 
خوراکــی بــوده و قابلیــت زیســت تخریب پذیری 
بیشــتری دارنــد. در طــرح حاضــر، روش هــای 
 جدیدی برای بهبود کارایــی و عملکرد این پلیمرها 
در بسته بندی مواد غذایی با بهره گیری از نانوبلورهای 
سلولز معرفی شده اســت. وی افزود:  افزودن نسبت 
خاصی از نانوبلورهای ســلولز و اصالح ساختاری این 
پلیمر موجب بهبود چشــمگیر خــواص مکانیکی، 
حرارتی و مانــدگاری فیلم حاصل می شــود. روحی 
با ارایــه توضیحاتــی دقیق تر در خصــوص اصالح 
ســاختاری ایــن فیلم پلیمــری گفت: رشــته های 
نانوبلور ســلولز بــه دلیــل مقیاس هــای دو بعدی 
 بســیار ریز نانو، نسبت ســطح به حجم بسیار زیادی 
در محیط ارایــه می دهند که باعث تشــکیل تعداد 
زیادی پیونــد هیدروژنی بــا مواد هیدروکســیلی 
اطراف خود می شــوند؛ عالوه بر این، شبکه ای کردن 
شــاخه های هیدروکســیلی نانوبلور ســلولز با پلی 
 ونیل الکل، باعث پایــداری بیش ازپیش این پیوندها 
خواهد شــد. ایــن محقــق در رابطه بــا جنبه های 
 اقتصــادی این طــرح ابراز کــرد: اصالح ســاختار 
این پلیمر با استفاده از روشــی ارزان و ساده صورت 
گرفته اســت. همچنین درون ســاختار این پلیمر از 
 یک رنگ با خواص آنتی اکســیدانی استفاده شده که 
 این موضــوع منجــر به کاهش فســاد شــیمیایی 
مواد غذایی درون بســته بندی می شود. این طرح در 
قالب رساله  دکتری میالد روحی و با راهنمایی دکتر 
ســید هادی رضوی و دکتر محمدعلــی ابراهیم زاده 

موسوی از دانشگاه تهران انجام شده است.

 برای افــرادی که مســیر خــود در دبیرســتان و دانشــگاه را 
 با مطالعه مثلثــات و دیفرانســیل و انتگــرال به اشــتباه طی 
کرده اند، برخورداری از نبوغ ریاضی امری دســت پیدا نکردنی 
است که از دسترس بســیاری خارج اســت. اما نوع نبوغ آلبرت 
اینشــتین –که ترکیبی نادر از استعداد، خالقیت و پشتکار بود– 
به اندازه ضریب هوشــی برای وی از اهمیت برخوردار بود. شاید 
جالب ترین جنبه مورد بحث در کتاب جدیــد دیوید بودانیس، 
روزنامه نگار ســاکن لندن، کــه بیوگرافی با نــام » بزرگ ترین 
اشتباه اینشتین « نام دارد، در نشــان دادن این واقعیت باشد که 
 بخش اعظمی از موفقیت اینشتین مدیون پشتکار مثال زدنی او 
بوده اســت. خوشــبختانه، اینشــتین در سیســتم آکادمیک 
 ساختارمند در آســتانه قرن بیستم این پشــتکار را به خرج داد، 
 در سیستمی که به تکرار و یادسپاری ) فارغ از یادگیری معنایی (

مطالب ارزش می داد. اگر اینشــتین از اعتمــاد به نفس یا حس 
کنجکاوی در زمانی که تالش می کرد جهان هستی را درک کند 
برخوردار نبود، ممکن بود نبوغ او هرگز بروز نکند. اما این حقیقت 

 که این فیزیکــدان آلمانی هنــوز هم پس از گذشــت یک قرن 
از معرفی تئوری نسبیت اش تا این حد مورد توجه است شاهدی 
 بر نبوغ نادر او اســت. بودانیس در کتاب خود به بیانی روشــن و 
با ذکر نکات تاریخی بیشتری نسبت به آنچه در کتاب های درسی 
 دیده می شــود به جزییات کار اینشــتین در نظریه نسبیت عام 
می پردازد. به عنوان مثال، در این کتاب به جزییات تغییرات فضا-

زمان تحت تاثیر جرم و جاذبه و همچنین این موضوع که جاذبه 
چگونه می تواند در صورت عبور  فوتون ها از فاصله بسیار نزدیکی 

از جسمی بسیار بزرگ مانند خورشید نور را خم کند، می پردازد.
در طی خورشیدگرفتگی که در ســال ۱۹۱۹ رخ داد، تحقیقات 
تایید شده ای نشان دادند که خورشــید نور تشعشع پیدا کرده 
از یک ســتاره را به میزان ۱/4 ثانیه قوسی خم کرد که این میزان 
کمی از ۱/۷ ثانیه قوســی پیش بینی شده توسط اینشتین کمتر 
بود. اما این تاییدیه به عنوان مهم ترین تئوری جاذبه ای از زمان 
اسحاق نیوتن نام گرفت. اوایل دهه۱۹3۰ میالدی، اینشتین یکی 
 از معروف ترین افــراد روی کره زمین بود و توجــه افراد معروف 

و مشهوری شامل هنرپیشگان هالیوود را به خود جلب کرد. 
شاید این واقعیت با تصویری که ما از اینشتین به عنوان یک فرد 

آکادمیک ژولیده در ذهن داریم، منافات داشته باشد.
اما همان طور که بودانیس در کتاب خود اشاره می کند، اینشتین 
هم مانند هر شــخص دیگری در روابط شخصی و احساسی خود 
می توانست مرتکب اشــتباه شود. اینشــتین همزمان با تجربه 
 شکســت در روابط رومانتیک و احساســی، با مســایل علمی 
و حرفــه ای نیز دســت و پنجه نرم مــی کرد. به عنــوان مثال، 
 چگونه جهان ایســتا از بن بســت جاذبه ای بین کهکشانی که 
 از کشیده شدن کهکشــان ها به درون هم ناشی می شود دوری 
می جوید؟ به نظر اینشــتین، این امر بدون شــک به فروپاشی 
مفهوم فضا - زمان می انجامید. بنابرایــن، المبدا را معرفی کرد، 
مفهومی ریاضی که بــه معنی » ثابت کیهانی « اســت که آن را 
با یک نیروی دافعه کیهانی درمــی آمیزد. چنین نیرویی با اثرات 

چنین فروپاشی احتمالی مقابله خواهد کرد.
 چندین ســال بعد، وقتی انبساط جهان هســتی در مشاهدات 
ستاره شناسان تایید شد، اینشتین متوجه شد که کاربرد المبدا 

در معادالتش احتماال بزرگ ترین اشتباهش بوده است.
اما، در واقع، با کشــف » انرژی تاریک « در دهــه۱۹۹۰، » ثابت 
کیهانی « دوباره مطرح شد. نظریه پردازان المبدا را برای توضیح 
 انبساط جهان هســتی در اثر » انرژی تاریک « در معادالت خود 
به کار بردند. انرژی تاریک حدود ۷ میلیارد ســال پیش شــکل 
گرفته و شتاب آن از انبساط هابل که از حداقل ۱3/8 میلیارد سال 

پیش و از زمان انفجار بزرگ آغاز شده کامال مجزا است.
بنابراین به نظر بودانیس، بزرگ ترین اشــتباه اینشــتین المبدا 
نبود، بلکه اشتباه او چیزی کامال متفاوت بود. اشتباه او عدم توجه 
کافی به » اصل عدم قطعیت « مطرح شــده توســط فیزیکدان 
آلمانی، ورنر هایزنبرگ بود. این اصل بر این واقعیت استوار است 
که جفت های مشــخصی از خواص فیزیکی، مانند مکان و تکانه، 
 نمی توانند با دقت تعیین شــودکه این واقعیت خود از دوگانگی 

» ذره- موج « فیزیک کوانتوم ناشی می شود. 
 به عبــارت دیگر، همه اشــیا در ســطح کوانتومی مــی توانند 

با مشخصات موج و یا ذره نمایش داه شوند. 
بنابراین، اندازه گیری یک مشخصه با اندازه گیری دیگری تداخل 
 پیدا می کند و انــدازه گیری را مختل می کند. و ما، با گذشــت 
ســال ها هنوز هم در انتظار تئوری از جاذبه هستیم که فیزیک 

کوانتوم را با نظریه نسبیت اینشتین در هم آمیزد.
بودانیس در کتاب خود به این موضوع اشــاره می کند که شاید 
 اینشتین پس از صرف زمان در کوهستان های اطراف زوریخ که 
با دوستان خود در انتظار طلوع نخستین ستاره ها در آسمان شب 

می ماندند، به مطالعه جهان هستی عالقه مند شده است.
 اما این فقط بر اســاس حدســیات بودانیس عنوان شــده است. 
در واقع فقط اینشــتین از آنچه او را به ســمت درک فیزیکی که 
جهان هســتی را تعریف می کند پیش برد خبــر دارد. بدون در 
 نظر گرفتن اســتعداد و نبوغ، آنچه که یک فرد را به وقف کردن 
زندگی اش به مطالعه و تحقیق ترغیب می کند همچنان غیرقابل 
توصیف اســت، همان گونه که پرسش های بسیاری در خصوص 

جهان هستی بی پاسخ مانده اند.

بر اساس اکثر معادالت فیزیکی، زمان می تواند به جلو یا عقب حرکت کند. حال که این گونه است، چرا زمان 
تنها رو به جلو در گذر است؟!

درس هایی از اینشتین: پشتکار، الزمه نبوغ

E-MAIL
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پیشنهاد سر دبیر: 
وزیر فرهنگ باید از وضعیت هنرمندان مطلع باشد

ویژه

اخبار فرهنگی

نمایش »بچه های خاکستری« به نویسندگی و کارگردانی امید 
نیاز، از 7 الی 25 آبان ماه، در تاالر هنر روی صحنه می رود.

نویســنده و کارگردان نمایش »بچه های خاکستری«، از تعیین 
تاریخ اجرای ایــن نمایش خبــر داد و گفت: مراســم افتتاحیه 
این نمایش فــردا در تاالر هنر برگزار می شــود. وی تصریح کرد: 
»بچه های خاکســتری روایتگر داســتان زندگــی چند کودک 
خیابانی اســت که هــر روز در خیابان کار می کنند و هر شــب 
برای خواب، به خانه مردی به نام اردشــیر می رونــد. این بار اما 
یکی از بچه ها پول هــا را گم کرده و آنها از ترس تنبیه اردشــیر، 
می ترســند که به خانه برگردند. بنابراین بــرای یافتن راه حل 
به خرابه ای پناه می برنــد و در ادامه با مرد شــیرین عقلی به نام 
موسی آشنا می شوند که ســاکن آن خرابه است؛ در پی آشنایی 
کودکان با موسی، زندگی آنها دستخوش تغییراتی می شود و...« 
وی افزود: در این نمایش کیانا شــهنام نیا، بهادر محمدی، رضا 
اســدی، دینا مصلحی، نوید مومنی، فرزاد کریمی، نگار شاه سیا 
و ابراهیم رحمانی ایفای نقش می کنند و آتنا جعفری دستیاری 
کارگردان، ســجاد نادری مدیریت تولید و صحنه، مهدی رفیعی 
دســتیاری تولید و بهزاد دینی و علی رضا شــیروانی، دستیاری 

صحنه را بر عهده دارند.
امید نیاز، ضمن اعــام اینکه نمایش »بچه های خاکســتری« 
کاری از گروه تئاتر نان و عروسک شرق است، ازخبرنگاران دعوت 
کرد تا فردا در مراســم افتتاحیه این نمایش در تاالر هنر حضور 

داشته باشند.
گفتنی اســت بچه های خاکســتری تاکنون موفق به کســب 
جوایزی چون جایزه بهترین بازیگر مرد و جایزه بزرگ بخش بین 
الملل پانزدهمین جشــنواره بین المللی تئاتر کودک)1387( و 
جایزه برترین نمایشنامه در بیست و سومین جشنواره سراسری 
تئاتر ســوره ماه )1393( شده اســت و عنوان نمایش تحسین 
شده در جشــنواره تئاتر »Augen Blick Mal« برلین در سال 
2009 و نمایش تحسین شده جشــنواره بین المللی تئاتر فجر 
 در ســال 94 را نیز دارد. عاقه مندان می توانند از طریق ســایت 
navayemehr.ir اقــدام به تهیه بلیت ایــن نمایش کرده و از 
تاریخ 7 تا 25 آبان ماه، رأس ساعت 17:45 در سالن اصلی تاالر 

هنر، شاهد هنرنمایی این گروه باشند.

فرهاد صفری، پدیدآورنده و نوازنده آلبوم تازه منتشــر شــده »بر 
مدار زمان«، از چرایی فاصله هفت ساله بین تولید تا انتشار اثر خود 
ســخن گفت و تصریح کرد: مردم عاقه ای به شــنیدن تکنوازی و 
موســیقی بدون کام ندارند. آلبــوم »بر مدار زمــان« دربردارنده 
قطعه هایی در تکنوازی ساز تنبک اســت که فرهاد صفری، نوازنده 

تنبک و سازهای کوبه ای آن را اجرا کرده است.
صفــری متولد 1361، تنبک را نزد اژدر ســلطان آبــادی، علیرضا 
مشعوفی و استاد بهمن رجبی فراگرفته اســت. این نوازنده جوان، 
تاکنون ســازهای کوبه ای گوناگونی ابداع کرده کــه از جمله آنها 
می توان بــه »بــاژ«، »َزروان«، »باژنگ«، »کوبانــه«، »کارنگ« و 

»بادیه« اشاره کرد.
کالم، رکن بسیار مهم موسیقی در ایران است

وی افزود: کام در ایران، رکن بسیار مهم موسیقی است و تا صدای 
خواننده به آثار موسیقایی اضافه نشــود، بسیاری از مردم بدان آثار 
توجهی نخواهند کرد. البته این را هم باید مد نظر داشت که همیشه 
برای هــر پدیده، تعدادی از افراد هســتند که عاقه نشــان داده و 
خواهان آن کاال یا پدیده هستند و موسیقی سازی و تکنوازی تنبک 
نیز از این قاعده مستثنی نیســت. صفری درباره برنامه موسیقایی 
آتی خود گفت: در آینــده به دنبال تولید مجموعــه ای تصویری از 
تکنوازی و نیز گروه نوازی ســازهای کوبه ای هســتم که البته باید 

دید خدا چه می خواهد و در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.

7 الی 25 آبان؛

تاالر هنر، میزبان »بچه های 
خاکستری« می شود

مردم عالقه ای به شنیدن تکنوازی 
و موسیقی بدون کالم ندارند

اخبار

بازیگر فیلم سینمایی »ناخدا خورشید« گفت: آگاهی از 
وضعیت فرد فرد هنرمندان، از اصول اولیه ای اســت که 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی باید به آن توجه کند.
داریوش ارجمند، درباره ویژگی های وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسامی افزود: در دنیای امروز که انتشار اخبار و اطاعات 
در اوج است و هیچ موضوعی پنهان نمی ماند، فهمیدن 
وضعیت و شرایط هنرمندان کشور برای وزیر فرهنگ و 

ارشاد اسامی اصا  نباید کار سختی باشد.
وی تاکید کرد: فردی که قرار است هنرمندان را مدیریت 
کند، باید از دغدغه ها و مشــکات آنها آگاه باشد و برای 
رفع آنها برنامه منظمی تدارک ببیند تا متقابا با همراهی 

هنرمندان بتواند اقدامات مناسبی انجام دهد.
ارجمند همچنین ادامه داد: کســی که بــه عنوان وزیر 
جدید معرفی می شــود باید بــه اوضاع و مســائل روز 

فرهنگی و هنری کشور اشراف کامل داشته باشد.

بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون گفت: وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســامی عرصه آزمون و خطا نیست و فردی که 
تصدی ایــن وزارتخانــه را برعهده می گیــرد، باید اهل 

فرهنگ و هنر باشد.
داریوش اسدزاده افزود: وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی باید 
اهالی هنر را در زمینه های مختلف از جمله شعر، ادبیات، 
تجسمی، موسیقی، ســینما و تئاتر بشناسد و نسبت به 

مشکات آنها اشراف و اطاعات داشته باشد.
وی گفت: وزیر فرهنگ و ارشاد اســامی برای پیشبرد 
اهداف و رویکردهای مقبول خود باید از معاونان و مدیران 
قوی، با سابقه، با تجربه و کارآمد بهره ببرد تا مراقب باشند 
در امور فرهنگی و هنری دچار اشتباه نشوند؛ زیرا فعالیت 
در این وزارتخانه عرصه آزمون و خطا نیست. وی همچنین 
تصریح کرد: پذیرش مســئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســامی و انجام وظیفه در این عرصه، از آنجایی که باید 
نیازهای فرهنگی آحاد جمعیت کشــور را تامین کند، 
نسبت به سایر وزارتخانه ها حســاس تر است. اسدزاده با 
اشاره به معرفی ســیدرضا صالحی امیری برای تصدی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، ابراز امیدواری کرد که وی 
از مجلس رای اعتماد بگیرد و بتواند منشأ خدمات بزرگی 

به جامعه و به ویژه فرهنگ و هنر کشور باشد.

داریوش ارجمند:

وزیر فرهنگ باید از وضعیت 
هنرمندان مطلع باشد

بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون:

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
عرصه آزمون و خطا نیست

پیامبر اکــرم )ص( فرمودنــد: »اگر علم در ثریا باشــد، 
مردانی از ســرزمین پارس بدان دست خواهند یافت.« در 
طول تاریخ، یکی از شــاخصه های مردمان ایران، داشتن 
معلومات و دانش در هر زمینه ای بوده اســت. بی شک هر 
نســلی، دانش، معلومات و حکایــات را از طریق خواندن 
دانسته های ارزشمند دانشمندان و حکیمان پیش از خود 
به دســت می آورد. مطالعه از دیرباز در زندگی همه مردم 
تاثیر زیادی داشته و فردای بهتری را برای آنان به ارمغان 

آورده است.
 اما در چند ســال اخیر، تیراژ پایین کتاب، کمبود مطالعه 
مردم و عاقه نداشــتن به کتابخوانی باعث نگرانی اهالی 
فرهنگ و ادب شده اســت. پایین آمدن سرانه مطالعه در 
ایران، معضلی است که در چند ســال اخیر بیش از پیش 
پررنگ شده و هر جایی در محافل ادیبان و دغدغه مندان 
فرهنگ، از آن سخن می رود. در این باره صحبت بسیار و 
بحث های کارشناسی فراوانی انجام شده و دالیل مطالعه 
کم مردم،  لیســتی پر از دالیل منطقــی و غیر منطقی و 

حتی گاهی بهانه جویی است.
انتظار دلســوزان فرهنــگ و ادب از مســئوالن فرهنگی 
کشور، ایجاد فضای مطالعه مناســب برای اقشار مختلف 
جامعه اســت؛ به نحوی که مــردم بتواننــد بدون صرف 
هزینه و در اوقات مناســب، به خواندن بپردازند. این فضا 
و فرصت های مطالعه می تواند به اشــکال گوناگونی اتفاق 
بیفتد؛ حتی می تــوان از عاقه مندی مــردم به فضاهای 
مجازی نیــز بــرای افزایش میــزان رغبت بــه خواندن 

استفاده کرد.
 البته واضح اســت که متولیان و مسئوالن فرهنگی بیش 
از هر قشــری درصدد رفع مطالعه کم و آسیب های ناشی 
از آن هســتند و در این زمینه اقداماتی نیز انجام شــده 
است؛ اما متاســفانه نتیجه بخش نبوده و آنچه در جامعه 
می بینیم، نشان از این می دهد که این تاش، به سرانجام 
جدی نرســیده و همچنــان نگرانی ها بابــت نخواندن یا 

کم خواندن وجود دارد.
 دولت و یا شــهرداری برای افزایش میزان مطالعه مردم و 
ترغیب به مطالعه در ســال های اخیر اقداماتی انجام داده 
که طرح هایی مانند »ایستگاه مطالعه« از آن جمله است؛ 
به این شــکل که کتاب ها در اتوبوس، متــرو و یا پارک ها 

برای استفاده عموم گذاشته می شد تا در اوقات فراغت از 
آنها اســتفاده کنند. اما اغلب این طرح ها یا ناموفق بود یا 

برای مدت زمان کوتاهی انجام شد.
 در این طرح هــا، جدا از بحــث جذاب بودن یــا نبودن 
کتاب ها، معضل مهمی وجود دارد. کتاب ها به مرور زمان  
با بی نظمی پاره و خراب می شــوند و متاســفانه احساس 
خوب خواندن در این طرح ها معموال بیش از چند ساعتی 

دوام نمی آورد.
  دکتر جعفر بای، جامعه شــناس و آسیب شناس، درباره 
چاره معضل آســیب رســاندن تعداد کمــی از مردم به 

کتاب های عمومی می گوید: »آســیب زدن به کتابی که 
در دسترس عموم مردم است، برای مدت زمانی مشخص 
اتفاق می افتد و ادامه دار نیســت. به نظر مــن باید برای 
این کار هزینه شــود و هر چقدر الزم اســت، جای خالی 
کتاب ها پر شــود تا باالخره این رفتارهایی را که از طرف 
عده معدودی از مردم رخ می دهد و نشــانه رشد نیافتگی 
آن شخص است، به مرحله رشــد برسانیم. بگذاریم کتاب 
قربانی و فدای انسان شود نه انســان فدای کتاب. درست 
است که این کاری هزینه بر اســت اما باید مستمر انجام 
شــود تا افراد خاطی به رشــد و توســعه یافتگی برسند. 
اقدامات زیادی می تــوان در این زمینه انجــام داد؛ مثا 

می توان کتاب های عمومی 
را با کیفیــت پایین کاغذ و 
چاپ، تولید کرد که امکان 
فروش آن بــه هیچ طریقی 
وجود نداشته باشد.« برای 
اینکه کتاب هایی که جزوی 
از اموال عمومی هســتند، 
برای  به عنــوان کاالیــی 
خرید و فروش محســوب 
بسیاری  اقدامات  نشــوند، 
می تــوان انجــام داد کــه 
خاص  گذاری های  نشــان 
کتاب و تبلیغات گســترده 
برای شــناختن و تشخیص 
از سایر  کتاب های عمومی 
کتاب ها، از آن جمله است؛ 
به نحوی کــه افکار عمومی 
به این نوع کتاب های خاص 
به عنــوان امــوال عمومی 
باارزش توجه نشان دهند. 
بهتر اســت  در این زمینه 

برای فرهنگ سازی نیز تاش شــود تا مردم با حساسیت 
بیشــتری با کتاب های عمومی )که از امــوال بیت المال 
محسوب می شوند( رفتار کنند و نســبت به افراد خاطی 

واکنش نشان دهند.
البتــه امیدواریم اگر طرحی برای افزایــش مطالعه مردم 
صورت می گیرد، با حضور کارشناســانی باشــد که ابعاد 
مختلــف و همه جانبــه آن را بــه خوبی می ســنجند تا 
 بتوانیم به مرور زمــان از طرح های همگانــی کتابخوانی

بهره ببریم.

برای افزایش میزان رغبت مردم به مطالعه؛

آیاطرحهایکتابخوانیعمومیموفقبودهاند؟

انتظار دلسوزان 
فرهنگ و ادب از 

مسئوالن فرهنگی 
کشور، ایجاد فضای 

مطالعه مناسب برای 
اقشار مختلف جامعه 

است؛ به نحوی که 
مردم بتوانند بدون 

صرف هزینه و در 
اوقات مناسب به 
خواندن بپردازند

برای افزایش میزان رغبت مردم بــه مطالعه و به 
دنبال آن افزایش سواد و آگاهی، طرح هایی برای 

خواندن کتاب در فضاهای عمومی ایجاد شده اند.

نمایشــگاهی از آثار هنرجویــان کارگاه آموزشــی خط بنایی 
»حمیدرضا کشاورزی میاندشــتی« در ایده گالری شهر برگزار 
می شــود. »نمایشــگاه خط بنایی« از ســوی مرکز خاقیت و 
نوآوری شهرداری اصفهان و با همکاری مجمع طراحان گرافیک 

انقاب اسامی آیه برگزار می شود.
در این نمایشــگاه آثاری از هنرجویان »حمیدرضا کشــاورزی 
میاندشــتی« شــامل یاس جهانگیری، منصوره حضوربخش، 
راضیه عســکری، حســین قربانی، مهــرداد خاکــزاد، زینب 
ربانی خواه، رسول معصوم زاده، حامد مغروری، مسعود رضایی، 
مجتبی مجلسی، امید نایینی، پروین رفیعی،حمید نصر، منیژه 

نورمحمدی و علی زیبایی ارائه شده است.
»نمایشــگاه خط بنایی« چهارشــنبه 5 آبان ماه ســاعت 17 
گشــایش یافت و عاقه مندان تا 18 آبان ماه می توانند صبح ها 
از ساعت 9 تا 13 و بعدازظهر از ســاعت 17 تا 20 به ایده گالری 
شــهر واقع در میدان امام حســین)ع(، ارگ جهان نما، ورودی 

طالقانی، طبقه دوم، روبه روی شهر کتاب مراجعه نمایند.

 سلسله نشست های تخصصی اسطوره شــهر، با رویکرد تبیین 
مبانی نظری گردشگری متناسب با مشــخصات بومی اصفهان 

برگزار می شود.
نشست چهاردهم اسطوره شــهر با حضور معاون صنایع دستی 
کشــور و موضوع »محله ها«، در حمام تاریخی دردشت برگزار 

خواهد شد.
ســخنران این نشســت بهمن نامور مطلق اســت که به عنوان 
دانشیار دانشگاه شهید بهشــتی و معاون صنایع دستی سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری و همچنین معاون 

پژوهشی خانه هنرمندان فعالیت دارد.
عاقه مندان مــی توانند برای شــرکت در این نشســت، امروز 
ساعت 18 به حمام دردشــت واقع در خیابان ابن سینا، بازارچه 

دردشت مراجعه نمایند.

تا 18 آبان ماه برپاست؛

نمایشگاه خط بنایی در ایده گالری شهر

برگزاری چهاردهمین نشست 
اسطوره شهر با موضوع »محله ها«

موسیقی

قاب رسانه 

محمد رضا شــجریان به روی صحنه باز می گردد؛ این 
خبری بود که رایان فرزند کوچک او اعام کرد.

شجریان فقط یک خواننده ســنتي نیست. شجریان 
تنها استاد موســیقي نیست؛ شــجریان اسطوره اي 
در ذهن بسیاري از مردم ایران اســت. نواي او را باید 
ضمیمه تاریخ ایران کرد و به آن بالید. هنوز شــاید در 
ذهن برخي افراد میانســال، قرائت قران شجریان در 
دهه 30 باقي مانده باشــد که از رادیو خراسان پخش 
مي شــد و شــاید هنوز تقدیرنامه رتبه نخســت در 
مسابقات تاوت قرآن کشــوري در کتابخانه شجریان 
حفظ شده باشــد. در ســال 57 هم به نشانه اعتراض 
به سیاســت هاي رژیم طاغوت، از حضــور در مراکز 
موســیقي انصراف داد تا همراه ملت بــه مبارزه با آن 
نظام بپردازد و در نهایت نیز باید به ربناي شــجریان 
اشاره کرد که  میهمان ســفره هاي افطار مومنان بوده 

و حاال دیگر قدمتي سی و چند ساله پیدا کرده است.
 این همراهي بــا ملت بدون پاســخ نماند؛ چنان که 

وقتي تصویر او با ســر تراشــیده منتشــر شد، 
بســیاري از دوســتدارانش براي اعام 

همراهي خود بــا او، تصمیم 

به تراشــیدن موهاي ســر خود گرفتند. امــا بودند 
کسانی که صداي شــجریان را بر نمي تابیدند و هر از 
چندگاهي از قانوني سخن مي گفتند که در ذهن خود 

آن را تصویب کرده بودند و 
سرشــناس  هنرمند 

جامعه را سدي در 
برابر اهداف خود 
اما  مي دانستند، 
کشور  در  استاد 
خود ماند تا نشان 

دهد صــدا و نواي 
او براي مــردم ایران 

است.

شجریان به صحنه بازمی گردد

 فیلم »دوزخ« بــه کارگردانی »ران هــاوارد« و با حضور 
»تام هنکــس« در نقــش اصلــی توانســت در  10 روز 
آغازین نمایش در 64 بــازار بین المللی به فروشــی بالغ 
بر 100میلیون دالر دســت یابد؛ در حالی کــه از فردا در 

سینماهای آمریکا اکران خود را آغاز می کند. 
این فیلم همزمان با اکران در آمریکا، در چند بازار خارجی 
جدید شــامل کره جنوبی، ژاپــن و چین بــه روی پرده 
می رود و از تاریخ 9 نوامبر نیز میهمان سینماهای فرانسه 

می شود.
»دوزخ« به عنوان قســمت ســوم و دنباله دو فیلم  »رمز 
داوینچی« )2006( و »فرشــتگان و شیاطین« )2009( 
محسوب می شــود که ســومین همکاری »ران هاوارد« 
و »تام هنکس« را رقم زده اســت و نــگارش فیلمنامه آن 
بر عهــده »دیوید کوئــپ« و تهیه کنندگــی آن بر عهده 
»هاوارد« و »برایان گریزر« بوده اســت. فیلم »دوزخ« با 
بودجه 75 میلیون دالری ساخته شده که در واقع نیمی از 

بودجه »فرشتگان و شیاطین« است. 
»عمر ســی«، »بــن فاســتر« و »عرفان خــان« بازیگر 

بالیوودی، از دیگر بازیگران این فیلم هستند.

 فیلم »تام هنکس« 
100 میلیون دالری شد

مجموعه تلویزیونی »همســایه ها« بار دیگر بــه کارگردانی مهران 
غفوریان و تهیه کنندگی علیرضا سبط احمدی کلید خورد. علیرضا 
ســبط احمدی، تهیه کننده مجموعه هــای تلویزیونی، درخصوص 
روند و ادامه تصویربرداری ســریال »همســایه ها« گفت: مجموعه 
تلویزیونی »همســایه ها« به کارگردانی مهــران غفوریان، بار دیگر 
صبح چهارشــنبه کلیــد خــورد. وی در ادامه بیان کــرد: در روند 
تغییرات، بنا به درخواست مهران غفوریان، مانی اسکندری به عنوان 
طراح گریم جایگزین علی بهرامی فر شد و احسان سجادی حسینی 
نیز به عنوان دستیار اول کارگردان در کنار غفوریان فعالیت خود را 
آغاز کرد. این تهیه کننده درخصوص اضافه شدن بازیگران جدید به 
این مجموعه اظهار داشــت: در همین راستا شهین تسلیمی و آذین 

رئوف به جمع بازیگران پروژه اضافه می شوند.

بازیگر نقش اول مرد فیلم، مجید توکلی، معتقد است حرف اصلی »متولد 
65 « حرف همه جوان هاســت. پدرام شریفی، بازیگر سینما، در خصوص 
علت همکاری خود با پروژه »متولد 65« و حرف این فیلم گفت: »متولد 65« 
فیلم دهه شصتی هاست و وقتی به عنوان دهه شصتی فیلمنامه را خواندم، 
بســیاری از ماجراهای زندگی مان را در آن دیدم؛ اتفاقاتی که همیشه در 

افکارم بود.
وی افزود: در مورد دهه شصت حرف های بسیاری زده می شود اما زمانی که 
صادقانه به این دهه نگاه می کنیم، متوجه خواهیم شد از زمانی که در رحم 
مادرمان بودیم،  صدای بمباران می شنیدیم. اکثرمان در جنگ به دنیا آمدیم، 
به مدرسه رفتیم و... . شریفی خاطرنشــان کرد: تلخ ترین جای این جریان 
آنجاست که وقتی به دهه هفتادی ها نگاه می کنیم، وضعیت شان بهتر از دهه 

شصتی ها نیست؛ این فیلم ماجرای ما جوان هاست؛ نه الزاما یک دهه خاص.

»همسایه ها« برای بار دوم 
کلید خورد

»متولد 65« روایتی از 
روزگار جوانی است

گیشه

فیلم ســینمایی »اروند« ســاخته پوریــا آذربایجانی نخســتین تاش 
ســینمای ایران برای ادای دین به زنده به گور شدن شهدای دست بسته 
غواص است.  فیلم ســینمایی اروند که نخســتین روایت سینمایی ایران 
از سرنوشــت تلخ شهدای غواص اســت، در جشــنواره جهانی فیلم فجر 
امســال رونمایی شــد که پوریا آذربایجانــی کارگردان »ارونــد«، فیلم 
خود را با روایتی موازی شــبیه ســفر به چزابه انتخاب کرده اســت. 28 
اردیبهشــت ماه سال گذشــته بود که پیکر 175 شــهید غواص از خاک 
عراق به کشــور آمد و حجم ســنگین خبر زنده به گور کردن شــهدای 
دست بســته غواص، فضای کشــور را بســیار متاثر کرد؛ فیلم سینمایی 
»اروند« نخســتین تاش ســینمای ایران برای ادای دین بــه این واقعه 
اســت. در برخورد اول با فیلم ســینمایی »اروند« و شــمایلی با انتخاب 
روایت و تدوین موازی، مخاطب ســینمای دفاع مقدس به یاد »ســفر به 
چزابه« رســول ماقلی پور می افتد. نکتــه جالب اینکه فیلم به رســول 
ماقلی پور تقدیم شده اســت. لحظات زنده به گور کردن شهدای غواص 
در این فیلم، تصویــری ترحم برانگیز از قهرمان اســطوره ای را به نمایش 
می گذارد. هنوز زمان زیادی از ورود شــهدای غواص به اصفهان نگذشته، 
آنها پیامی آورده بودند اما گویی این پیام به گــوش مدیران رکورددار در 
فیش های حقوقی کذایی نرســید. شــهدا می دانند که باید زود به زود به 
 ما تلنگر بزنند و برای همین اســت کــه بازمانده هــای پیکرهای خود را

زود به زود نمایان می کنند.

»اروند«؛ روایتی برای ادای دین
 به شهدای غواص

سینما
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ابالغ رای
8/38 کالسه پرونده 480/95 شــماره دادنامه: 481-95/6/31  تاریخ رسیدگی: 95/6/20 
مرجع رسیدگی: شعبه 24 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمدجان نثاری الدانی 
به نشــانی اصفهان خ کهندژ دوپله نبش کوچه 60 چوب فروشــی جــالل، خوانده: نوید 
غالمی سوغانی به نشانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از 
ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دادخواســت محمد جان نثاری به طرفیت نوید  
غالمی سوغانی به خواسته مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 
91050695-92/12/25 عهده بانک ملی ایران شــعبه خانه اصفهان به انضمام خسارات 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه 
چک از ناحیه بانک محال علیه و با توجه به اظهارات خواهان در جلســه رسیدگی مورخه 
95/6/20 و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادرکننده 
و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و خوانده در جلسه حاضر نشده و به دلیلی که حکایت از 
پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح 
صورتجلسه و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استحصاب دین و مستنداً به ماده 11 قانون 
شوراهای حل اختالف و مواد 310، 311، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 519 و 522 از 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده  به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه و هزینه نشر آگهی از تاریخ سررسید 
چک 92/12/25 تا زمان اجرای حکم بر اساس شــاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و 
پرداخت پانصد و هشــتاد و پنج هزار ریال در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از آن قابل واخواهی در همین شورا می باشد. 

م الف:22940 شعبه 24 شورای حل اختالف اصفهان )337 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

8/39 کالســه پرونده 549/95 شــماره دادنامه: 1288-95/7/15 مرجع رسیدگی: شعبه 
9 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: ســید عباس موسوی به نشانی اصفهان خ امام 
خمینی کوچــه ش رجایی کوچه عارف پــالک 8، خواندگان: 1- مجید داوری به نشــانی 
اصفهان چهار راه عاشق اصفهانی فلکه جوان خ جلوان جنب سوپر گلها ضایعات فروشی 
مجید داوری 2- شرکت البراتور داروســازی بهداشتی شفا به نشــانی مجهول المکان 
3- مرتضی داوری به نشــانی اصفهان چهار راه عاشــق اصفهانی فلکه جوان خ جلوان 
جنب سوپر گلها ضایعات فروشــی مجید داوری، خواسته: الزام خواندگان به حضور در 
دفترخانه و انتقال سند رسمی یک دستگاه خودرو به شــماره انتظامی 212 ب 85-ایران 
44  به انضمام مطلق خسارات قانونی مقوم به3/100/000 ریال، گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: 
رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای سید عباس موسوی به طرفیت 1- آقای مجید 
داوری 2- شرکت البراتوار داروسازی بهداشتی شفا 3- آقای مرتضی داوری به خواسته 
الزام خواندگان به حضور در دفترخانه و انتقال سند رسمی یک دستگاه خودرو استیشن 
کاروان به شماره انتظامی 212 ب 85-ایران 44 به انضمام مطلق خسارات قانونی مقوم به 
3/100/000 ریال با توجه به قولنامه پیوست پرونده ارائه شده از سوی خواهان که امضا 
خوانده ردیف اول در ذیل آن قرار دارد و اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مبنی بر اینکه 
خودرو موصوف را ازخوانده ردیف اول خریداری نموده و ثمن آن را کامل پرداخت نمودم 
و اینکه خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته و الیحه ای ارائه ننموده اند 
و پاسخ استعالم انجام شده از راهنمایی و رانندگی به شماره 1413/6/85 مورخ 94/10/21 
که خوانده ردیف دوم را مالک اعالم نموده لذا شورا با اســتناد به مواد 10 و 219 و 220 
قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف 
دوم شرکت البراتور داروسازی بهداشتی شفا به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال 
سند رسمی یک دستگاه خودرو استیشن کاروان به شــماره انتظامی 212 ب 85- ایران 
44 به نام خواهان و پرداخت مبلغ 330/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشرآگهی 
طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و در خصوص سایر خواندگان 
 با اســتناد به بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرســی مدنی قرار رد دعوی صادر می گردد. 
 رای صادره غیابــی و ظرف بیســت روز پــس از ابالغ قابــل واخواهی در این شــعبه 
می باشد. م الف:22948 شــعبه 9 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف اصفهان )426 

کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

8/40 کالسه پرونده: 343/95 شماره دادنامه: 613-95/6/20 مرجع رسیدگی: شعبه 28 
شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: علیرضا عشق علی به نشانی اصفهان خ وحید چهار 
راه رودکی بعد از بانک سینا نرسیده به تاکسی تلفنی کالسکه پ 93 شرکت اصالت، خوانده: 
کبری کاظمی ونهری  به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک به انضمام مطلق 
خسارات، گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم 
شورا ضمن اعالم ختم رســیدگی با استعانت از خداوند متعال به شــرح آتی مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست علیرضا عشق علی به 
طرفیت کبری کاظمی ونهری به خواســته مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال وجه یک فقره 
چک به شماره 682509 عهده بانک تجارت به انضمام خســارات دادرسی و تاخیر تادیه 
با توجه به دادخواســت تقدیمی و مال حظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ 
قانونی وقت و انتظار کافی در جلســه شورا حاضر نشــده و در قبال دعوی و مستندات 
ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال 
ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 
198 ، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و 

پرداخت 1/510/000 ریال به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه 
از تاریخ سررســید )94/1/25(  لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک 
مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل وا خواهی در این شعبه و سپس مدت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 
حقوقی اصفهان می باشد. م الف:22949 شعبه 28 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

اصفهان) 296 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

8/41 کالسه پرونده: 304/95 شماره دادنامه: 673-95/6/27 مرجع رسیدگی: شعبه 22 
شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: علیرضا عشق علی فرزند حسن به نشانی اصفهان 
خ نیکبخت ســاختمان مدیران طبقه 4 واحد 402،  خوانده: بهمن جانکی فزرند جونعلی  به 
نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 38/000/000 ریال وجه دو فقره چک شماره 
های 922018/640427-93/12/27 و 922018/640431-94/3/30 بانک رفاه کارگران، 
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 رای می 
نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دادخواست علیرضا عشــق علی به طرفیت بهمن 
جانکی به خواسته مطالبه مبلغ سی و هشت میلیون ریال وجه دو فقره چک به شماره های 
922018/640427-93/12/27 و 922018/640431-94/3/30 عهده بانک رفاه کارگران 
به انضمام خسارات دادرســی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواســت تقدیمی و مال حظه 
اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا 
حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده 
و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشــتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی 
هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198 ، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و 
مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
سی و هشت میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت یک میلیون و سی هزار ریال 
 به عنوان خسارت دادرسی و هزینه نشر آگهی و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ

 سررسید  لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان 
صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظــرف 20 روز پس از ابالغ قابل وا خواهی 
در این شــعبه و ســپس مدت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم حقوقی اصفهان 
می باشد. م الف:22954 شعبه 22 مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف اصفهان) 314 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

8/42 کالسه پرونده اصلی: 94-685 شماره دادنامه: 671-95/7/3 مرجع رسیدگی کننده: 
شعبه 23 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای جمال رضایی به نشانی اصفهان 
خ جابر انصاری 12 متری عباسی فرعی 6 منزل شخصی، خوانده: آقای مجید یوسفی به 
نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه، گردشــکار: شعبه 23 شورای حل اختالف 
اصفهان با عنایت به محتویات پرونده کالســه 685/94 و اخذ نظریه مشــورتی اعضای 
محترم شورا، ضمن ختم رسیدگی با اســتعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای شورا: در خصوص دعوی آقای جمال رضایی به طرفیت آقای 
مجید یوسفی به خواســته مطالبه وجه به مبلغ 45/000/000 ریال بابت امانت به موجب 
رسید عادی جمعًا به مبلغ 45/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به 
محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ وفق ماده 73 
در جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرک موثر قانونی در خصوص 
دعوی مطروحه مبنی بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده، شورا دعوی مطروحه را 
وارد و ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 198-515-519-522 قانون آئین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 45/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 315/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
94/7/6 تا زمان وصول بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید. رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ قابل واخواهی 
در همین شــعبه و پس از انقضای مهلت مذکور، ظرف 20 روز قابل تجدید نظرخواهی در 
محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد در خصوص خواسته دیگر خواهان 
مبنی بر صدور قرار تامین خواسته با توجه به استرداد نســبت به این بخش از خواسته، 
 قرار رد دادخواست مستند به بند ب ماده 107 قانون آئین دادرسی صادر و اعالم می گردد.  
م الف: 22979 شــعبه 23 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف اصفهان )329 کلمه، 4 

کادر(  
ابالغ رای

8/43 کالسه پرونده اصلی: 94-686 شماره دادنامه: 672-95/7/3 مرجع رسیدگی کننده: 
شعبه 23 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای جمال رضایی به نشانی اصفهان 
خ جابر انصاری 12 متری عباسی فرعی 6 منزل شخصی، خوانده: آقای مجید یوسفی به 
نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه، گردشــکار: شعبه 23 شورای حل اختالف 
اصفهان با عنایت به محتویات پرونده کالســه 686/94 و اخذ نظریه مشــورتی اعضای 
محترم شورا، ضمن ختم رسیدگی با اســتعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای شورا: در خصوص دعوی آقای جمال رضایی به طرفیت آقای 
مجید یوسفی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 50/000/000 ریال بابت بدهی رسید عادی 
جمعًا به مبلغ 50/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به محتویات 
پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ وفق ماده 73 در جلسه 
رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرک موثر قانونی در خصوص دعوی 
مطروحه مبنی بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده، شــورا دعوی مطروحه را وارد 
و ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 198-515-519-522 قانون آئین دادرسی مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 

315/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
94/7/6 تا زمان وصول بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید. رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ قابل واخواهی 
در همین شــعبه و پس از انقضای مهلت مذکور، ظرف 20 روز قابل تجدید نظرخواهی در 
محاکم عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان می باشــد در مورد تقاضایی خواهان مبنی 
بر صدور قرار تامین خواســته چون او از ابداع خســارت احتمالی امتناع کرده به استناد 
 تبصره 1 ماده 108 و ماده 119 قانون اخیرالذکر قرار رد درخواســت صادر می شــود.  
م الف: 22978 شــعبه 23 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف اصفهان )324 کلمه، 4 

کادر(  
ابالغ رای

8/44 کالســه پرونده اصلی: 94-695 شــماره دادنامه: 300-95/3/24 مرجع رسیدگی 
کننده: شعبه 42 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: جواد صفرپور به نشانی اصفهان 
دروازه دولت خ شیخ بهائی کوچه TBT پاساژ انقالب پالک 1 مغازه اول دست راست به 
وکالت لیال نوربخش به نشانی اصفهان خ نیکبخت ساختمان ماکان 5 طبقه دوم واحد 24، 
خوانده: مهدی شــفاعت به نشانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه مبلغ دوازده میلیون 
ریال موضوع دو فقره به شماره های 79165-91/8/30 و 79160-91/11/30 عهده بانک 
مهر میدان انقالب بانضمام مطلق خســارات قانونی، گردشکار: به تاریخ 95/3/18 شعبه 
42 شورای حل اختالف اصفهان با مالحظه اوراق پرونده کالسه 94-695 با استعانت از 
خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوی جواد صفرپور با وکالت لیال نوربخش به طرفیت مهدی شفاعت به خواسته مطالبه 
وجه به مبلغ 12/000/000 ریال موضوع 2 فقره چک به شماره های 79160-91/11/30 و 
79165-91/8/30 هر دو عهده بانک مهر میدان انقالب به انضمام مطلق خسارات قانونی 
با عنایت به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه  که ظهور  بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه چک را دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور 
نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرک موثر قانونی در خصوص دعوی مطروحه مبنی بر 
برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده، شــورا دعوی  خواهان را محرز و ثابت تشخیص 
داده و مستنداً به مواد 198-515-519-522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلــغ 12/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 315/000 ریال 
بابت هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید )چکهای موصوف( تا 
زمان وصول بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه  در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت 20 روز 
از تاریخ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضای مهلت مذکور، ظرف 20 روز قابل 
تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد م الف: 22975 

شعبه 42 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان )349 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

8/45 شــماره پرونده اعتراض ثالث: 817/95 شــماره پرونده اصلی: 1375/94 شماره 
پرونده تامین خواسته: 1376/94 شماره دادنامه پرونده تامین خواسته: 94/8/30-1545 
شماره: 1211-95/7/13،  خواهان: هادی بابایی بندراتی، خوانده: پژمان زمانی، خواسته: 
 اعتراض به تامین خواســته، به تاریخ 95/7/11 در وقت مقرر پرونده کالســه 4620/94 
ش ج 2 از اجرای احکام شــوراهای حل اختالف اصفهان واصل و اعتراض شخص ثالث 
هادی بابایی نسبت به توقیف اموال موضوع قرار تامین خواسته صادره از این شعبه تحت 
نظر و بررسی می باشد. با عنایت به محتویات پرونده و مالحظه الیحه اعتراضیه شخص 
ثالث و مدارک ابرازی از ناحیه وی و اخذ نظریه مشــورتی اعضای محترم شورا، ضمن 
 اعالم ختم رسیدگی با اســتعانت از خداوند متعال به شــرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شــورا: در خصــوص اعتراض هــادی بابایی نســبت به توقیف 
اموال مذکور در صورتجلســه مورخه 94/9/2 موضوع قرار تامین خواســته شــماره 
دادنامــه 1545 مورخــه 94/8/30 صادره از این شــورا بــا توجه به اســناد و مدارک 
ابرازی از ناحیه معتــرض ثالث از جملــه وکالتنامه شــماره 21467 مورخه 93/10/17 
و بیمه نامــه اتومبیل به شــماره 8087076 بــه نام خواهــان معترض صادر شــده و 
شناســنامه مالکیت خــودروی مورد توقیــف و کارت ماشــین که همگــی در تصرف 
خواهان معترض می باشــد شــورا اعتراض شــخص ثالث را ثابت تشــخیص داده لذا 
به اســتناد ماده 147 قانــون اجرای احــکام مدنی اعتــراض را وارد تشــخیص داده و 
حکم به لغــو عملیات اجرایــی و رفع توقیــف از اتومبیــل خواهان معترض به شــماره 
 انتظامی 857 ص 99- ایران 53 به شــماره شاســی 83021357 صادر و اعالم می دارد 
 رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

 م الف: 22969 شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان )278 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

8/46 شماره دادنامه: 9509970350700326 شــماره پرونده: 9409980350700645 
شماره بایگانی شعبه: 940726 خواهان: خانم فخری عبدالهیان سه پله فرزند حسنعلی با 
وکالت آقای مهدی عبدالرحمانی فرزند عزیزاله به نشانی اصفهان – خیابان توحید میانی 
روبروی بانک ســامان ســاختمان نگار 2 طبقه 4 واحد 11، خوانده: آقای محمد صادقی 
فرزند تقی به نشــانی اصفهان- خ پروین- 24 متــری دوم ک جنب پ 81، خواســته ها: 
1- الزام به تنظیم سند خودرو 2- مطالبه خسارت دادرسی، گردشکار: دادگاه با توجه به 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را  اعالم و مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در 
خصوص دعوی فخری عبداللهیان با وکالت مهدی عبدالرحمانی به طرفیت محمد صادقی 
به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو پژو 206 به شماره انتظامی 353 و 48 ایران 53 به 
انضمام خسارات دادرســی نظر به اینکه برابر پاسخ استعالم از راهور و نیز کپی مصدق 
کارت مشخصات وسیله نقلیه خودرو متعلق به فردی به نام نسیم بهرامی نیاست و وکیل 
خواهان مدعی اســت خواهان خودرو را از خوانده و وی از فرداخیر خریده و لذا بایست 
مالک خودرو هم خوانده دعوا قرار می گرفت دعوا به کیفیت فعلی قابل رسیدگی نیست و به 

استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می شود که ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان است.  

م الف: 22907 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )227 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

8/47 شماره دادنامه: 9509970361700087 شــماره پرونده: 9409980361700758 
شماره بایگانی شــعبه: 940832 خواهان: آقای کیامرث نادری شورابی فرزند الیاس به 
نشانی استان چهار محال و بختیاری- شهرستان ســامان- روستای ایلبگی- کدپستی 
8851133491، خواندگان: 1- آقای رحمان هادیان باوکالــت آقای بابک داورپناه جزی 
فرزند ناصر قلی به نشــانی اصفهان- شاهین شــهر – خ عطار بین فرعی 5 و 6 غربی بن 
بست دوم پ 6، 2- آقای رمضانعلی شفیعی به نشانی اصفهان- خ بزرگمهر- انتهای عالمه 
امینی- کوچه دستغیب- بن بست بهاره پالک 36، خواســته: اعتراض به عملیات اجرایی 
)موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی( گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را 
اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص شکایت 
شخص ثالث آقای کیومرث نادری شورابی فرزند الیاس به طرفیت آقایان 1- رمضانعلی 
شفیعی 2- رحمان هادیان با وکالت آقای بابک داور پناه نسبت به توقیف یک دستگاه وانت 
نیســان به شــماره انتظامی 771 ی 16 ایران 13 در پرونده اجرایی این دادگاه به شماره 
930076 دادگاه با توجه به خرید خودرو موضوع شکایت توسط شاکی طی مبایعه نامه 
مورخ 92/12/8 و متعاقب آن اعطاء وکالت در تعویــض پالک آن و فروش و انتقال قطعی 
از سوی آقای رمضانعلی شفیعی به شاکی طی سند رسمی وکالت شماره 10050 مورخ 
92/12/18 تنظیمی از سوی دفتر اسناد رسمی اصفهان با قید شرط عدم عزل وکیل در عقد 
خارج الزم همگی داللت بر تقدم فروش خودرو نیسان مذکور به شاکی نسبت به تاریخ نامه 
توقیف اجرای احکام این دادگاه در مورخ 93/3/1 خطاب به اداره راهور اصفهان دارد و لذا 
با رد دفاعیات وکیل محکوم له پرونده اجرایی شکایت نامبرده را ثابت و وارد تشخیص و 
مستنداً به ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم به رفع توقیف از خودرو نیسان فوق 
الذکر صادر و اعالم می نماید. رای صادره نسبت به مشتکی عنه ردیف دوم حضوری و 
ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان اصفهان 
و نسبت به مشتکی عنه ردیف اول غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این دادگاه می باشد.  م الف: 22904 شــعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )349 

کلمه، 4 کادر(  
حصر وراثت

8/70  خانم عصمت معینی پروانه دارای  شناسنامه شماره 6 به شرح دادخواست به کالسه  
3788/95 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان مرتضی ابدال پروانه به شناسنامه 5 در تاریخ 94/11/9 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به زوجــه و دو دختر و 
سه پســر: 1- عصمت معینی پروانه، ش.ش 6 زوجه متوفی 2- اکرم ابدال پروانه، ش.ش 
 12 فرزند دختر 3- زهرا ابــدال پروانه، ش.ش 228 فرزند دختــر 4- مهدی ابدال پروانه، 
ش.ش 139 فرزند پسر 5- حسن ابدال پروانه، ش.ش 2 فرزند پسر 6- احمد ابدال پروانه، 
ش.ش 3 فرزند پسر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ 
 نشــر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف 22819 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )164 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/71  خانم مرضیه عباسیان دارای  شناسنامه شماره 831 به شرح دادخواست به کالسه  
3893/95 ح 10  از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح 
داده که شادروان پرویز عباســیان به شناســنامه 83 در تاریخ 95/4/28 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 4 دختر و همسر: 
1- سپیده عباســیان، ش.ش 4033 فرزند دختر 2- مرضیه عباسیان، ش.ش 831 فرزند 
 دختر 3- محبوبــه عباســیان، ش.ش 1270126261 فرزند دختر 4- راضیه عباســیان،

ش.ش 1271348950 فرزند دختر 5- ایران محمد زمانی، ش.ش 101 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 شــد. م الف 22818 شــعبه 10 حقوقی شورای حل 

اختالف استان اصفهان )145 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

8/75 شــماره صادره:1395/14/287308نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ پالک ثبتی 
شماره 955 اصلی واقع در بخش یک ثبت خوانسار ذیل ثبت 852 در صفحه 306 دفتر امالک 
جلد 10 به نام مسعود نصیری تحت شماره چاپی مسلسل 189432 ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده است، سپس بالواسطه به موجب سند انتقال شماره 50737 مورخ 1394/10/07 
دفترخانه شماره 5 خوانسار به آقای ماشااله شوشتری فرزند عبدالکریم انتقال یافته سپس  
نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 95140970954655 مورخ 1395/07/27 
به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضا شــهود آن ذیل شــماره 28692 مورخ 
1395/07/27 به گواهی دفترخانه 5 خوانسار رسیده ا ست مدعی است که سند مالکیت آن 
به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را 
نموده اند لذا مراتب به استناد 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 مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این  آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 
ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 216 اداره 

ثبت اسناد و امالک خوانسار)243 کلمه، 3 کادر(

اخبار کوتاهيادداشت

 مدیرکل بیمه ســامت چهارمحال و بختیاری گفــت: از جمعیت 930 
هزار نفری این اســتان، 650 هزار نفر تحت پوشــش بیمه سامت قرار 
دارند که ضریب نفوذ آن به 68 درصد می رســد.صفر فرامرزی با اشــاره 
به تحول عظیم در نظام سامت طی 2 ســال اخیر افزود: 45 هزار نفر که 
فاقد بیمه بودند تحت پوشش قرار گرفتند و هم اکنون 95 درصد از مردم 

استان از بیمه سامت رضایت دارند. 
وی با بیان اینکه ســال گذشــته 500 میلیــارد ریال بیمه عشــایری و 
روســتایی پرداخت شــد اضافه کرد: ضریب پرداختی از جیب بیمار 57 
درصد بود کــه در حال حاضر در نظام تحول ســامت، 15 درصد هزینه 
درمان ســرپایی و 5 دهم درصد هزینــه درمان بســتری از جیب بیمار 

پرداخت می شود.  

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان چهارمحال و بختیاری 
از کلنگ زنی بزرگ ترین مجتمع تولید آهک و صنایع وابســته کشور در 

دزک شهرستان کیار خبر داد.
ســید نعیم امامی  اظهار کــرد:  کلنگ زنــی این مجتمع شــش فازی 
 به همــت مســئوالن و با حضــور اســتاندار اســتان خواهد بــود.وی

 خاطرنشــان کرد: بزرگ ترین مجتمع تولید آهک و صنایع وابســته در 
دزک شهرستان کیاربا سرمایه گذاری بخش خصوصی با اعتبار 11 هزار و 

370میلیارد ریال کلنگ زنی خواهد شد. 
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان چهارمحال و بختیاری 
اشــتغالزایی در عرصه صنعت را از اهداف کلنگ زنی این پروژه دانست و 
تصریح کرد: فاز اول این مجتمع زمینه اشتغال 710 نفر را فراهم خواهد 
کرد.امامی با اشــاره به ملی بودن این طرح خاطرنشان کرد: این مجتمع 
محصوالتی از جمله آهک هیدراته، کربنات کلسیم، کلر، کربنات سدیم، 

سود سوزآور و سنگ مات خشک تولید خواهد کرد.

کنفرانس دو روزه مکانیک کاربردی در دانشگاه شهرکرد آغاز به کار کرد.
در این کنفرانس ملی دکتر علی نحوی اســتادیار دانشــکده مهندسی 
مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، در خصوص واقعیت 
مجازی و کاربردهای آن ســخنرانی می کند و ضمن پرداختن به اجزاي 
سیستم  هاي واقعیت مجازي، کاربردها و آخرین وضعیت این فناوري  را 

در ایران و جهان ارائه خواهد کرد.
همچنین دکتر امیررضا شــاهانی اســتاد دانشــکده مهندسی مکانیک  
دانشــگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوســی  در مــورد تخمین عمر 
و تعیین خــواص مکانیک شکســت و خســتگی در ملــخ بالگرد 205 
مطالبی را ارائــه می کند.برگــزاری پنل هــای ارائه شــفاهی مقاالت، 
برگــزاری کارگاه تخصصی آشــنایی بــا دینامیک مولکولــی و معرفی 
 نرم افــزار لمپــس و برگــزاری کارگاه تخصصی آشــنایی بــا نرم افزار 
Materials studio و کاربــرد آن در مکانیک جامــدات از مهم ترین 

برنامه های این کنفرانس ملی هستند.

650 هزار نفر
 تحت پوشش بیمه سالمت

کلنگ زنی بزرگ ترين مجتمع تولید
 آهک و صنايع وابسته کشور 

آغاز به کار کنفرانس ملی مکانیک 
کاربردی در شهرکرد

پیشنهاد سردبیر: 
کلنگ زنی بزرگ ترين مجتمع تولید آهک و صنايع وابسته کشور

گودرز امیری معاون امور هماهنگی و عمرانی اســتاندار 
چهارمحــال و بختیاری در جلســه بررســی مشــکات 
 مســکن مددجویــان کمیته امــداد امام خمینــی )ره( 
تاکیــد کــرد: کمیته امــداد اســتان باید در شــهرها و 
روســتاهایی که زمین ندارد اعتبــارات الزم را به منظور 
خرید زمیــن اختصاص دهــد و یا زمینی را در حاشــیه 

شهرها تملک کند.
وی با اشــاره به اینکه بنیاد مسکن امسال 15 قطعه زمین 
در اردل، نقنه، شــوراب صغیر و ســوادجان بــه کمیته 
امداد واگذار کرده اســت، افزود: راه و شهرسازی نیز باید 
در راســتای واگذاری زمین بــه کمیته امــداد به منظور 
ایجاد مسکن برای مددجویان بیشــتر تاش کند.امیری 
خاطرنشــان کرد: کمیته امــداد باید از طریــق مدیران 
شهرستانی تا پایان آذرماه خرید زمین و یا احداث مسکن 
مددجویان را پیگیری و به دفتر امور عمرانی گزارش کند. 
وی خاطرنشان کرد: 1300 واحد مسکن ویژه مددجویان 
باید تا پایان سال جاری توســط بهزیستی و کمیته امداد 

در استان احداث شود.

عبدالمحمد نجاتی، اظهار کرد: از ابتدای ســال جاری 
تاکنون، 60 قلم داروی غیرمجاز از سطح داروخانه های 
دامپزشــکی در چهارمحال و بختیــاری جمع آوری 
 شــده اســت و با متخلفان مطابق با قانــون برخورد 

خواهد شد.
مدیرکل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: 
این اســتان یکی از قطب های تولید گوشت دامی در 
کشور است و رعایت نکات بهداشــتی در همه جوانب 
امری الزم و ضروری اســت و به صورت مستمر توسط 
بازرســان از داروخانه های دامپزشــکی در سراســر 
این اســتان سرکشــی و بازدید انجام می شــود و در 
 صورت مشــاهده تخلفات با متخلفــان برخورد جدی 

خواهد شد.
وی بیان داشــت: داروهای موجــود در داروخانه های 
دامپزشــکی باید دارای تاریخ تولید و انقضا باشــند و 
دامداران از خرید محصوالت فاقد تاریخ تولید و انقضا 

خودداری کنند.

معاون امور هماهنگی و عمرانی استاندار؛ 

احداث 1300 واحد 
مسکن برای مددجويان

مديرکل دامپزشکی؛ 

جمع آوری داروی غیرمجاز از 
سطح داروخانه های دامپزشکی

با مسئوالن

به گزارش جهان بین نیوز؛ بیــکاری، واژه ای که همه این روزها 
در چهارمحال و بختیاری با آن آشــنا هستند، سرنوشتی است 
که بچه هایمــان با ترس از آن وارد مدرســه می شــوند، درس 
می خوانند، انتخاب رشــته می کنند و وارد دانشگاه می شوند و 

ناگزیر به آن تن می دهند.
در هر خانواده ای که نگاه کنی یــک یا چند فرزند تحصیل کرده 
بیکار وجــود دارد ودرد زمانــی دوچندان می شــود که نان آور 

خانواده هم به دلیل تعطیلی کارخانه ها، کم آبی و... بیکار است.
نیروی انسانی ســرمایه ای نخ نما و تکراری اما مهم و استراتژیک 

برای هر جامعه  است که به واسطه بیکاری با انجام کارهایی چون 
اینترنت گردی، خیابان گردی، اعتیاد و... هدر می رود.

چهارمحال و بختیاری اســتانی کوچک در جنوب غربی کشور 
اســت که شــاهراه ارتباطی میان بنادر جنوب با فات مرکزی 
ایران، همســایه دو قطب بزرگ صنعتی و کشــاورزی همچون 
اصفهان و خوزســتان، تولیدکننده مواد دامی به واسطه حضور 
عشــایر، دارای فرهنگ، آیین، میراث فرهنگــی، ابنیه تاریخی 
و... است، اما با تمام این تفاســیر سال هاست که یدک کش واژه 
محرومیت شــده، موضوعی که با نگاه به صنعت، گردشــگری، 

کشــاورزی، معیشــت مردم، بازار، قدرت خرید و هر شاخص 
دیگری می توان آن را دید.

بر اساس آمار اعام شده نرخ بیکاری در چهارمحال و بختیاری 
17/8 درصد است و این اســتان بعد از کرمانشاه در جایگاه دوم 
 قرار گرفته و به عنوان دومین اســتان بیکار در کشــور معرفی 

شده است.
انتخــاب چهارمحال و بختیــاری به عنوان دومین 

استان بیکار در کشور را قبول نداريم
عباس جزایری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال 
و بختیاری در ستاد ساماندهی امور جوانان این استان با اشاره به 
اینکه دولت تدبیر و امید برای 25 هزار و 250 نفر در این استان 
اشتغالزایی کرده است افزود: در دولت قبل 4 هزار و 500 نفر در 
قطب های صنعتی چهارمحال و بختیاری مشــغول به کار بودند 

اما این تعداد در دولت تدبیر و امید به 8 هزار و 700 نفر رسید.
وی با بیــان اینکــه 46 هــزار و 800 بیکار از ســال 1380 در 
 ســامانه این اداره ثبت نام کرده بودند ادامه داد: با پاالیش های 
صورت گرفته در اســفند 94 این تعداد به 29 هزار نفر کاهش 
یافت و از اسفند تا به امروز تعداد افراد ثبت نام شده در این سایت 

به 33 هزار و 250 نفر رسیده است.
جزایری در ادامه گفت: اگر تعداد افرادی را که در سایت تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعی چهارمحال و بختیــاری ثبت نام نکرده اند 
حداکثر 5 هزار فرض کنیم  تعداد کل افراد بیکار در این اســتان 

38 هزار و 250 نفر خواهد بود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری نرخ 
بیکاری در این اســتان را 12/5 درصد دانســت و تاکید کرد: ما 
نرخ بیکاری17/8 درصد در چهارمحال و بختیاری و انتخاب این 

استان را به عنوان دومین استان بیکار قبول نداریم.

 بر اساس آمار 
اعالم شده 

نرخ بیکاری در 
چهارمحال و 

بختیاری17/8 
درصد است و 

اين استان بعد از 
کرمانشاه در جايگاه 
دوم قرار گرفته است

وضعیت بیکاری در اين اســتان و در بین خانواده ها کامال مشــهود اســت پس دلیل انکار اين موضوع که 
چهارمحال و بختیاری استان دوم به لحاظ بیکاری است چه می تواند باشد؟

آیا  انکار مسئوالن
 دردی از بیکاری چهارمحال و بختیاری دوا می کند؟
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 مدیرعامل ســازمان تامیــن اجتماعی از ارســال درخواســت تمدید 
آیین نامه بخشــودگی جرائم بیمــه ای کارفرمایان خوش حســاب به 
هیئت دولت خبر داد و گفت: مبلغ بدهی کارفرمایان در دوره اول بیش 
از 2000 میلیارد تومان است. ســید تقی نوربخش، با بیان اینکه مهلت 
بخشــودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان تامین اجتماعی تا 27 شهریور 
ماه گذشته بود، اظهار کرد: درخواســت مجدد برای تمدید بخشودگی 

جرائم بیمه ای کارفرمایان را دوباره به هیئت دولت ارائه کرده ایم.
وی افزود: بیــش از  2000 میلیــارد تومان میزان بدهی هــا و جرائم 
پرونده های رســیده در دوره اول اســت، که هم اکنون برخی پرونده ها 
رســیدگی شــده، برخی در نوبتند و تعدادی نیز واجد شرایط نبودند. 

همچنین در این مدت 5000 پرونده به دست ما رسیده است.
مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه این برنامه باید طبق 
آیین نامه دولت اجرا شــود افزود: برای آیین نامه اول ســه ماه فرصت 
درنظر گرفته شده بود و پبیشنهاد سازمان تامین اجتماعی این بود که 

امور تسهیل شوند و اکنون برای تکرار آن به دولت درخواست داده ایم.
همچنین چندی پیش بخشــودگی جرائم کارفرمایان خوش حســاب 
در هیئت وزیران به تصویب رســید و براســاس آن کارگاه هایی که بر 
اثر حوادث طبیعی، تحریم های ظالمانه و نوســانات ارزی دچار رکود و 
تعطیلی شده و پرداخت حق بیمه کارگران آنها دچار مشکل شده باشد 
می توانند با پرداخت یکجا یا با در نظرگرفتن ترتیب پرداخت اصل حق 

بیمه با رعایت آیین نامه از جرائم مربوط معاف شوند.

فرد باید بعد از شکست عاطفی به خود فرصت دهد و سعی کند با 
نگاهی واقع بینانه برای خود راهی مناسب پیدا کند.

محمد تکلو کارشــناس روانشناســی؛ با اشــاره بــه رابطه بعد 
ازشکست عاطفی، اظهار داشــت: فرد بعد از یک شکست عاطفی 
باید 3 تا 6 ماه به خــود زمان دهد تا بتواند دوبــاره وارد رابطه ای 

جدید شود..
وی افزود: اگر فردی بعد از شکست عاطفی بال فاصله درگیر رابطه 
دیگری شود،  ممکن است به علت  روان پریشانی که دارد، دوباره 
اشــتباه کند چرا که این فرد با همان دید قبلی به این مسئله نگاه 
می کند و در نهایت بازهم دچار مشکل می شود و در آینده رابطه 

موفقی نخواهد داشت.
ایــن کارشــناس در ادامــه گفــت: پــس از یــک شکســت 
عاطفــی افــراد نرمــال مــی توانند بــا توجــه بــه آن فاصله 
زمانــی و  قبــول واقعیــت بــا ایــن موضــوع کنــار بیاینــد، 
 امــا افــرادی کــه بــه گونــه ای شــخصیتی وابســته دارند و 
مهر طلب هستند باید ابتدا این مشکل را  به کمک یک مشاور و یا 

یک روانشناس حرفه ای رفع کنند و بعد وارد مرحله دیگر شوند.
وی در پایان گفت: پس از شکســت عاطفی ســعی کنید در یک 
مدت زمان  خود را بشناســید، یعنی به خودتــان بیایید و بدانید 
در رابطه قبل چه خطایی را مرتکب شــده اید تا دیگر آن را تکرار 
نکنید و وقتی کامال از ســالمت  روان خود مطمن شــدید، رابطه 

جدیدی را آغاز کنید.

مقایسه کودک با همساالنش نوعی تحقیر محسوب می شود، در 
حالی که هر شخصی دارای نقاط قوت و ضعفی است.

 نسترن نیک جو روانشناس و مشــاور اظهارکرد: والدین باید به 
کودکان خود اجازه بازی با همساالنشان را بدهند چرا که توجه 

به این امر در رشد کودک بسیار اهمیت دارد.
این روانشــناس گفت: برای ســرگرمی کودکان زیر شش سال 
همبازی و اسباب بازی توصیه می شــود ولی والدین باید بدانند 
که هیچ گاه به هر دلیلــی نباید فرزند خود را بــا همبازی ها و 

همساالنش مقایسه کنند.
نیک جو در ادامه تصریح کرد:  مقایســه کودک با همســاالنش 
به وســیله والدین، به نوعی تحقیر او در برابر دیگران محسوب 
می شود و سبب می شــود که کودک  احســاس کند در مرتبه 
پایین تری نســبت به آنها قرار دارد و دارای ضعف های غیر قابل 
جبرانی است که این راه مناسبی برای تغییر رفتار و یا واداشتن 

فرزند برای انجام فعالیت نیست.
 وی افــزود: هنگامــی کــه کــودک، خــود را پاییــن تــر از 
دیگران احســاس می کند، روحیه خود را می بازد و دســت از 
فعالیت می کشــد و هر چه تحقیرهای فــرد در دوران کودکی 
بیشتر باشــد توانایی او برای مقابله با شکست و مشکالت کمتر 

خواهد بود.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ خواســتار کاهش مدت 
زمان معاینه فنی خودروها به دو سال شد.

ســردار ســید تیمورحســینی درباره الیحه هوای پاک و بخشی از آن 
که به موضوع کاهش مدت زمــان معاینه فنی خودروها از پنج ســال 
به دو ســال تاکید دارد، گفت: به طور کلی پلیس از هرطرح و الیحه ای 
که ســبب کاهش آلودگی هوا شود اســتقبال کرده و در صورت اجرا و 
تامین زیرساخت ها با آن همراه خواهد شــد.  در الیحه هوای پاک نیز 
بحث کاهــش مدت زمان معاینــه فنی خودروها مطرح شــده که این 
موضوع نیز مورد تاکید و موافقت ماســت. رییس پلیــس راهنمایی و 
رانندگی تهران بــزرگ با بیان اینکه پلیــس از مدت ها قبل بر ضرورت 
کاهش مدت زمان معاینه فنی خودروها تاکید داشت، افزود:  امیدواریم 
که این امر هرچه ســریع تر به تصویب نهایی رســیده و برای اجرا ابالغ 
شود چرا که معتقدیم پنج ســال زمان زیادی برای معافیت خودروها از 
دریافت معاینه فنی است. حسینی با تاکید بر اینکه باید زیرساخت های 
این کاهش مدت زمان نیز فراهم شــود، افزود: البته در حال حاضر نیز 
آن دسته از خودروهایی که حتی کمتر از پنج سال از تولیدشان گذشته 
باشــد اما آالیندگی داشــته و نقص ظاهری در آنها وجود داشته باشد 
توسط پلیس اعمال قانون خواهند شــد، اما معتقدیم که قانونی شدن 
آن تاثیر زیادی در کاهــش آلودگی هوا خواهد داشــت. وی در پایان 
از مســئوالن در دولت و مجلس خواست که هرچه ســریع تر نسبت به 

تصویب و اجرایی شدن این امر اقدام کنند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خبر داد:

درخواست تمدید مهلت بخشودگی 
جرائم بیمه ای از دولت

قبل از شروع رابطه جدید
 خود را بشناسید

 مقایسه کودکان با همبازی هایشان 
موجب تحقیر آنها می شود

درخواست فوری پلیس
 درباره معاینه فنی

امروز بهتر از دیروز!
امروزه اســتفاده از انواع لنز، نسبت به گذشته کاهش پیدا 
کرده اســت و دلیــل آن افزایش آگاهی مردم محســوب 

می شود. 
با این وجود هنوز برخی از افراد نســبت به استفاده از لنز 
چشم، تمایل نشان می دهند و عوارض آن را چندان جدی 

نمی  گیرند و به چشم های خود آسیب می زنند.

آیا چشم پزشک این کار را تایید می کند؟
برخی از افراد تصور می کنند که متخصصان چشــم، افراد 
را به استفاده از لنز تشــویق می کنند، در حالی که این باور 
نادرست است و چشــم پزشکان، اســتفاده از لنز را تحت 
هیچ شرایطی تایید نمی کنند. اســتفاده از عینک نسبت 
به لنز، گزینه  بهتری برای افرادی محســوب می شــود که 
ضعف بینایی دارند، چون عینک عارضه ای به همراه ندارد. 

اگر فردی باوجود آگاهی از عوارض لنز، بــاز هم اصرار به 
استفاده از آن داشته باشــد، در چنین شرایطی در پرونده  
فرد، موافق نبودن چشم پزشــک برای استفاده از لنز ثبت 

خواهد شد.
زیبایی به قیمت عارضه

لنز، عوارض زیادی را برای چشم به همراه دارد و بسیاری 
از این عوارض بســیار جدی محسوب می شــوند. یکی از 
مهم ترین عوارضی که چشــم ها را در اثر اســتفاده از لنز 

تهدید می کند، عفونت چشم است که احتمال کاهش 
بینایی و حتــی در برخی موارد نابینایــی را افزایش 
می دهد. قرمز شــدن چشــم، خشــکی، احساس 
کوبیده شــدن داخل چشــم و تحریک دائمی آن 
به ویژه در اطــراف قرنیه، برخی از عــوارض دیگر 
لنز محسوب می شــوند. همچنین احتمال ابتال به 
آلرژی نیز در چشــم وجود خواهد داشت. افرادی 
که از لنز اســتفاده می کنند، دچار کاهش آستانه 
تحمل نور و التهاب چشــم می شوند. لنز می تواند 
باعث اختالل در روند اکسیژن رســانی در چشــم 
شود، ضمن اینکه باعث ایجاد رگ دراطراف قرنیه 
می شــود. به همین دلیــل اکثر افرادی کــه از لنز 
استفاده می کنند، چشم هایشان قرمز به نظر می آید.

رنگی های مشکل ساز
بســیاری از افراد تصور می کنند که بین لنزهای طبی 

و لنزهای غیرطبی تفاوت زیادی وجــود دارد، در حالی 
 که این لنزها از نظر عارضه ای که به چشــم وارد می کنند 
هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند، اما باید این نکته را دانســت 
که میزان عارضه  ناشــی از لنزهای رنگی به نسبت لنزهای 
غیررنگی، بســیار بیشتر اســت. لنزهای غیررنگی دارای 
منافذی هســتند که می تواننــد با هر بار پلــک زدن، هوا 
)اکســیژن( را وارد چشــم می کنند در نتیجــه احتمال 
آسیب به قرنیه کمتر اســت. لنزهای رنگی، معموال چنین 
ویژگی را ندارنــد چون منافذ آنها با مواد رنگی پر شــده و 
اکسیژن رسانی به قرنیه کم می شــود، در نتیجه احتمال 
آســیب به قرنیه در اثر اســتفاده از لنزهای رنگی، بیشتر 

خواهد بود.
آیا درمانی وجود دارد؟

عوارض ناشــی از لنز، در حدود 50 درصد افرادی که از آن 

استفاده می کنند، دیده 
می شــود. درمان عوارض ناشی 

از لنز، همیشــه آسان نیســت و بیمار برای برطرف کردن 
عوارض باید بارها به مطب چشم پزشک مراجعه کند. 

اگر عوارض ناشــی از لنز جدی باشــد و به چشــم آسیب 
شدید وارد شود، امکان درمان بسیار پایین خواهد بود.

با مسئوالن

دادســتان عمومی تهران گفت: مردم فریب اعطای وام 
با ســودهای اندک را در برخی آگهی ها نخورند و پلیس 
باید بر انتشــار چنین آگهی هایی در مطبوعات نظارت 

کند.
عبــاس جعفری دولت آبادی در شــانزدهمین جلســه 
دادســرای عمومی و انقالب تهران در موضوع زندان ها 
که با حضور معاونان دادســرای تهران، سرپرستان دوایر 
نظارت بر زندان ها، قضات شــعب ویژه محکومان زندانی 
و دادیاران برگزار شد ضمن تاکید بر ضرورت هوشیاری 
مردم بــرای خنثی کردن اقدامات متقلبانه افراد شــیاد 
و باندهای کالهبــردار، بــه دو پرونده اشــاره کرد که 
منشــأ بروز جرایم موضوع آنها، اعتماد بالوجه مردم به 

مرتکبان بوده است.
وی توضیح داد: در یکی از این پرونده ها که در دادسرای 
ناحیه3 )ونک( تحت رسیدگی است، عده ای با استفاده 
از اسناد رســمی امالک، مبادرت به اخذ وام کردند و در 
واقع مالکان، با اعطای وکالت به این متهمان امالک خود 
را برای اخذ تســهیالت با بهره های کــم، در رهن بانک 
گذاشــته اند اما مرتکبان بــا تصــرف در وام دریافتی و 
تحویل ندادن وجوه به متقاضیــان و همچنین پرداخت 
نکردن اقســاط به بانک ها، مالکان را با اقدامات اجرایی 

بانک برای تملک امالک مواجه ساخته اند.
وی با هشــداردر این باره که مردم فریــب اعطای وام با 
 ســودهای اندک توســط چنیــن افــرادی را نخورند، 

اظهار داشت: نظارت پلیس بر انتشار چنین آگهی هایی 
در مطبوعات ضروری اســت، ضمن آنکــه بانک ها باید 
مراقبت کننــد و تســهیالت را به آن عده از اشــخاص 

حقوقی اعطا کنند که فعالیتشان مطابق مقررات است.
وی اعالم کرد: پرونده مشــابهی در دادســرای ناحیه 4 
تهران تحت رسیدگی اســت و تا کنون صد نفر مالباخته 

از متهمان شکایت کرده اند.
دادســتان تهران با بیان توضیحاتی در خصوص برخی 
پرونده های اقتصادی کالن که در دادســرای تهران در 
دست رسیدگی است، اظهار داشت: قضات این پرونده ها، 
افرادی شــریف و گمنامند که به پرونــده هایی با ارقام 

چند صد و چند هزار میلیاردی رسیدگی می کنند.
جعفری افزود: یکــی از این پرونده ها مربــوط به گروه 
ریخته گران اســت که به مدت سه ســال در دادسرای 
اقتصادی تهــران تحت رســیدگی بــود و در آن چند 
بانک دخیــل هســتند و همچنین تعــدادی از قضات 
تحت تعقیب قرار گرفته انــد. وی از صدور قرار جلب به 
دادرســی برای تعداد 40 نفر از متهمان این پرونده خبر 
داد. دادستان تهران در عین حال اذعان داشت، دستگاه 
قضایی تمام تالش خود را در مبارزه با فساد به کار گرفته 
اســت؛ اما بخش دیگر مبــارزه به نقش دســتگاه های 
اجرایی، بانک ها، موسسات مالی و اعتباری باز می گردد 
که باید اهتمام جدی در پیشــگیری و مقابله با فســاد 

اقتصادی داشته باشند.

رییس ســازمان زندان ها و اقدامات تامینــی و تربیتی 
کشــور گفت: باید از فروپاشــی خانواده های زندانیان 
جلوگیری کرد و سرکشــی از این خانــواده ها به برنامه 

روزانه انجمن های حمایت از زندانیان تبدیل شود.
علی اصغر جهانگیــر، این مطلب را در جلســه تودیع و 
معارفه مدیرعامــل جدید انجمن حمایــت از زندانیان 

مرکز عنوان کرد.
جهانگیر افزود: حضور در جمــع خانواده زندانی و درک 
مشــکالت آنان از نزدیک، دید ما را نسبت به آنان عوض 
می کنــد. وقتی سرپرســت خانواده، زندانی می شــود 
خانواده او حکم امانت را دارد و باید شــرط امانتداری را 

رعایت کنیم.
وی تاکید کرد: انجمن حمایــت از زندانیان باید وظایف 
سرپرســت خانواده را بجا آورد؛ ضمن اینکه مهم ترین 
بخش حمایت از خانواده زندانیان، حمایت از اســتحکام 
خانواده زندانی و حفظ رابطــه عاطفی زندانی و خانواده 

است.
رییس دفتر بازرســی ویژه قوه قضاییه تصریح کرد: همه 
ما باید در برابر آسیب هایی که متوجه خانواده زندانیان 
است، خودمان را مســئول بدانیم و نباید سپرده شده به 

دچار غفلت و کم کاری شویم.
رییس ســازمان زندان ها همچنین با تاکید بر ضرورت 
حفظ آبروی افراد گفت: باید شــرایطی را فراهم آوریم 
که کمک رســانی به خانواده ها توســط خیرین در یک 

 فضای آبرومندانه و با رعایت حریم شــخصی افراد انجام 
پذیرد.

وی به یکــی از ایــرادات فعلی انجمن هــای حمایت از 
زندانیان اشــاره کرد و گفــت: ایراد ایــن انجمن ها در 
فعالیت جداگانه و عدم همپوشــانی اســت که باید در 
ســاختاری منســجم از ظرفیــت های آن بــه صورت 

یکپارچه استفاده شود.
جهانگیر درباره اساســنامه انجمن حمایت از زندانیان 
نیز اظهار کرد : این اساســنامه در حال بازبینی اســت 
 که ســاختار آن با توجــه بــه نیازهــای روز، طراحی 

می شود.
رییس ســازمان زندان ها به لزوم ایجاد بانک اطالعاتی 
جامــع از خانــواده زندانیان هــم تاکید کــرد و گفت: 
تشــکیل بانک اطالعاتی جامع از خانــواده زندانیان در 
شــاخص های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
یک ضــرورت اســت و بدون داشــتن اطالعــات الزم 
 نمی توان اقدام مناســب و برنامه ریــزی کیفی و جامع 
انجام داد. براساس این گزارش در جلسه تودیع و معارفه 
مدیرعامل جدید انجمن حمایت از زندانیان مرکز که با 
حضور اعضای هیئت مدیره انجمن حمایت برگزار شد، 
مهران منتظر به عنــوان مدیر عامل انجمــن زندانیان 

مرکز معرفی و از زحمات محسن نصیری قدردانی شد.
محســن نصیری ، 12 سال درسمت یاد شــده فعالیت 

کرده است.

دادستان تهران:

مردم فریب آگهی های اعطای وام با سود اندک را نخورند
رییس سازمان زندان ها:

از فروپاشی خانواده زندانی جلوگیری شود

اخبار کوتاه 

وزارت آموزش و پرورش جزئیات بیمه حوادث دانش آموزی در ســال تحصیلی جدید 
را تشریح کرد.فرشــید ســیاری ،  با بیان اینکه قرارداد بیمه حوادث دانش آموزی در 
سال تحصیلی جدید نیز با شــرکت بیمه معلم منعقد شــد، اظهار کرد: در سال جاری 
تعهدات این بیمه همانند ســال گذشــته بوده و مبلغ حق بیمه آن نیز برای هر دانش 
آموز 7500 تومان اســت.وی افزود: بیمه حوادث دانش آموزی حوادث درون و بیرون 
مدرسه را طی سال تحصیلی پوشش می دهد و کماکان در امر اطالع رسانی از جزئیات و 
تعهدات بیمه دانش آموزی از طریق انجمن اولیا و مربیان و سایر مجاری اطالع رسانی، 
تالش می کنیم و دانــش آموزان می توانند مطابق ضوابط و تعهــدات از خدمات درنظر 
گرفته شده بهره مند شوند.مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با بیان 
اینکه جبران غرامت فوت ناشــی از حادثه در شــبانه روز در طول مدت قرارداد تا هفت 
میلیون تومان درنظر گرفته شده است گفت: همچنین جبران غرامت نقص عضو تا صد 
میلیون تومان، جبران هزینه های درمان سرپایی و بیمارستانی ناشی از هر حادثه تا1/5 
میلیون تومان، اعمال جراحی ناشی از بیماری به شــرط بستری در بیمارستان تا 600 
هزار تومان، کمک هزینه خرید و پیوند کلیه تا دو میلیون تومان و جبران هزینه کاشت 

حلزون تا 10 میلیون تومان از طریق ادارات کل آموزش و پرورش قابل پرداخت است.

آیت ا... ناصر مکارم شــیرازی از مراجع تقلید با اشــاره به پدیده شــایعه سازی 
و شایعه پراکنی توســط افراد ســودجو، گفت: این معضل اعتماد عمومی را که 
بزرگ ترین سرمایه جامعه است، متزلزل می کند. وی با اشاره به اینکه این روزها 
شایعه های زیادی در مورد اشــخاص مختلف می شــنویم، افزود: امروز یکی از 
 مهم ترین بالهای اجتماعی جامعه ما شــایعه ســازی و شــایعه پراکنی است، 
 عده ای می ســازند و عــده ای پراکنــده می کنند. آیــت ا... مکارم شــیرازی، 
شایعه سازی و شایعه پراکنی را از توطئه های شیطان عنوان و تصریح کرد: امروز 
که جامعه نیاز به وحدت شدید در مقابل دشمنان قســم خورده دارد، با این کار 
در جامعه اختالف ایجاد می کنند و آبروی اشــخاص را می برند. وی تاکید کرد: 
 تا گناه کسی در محکمه اســالمی ثابت نشــود نقل آن ولو به صورت اجمال که 
 می گویند فالنی ایــن کار را کرده، گناه کبیره اســت. وی افزود: متاســفانه در 
شایعه ســازی همه جامعه پر می شــود از این »می گن ها« و بعد ثابت می شود 
دروغ بوده اســت. این مرجع تقلید تاکید کرد: باید جامعه را از این مسائل نجات 
دهیم و اگر واقعیت دارد بگذاریم گناه گناهکاران در دادگاه های رسمی مشخص 

و رسیدگی شود.

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع ســازمان غذا و دارو گفت: 97 درصد داروهای مورد 
نیاز بیماران کشور ازطریق کارخانه های داروسازی داخلی تهیه و تولید می شود.

حسین رســتگار در دوازدهمین گردهمایی مدیران آزمایشــگاه های کنترل غذا و 
داروی کشور در گرگان اظهار کرد: یکی از برنامه های جدی وزارت بهداشت، تمرکز 
برای افزایش کیفیت داروهای تولید داخل است که رسیدن به این هدف بزرگ، نیاز 
به همراهی و همکاری همه بخش ها و ارگان هــا دارد.  وی بیان کرد: کارخانه های 
تولید داروی کشــور با بهره گیری از توان باالی تجهیزاتی و کارشناســان توانمند، 
قابلیت دســتیابی به این هدف را دارنــد و می توانند دغدغه هــای جامعه را در این 
بخش برطرف کنند.  مدیرکل آزمایشــگاه های مرجع سازمان غذا و دارو افزود: یکی 
از اهداف مهم ســازمان، تهیه و توزیع دارو، غذا و تجهیزات ســالم به مردم است، اما 
در این میان برخی رفتارهای نادرســت مانند قاچاق، آسیب جدی به این آرمان وارد 

می کند.
رســتگار ادامه داد: به عنوان نمونه بیش از 50 درصد لوازم آرایشــی و بهداشتی از 
طریق قاچاق وارد کشور می شود و به همین دلیل نظارتی بر کیفیت این محصوالت 

وجود ندارد. 

شایعه پراکنی 
اعتماد عمومی جامعه را متزلزل می کند

97درصد داروهای مورد نیاز کشور
 در داخل تولید می شود

جزئیات بیمه حوادث دانش آموزی در سال 
تحصیلی جدید

با وجود اینکه سال هاست عوارض لنزهای چشم مشخص شده،  اما هنوز هم افرادی هستند که آن را به جای عینک 
طبی استفاده می کنند تا زیباتر به نظر برسند.  عالوه بر این برخی دیگر، از لنزهای رنگی به عنوان زیبایی استفاده 
می کنند که آنها نیز عوارضی مشابه لنزهای طبی دارند. لنز با هر هدفی که استفاده شود می  تواند آسیب های جدی 
برای چشم  به همراه داشته باشد. دکتر محمدرضا   فرتوک زاده، متخصص چشم، فوق تخصص پیوند قرنیه و عضو 

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، برخی از مواردی را   که باید درباره لنزهای چشم بدانید به شما می گوید.

اخبار

روانشناسی

پیشنهاد  سردبیر:
شایعه پراکنی، اعتماد عمومی جامعه را متزلزل می کند

آشنایی بیشتر با لنزهای چشم و عوارض ناشی از آن؛

این زیبایی ارزشش را دارد؟ 

لنز را درست انتخاب کنید
آن دســته از افرادی که به اســتفاده از لنز اصرار دارند، باید 
برخی نــکات را در نظر بگیرنــد. یکــی از مهم ترین مواردی 
که در رابطه با لنز بایــد به آن دقت کرد، خریــد آن از مراکز 
معتبر اســت. تهیه لنز از مراکزی که واردکننده لوازم پزشکی 
هستند، منطقی تر به نظر می رسد. عینک فروشی ها نیز مراکز 
معتبرتری نســبت به فروشــگاه های محصوالت آرایشــی یا 
آرایشگاه ها محسوب می شــوند. زمان خریدن لنز باید به این 

مسئله توجه داشت که بسته بندی لنز کامال سالم و هیچ گونه 
منفذی روی آن وجود نداشــته باشــد. اگر روی بسته بندی 
لنز، کوچک ترین ســوراخی حتی در حد یک سر سوزن ایجاد 
شود، باید از مصرف آن خودداری کرد، چون این امر می تواند 
باعث ابتالی چشــم به عفونت شــود. یکی دیگر از نکاتی که 
باید به آن توجه داشــت، طول عمر لنز اســت. لنزها با طول 
عمرهای متفاوت، در بازار عرضه می شــوند.  طول عمر برخی 
از لنزها هفتگی اســت و بعد از این مدت نباید از این دســته 

لنزها اســتفاده کرد. برخی دیگر از انواع لنزها طول عمری در 
حدود دو تا سه ماه دارند و بعد از این مدت باید تعویض شوند. 
لنزهای دیگری نیز وجود دارند که می تــوان آنها را حدود دو 
تا سه سال اســتفاده کرد. لنز از هر نوعی که باشد، نباید برای 
مدت طوالنی در چشم باقی بماند و باید حداکثر صبح تا عصر 
از آن اســتفاده کرد. مصرف لنز، بــرای طوالنی مدت توصیه 
نمی شود، به ویژه برای آن دسته از افرادی که در شهرهایی با 

هوای آلوده زندگی می کنند.

لنزها، زیر ذره بین!

استفاده از لنز تحت هر شرایطی از سوی 
متخصصان چشم پزشکی رد شده است، با این 
حال اگر فردی برای اســتفاده از لنز اصرار داشته 
باشد، باید برای بررســی وضعیت چشم خود، هر دو 
تا ســه ماه یک بار، به متخصص چشم پزشک مراجعه 
کند تا در اثر استفاده از لنز، آسیب جدی به چشم ها وارد 
نشود. اگر چشــم  در اثر اســتفاده از لنز با مشکالتی چون 
احســاس کوبیدگی یا تاری دید، قرمز شدن و ریزش اشک 
مواجه شود در چنین شــرایطی باید لنز دور انداخته شود و 
فرد برای بررسی چشم های خود به پزشک متخصص مراجعه 
کند. اگــر لنز در زمان گذاشــتن داخل چشــم، جایی بیفتد 
که از تمیــزی آن اطمینان کامل وجود دارد، مشــکلی برای 
اســتفاده از آن وجود نخواهد داشت، اما در شــرایطی که لنز 
روی زمین، داخل دستشویی و... بیفتد باید دور انداخته شود. 
هنگام استفاده از لنز، می توان یک پارچه  نخی تمیز زیر دست 
گذاشت تا در صورت افتادن لنز روی آن، احتمال آلودگی به 
حداقل ممکن برسد. آن دســته از افرادی که از لنز استفاده 
می کنند باید به این نکته توجه داشــته باشند که هنگام 
استفاده از لنز، لوازم آرایشــی مصرف نکنند، چون این 
مسئله می تواند باعث تشدید عوارض ناشی از مصرف 
لنز شود. اســتفاده از مژه مصنوعی در شرایطی که 
لنز در چشم وجود دارد، بســیار خطرناک است 
و اگر چسب مژه  مصنوعی داخل چشم بریزد 
و زیر لنز بماند، احتمــال ایجاد زخم در 
قرنیه و عفونی شدن چشم افزایش 

پیدا می کند.
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سـرو قامتـان پیشنهاد سردبیر: 
روایتی از سربلندی یک شهر

کنگره ملی سرداران و ۲۳۰۰ شهید خمینی شهر؛ 

روایتی از سربلندی یک شهر
اهتمام مقام معظم رهبری به زنده نگهداشتن یاد  سمیه مصور
شــهدای انقاب اســامی و جنگ هشــت ساله 
تحمیلی، مســئولین  ســپاه را بر آن داشــت تا با برگــزاری کنگره های 

بزرگداشت شهدا، درعمل به منویات رهبری قدم بردارند.
 در سالیان گذشته این کنگره ها با محوریت مراکز استانی در کشور برگزار 
می شد تا اینکه شهرستان نجف آباد اصفهان که در جنگ تحمیلی توانسته 
بود بیش از 2000 شــهید را تقدیم ایران اســامی کند، مجــوز برگزاری  
کنگره ای در ســطح ملی را گرفت  و این مراســم در آبان مــاه 1393 در 
 این شهرســتان برگزار شــد و  پس از نجف آباد  این بار نوبت به شهرستان 
خمینی شهر رسید تا کنگره ملی سرداران و 2300 شهید  این شهرستان  را 

با حضور مسئولین کشوری و لشکری برگزار کند.
در همین رابطه بــا منوچهر معتمدی، مســئول مرکز حفظ آثار و نشــر 
ارزش های دفاع مقدس سپاه صاحب الزمان)عج( گفت و گویی داشتیم که 

در ادامه می آید:
 در ابتدا برایمان بگویید چرا در شهرســتان خمینی شهر چنین 

کنگره ای با پوشش ملی برگزار می شود؟
 شهرستان خمینی شهر در طول 8 ســال جنگ تحمیلی حدود 30 هزار 
رزمنده را به جبهه های حق علیه باطل فرســتاد و با تقدیم2300  شهید،  
باالتر ازبرخی استان های کشورمان در تعداد شهدا قرار گرفته؛ از این رو به 
دلیل تعدد باالی شهدا در این شهرســتان،  مجوز داشتن این برنامه ملی را 
گرفته است تا بتواند گوشه ای  از حماسه های رزمندگان و دالورمردان  این 

خطه در هشت سال دفاع مقدس  را به تصویر بکشد. 
با توجه به اینکه چنین کنگره ای قرار است در خمینی شهر برگزار 

شود، فکر می کنید این شهرستان آمادگی الزم را دارد؟
بله، صد در صد. خمینی شهر همواره در طول سال های قبل و بعد از انقاب  
اسامی و بخصوص هشت سال دفاع مقدس، امتحان خود را به خوبی پس 
داده و با داشتن این تعداد شهید و سردار نشــان داده که همیشه آمادگی 
دفاع از انقاب و ارزش های نظام اسام را داشته و دارد و باید اضافه کنیم که 
کنگره شهدای شهرستان خمینی شهر از سال 1384 فعالیت خود را شروع 
کرده و امیدواریم که بتوانیم با برگزاری چنین کنگره ای، حق شهدای عزیز 

این شهرستان را هرچند کوتاه ادا کنیم.
چه کسانی در این کنگره ملی حضور دارند؟

به دلیل پوشــش سراســری این همایش، جمعی از فرماندهان عالی رتبه 
نظامی همچنین مســئوالن دولتی از جمله دکترالریجانی رییس مجلس،  

سرلشگر جعفری و سردار محمدرضا نقدی در آن حضور خواهند داشت.

برنامه های کنگره به چه صورت پیش بینی و تنظیم شــده است تا 
همه اقشار بتوانند از آن بهره الزم را ببرند؟

کنگره ملی 2300 شهید شهرســتان خمینی شــهر در روزهای هفتم تا 
دهم آبان ماه  برگزار شده که  نخستین برنامه این اجاسیه برگزاری دعای 
روح بخش ندبه و پخش سراسری این مراســم است که صبح جمعه هفتم 
آبان ماه در آســتان مقدس امامزاده ســید محمد بن زید بن امام علی بن 
الحســین)ع( برگزار می شــود؛ همچنین در همین روز بعد از نماز مغرب 
و عشــا یادواره 102شهید کوشــک در مسجد جامع این شــهر با حضور 
سردار ســامی، جانشــین فرمانده کل سپاه پاســداران انقاب اسامی، 

برگزارمی شود.
صبح روز هشــتم آبان ماه افتتاحیه رســمی اجاســیه با حضور سرلشکر 
جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی و علی الریجانی، رییس 
مجلس شورای اسامی برگزار می شود که در همین روز، برگزاری اجتماع 

بزرگ هیئت های مذهبی شهرستان نیز در نظر گرفته شده است.
این اجتماع  از ســاعت 14 روز هشــتم آبان همراه با عزاداری به مناسبت 
ایام سوگواری حضرت اباعبدا... الحسین )ع( و ایام شهادت امام سجاد )ع( 
با حضور پرشور هیئت ها و دسته های مذهبی شهرســتان، در میدان نماز 

برگزار خواهد شد.
برگزاری گردهمایی یادواره شــهدای دانش آموز خمینی شــهر با حضور 
معاون وزیر آموزش و پرورش؛ جشــنواره شــعر »رهاتر از پرواز« در سالن 
حسینیه عاشقان ثارا...؛ یادواره شــهدای روحانی در امامزاده ابراهیم )ع( با 
حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان؛ یادواره 75 شهید 
اصغرآباد با حضور امیر پوردســتان فرمانده نیروی زمینی ارتش و برگزاری 
مجمع بانوان، با حضور مادران، همسران و دختران شهدا با حضور اصانی 

رییس بسیج جامعه زنان کشور، از دیگر برنامه های این کنگره خواهد بود.
مراسم اختتامیه این اجالسیه چه زمانی برگزار می شود؟

عصر روز دوشــنبه اختتامیه اجاســیه شهدای خمینی شــهر با حضور 
رزمندگان 8 سال دفاع مقدس و ســردار محمدرضا نقدی، رییس سازمان 

بسیج مستضعفین برگزار می شود.
 آیا در حاشیه این کنگره برنامه های دیگری نیز  در نظر گرفته شده 

است؟
 بلــه، رونمایــی از بیــش از 100 عنــوان کتــاب دربــاره دالوری های 
 رزمندگان این خطه و برپایی نمایشــگاه، از برنامه های جانبی این کنگره 

است.

تاریــخ صفحــات  منیره آرام پور
 خمینی شــهر  را که 
ورق بزنیــم از البه الی آنها بوی عشــق و عاقه 
 مردم ایــن خطه به اهل بیت)علیهم الســام( را 
می توان استشمام کرد؛ عشق و عاقه ای که این 
شــهر را به حســینیه ایران تبدیل کرده است و 
همیــن ارادت خالصانه بــه اهل بیــت )علیهم 
السام( بود که سبب شــد زمانی که ساله ای از 
این خاندان، علم احیای اسام محمدی )ص( را 
برافراشت، مردم دیندار خمینی شهری با انقاب 
اسامی همراه و همگام شــوند؛ به طوی که آنها 
جزو اولین شــهرهایی بودند که قبل از انقاب، 
مبارزات علیه شــاه را آغاز کرده و مجسمه شاه را 
پایین کشیدند و سوابق مبارزاتی و انقابی مردم 

این خطه  در تاریخ انقاب به یادگار مانده است.
با شروع جنگ تحمیلی، باز این مردم والیتمدار 
خمینی شهر بودند که کوله بار سفر عشق بسته 
و برای دفاع از این انقــاب نوپا که آماج حمات 
از ســوی تمامی قدرت های استکباری شده بود 
راهی جنوب شدند  و عاشــقانه در طول 8 سال 
در عملیات های مختلف حضور یافتند؛ به طوری 
که  اگربه تپه های مدن، جبهه ذوالفقاریه، شوش 
 و آبــادان  قدم بگــذاری، هر گوشــه اش یادآور 
رشادت های رزمندگان خمینی شهری است که 

در راه والیت گام گذاشتند.
 فرمانده ســپاه خمینی شــهر  در گفــت و گو با 
زاینده رود گفــت: کارنامه جهادی شهرســتان 
خمینی شــهر با تقدیم بیش از 2300 شهید، از 

برخی از استان های کشور باالتر است.

ســرهنگ عبدالحمید مرادی اظهــار کرد: این 
شهرســتان با تقدیــم 2300 شــهید، 3700 
جانباز، 372 آزاده و 30 هزار رزمنده، 13 شهید 
ترورشــده و 15 شــهید دوران انقاب اسامی، 
کارنامه درخشــانی در نظام جمهوری اســامی 

ایران به یادگار گذاشته است.
وی با بیــان اینکه این شهرســتان از هر 92 نفر، 
یک شــهید تقدیم انقاب و نظام کرده و شــهر 
شاهد نمونه کشور اســت، افزود: این شهرستان 
مفتخر بــه تقدیم 1۶ شــهید زن، 41 شــهید 
روحانی،  372 شهید دانش آموز، 128 ورزشکار، 
1۶ هنرمند، 195 شــهید از ارتش، 35 شهید از 
نیروی انتظامی، ۶2 شــهید از جهاد سازندگی، 
390 شهید اصناف، 29 شــهید فرهنگی و 237 

شهید پاسدار است.
فرمانده سپاه ناحیه خمینی شــهر با بیان اینکه 
خمینی شهر فقط در عملیات خیبر 175 شهید 
تقدیم نظام کرده اســت، ابراز داشت: همچنین 
79 نفــر از جانبازان ایــن شهرســتان بیش از 
70 درصــد، 2۶1 نفر از آنان 50 تــا 70 درصد و 
یک هــزار و 19۶ نفر از 25 تــا 50 درصد دارای 
مجروحیت جنگی هســتند. ســرهنگ مرادی 
ادامــه داد: هنوز هم  در کوچــه  پس کوچه های 
درچه، کوشــک، اصغرآبــاد و جوی آبــاد بوی 
شــهادت به مشــام می رســد. جوانان انقابی 
خمینی شهری با حضور در جبهه های حق علیه 
باطل، والیتمــداری خویش را بــه منصه ظهور 
گذاشته و تا کنون ده شــهید مدافع حرم تقدیم 

والیت کرده اند.

نمایشــگاه »راســت قامتان«  عنوان نمایشگاهی 
اســت که در حاشــیه برگزاری کنگره سرداران و 
2300 شهید خمینی شهر با بیش از 40 غرفه برپا 
شده که چهار مرحله شــامل تاریخ اسام از واقعه 
غدیر تا غیبت کبرا و تاریخ معاصر شــامل دوران 
انقاب، دفاع مقــدس و دوران جنگ نرم در آن  به 
نمایش درآمده که در بخش تاریخ اسام، با توجه 
به تاکید رهبر معظم انقاب، موضوع نفوذ مدنظر 

قرار گرفته و با زمان کنونی تطبیق یافته است.
 برای برپایی این  نمایشــگاه  یک هزار نفر ساعت، 
فعالیت انجام شــده است که شــامل  جمع آوری 
250 هزار برگ آثار شهدا، وصیت نامه، زندگی نامه، 

خاطره، دست نوشــته و مصاحبه، دو هزار و 991 
ساعت مصاحبه با خانواده شــهدا، اسکن 49 هزار 
قطعه عکس شــهدا، پیاده ســازی 120 ســاعت 
مصاحبه و تبدیل 229 فیلم به مدت 9۶ ســاعت 
از آنالوگ به دیجیتــال، از فعالیت های ماندگاری 
است که در راستای برگزاری این کنگره انجام شده 
و زندگی نامه، اطاعات و عکس شــهدا به ادارات، 

نهادها و مدارس ارسال شده است.
 این نمایشــگاه همه روزه از ساعت 18 تا 23 برای 
بازدید عموم  دایــر بوده و  بازدیــد از آن در طول 
روز برای دانشگاه ها و مدارس با برنامه ریزی قبلی 

امکان پذیر است.

معطر شدن حسینیه ایران به عطر شهدا

راست قامتان خمینی شهر
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ابالغ رای
8/48 شــماره پرونده اعتراض ثالث: 818/95 شــماره پرونده اصلی: 1374/94 شماره 
پرونده تامین خواسته: 1377/94  شماره دادنامه پرونده تامین خواسته: 94/8/30-1551 
شماره: 1210-95/7/13 خواهان: هادی بابایی، خوانده: پژمان زمانی، خواسته: اعتراض 
به تامین خواســته، به تاریخ 95/7/11 در وقت مقرر پرونده کالســه 4619/94 ش ج 2 از 
اجرای احکام شوراهای حل اختالف اصفهان واصل و اعتراض شخص ثالث هادی بابایی 
نسبت به توقیف اموال موضوع قرار تامین خواسته شماره 1551 مورخه 94/8/30 صادره 
از این شعبه تحت نظر و بررسی می باشد. با عنایت به محتویات پرونده و مالحظه الیحه 
اعتراضیه شــخص ثالث و مدارک ابرازی از ناحیه وی و اخذ نظریه مشــورتی اعضای 
محترم شورا، ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص اعتراض هادی بابایی نسبت به 
توقیف اموال مذکور در صورتجلسه مورخه 94/9/2 موضوع قرار تامین خواسته شماره 
دادنامه 1551 مورخه 94/8/30 صادره از این شــورا با توجه به اسناد و مدارک ابرازی 
از ناحیه معترض ثالث از جمله وکالتنامه شــماره 21467 مورخه 93/10/17 و بیمه نامه 
اتومبیل که به شماره 8087076 به نام خواهان معترض صادر شده و شناسنامه مالکیت 
خودروی مورد توقیف و کارت ماشــین که همگی در تصرف خواهان معترض می باشد 
شورا اعتراض شخص ثالث را ثابت تشــخیص داده لذا به استناد ماده 147 قانون اجرای 
احکام مدنی اعتراض را وارد تشــخیص داده و حکم به لغو عملیات اجرایی و رفع توقیف 
از اتومبیل خواهان معترض به شــماره انتظامی 857 ص 99- ایران 53 به شماره شاسی 
83021357 صادر و اعالم مــی دارد رای صادره ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر در 
محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 22968 شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف اصفهان )282 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

8/49 شماره دادنامه: 9509970353001165 شــماره پرونده: 9509980359300090 
شماره بایگانی شعبه: 950547  متهم: آقای ناصر عابدینی فرزند جالل به نشانی مجهول 
المکان، اتهام ها: 1- نگهداری و مالکیت مواد مخدر 2- تحصیل فروش مال مســروقه 3- 
مشارکت در سرقت شبانه، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام 
آقای ناصر عابدینی فرزند جالل دائر بر مشارکت در سرقت شبانه ازمغازه شاکی آقای 
امیر قنبری فرد موضوع کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و دالیل موجود از جمله شکایت اولیه 
شاکی و اعالم گذشت بعدی وی- کشف اموال مسروقه از ید سایر متهمین و اقاریر آنان 
نسبت به موضوع و نحوه سرقت با مشارکت متهم حاضر عدم حضور متهم علیرغم نشر 
آگهی و سایر قرائن و امارات منعکسه در پرونده بزهکاری متهم را محرز و مسلم دانسته 
مســتنداً به مواد 656 قانون تعزیرات و 125 قانون مجازات اسالمی وی را به تحمل هفت 
ماه حبس و سی ضربه  شالق تعزیری در محل مسقف و تحت نظارت قاضی اجرای احکام 
محکوم و با توجه به گذشت شــاکی موضوع رد مال منتفی می باشد رای صادره غیابی 
محسوب ظرف بیســت روز قابل واخواهی در این مرجع ســپس ظرف مدت مذکور قابل 
تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد.  م الف: 22795 

شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 104 جزایی سابق( )243 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

8/50 شماره دادنامه: 9509970354201178 شــماره پرونده: 9509980354200038 
شــماره بایگانی شــعبه: 950666  خواهان: آقای ابوالفضل نیکبخت فرزند حمزه علی به 
نشــانی اصفهان زندان مرکزی اصفهان، خوانده: خانم مرضیه شاه علی فرزند محمد به 
نشانی اصفهان جرقویه علیا روستای مالواجرد خ شــهید صادقی ک نیکبخت ، خواسته: 
اعسار ازپرداخت محکوم به، گردشــکار: دادگاه پس از بررســی محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص 
دادخواســت ابوالفضل نیکبخت فرزندحمزه علی به طرفیت مرضیه شاه علی ، محمد علی 
صادقی، رقیه اسدی، علیرضا صادقی به خواسته اعســار از پرداخت محکوم به دادنامه 
شماره 682-94-94/5/19 صادره از این شعبه از توجه به محتویات پرونده و عدم ارائه 
دلیل کافی بر عسر خواهان و نظر به دفاعیات خواندگان خواســته خواهان را مقرون به 
صحت ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی رای بر بی حقی خواهان 
صادر و اعالم می نماید. رای صادره حضوری محســوب ظرف مــدت 20 روز از تاریخ 
ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد.  م الف: 
22796  شعبه 116 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 116 جزایی سابق( )188 کلمه، 2 کادر(  

ابالغ رای
8/51 شماره دادنامه: 9509970354201185 شــماره پرونده:9509980362800466 
شماره بایگانی شعبه: 950708 شاکی: آقای ســید مرتضی شریف جوزدانی فرزند سید 
حسین به نشانی اصفهان – خ طالقانی جنب اداره برق کارگاه اره سازی شریف جنب بن 
بست 32، متهمین: 1- آقای عیسی غالمی فرزند شداد به نشانی اصفهان- زندان 2- آقای 
حسین معمار زاده به نشانی اصفهان خ اردیبهشت جنوبی ک فصیح جنب مسجد ساختمان 
مهر واحد 4، اتهام: سرقت از منزل مســکونی، رای دادگاه: در خصوص اتهام 1- عیسی 
غالمی فرزند  شداد 36 ساله، شغل آزاد، ساکن اصفهان، 2- حسین معمارزاده فرزند کاظم 
58 ساله، شغل آزاد، ساکن اصفهان دائر بر ردیف اول سرقت ابزارآالت از منزل مسکونی 
ردیف دوم تحصیل و خرید اموال مسروقه موضوع شکایت شاکی سید مرتضی شریف 
جوزدانی فرزند سید حســین نظر به محتویات پرونده کیفرخواست دادسرای عمومی و 

انقالب اصفهان شکایت شاکی خصوصی گزارش مرجع انتظامی اقرار صریح و مقرون به 
واقع متهم ردیف اول اظهارات متهم ردیف دوم مبنی بر خرید اموال موضوع شکایت شاکی 
از متهم ردیف اول و دفاعیات بالوجه وی و نظریه سایر قرائن و امارات موجود در پرونده 
به نظر دادگاه بزهکاری نامبردگان به شرح فوق محرز تشخیص فلذا مستنداً به مواد 656 
و 662 و 667 قانون مجازات اســالمی مصوب 1375 متهم ردیف اول را به تحمل یکسال 
حبس تعزیری و چهل ضربه شالق و استرداد اموال کشف نشده شاکی ) موضوع سرقت( 
در حق وی به شرح صفحه 29 پرونده و متهم ردیف دوم را به تحمل 6 ماه حبس تعزیری 
و سی ضربه شــالق محکوم می نماید لکن نظر به فراهم بودن شرایط تعلیق اجرای مجا 
زات در خصوص متهم ردیف دوم با توجه به فقد سابقه کیفری موثر جبران ضرر و زیان 
شاکی و استرداد اموال شاکی که نزد وی بوده است و پیش بینی اصالح وی دادگاه مستنداً 
به مواد 40 و 46 و 49 و 54 قانون مجازات اســالمی مصوب 1392 قــرار تعلیق مجازات 
نامبرده به مدت دو سال صادر و اعالم می گردد چنانچه نامبرده در مدت مذکور مرتکب 
یکی ازجرائم مندرج در ماده 54 قانون مرقوم شود عالوه بر مجازات جرم اخیر مجازات 
معلق نیز درباره وی اجرا خواهد شد این رای حضوری محسوب  وظرف20 روز از تاریخ 
ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد.  م الف: 
22797 شعبه 116 دادگاه کیفری 2 شهر اصفهان) 116 جزایی سابق( )381 کلمه، 4 کادر(  

ابالغ رای
8/52 شماره دادنامه: 9509970354201228 شــماره پرونده: 9509980363900690 
شماره بایگانی شعبه: 950808 متهم: آقای مسعود طبالی فرزند بهرام به نشانی اصفهان- 
خ هشت بهشــت )در حال حاضر زندان مرکزی اصفهان(، اتهام: تمرد نسبت به ماموران 
حین انجام وظیفه، گردشــکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام مسعود 
طبالی برسیانی فرزند بهرام متولد 1364 ساکن اصفهان دائر بر تمرد نسبت به ماموران 
انتظامی حین انجام وظیفه نظر به محتویات پرونده کیفرخواست دادسرا گزارش ضابطین 
دادگستری اظهارات متهم و دفاعیات بالوجه وی وقرائن و امارات موجود در پرونده بنظر 
دادگاه بزهکاری نامبرده به شــرح فوق محرز تشخیص فلذا مســتنداً به ماده 607 قانون 
مجازات اسالمی حکم به محکومیت نامبرده به تحمل 6 ماه حبس تعزیری صادر و اعالم 
می شود لکن نظر به فراهم بودن شرایط تعلیق اجرای مجازات دادگاه مستنداً به مواد 40-

46-49-54 قانون مجازات اسالمی قرار تعلیق اجرای مجازات مذکور را به مدت دو سال 
صادر و اعالم می دارد. چنانچه نامبرده در مدت مذکور مرتکب یکی از جرایم موضوع ماده 
54 قانون مرقوم شود عالوه بر اجرای مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره وی 
اجرا خواهد شد. این رای حضوری محسوب و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر 
خواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد.  م الف: 22798 شعبه 116 دادگاه 

کیفری دو شهر اصفهان) 116 جزایی سابق( )232 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

8/53 شماره دادنامه: 9509970354201254 شــماره پرونده: 9509980354200024 
شماره بایگانی شعبه: 950374 خواهان: آقای محمدرضا دهقانی فرزند ابراهیم به نشانی 
اصفهان زندان مرکزی اصفهان، خوانده: آقای محمد علی رجایی فرزند رجبعلی به نشانی 
فالورجان ســودرجان خ مطهری کوچه حمام منزل حاج علی شفیعی، خواسته: اعسار از 
پرداخت محکوم به، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و 
به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست خواهان 
محمد رضا دهقانی فرزند ابراهیم به طرفیت خوانده محمد علی رجایی فرزند رجبعلی به 
خواسته اعسار از پرداخت محکوم به دادنامه شماره 910085-1391/1/29 صادره از این 
شعبه ) مبلغ ســی و پنج میلیون ریال( نظر به محتویات پرونده شرح دادخواست خواهان 
استشهادیه محلی ارائه شده ضمیمه دادخواست نحوه دفاعیات خوانده در جلسه دادرسی 
که داللت بر پذیرش عدم توانایی خواهان در پرداخت یکجای مبلغ مذکور دارد و اینکه مدت 
طوالنی نامبرده به علت عدم توانایی در پرداخت رد مال زندانی است دادگاه ضمن پذیرش 
دعوی مستنداً به مواد 6 و 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 حکم 
به تقســیط محکوم به مذکور از قرار پرداخت مبلغ ماهیانه شش میلیون ریال تا استهالک 
کامل آن در حق خوانده صادر و اعالم می دارد. این رای حضوری محسوب و ظرف 20 
روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر اســتان می باشد. م الف: 
22799 شعبه 116 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 116 جزایی سابق( )236 کلمه، 3 کادر(  

ابالغ رای
8/54 شماره دادنامه: 9509970354201209 شــماره پرونده: 9509980358300521 
شماره بایگانی شعبه: 950540 شکات: 1- آقای علی اصغر علینقی حسین آبادی با وکالت 
آقای ســید محمد طاهری میران محله فرزند ســید امان ا... به نشــانی اصفهان- شاهین 
شهر خ فردوســی فرعی بین 6 و 5 غربی باالی باشگاه ورزشی پوریای ولی ط 1 واحد 3، 
2- آقای سروش عجبی فرزند علی به نشانی اصفهان خ شریف واقفی کوچه شهید مهدی 
نژاد بن بست شــکوفه پ 1 طبقه همکف، 3- آقای مجتبی جعفر پور فرزند علی به نشانی 
اصفهان ملک شهر خ 17 شهریورکوچه امیر کبیر مجتمع یاس، متهمین: 1- آقای احسان 
جهانگیری فرزند لطفعلی به نشانی اصفهان رباط سوم ک 37 بن بست یاس، 2- آقای حمید  
جهانگیری فرزند علی به نشانی شاهین شهر خ فردوســی فرعی 7 شرقی پ 3، 3- آقای 
سهراب چندرقم به نشانی متواری، 4- آقای سعید دهقانی فرزند محمود به نشانی اصفهان 
زندان مرکزی اصفهان، اتهام ها: 1- جعل 2- اســتفاده از اوراق مجعول 3- کالهبرداری 
4- سرقت مستوجب تعزیر، گردشــکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام 1- ســعید دهقانی 

فرزند محمود متولد 1371ساکن شاهین شهر 2- حمید جهانگیری فرزند علی متولد 1361 
ساکن شاهین شــهر 3- احســان جهانگیری فرزند لطفعلی متولد 1363 ساکن اصفهان 
4- سهراب چند رقم مجهول المکان )متواری( دائر بر ردیف اول و دوم جعل و استفاده از 
سند مجعول ردیف سوم جعل در ســه فقره چک و کالهبرداری از طریق استفاده از سند 
مجعول ردیف چهارم سرقت دسته چک موضوع شکایت شــکات 1- علی اصغر علینقی 
حسن آبادی فرزند تقی با وکالت سید محمد طاهری 2- سروش عجبی نائینی فرزند علی 
3- مجتبی جعفر پور فرزند علی نظر به محتویات پرونده کیفرخواست دادسرای عمومی 
و انقالب اصفهان شکایت شــکات و صرفنظر از اعالم گذشت شکات ردیف دوم و سوم، 
گزارش مرجع انتظامی، اقرار متهمین ردیف 1 الی 3 دفاعیات بالوجه آنان و عدم حضور 
متهم ردیف چهارم جهت دفاع علیرغم احضار از طریق نشر آگهی و سائر قرائن و امارات 
موجود در پرونده به نظر دادگاه بزهکاری نامبردگان به شــرح فوق محرز تشخیص فلذا 
مستنداً به مواد 661 و 536 قانون مجازات اسالمی مصوب 1375 و ماده یک قانون تشدید 
مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری و اعمال مقررات تعدد جرم ) ماده 134 
قانون مجازات اسالمی مصوب 1392( هر یک از متهمین ردیف اول و دوم را به تحمل دو 
فقره سه سال حبس تعزیری بابت بزه جعل و استفاده از سند مجعول و متهم ردیف سوم 
را به تحمل سه فقره 3/5 سال حبس تعزیری بابت بزه سه فقره جعل چک و 7/5 سال حبس 
تعزیری و پرداخت سی و چهار میلیون و ششصد و پنجاه هزار ریال جزای نقدی در حق 
صندوق دولت معادل مبلغ اقالم کالهبرداری بابت بزه کالهبرداری از طریق اســتفاده از 
سند مجعول، متهم ردیف چهارم  را به تحمل دو ســال حبس تعزیری و 74 ضربه شالق 
تعزیری بابت بزه سرقت دسته چک محکوم می نماید لکن نظر  به گذشت شکات ردیف 2 و 
3 در خصوص بزه کالهبرداری و نظر به فراهم نمودن سایر شرایط تعلیق اجرای مجازات 
) فقد سابقه کیفری متهم، جبران ضرر و زیان شاکی، پیش بینی اصالح مرتکب ...( دادگاه 
مستنداً به مواد 40-49-46-54 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 قرار تعلیق اجرای 
مجازات های بزه کالهبرداری را در خصوص متهم ردیف ســوم به مدت دو سال صادر 
و اعالم می دارد. در صورتی که نامبرده در مدت مذکــور مرتکب یکی از جرائم موضوع 
ماده 54 قانون مرقوم مقرر عالوه بر اجرای مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره 
وی اجرا خواهد شــد و توضیحًا از مجازات تعزیری تعیین شده با توجه شده با توجه به 
اعمال مقررات تعدد و جرم یک مجازات اشد قابل اجرا است و در اجرای ماده 215 قانون 
مذکور حکم به معدوم نمودن با ابطال چک های مجعول موضوع رای صادر می شــود و 
صدور حکم مبنی بر استرداد دسته چک و اموال موضوع کالهبرداری در حق شکات نظر 
به تحویل چکها در مرحله تحقیقات مقدماتی به شاکی و اعالم رضایت شکات موضوع بزه 
کالهبرداری منتفی است این رای نســبت به متهمین ردیف 1 الی 3 حضوری محسوب و 
ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان 
و نسبت به متهم ردیف چهارم غیابی محسوب و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در این دادگاه است. م الف: 22800 شعبه 116 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 116 جزایی 

سابق( )729 کلمه، 8 کادر(  
ابالغ رای

8/55 شماره دادنامه: 9509970354201249 شــماره پرونده: 9509980360000143 
شماره بایگانی شــعبه: 950461 شــاکی: آقای ناصر قلی توکلی دارگانی فرزند مرتضی 
به نشــانی اصفهان- بلوار کشــاورز- بلوار گلها انتهای فرعی 10 سمت راست، متهمین: 
1- آقای مسعود سیســتانی 2- آقای مهدی سیستانی همگی به نشــانی مجهول المکان، 
اتهام: کالهبرداری، دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام 1 – مهدی سیستانی 
فرزند حسین 2- مسعود سیستانی فرزند حسین دایر بر مشارکت در کالهبرداری به مبلغ 
بیست میلیون و چهارصد هزار تومان موضوع شکایت شاکی ناصر قلی توکلی دارگانی 
فرزند مرتضی نظر به محتویات پرونده کیفرخواست دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
شکایت شاکی خصوصی تحقیقات انجام شده، گزارش مرجع انتظامی، عدم حضور متهمین 
جهت دفاع علیرغم ابالغ های مکرر و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده به نظر دادگاه 
بزهکاری نامبردگاه به شرح فوق محرز تشخیص فلذا مســتنداً به ماده یک قانون تشدید 
مجازات مرتکبین ارتشــاء اختالس و کالهبرداری و ماده 125 قانون مجازات اســالمی 
مصوب 1392 نامبردگان را مشــترکًا به پرداخت مبلغ مذکور در حق شــاکی و پرداخت 
مبلغ مذکور در حق صندوق ) به عنوان جزای نقدی و هر کدام را به تحمل سه سال حبس 
تعزیری محکوم می نماید این رای غیابی محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید 
نظر استان می باشد.  م الف: 22802 شعبه 116 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 116 جزایی 

سابق( )252کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

8/56 شماره دادنامه: 9509970354201211 شــماره پرونده: 9509980359600259 
شماره بایگانی شعبه: 950547 شکات: 1- آقای اسماعیل علی پور سامانی فرزند اسدا... 
به نشانی اصفهان خیابان ســهروردی کوچه قدس کوچه سعید بن بست ماه واحد سوم 
از سمت راست، 2- آ قای سید پدرام ستوده فرزند سید حسام الدین به نشانی اصفهان خ 
فردوسی خ ش موحدیان ک سادات پ 6 – 09133031983، 3- خانم ربابه جعفری فرزند 
امرا... به نشانی درچه خ امام کوچه باغ منزل آقای قاســمی، متهم: آقای علیرضا داوری 
فرزند حسین به نشــانی اصفهان زندان مرکزی اصفهان، اتهام: سرقت از داخل خودرو، 
دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام علیرضا داوری فرزند حسین متولد 1355 

شغل مکانیک دارای سابقه کیفری ساکن اصفهان دایر بر دو فقره سرقت از داخل خودرو 
موضوع شکایت شکات 1- سید پدرام ســتوده فرزند سید حسام الدین 2- اسماعیل علی 
پور سامانی فرزند اســداله نظر به محتویات پرونده کیفرخواســت دادسرای عمومی و 
انقالب اصفهان شکایت شــکات گزارشــات مرجع انتظامی محتویات فیلم ضبط شده در 
محل وقوع جرم اقرار صریح و مقرون به واقع متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و جلسه 
دادرسی مورخ 95/7/14 دادگاه و نظر به قرائن و امارات موجود در پرونده به نظر دادگاه 
بزهکاری نامبرده به شرح فوق محرز و مسلم تشــخیص فلذا مستنداً به مواد 656 و 667 
قانون مجازات اسالمی مصوب 1375 و لحاظ مقررات تعدد جرم ماده 134 قانون مجازات 
اســالمی مصوب 1392 نامبرده را به تحمل دو فقره سه سال حبس تعزیری و 74 ضربه 
شالق تعزیری و استرداد اموال کشف نشده موضوع سرقت به شرح کیفرخواست در حق 
شکات محکوم می نماید توضیحًا یک مجازات اشد قابل اجرا است شکایت ربابه جعفری 
علیه فاطمه هاشمی دایر بر ارتباط نامشروع با شخص ثالث نظر به محتویات پرونده بلحاظ 
فقد ادله دادگاه مستنداً به بند الف ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری مبادرت به صدور 
قرار منع تعقیب می نماید این رای حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 
تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان میباشد.  م الف: 22801 شعبه 116 

دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 116 جزایی سابق( ) 352 کلمه، 4 کادر(  
حصر وراثت

8/68  خانم سیما نکوئی مهر دارای  شناسنامه شماره 389 به شرح دادخواست به کالسه  
3794/95  از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان عباس دزفولیان به شناسنامه 1740683528 در تاریخ 94/10/20 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- عبدالحسین حاج 
دزفولیان، ش.ش 319 پدر 2- ســیما نکوئی مهر، ش.ش 389 مادر و الغیر. 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 شــد. م الف 22821 شــعبه 10 حقوقی شورای حل 

اختالف استان اصفهان )123 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/69  سید حســام الدین نجار لنبانی دارای  شناسنامه شماره 2945 به شرح دادخواست 
به کالســه  3790/95 ح 10  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان سید مرتضی نجار لنبانی به شناسنامه 886 در تاریخ 94/11/13 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک 
پسر و دو دختر و یک همسر: 1- سید حسام الدین نجار لنبانی، ش.ش 2945 پسر متوفی 
2- مهدیه السادات نجار لنبانی، ش.ش 3873 دختر متوفی 3- مائده السادات نجار لنبانی، 
ش.ش 1271215713 دختر متوفی 4- احترام مندک ، ش.ش 527 همســر 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 شــد. م الف 22820 شعبه 10 حقوقی 

شورای حل اختالف استان اصفهان )155 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/73  خانم شمس فرجی نافچی دارای  شناسنامه شماره 14 به شرح دادخواست به کالسه  
3890/95 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان عباسعلی فرجی نافچی به شناســنامه 60 در تاریخ 95/6/27 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و یک دختر 
و همسر و مادر: 1- رسول فرجی نافچی، ش.ش 2877 فرزند پسر 2- محمد فرجی نافچی، 
ش.ش 1270982958 فرزند پســر 3- زلیخــا فرجی نافچــی، ش.ش 9462 فرزند دختر 
4- شمس فرجی نافچی، ش.ش 14 همســر 5- اقدس کاظمی، ش.ش 1463 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 شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف 22817 شعبه 10 حقوقی 

شورای حل اختالف استان اصفهان )156 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

8/147 شــماره صادره: 1395/43/288025 نظر به اینکه ســند مالکیت ششدانگ پالک 
ثبتی شــماره 22220 فرعی از 68 اصلی واقع در بخش 14 اصفهان  ذیل ثبت 310876 در 
صفحه 384 دفتر 978 امالک جلد 310876 به نام ربابه صفایی جزی تحت شــماره چاپی 
مسلسل 122709-91/ الف ثبت و  صادر و تسلیم گردیده اســت و نامبرده با ارائه برگ 
استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شــماره 42439-95/7/24 به گواهی دفترخانه 
79 اصفهان رسیده است مدعی است که ســند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده 
است و درخواست صدور المثنی ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد 
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 ســند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور 
سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 23586 اداره ثبت اسناد و امالک غرب 

استان اصفهان)216 کلمه، 2 کادر( 

ابالغ رای
8/57 شماره دادنامه: 9109970351301051 شــماره پرونده: 9009980351300844 
شماره بایگانی شعبه: 900855  خواهان: موسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان با وکالت 
آقای مهرداد کشاورزیان به نشــانی چهار باغ باال مجتمع پارسیان زیرزمین واحد 104، 
خواندگان: 1-  آقای مهدی رهبریان 2- آقای محمدرضا حسین زاده 3- آقای وحید امیر 
یوســفی همگی به نشــانی مجهول المکان، 4- آقای سید محسن موســوی کیا به نشانی 
ملک شهر رباط سوم ک 21 مجتمع رز واحد 9، خواســته: مطالبه طلب، گردشکار: دادگاه 
پس از بررسی محتویات پرونده ختم دادرسی اعالم و با اســتعانت از درگاه ایزد متعال 
به شــرح زیر مبادرت به اصدار رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی موسسه 
قرض الحسنه مهر بســیجیان با وکالت مهرداد کشاورزیان به طرفیت محمدرضا حسین 
زاده ، سید محسن موســوی کیا، مهدی رهبریان و وحید امیر یوسفی به خواسته مطالبه 
101/630/000 ریال بابت یک فقره چک شماره 986168-89/11/21 بانک ملی به انضمام 
خسارت تاخیر تادیه و خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل به شرح دادخواست تقدیمی 
دادگاه با عنایت بــه محتویات پرونده، مســتند ابرازی، کپی مصدق چــک و گواهی عدم 
پرداخت، عدم حضور خواندگان، ایراد و انکار نسبت به مســتند دعوی لذا دادگاه دعوی 
خواهان را وارد و ثابت تشخیص مســتنداً به مواد 194 و 198 و 515 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرسی مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاق به ماده 1 قانون چک 
و استفساریه مجتمع تشــخیص مصلحت نظام حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به 
پرداخت مبلغ مذکور به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول 
بر اساس شاخص اعالمی و پرداخت مبلغ 5/807/120 ریال بابت خسارت دادرسی و حق 
الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره ظرف بیســت روز از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض و تجدید 
نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. م الف: 22901 شعبه 13 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان )316 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

8/59 کالســه پرونده 396/95 شــماره دادنامه: 737-95/7/12 مرجع رسیدگی: شعبه 
24 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمد جانثاری الدانی به نشــانی اصفهان خ 
کهندژ نبش کوچه 60 ایستگاه دو پله چوب فروشــی جالل جانثاری،  خواندگان: 1- ثریا 
دواز هفتشجانی 2- علی بیک زاده هر دو به نشانی مجهول المکان،  خواسته: مطالبه مبلغ 
55/000/000 ریــال بابت وجه دو فقره چــک به انضمام مطلق خســارات قانونی، هزینه 
دادرسی و تاخیر تادیه، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شــورا: در خصوص 
دعوی محمد جانثــاری الدانی به طرفیت 1- ثریا دوازهفشــجانی 2- علــی بیک زاده  به 
خواسته مطالبه مبلغ 55/000/000 ریال ) پنج میلیون و پانصد هزار تومان( وجه یک فقره 
چک به شــماره های 16926087/591552/16926087/591563 عهده بانک کشاورزی 
شاهین شــهر به انضمام  مطلق خسارات دادرســی 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 دارد و  اینکه خوانده علی رغم ابالغ 
قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندی در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی 
خواهان نسبت به خوانده ردیف اول ثابت به نظر می رســد و مستند به مواد 310 و 313 
قانون تجارت و مواد 198،522، 515، 519  قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه و پنج میلیون ریال ) پنج میلیون و پانصد هزار تومان( وجه 
بابت اصل خواســته و همچنین مبلغ 862/500 ریال هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و 
خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف  تا اجرای حکم در حق خواهان 
طبق آخرین شاخص بانک مرکزی و نسبت به خوانده ردیف دوم با توجه به اینکه خواهان 
دعوی خود را نسبت به ایشان مسترد نموده است باستناد بند الف ماده 107 قانون آئین 
دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست  صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت 20 روز پس از ابالغ  قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 
مدت 20 روز  دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

م الف:22939 شعبه 24 شورای حل اختالف اصفهان )391 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

8/60 شماره دادنامه: 9509970351401083 شــماره پرونده: 9409980351400453 
شماره بایگانی شعبه: 940505 خواهان: خانم سپیده یزدان پناه فرزند منصور به نشانی 
استان اصفهان- شهرستان اصفهان- خ رباط دوم- خ گل محمدی بن نیلوفر 5 سمت چپ 
منزل دوم ط 2 کدپستی 2410967256 کدملی 2410967256 تلفن همراه 09308592277، 
خوانده: آقای اسکندر عبدی نژاد فرزند حفیظ به نشــانی مجهول المکان، خواسته ها: 1- 
تایید انفساخ قرارداد 2- مطالبه اجرت المثل اموال 3- مطالبه خسارت دادرسی 4- استرداد 
مال )منقول(، گردشــکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست سپیده 
یزدان پناه به طرفیت اسکندر عبدی نژاد به خواسته 1- تنفیذ اقاله قرارداد 2- استرداد مبیع 
خودروی بنز به شــماره انتظامی 495 ع 12 ایران 33، مطالبه اجرت المثل به انضمام کلیه 
خسارات دادرسی، به شرح دادخواست دادگاه با توجه به دادخواست خواهان رونوشت 
مصدق مبایعه نامه 91/3/17 و توافق در خصوص اقاله مورخ 94/5/6 عدم حضور خوانده 
علی رغم ابالغ قانونی و عدم ارسال الیحه، نظریه کارشناسی که مصون از اعتراض بوده 
و سایر قرائن موجود، دعاوی خواهان را وارد دانسته مستنداً به مواد 198 و 519 قانون 
آئین دادرسی مدنی و 10 و 337 قانون مدنی ضمن صدور حکم بر تنفیذ اقاله در خصوص 
قرارداد 91/3/17 حکم به استرداد یک دستگاه بنز به مشخصات فوق را از ناحیه خوانده 
صادر و خوانده را به پرداخت مبلغ 49/500/000 تومان به انضمام کلیه خسارات دادرسی 

بابت اجرت المثل ایام تصرف محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت 
روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر اســتان اصفهان می باشــد.  م الف: 

22909 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )276 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

8/61 شماره دادنامه: 9509970351400329 شــماره پرونده: 9409980351401149 
شماره بایگانی شعبه: 941276 خواهان: آقای عزیزاله ســعیدی فرزند حسین به نشانی 
اصفهان- بزرگمهر- خ رکــن الدوله- بعد از پــل اتوبان- کوچه داراب پ 15 کدپســتی 
8158748334، خواندگان: 1- آقای حســن طاهری فرزند علی به نشانی مجهول المکان 
2- آقای حامد نیکخواه فرزند احمد به نشانی اصفهان- خ بزرگمهر- خ رکن الدوله- آخر 
کوچه ریخته گری- جنب سوپری پالک 8، خواســته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
2- مطالبه خسارت دادرسی 3- تامین خواســته 4 مطالبه وجه چک، گردشکار: دادگاه با 
بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای عزیزاله ســعیدی به طرفیت 1- آقای حسن 
طاهری 2- آقای حامد نیکخواه به خواسته مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال وجه یک فقره 
چک به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به ابقاء اصول مستندات نزد 
خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خواندگان دارد اینکه خواندگان با اطالع از 
دعوی مطروحه هیچگونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین و برائت 
ذمه خویش ارائه ننموده است مستند دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی دادگاه خواهان 
را در دعوی مطرح شــده محق تشخیص مســتنداً به مواد 519 و 198 و 522 قانون آ ئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب امور مدنی خواندگان را متضامنًا به پرداخت مبلغ 
100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/640/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص 
بانکی از تاریخ سررســید تا زمان وصول در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره 
غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی می باشد.  م الف: 22910 شعبه 14 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان )288 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

8/62 شماره دادنامه: 9509970352401246 شــماره پرونده: 9509980352400224 
شــماره بایگانی شــعبه: 950304 خواهان: آقای وحید نقوی فرزند اکبر با وکالت آقای 
قدرت اله خسروی فرزند عزت اله به نشانی اصفهان – خ شــیخ صدوق شمالی- خ شیخ 
مفید- کوچه سعدی جنوبی- جنب ساختمان پاسارگاد- دفتر رحمت اله احمدپور، خوانده: 
 آقای محمد مهدی سلطانی فرزند کریم به نشــانی مجهول المکان، خواسته ها: 1- مطالبه

 وجــه چــک 2- مطالبــه خســارت تاخیــر تادیــه 3- مطالبــه خســارت دادرســی، 
دادگاه بــا اعــالم ختــم رســیدگی بــه شــرح ذیــل مبــادرت بــه صــدور رای 
 ... ا قــدرت  آقــای  دادخواســت  خصــوص  در  دادگاه:  رای  نمایــد،  مــی 
 خســروی بــه وکالــت از آقــای وحیــد نقــوی فرزنــد اکبــر بــه طرفیــت آقــای

 محمد مهدی ســلطانی فرزند کریم به خواســته مطالبه چهارصد و چهل و هشت میلیون 
ریال وجه دو فقره چک به انضمام خســارات دادرســی و تاخیر تادیــه نظر به مالحظه 
تصویر چک ها به شماره و سررسید و مبالغ 1395/3/22-865/30703- 200/000/000 
ریــال و 798/775236-1394/11/24- 248/000/000  ریــال و گواهــی عدم پرداخت 
بانک محال علیه و نظر بــه اینکه خوانده علیرغم دعوت از طریق نشــر آگهی در جلســه 
رسیدگی حضور نیافته و الیحه ای ارسال نکرده لذا مســتندا ً به مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و تبصره الحاقــی ماده 2 قانون صــدور چک و ماده 519 قانون آئین دادرســی 
مدنی خوانده را به پرداخت چهارصد و چهل و هشــت میلیون ریال بابت اصل خواســته 
و مبلغ 14/282/000 ریــال بابت هزینه دادرســی و پرداخــت 11/952/000 ریال بابت 
حق الوکاله وکیــل در حق خواهان محکوم مــی نماید. ضمنًا واحد اجــرای احکام مکلف 
اســت خســارت تاخیر را بر مبنای شــاخص اعالمی بانک مرکزی از سررســید لغایت 
وصول محکوم بــه احتســاب و از خوانده وصــول و به خواهــان ایصــال نماید. رای 
صادره غیابی و ظرف بیســت روز پــس ازابالغ قابــل وا خواهی در ایــن دادگاه و پس 
 ازآن  ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر اســتان می باشد.

 م الف: 22913 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )311 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

8/63 شماره دادنامه: 9509970352400154 شــماره پرونده: 9409980352400504 
شماره بایگانی شعبه: 940562 خواهان: بانک مهر اقتصاد به نمایندگی آقای علیرضا زمانی 
با وکالت خا نم زهرا سعادت فرزند اسماعیل به نشــانی اصفهان- خیابان حکیم نظامی- 
جنب خیابان شهید قندی- ساختمان کیمیا- طبقه دوم- واحد 4، خواندگان: 1- آقای حسین 
حیدری الوری فرزند  محسن به نشانی مجهول المکان، 2- آقای اسکندر محسنی عسگرانی 
فرزند عزیزاله به نشــانی اصفهان- خیابان رباط اول- خیابان ساحل- کوچه شهید علی 
قربانیان- بن بســت آزادگان- پالک 2، 3- آقای محمد شــفیعی فرزند جلیل به نشــانی 
اصفهان- خورزوق- شهرک ســیمرغ- بلوار عالمه حلی- کوچه یاس- 8 شرقی – پالک 
6-1209 خواسته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خسارت دادرسی 3- مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه، رای دادگاه: در خصوص دعوای خانم زهرا ســعادت به وکالت از بانک مهر 
اقتصاد به طرفیت 1- حسین حیدری الوری فرزند محسن 2- اسکندر محسنی عسگرانی 
فرزند عزیزاله 3- محمد شــفیعی فرزند جلیل به خواسته مطالبه چهارصد و هشتاد و دو 
میلیون و پانصد هزار ریال وجه یک فقره چک به شــماره و سررسید 94/4/14-13825 
نظر به مالحظه تصویر چک و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه که داللت بر اشــتغال 
ذمه خواندگان می نماید و نظر به اینکه خواندگان علیرغم ابالغ اخطاریه و اســتحضار از 
دعوی در جلســه حضور نیافته دفاعی به عمل نیاورده اند دادگاه مستنداً به مواد 310 و 
313 و 314 و 249 قانون تجــارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانــون صدور چک و ماده 
519 قانون آئین دادرســی مدنی خواندگان را متضامنًا به پرداخت چهارصد و هشتاد و 
دو میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواســته و متناصفًا به پرداخت 15/400/000 

ریال بابت هزینه دادرســی و 12/780/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان 
محکوم می نماید. ضمنًا واحد اجرای احکام مکلف است خسارت تاخیر را بر مبنای شاخص 
اعالمی بانک مرکزی و از تاریخ سررســید لغایت وصول محکوم  به احتساب و متساویًا 
از خواندگان وصول و به خواهان ایصال نماید. رای صادره نسبت به خوانده ردیف سوم 
غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در ایــن دادگاه و پس از آن ظرف 
بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان می باشد و نسبت به سایر 
خواندگان حضوری و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 
تجدید نظر استان می باشد.  م الف: 22914 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )386 

کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

8/64 شماره دادنامه: 9509970353001164 شــماره پرونده: 9409980359500758 
شماره بایگانی شعبه: 950607 شــاکی: آقای مجید نوروزی فرزند رمضانعلی به نشانی 
شهرســتان اصفهان مبا رکه طالخونچه خ نیمه شعبان جنب دبســتان شرافت، متهمین: 
1- آقای محســن حیدری فرزند محمد به نشانی تهران شــمالی خ کوروس قائم 2 پ 17 
)مجهول المکان(، 2- آقای کامبیز فیروز بخت فرزند اسداله به نشانی مجهول المکان، اتهام: 
کالهبرداری شبکه ای، گردشکار: دادگاه پس از بررســی محتویات پرونده به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای محسن حیدری فرزند 
محمد دائر بر کالهبرداری رایانه ای از شاکی آقای مجید نوروزی به مبلغ 29/911/999 
ریال موضوع کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان دادگاه با 
عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و دالیل موجود از جمله شکایت شاکی- استعالم 
از بانک اخذ پرینت حساب مربوطه عدم حضور متهم علیرغم نشر آگهی و سایر قرائن و 
امارات منعکســه در پرونده بزه کاری متهم را محرز و مسلم دانسته مستنداً به ماده 741 
قانون تعزیرات وی را به عالوه بر رد مال به شــاکی به میزان مبلغ فوق به پرداخت مبلغ 
بیست و یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید رای صادره 
غیابی محسوب ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این مرجع سپس ظرف 
مدت مذکور قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر اســتان اصفهان می باشد و در 
خصوص اتهام متهم دیگر پرونده آقای کامبیز فیروز بخت دائر بر کالهبرداری رایانه ای با 
عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه صرفًا خط به نام وی بوده و این امر به تنهایی نمی 
تواند دلیلی دال بر توجه اتهام محسوب گردد چه بسا خط به دیگری منتقل شده باشد و از 
سویی صدور حکم محکومیت کیفری نیازمند یقین قضائی و برهان قاطع دال بر بزهکاری 
می باشد و بر اساس ظن و گمان نمی توان و نباید افراد جامعه را مجرم تلقی و در معرض 
مجازات قرار داد فلذا با توجه به مراتب فوق و سایر قرائن و امارات منعکسه در پرونده و 
همچنین حاکمیت اصل برائت دادگاه بزهکاری نامبرده را محرز ندانســته مستنداً به ماده 
4 قانون آیین دادرســی کیفری رای بر برائت متهم صادر و اعالم می نماید. رای صادره 
حضوری محسوب ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید 
 نظر استان اصفهان می باشد.   م الف: 22794 شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان

) 104 جزایی سابق( ) 393 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

8/65 کالسه پرونده 640/95 شماره دادنامه: 1110-95/6/31 تاریخ رسیدگی: 95/6/29 
مرجع رسیدگی: شعبه 45  شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 1- زهرا شفیعی کمال 
آبادی 2- میثم سلیمانی ملکان هر دو به نشانی اصفهان خ دستگرد خیار کوچه امام رضا 
کوچه میثم بن بســت معلم پالک 130، خوانده: حبیب ا... نفری به نشــانی مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه وجه خسارت به میزان شش میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی 
و هزینه های ناشی از دادرسی، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوی خانم زهرا شفیعی کمال آبادی و آقای میثم سلیمانی ملکان به طرفیت آقای حبیب ا... 
نفری به خواسته مطالبه وجه خسارت به میزان شش میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات 
قانونی و هزینه های ناشی از دادرســی با توجه به محتویات پرونده و اظهارات خواهان 
ها در جلسه رسیدگی مبنی بر اینکه ادعا دارنده خوانده با عبور ازچراغ قرمز راهنمایی و 
رانندگی باعث حادثه تصادف و وارد نمودن خسارات زیادی به خودروی اینجانبان شده 
است و تقاضای رسیدگی دارند فلذا شورا نظر به گزارش و ترسیم کروکی پلیس و نظریه 
کارشناس رسمی دادگستری و اینکه خوانده در جلسه رسیدگی حاضر نشده و هیچگونه 
الیحه دفاعی که دال بر تکذیب ادعای خواهان باشــد به شــعبه ارائه ننموده است دعوی 
خواهان را مقرون بر صحت تشخیص داده به استناد ماده 198 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال بابت اصل 
خواســته و مبلغ 295/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی در حق خواهان ردیف 
اول صادر و اعالم می دارد در خصوص مابقی خواسته با توجه به عدم ارائه ادله اثباتی به 
استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر رد دعوی صادر می گردد رای صادره 
غیابی و مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و مدت بیست روز پس 
از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد و در خصوص 
خواهان ردیف دوم با توجه به اینکه دالیل محکمه پسندی مبنی بر ذینفعی وی ارائه نگردیده 
است مستنداً به بند 10 ماده 84 و 89 قانون آیین دادرســی مدنی قرار رد دعوی صادر و 
اعالم می گردد رای صادره حضوری و ظرف بیســت روز قابل تجدیــد نظر در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. کالسه پرونده: 640/95 تاریخ رسیدگی: 95/7/26 مرجع 
رسیدگی: شعبه 45 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 1- زهرا شفیعی کمال آبادی 
2- میثم سلیمانی ملکان هردو به نشانی اصفهان خ دستگرد خیار کوچه امام رضا کوچه 
میثم بن بست معلم پالک 130، خوانده: حبیب ا... نفری  به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه وجه خسارت به انضمام خسارات قانونی، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی 

شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای اصالحی: 
در خصوص دعوی خانم زهرا شفیعی کمال آبادی و آقای میثم سلیمانی ملکان به طرفیت 
آقای حبیب ا... نفری به خواسته مطالبه وجه خسارت و هزینه دادرسی بدین گونه تصحیح 
می گردد محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1/295/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نشر 
آگهی در حق خواهان ردیف اول می باشــد رای اصالحی پیوســت رای اصلی به شماره 
دادنامه 1110 مورخ 95/6/31 گردید و بــه طرفین ابالغ گردیده ابالغ دادنامه اصلی بدون 
ابالغ دادنامه اصالحی فاقد اعتبار می باشــد. م الف:22964 شــعبه 45 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف اصفهان )593 کلمه، 6 کادر(  
ابالغ رای

8/66 کالسه پرونده: 950316 شماره دادنامه: 9509976796301221-95/6/31 مرجع 
رسیدگی: شعبه 33 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: قاسم شیبانی به نشانی سمیرم 
روستای مورک با وکالت 1- مازیار آصفی 2- محسن فاتحی هر دو به نشانی اصفهان خ 
نیکبخت مقابل دادگســتری مجتمع ماکان 5 طبقه 3 واحد 32،  خوانده: حمیدرضا شیرانی  
به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه دو فقره سفته به شماره های 720490 و 
720491 به مبلغ مجموعًا دویست میلیون ریال به انضمام پرداخت مطلق خسارات وارده 
اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل، گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضای محترم شــورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند 
متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورا: در خصوص دعوی قاسم 
شیبانی با وکالت مازیار آصفی و محسن فاتحی به طرفیت حمیدرضا شیرانی به خواسته 
مطالبه مبلغ دویســت میلیون ریال وجه مدرک با توجه به فتوکپی مصدق دو فقره سفته 
مدرکیه به شماره خزانه داری کل 720490-720491 به مبلغ دویست میلیون ریال و اینکه 
خوانده با اطالع جلسه دادرسی حاضر نگردیده و از دعوی مطروحه و مستند و منسوب 
به خود هیچ گونه ایراد و دفاعی به عمــل نیاورده و دلیلی بر پرداخــت دین و برائت ذمه 
خویش ارائه ننموده است لذا دعوای خواهان را ثابت تشخیص داده مستنداً به مواد 307 و 
309 قانون تجارت و مواد 198، 519، 522 ق.آ.د.م  حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ دویســت میلیون ریال به عنوان اصل خواســته و 3/095/000 ریال هزینه دادرسی 
و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خســارت تاخیر و تادیه قابل محاســبه 
 در واحد اجرای احکام تاریخ تقدیم دادخواســت 95/2/26 در حق خواهان صادر و اعالم 
می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز ازتاریخ ابالغ قابل وا خواهی در همین شورا 
و پس از آن  ظــرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکــم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد.  م الف:22961 شعبه 33 مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف اصفهان) 317 

کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

 8/67  آقای حســن اســمعیلی دارای  شناسنامه شــماره 38478 به شــرح دادخواست
  بــه کالســه  3881/95 ح 10  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثــت نموده و 
چنیــن توضیح داده که شــادروان عفــت اکبری بیشــه بــه شناســنامه 105 در تاریخ 
94/9/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به دو پســر و 2 دختــر: 1- مرتضــی اســماعیلی تمندگانــی، ش.ش 237 فرزند 
پســر 2- حســن اســمعیلی، ش.ش 38478 فرزنــد پســر 3- کبری اســماعلی، ش.ش 
9 فرزنــد دختــر 4- فاطمــه اســمعیلی تمندگانــی، ش.ش 1314 فرزنــد دختــر. اینک 
با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را در یــک مرتبه آگهی مــی نماید تا 
هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفی نــزد او باشــد از تاریخ نشــر 
 نخســتین آگهی ظرف یک ماه بــه شــورا تقدیــم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. 

م الف 22838 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )143 کلمه، 2 کادر(
احضاریه

8/73  شماره درخواست: 9510463638900005 شماره پرونده: 9509983638900429 
شماره بایگانی شــعبه: 950467 احضار شــونده: حمید آقا جانی فرزند مرتضی ، علت 
احضار: اخذ توضیح در خصوص شــکایت آقای حمید نظری دائر بر جعل سند عادی و 
تحصیل مال از طریق نامشروع، مهلت حضور: حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نشر 
آگهی، محل حضور: شعبه دوم دادیاری دادســرای عمومی خوانسار. م الف 220 دادیار 

شعبه 2 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب خوانسار )71 کلمه، 1 کادر(
فقدان سند مالکیت

8/74 شــماره صادره:1395/14/287617نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ پالک ثبتی 
شــماره 1772 فرعی از 9 اصلی واقع در بخش سه خوانســار ذیل ثبت 5423 در صفحه 
398 دفتر امالک جلد 25 به نام بنیاد مسکن انقالب اســالمی خوانسار تحت شماره چاپی 
مسلســل 024730 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، ســپس بالواسطه به موجب سند 
انتقال شماره 24334 مورخ 1383/10/10 دفترخانه شــماره 5 خوانسار به آقای عبداله 
هوشیاری فرزند اسداله انتقال یافته ســپس  نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره 
وارده 951409701077976 مورخ 1395/07/18 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی 
که امضا شهود آن ذیل شماره 9614 مورخ 1395/07/18 به گواهی دفترخانه 25 خوانسار 
رسیده ا ســت مدعی اســت که ســند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و 
درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد 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 مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشار این  آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا 
سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در 
 صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت

 المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 218 اداره ثبت اســناد و امالک خوانســار)248 
کلمه، 3 کادر(
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پیشنهاد سردبیر: 
اشتباهاتی که سفرتان را خراب می کنند

دیدنی ها

  ارابه زرین چهار اسب هخامنشی

بهترین و بدترین رانندگان در اروپا 
متعلق به چه کشورهایی هستند؟ 

قطار » هزار و یکشب « 
وارد اصفهان شد

 در دهه هــای آخر قــرن نوزدهــم میــادی مجموعه ای ارزشــمند 
از ســکه ها، آثار طا و نقره ای در نیایشــگاهی درمنطقه تخت قباد در 
نزدیکی رود جیحونـ  آمودریا ) پرآب ترین رود آسیای میانه ( کشف شد.

 این گنجینه متعلق بــه زمان امپراطــوری پارس ها اســت که ازمصر 
و دریای اژه تا افغانستان و دره سند را در اختیار خود داشته اند.

گنجینه آمودریا، مجموعه ای از ۱۷۰ دستبند و بازوبند، پاک های طا 
و نقره با نقش برجســته، ارابه طایی با چهار اســب و قطعات بسیار زیبا 
و هنرمندانه ای از دوره هخامنشیان اســت. امروزه این گنجینه در موزه 
 بریتانیا، موزه ویکتوریا و آلبرت نگهداری می شــود. این گنجینه به نام 

» جیحون «، » آمودریا « و » اکسوس « شناخته شده است.
 یکی از متمایزترین آثار گنجینه جیحون، مجســمه ارابه زرینی اســت 
 با چهار اســب کوچک ) ســایز pony ( و  دو مرد ســوار بر آن که یکی 

از آن ها ارابه ران و دیگری مسافر است. 
 هردو ارابه ســوار لباس مادی به تــن دارند. در حال حاضــر تنها ۹ عدد 
از پای اسب های ارابه سالم باقی مانده اســت. این ارابه چهار اسب زرین 

هخامنشی امروز در موزه بریتانیا نگهداری می شود.
چرا این گنجینه ارزشمند باید در موزه های خارجی باشد؟!

یکــی از فرماندهان ارتش انگلیس بــه نام » کاپیتن برتــون « در اواخر 
قرن نوزدهم، در میانه راه پیشــاور بــه کابل تعدادی بــازرگان دید که 
اســیر دســت راهزنان بودند. وی آن ها را نجات داده و در همین زمان 
 از موضوع گنجی که بــه همراه بازرگانــان بود، باخبر شــد. پس از آن 

» برتون « تعدادی از اشیای گنجینه را خریداری کرد و به انگلیس برد. 
از سویی دیگر » سراگوســتوس فرانک « مدیر موزه انگلیس با خریداری 
تکه هایی دیگر در » راولپندی پاکســتان « و نقاطی از هند، توانســت 
مجموعه آمودریا را تکمیل کند. بدین گونه، گنجینه ارزشــمند آمودریا 

زینت بخش موزه های بریتانیا، موزه ویکتوریا و آلبرت شد.
قدمت: ۳۰۰ - ۵۰۰ پ.م ) دوره هخامنشی (.  

جنس: طا.
اندازه: طول ۱8/8 سانتیمتر.

محل کشف: منطقه تخته قباد تاجیکستان.
محل نگهداری: موزه بریتانیا.

می دانید بهتریــن و بدترین راننــدگان در اروپا برای کدام کشــورها 
 هســتند؟ بر اســاس رای گیری کــه از بیــن۱۰۰۰ راننــده صورت 
 گرفته اســت، مردم بریتانیا بــه عنوان بهتریــن راننــدگان در اروپا 
شــناخته شــده اند. 6۵ درصد از افراد این رای گیری مردم بریتانیا را 
  به عنوان بهترین رانندگان اروپا انتخاب کرده اند، بعد از آنها آلمانی ها 

) 2۳ درصد ( و ایرلندی ها )24 درصد ( رده دوم و سوم را  دارند. 
هر چند این رای گیری بیشــتر بین مردم بریتانیا صورت گرفته است 

شاید بتوان گفت آنها خود را بهترین رانندگان اروپا می  دانند.          
اما چیزی که در این رای گیــری بین مردم بقیه کشــورهای اروپایی 
یکسان است بدترین رانندگان هســتند، تقریبا نیمی از آنها معتقدند 
 بدترین رانندگــی را مردم ایتالیــا دارند ) ۵2 درصد (، بــه دنبال آنها 
فرانســوی ها ) ۱8 درصد ( و اســپانیایی ها ) ۱۵ درصد (.   اما بیشترین 
خافی که رانندگان حین رانندگی انجام داده اند، چه مواردی اســت؟ 
تقریبا یک ششــم بریتانیایی ها اعتراف کرده اند که  حین رانندگی غذا 

می خورند. 
هفت درصد رانندگانی که خانم هســتند، گفته اند که هنگام رانندگی 
آرایش کردند و ۱۳ درصد مردان  هم گفتــه اند وقتی در حال رانندگی 

هستند، مجله می خوانند یا در نقشه به دنبال آدرسی می گردند.

قطار گردشگران خارجی با عنوان » هزار و یکشب «، سه شنبه شب وارد 
ایستگاه راه آهن اصفهان شد.

قطار» هزار و یک شــب « حامل 48 گردشــگر خارجی از هشت کشور 
آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانســه، ســوئیس، اتریش، لیتوانی و سنگاپور 
 است. این گردشــگران که۳۰ مهر امسال وارد تهران شــده اند، تاکنون 
 با اســتفاده از این قطار و ســفر به شــهرهای مشــهد، کرمــان و یزد، 

از جاذبه های فرهنگی و آثار تاریخی این شهرها دیدن کرده اند.
بر اســاس اعام روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری اســتان اصفهان، این گردشــگران در ادامه ســفر خود، 
پس از یک شــبانه روز اقامت در اصفهان، این شــهر را به مقصد شیراز 
 ترک خواهند کرد. توسعه و تشــویق گردشــگران خارجی به استفاده 
از امکانات ریلی کشــور از اهداف عمده این ســفر بیان شــده اســت. 
 فروردین ســال گذشــته نیز دو قطــار حامــل گردشــگران اروپایی 
به اصفهان ســفر کردند که قطار نخســت حامل حدود۷۰ و قطار دوم 
حامل۵۰ گردشــگر بود. اولین قطــار 22 فروردیــن و دومین قطار 2۹ 

فروردین سال ۹4 وارد اصفهان شد. 
ســومین قطار گردشــگران اروپایی نیز هفدهم فروردین امسال با 42 
سرنشین وارد استان شد و مســافرانش از جاذبه های تاریخی و طبیعی 

شهرهای کاشان و اصفهان دیدن کردند. 
اســتان اصفهان دارای بیش از 22 هزار بنا و اثر تاریخی است که تاکنون 
 یک هــزار و8۵۰ اثر آن بــه ثبت ملی و چهار اثر شــامل میــدان امام، 
 کاخ چهلســتون، باغ فین کاشــان و مســجد جامع به ثبــت جهانی 
رسیده اســت. اســتان اصفهان دارای بیش از۹۰ هتل و 6۵ میهمانپذیر 
است که از این تعداد ۵۷ هتل و۳۰ میهمانپذیر در شهر اصفهان قرار دارد.

دانستنی های سفر

قاب روز

 یک معبد پراز مارهای سمی!
معابد مالزی پر طرفدارند و همیشه پر از توریست می شوند. یکی از این معابد که همیشه مملو از توریست ها می شــود، معبد مار هست که در پنانگ قرار گرفته است. شاید اسمش کمی وحشــتناک به نظر برسد ولی نه، با خیال راحت می توانید از آن 
 بازدید کنید. معبد مار از دیدنی های پنانگ مالزی اســت که در این معبد مارها خدا هستند و مردم عبادت شــان می کنند. این معبد به معبد ابرهای الجوردی یا معبد ابرها نیز شهرت دارد. این معبد شــگفت انگیز برای بزرگداشت چور سو کنگ که 
یک کشیش بودایی بود، ساخته شده است. در افسانه ها نوشته شده، این راهب به مارها پناه می داده است. بعد از آن مارها جزو ملتزمین کشیش شده بودند و چندتا مار ســمی و زهردار Wagler’s pit vipers همچنین مارهای درختان سبز در این 

معبد وجود داشتند. در معبد مار پنانگ عاوه بر مارها، مجسمه ها و کنده کاری های زیبایی هم وجود دارد که برای عکاسی بسیار مناسب هستند.

نزدیک به 4 ســال از روی کار آمدن دولت یازدهم می گذرد 
در این مدت ســازمان میــراث فرهنگی دو رییس داشــت 
و احتماال قرار است به زودی رییس ســوم این سازمان هم 

معرفی شود.
مرداد ســال ۹2 محمدعلی نجفی در حالــی که از مجلس 
برای تصدی وزارت آموزش و پــرورش رای اعتماد نگرفت، 
ریاســت ســازمان میراث فرهنگی را قبول کرد، اما در این 
مدت آن طور که مهدی حجت، قائم مقام او در این سازمان 
می گفت چنــدان عاقه ای بــه فعالیت در این ســازمان 
 نداشــت بنابراین پس از 6 ماه از این سمت اســتعفا داد تا 

در بخش های دیگر وظایفی را بر عهده بگیرد.
به جای نجفی، مســعود ســلطانی فر که او هم برای تصدی 
 وزارت ورزش و جوانــان از مجلــس رای اعتمــاد نگرفت، 
 روی صندلــی ریاســت ســازمان میــراث فرهنگــی، 
صنایع دستی و گردشگری نشست تا اینکه  باخره توانست  

برای تصدی وزارت ورزش و جوانان به مجلس معرفی شود.
سلطانی فر دو سال و نه ماه ریاست سازمان میراث فرهنگی 
 را بر عهده داشــت و گــزارش هایی از عملکــرد خود ارایه 

داده است.
انقالب هتل سازی در کدام شهرها رخ داد؟

او در گفت و گوهایش با رسانه های دولتی اعام کرده است 
 که در دولــت یازدهم بیش از ۵ میلیون گردشــگر خارجی 
به ایران آمده است و رشد عمومی گردشگری ورودی ایران 
در سه ســال گذشــته میانگین به۱۰ درصد رسیده که دو 

 برابر میانگین جهانی اســت. منظور وی از رشد ده درصدی 
در سه سال گذشــته این اســت که اگر در سال ۹2 درست 
زمانی که او این ســمت را در دســت گرفت، ایران میزبان 
 چهار میلیون و8۰۰ هزار نفر گردشــگر خارجی بوده اکنون 
 این آمار پس از ســه ســال به ۵ میلیون و2۵۰ هــزار نفر 
رسیده است. بررسی این آمار نشان می دهد از ابتدای دولت 
یازدهم تاکنون کمتر از یک میلیون نفر به آمار گردشگران 

ورودی به ایران افزوده شده است.
وی بار دیگر در گــزارش عملکرد خــود از انقاب در تاریخ 
هتل ســازی ایران در دولت یازدهم یاد کــرده و گفته بود 
که از ابتدای تاریخ هتل ســازی در ایران تا سال ۹2 تعداد 
 ۱2۵ باب هتل چهار تا پنج ستاره در ایران ساخته شده بود، 
در حالی که طی ســه ســال اخیــر ۳4 هتل چهــار و پنج 
 ســتاره به همت بخش خصوصی و با حمایت دولت احداث 

و شماری از آنها به بهره برداری رسیده است. 
بخش خصوصی داخلی اکنون در حــال برنامه ریزی برای 
ســاخت و بهره بــرداری از۱۷۰ هتل چهار و پنج ســتاره 
تا پنج ســال آینده هســت. همچنین در حال حاضر82۰ 
پروژه اقامتی در کشور در دســت احداث است و بین۱۰ تا 
۹۰ درصد پیشــرفت فیزیکی دارند که بــا محوریت بخش 

خصوصی انجام می شوند.
در این باره، برخــی از فعاالن گردشــگری از جمله ابراهیم 
 پورفرج رییــس جامعــه تورگردانــان ایران گفــت: ما تا 
به حال ندیده ایم که جز چند هتل 4 و ۵ ستاره در برخی از 

شــهرها، هتل های دیگری در این دولت ساخته شده باشد. 
اگر این آمار درســت اســت چرا ســازمان میراث فرهنگی 
 آدرس هتل هایــی که از آنها بهــره برداری کــرده را به ما 
نمی دهد تــا از آنها بــرای تورهای خارجی خود اســتفاده 

کنیم؟
برخی دیگر نیز به آمار ارایه شــده توســط رییس سازمان 
 میراث فرهنگــی و برخــی از گــروه های هتلــداری که 
در حمایت از دولت یازدهم اعام کرده بودند تا سال 2۰۱6 
بیش از۷۰ درصد اتاق ها در کشور پر از مسافر خارجی است 
انتقاد داشــتند و می گفتند که این طور نیست و تنها برخی 
از هتل های ۵ ســتاره در برخی از شــهرها پر از گردشــگر 
هســتند، اما رییس ســازمان میراث فرهنگی برای بزرگ 
جلوه دادن عملکــرد خود این آمار را به کل کشــور تعمیم 

داده است.
افتخاراتی در حوزه جهانی

در میان تمام انتقادهای وارد به وی و معاونت گردشــگری 
 و ســرمایه گذاری، نمی توان از ثبت جهانــی پرونده هایی 
از جمله شهر ســوخته در استان سیســتان و بلوچستان، 
 شــوش در اســتان خوزســتان و منظر فرهنگــی میمند 
 در اســتان کرمــان، کویــر لــوت، یــازده قنــات ایرانی، 
ثبت اصفهان، تبریز، مشــهد و اللجین به عنوان شهرهای 
جهانــی صنایع دســتی در فهرســت یونســکو، برگزاری 
 اجاس شــورای جهانی صنایع دســتی و اجاس شورای 
صنایع دستی بخش آسیا و اقیانوسیه در تبریز چشم پوشید 
که به همت کارشناســان میراث فرهنگی و صنایع دســتی 

افتخاری برای این دولت رقم زده شد.
در کنار آن ثبت ملــی برخی از پرونده ها مانند، رویشــگاه 
 کرفس، پخــت نان های ســنتی، آش ها، فالوده و بســتنی 
و برخی دیگر از آیین هایی که ثبت ملی آنها در اولویت های 
آخر نسبت به ثبت سنت های دیگر بود، انتقادهایی به شمار 
می آید که به رییس ســازمان و دفتر ثبت آثار سازمان وارد 

می شود.
ثبت ملی کرفس کوهی با انتقاداتی مواجه شد

این ثبت های بــدون هزینه و وقت گیر تنهــا برای باالبردن 
آمار میراث ناملموس ثبت شده این سازمان انجام می شد تا 
رییس ســازمان میراث فرهنگی در عملکرد خود اعام کند 

که چندین هزار اثر ملی ثبت شده است. 
در کنار آن اتفاقات خوشایند دیگری نیز افتاد مانند تشکیل 
فهرســت ملی میراث منقول که ســال ها در این فهرست 
 تنها یک اثر ثبت شــده بود. بازپس گیری عمارت مسعودیه 
از بخش خصوصی نیــز اگرچه اقدام مثبتی بــود، اما هنوز 
 این ســازمان اقدامی برای مرمت اضطراری بنا نکرده است، 
راه اندازی ســایت های جامع اطاع رســانی نیــز ناموفق 
بوده به نحوی که اکنون بســیاری از این سایت ها از جمله 

سیستم رزرواسیون خانه مسافرها غیر فعال هستند.
در عین حال راه انــدازی هیئت امنا برای برخــی از پایگاه 
هــای جهانی و کاخ موزه هــای تهران، واگــذاری برخی از 
 بناهــای تاریخی به بخــش خصوصی فعــال، اتمام برخی 

از پروژه های نیمه کاره دولت دهــم، راه اندازی موزه تاریخ 
و دوران اسامی پس از۱۰ ســال هر چند با عجله و استرداد 
۳4۹ قطعه شــی از منطقه خوروین از بلژیک، ۱۰۹ شــی 
چغامیش از آمریکا، ۷2 گل نوشــته ساســانی از آمریکا و 
 2۱ شــی توقیفی از ایتالیا از جمله اقدامــات مثبتی بود که 

در سازمان میراث فرهنگی از سال ۹2 تا کنون افتاده است.
گزینه های احتمالی جانشینی سلطانی فر

اکنون با معرفی سلطانی فر برای وزارت ورزش احتماال قرار 
است فرد دیگری جایگزین وی شود. 

در این بــاره برخــی از نهادهــا، انجمن ها و تشــکل های 
 خصوصی فعــال در حــوزه گردشــگری، صنایع دســتی 
 و گردشــگری انتظارات خــود از رییس جدید ســازمان را 
در فضاهای مجازی و در گفت و گو با رسانه ها اعام کرده اند 

تا بلکه رییس جمهور به خواسته های آنها توجهی کند.
یکی از این درخواست ها که توسط انجمن صنفی راهنمایان 
گردشگری منتشر شده، این است که رییس سازمان میراث 
فرهنگی می بایست، با میراث و گردشگری و صنایع دستی 
آشنایی داشــته، دارای قدرت جذب سرمایه و سرمایه گذار 
باشــد، ســوابق مدیریتی قابل قبولی ارایه کنــد، با بخش 
خصوصی و ســازمان های مردم نهاد تعامل ســازنده برقرار 
کنند و اتاق فکر داشــته باشــد و در تصمیمات مهم از نظر 

کارشناسان هر حوزه بهره ببرد.
 این مســائل کلیتی از انتظارات بخــش خصوصی و فعاالن 

سه حوزه کاری سازمان میراث فرهنگی است. 
 اما آنهــا در میان خود ســخن از جایگزینی افــراد دیگری 
 به جای ســلطانی فر شــنیده اند که در آمدن یــا نیامدن 

این افراد تردید وجود دارد.
یکی از افراد احتمالی برای جایگزینی سمت ریاست سازمان 
میراث فرهنگی، ســید محمد بهشــتی اســت، اما برخی 
دیگر بر این باور هســتند که بهشــتی پیش از این در دوره 
نجفی نیز به دلیل کهولت ســن نتوانســته ریاست سازمان 
 را بر عهده بگیرد بنابراین این بار نیز چنین ســمتی را قبول 

نخواهد کرد.
 گزینــه بعدی شــنیده شــده، مهــدی حجت اســت، اما 
برخی از کارشناســان با حضور وی به عنوان رییس سازمان 
مخالف هســتند چرا کــه معتقدند تمرکز حجــت تنها به 
 روی میراث فرهنگی اســت و وی صنعت گردشگری را جدا 
از این ســازمان می داند بنابراین با ورود وی به این سازمان، 

گردشگری از جایگاه فعلی خود افت می کند.
 اکبر تــرکان رییس شــورای عالــی مناطــق آزاد تجاری 

و اقتصادی نیز از گزینه های احتمالی دیگر است.
در این میان برخی بر این باور هستند که چون پس از هر بار 
شایع شدن رفتن سلطانی فر از ســازمان، نام احمد مسجد 
جامعی به زبان هــا می آمد، گزینه احتمالــی بعدی ممکن 

است او باشد.  
مرتضی بانک، ابراهیم بای سامی، شــجاع پوریان و پیروز 
 حناچی نیــز از دیگر گزینه هــای احتمالی و پیشــنهادی 

این سمت هستند.

 سومین رییس ســازمان میراث فرهنگی درحالی انتخاب می شــود که تنها چند ماه به پایان دولت یازدهم 
باقی مانده و بررسی عملکرد مدیران قبلی می تواند راه روشنی را پیش روی رییس جدید قرار دهد.

 ما تا به حال 
ندیده ایم که 
 جز چند هتل 
 ۴ و ۵ ستاره 

در برخی 
از شهرها، 

هتل های دیگری 
در این دولت 

ساخته شده باشد

 میراث سلطانی برای رییس بعدی میراث

مشاهیر

 ســید نورالدیــن عراقــی در » روزنامه مفتــش ایران « 
 بر آزاد اندیشــی تاکید داشت و پیشــرفت و ترقی بشر را 

در گرو آزادی قلم می دانست.
به نمایشــگاه مطبوعات نزدیک می شویم و حضور پر رنگ 
رســانه ها و مطبوعات اســتان در این نمایشگاه از اهمیت 
باالیی برخوردار است زیرا اصفهان در این عرصه سبقه ای 
طوالنی دارد. به همین علت و به مناســبت سالگرد ارتحال 
یکی از روزنامه نگاران فعال در اصفهان، یادداشــتی درباره 

این شخصیت ارایه می شود.

ســید نورالدین عراقی معروف به » ادیب حضور « و ملقب 
و مشــهور به ایران مدار مکي یا ایران پرست مکي، ادیب و 
فاضل، روزنامه نگار و نویسنده مبارز و مشروطه خواه است. 
وی مقاالتــی تند بر ضد محمدعلی شــاه می نوشــت که 
باعث دســتگیری و تبعید وی به اصفهان شد. در اصفهان 
در سال ۱۳2۷ هجری قمری با انتشــار روزنامه » مفتش 
ایران « وارد کارزار خدمت شــد و این روزنامه قریب به 22 
سال با همین عنوان در اصفهان، کرمانشــاه و اراک مرتبا 
منتشــر مي شــد. هفته نامه » مفتش ایــران « به صاحب 
 امتیازی و مدیرمسئولی سید نورالدین عراقی و سردبیری 
» ابراهیم راه نجات « ) از مدفونین در تکیه بابا رکن الدین 
تخت فوالد (، به قطع متوسط در چهار صفحه و به صورت 

هفتگی منتشر می شد.
این جریده ماهیت خود را در عنوان هر شماره چنین بیان 
کرده اســت:» مفتش ایران جریده ایست سیاسی، علمی، 
اخباری، اخاقــی و از هرگونه مطالب ســودمند به آزادی 
ســخن می راند. « این هفته نامه همچنین صاحبان امور، 
مرام و مسلک خود را » ادای راســتی و درستی و صداقت 
و ملت پرستی و خدمات جان فشانه خود به ملت محبوب 

خویش « عنوان کرد.
سید نورالدین عراقی 2۳ محرم ۱۳6۱هجری قمری برابر 
 با۱۳2۰ شمســی به دیــار باقی شــتافت و در تکیه ملک 

) گلستان شهدا ( مدفون شد.

یک اصلی وجود دارد و آن اینســت که در مواقعــی که برای امور 
 مختلف عجله دارید، اشــتباه در کارهای تان نیــز افزایش پیدا 
می کند. سفر یکی از مواردی است که شاخص زمان در آن نقش 
مهمی دارد و از سوی دیگر سهل انگاری و گاها اشتباهات کوچک 
و بزرگ، ممکن اســت تمامی ابعاد سفر شــما را تحت تاثیر قرار 
داده و با به یادآوری این اشــتباهات یا نتایج حاصل از این خطا، 

ذهن شما را برای سفری خاطرانگیز مغشوش و آشفته کند. 
با الی گشت همراه باشید تا از این خطاها بیشتر بدانید.

آگاه نکردن شرکت ارایه  دهنده کارت اعتباری خود از برنامه سفر

شــرکت  های کارت اعتباری تراکنش  های خارجــی را به عنوان 
سو استفاده از کارت می  شناسند و امکان دارد حساب را مسدود 

کنند، پس حتما قبل از این، شرکت را مطلع کنید. 
در عین حال اطاع کســب کنید آیا برای تراکنش  های خارجی 
شارژ اضافه می گیرند یا نه که در این صورت خبر بدی خواهد بود.

عدم بررسی شرایط ویزا
 برگشــت خوردن در محل چــک گذرنامه یک کشــور خارجی، 
منجر به هدر شــدن پول و زمان بســیار زیاد و احتمــاال به هم 
خوردن کل برنامه ســفر می شود. وب  ســایت  های زیادی وجود 
دارند که ملزومــات ویزا را برای کشــورهای مختلف فهرســت 

کرده اند. پس قبل از سفر این موارد را بررسی کنید.
برنامه ریزی برای فعالیت  های متعدد طی سفر

این کار فرصت  های تان را در سفر محدود می کند. 
 شــما آنقدر وقت ندارید که دنبــال جواهرات مخفــی بگردید 

یا هرجا محلی  ها توصیه کردند، بروید. 
 ایــن روال ســفر را بیشــتر عــذاب  آور و پراســترس می کند 
تا لذت  بخش! حتما مدت زمانی را به استراحت اختصاص دهید؛  

سپس به دنبال دیدنی  ها و جاذبه هایی که هستید، بروید.
نخریدن بیمه سفر

بیمه مســافرتی مواردی چون کنسلی را پوشــش می دهد البته 
در صورتی که بیمه سامتی شــما خارج را پوشش ندهد، بعضی 
طرح  های بیمه  ای وجود دارد کــه هزینه  های درمانی اضطراری 

را پوشش می دهند.

اشتباهاتی که سفرتان را خراب می کنندروزنامه نگار مدفون در تخت فوالد اصفهان

خبر

در شهر
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پیشنهاد  سردبیر:
 عشق به جنگـل باید نهادینـه شود

ویژه

اخبار

انسان ها و گرم شدن هوای زمین 
عامل افزایش حمالت کوسه ها

9 متخلف محیط زیست در 
چهارمحال و بختیاری دستگیر شدند

نجات و رهاسازي یك توله کفتار 
درشهرستان نطنز

تورهای دروغین فضای مجازی
 برای شکار و صید

جغد انبار کمیاب به دامان 
محیط زیست خود بازگشت

 دانشــمندان معتقدنــد که ســاخت و ســازها در ســواحل، آلودگی 
و فعالیت های گردشگری دریایی همچون غواصی تا حدودی با افزایش 
بی سابقه حمالت کوســه ها به انســان ها ارتباط دارد، هر چند تغییر 

وضعیت اقلیم و گرمای جهانی نیز عاملی مهم در این زمینه است.
به گزارش ایرنا از روزنامه ایندیپندنت، دانشــگاه » باند « در کویینزلند 
در استرالیا متوجه شدند که مداخله انسان در زیستگاه کوسه ها و گرم 
شــدن آب و هوای جهان موجب افزایش شــدید و چشمگیر حمالت 
کوسه ها در سال های اخیر است. ســال گذشته، 98 مورد گاز گرفتگی 
کوسه گزارش شد که 11 درصد نسبت به رکورد قبلی 88 مورد در سال 
2000 بیشتر است و 69 درصد نسبت به یک دهه گذشته افزایش دارد.

حدود 84 درصد از گاز گرفتگی های کوســه تنها در آمریکا، آفریقای 
جنوبی، اســترالیا، برزیل، باهاما و منطقه ریونیون صورت گرفته است. 
بیش از نیمی از این گاز گرفتگی هــا در آب های آمریکا و به طور خاص 
فلوریدا بوده است. تصور می شــود که تغییر آب و هوا بیشترین تاثیر را 
در افزایش حمالت در قیاس با ســایر عوامل داشته باشد زیرا جمعیت 

کوسه ها در آب های گرم به سرعت افزایش پیدا می کند.
با این حال، محققان می گویند که توســعه و زیرســاخت های ساحلی 
نیز می توانند پیامدهای محیط زیســتی عمده ای بر جمعیت کوسه ها 

داشته باشد و افزایش بی دلیل گازگرفتگی کوسه ها را توضیح دهد.

 مامــوران یــگان حفاظت محیط زیســت اســتان درجریان گشــت 
 و کنترل های شبانه روزی در شهرســتان لردگان موفق به دستگیری

9 متخلف محیط زیست شدند.
به گــزارش اداره کل روابط عمومی حفاظت محیط زیســت اســتان 
چهارمحال و بختیاری، از ایــن افراد که عامل شــکار 11 قطعه کبک 
وحشی در منطقه حفاظت شده ســبزکوه و مناطق آزاد این شهرستان 
 بوده اند، 9 قبضه سالح شــامل 1 قبضه اســلحه برنو، 1 قبضه اسلحه

5 تیر، 5 قبضه اسلحه تک لول و 2 قبضه اسلحه دولول به همراه فشنگ 
و ادوات شکار کشف و ضبط شــد. بنا بر این گزارش، ماموران درجریان 
بازرســی منزل یکی از این متخلفان که با هماهنگی و دستور مقامات 

قضایی صورت گرفته بود موفق به کشف سر 1 راس کل وحشی شدند.
 این متخلفــان با تشــکیل 6 پرونــده جهت طــی مراحــل قانونی، 

تحویل مراجع قضایی شدند.

به گزارش پایگاه اطالع رســاني محیط زیست اصفهان» پارما « 
 سرپرست اداره حفاظت محیط زیســت شهرستان نطنز گفت: 
یک توله کفتار توسط همیار محیط زیست از مرگ حتمي نجات 
پیدا کرد و در منطقه حفاظت شده کرکس رها سازي شد.مهدي 
 صادقي افزود: یکي از همیاران و دوســتداران محیط زیســت 
 یک توله کفتار را که درون یک چاه سقوط کرده بود نجات داده  
 و پس از مدوا و مراقبت و اطمینان از ســالمتي آن گونه، توسط 
محیط بانان این اداره در منطقه حفاظت شده کرکس رها سازي 

شد.
 وي در پایان ضمن تشــکر از اقدام به موقع همیار محیط زیست 
در حفظ این گونه ارزشــمند افزود: دوره هاي آموزشي جوامع 
محلــي تاثیــر بســزایي در ارتقــاي فرهنگ محیط زیســتي 
 روستاییان و ســاکنین داخل و حاشــیه مناطق حفاظت شده 

در جهت حفظ گونه هاي حیات وحش منطقه دارد.

 مدیــرکل حفاظــت و مدیریــت شــکار و صیــد ســازمان حفاظت 
محیط زیست گفت: اخبار و فراخوان های منتشر شده در فضای مجازی 
مبنی بر برگزاری تورهای شــکار و صید اتباع داخلــی و خارجی کذب 
است. علی تیموری با اشــاره به برخی اخبار و فراخوان های منتشر شده 
 در فضای مجازی مبنی بر برگزاری تورهای شــکار و صید اتباع داخلی 

و خارجی، گفت: تمامی این اخبار و فراخوان ها کذب است.
تیموری تاکید کــرد: اخذ هر گونه مجوز در حوزه شــکار و صید و اقدام 
در این خصوص مستلزم صدور دســتورالعمل از سوی سازمان حفاظت 
محیط زیست و کســب مجوزهای الزم از اداره کل حفاظت و مدیریت 
شکار و صید است. بر اســاس گزارش پایگاه اطالع رسانی محیط زیست 
 )پام(، مدیــرکل حفاظت و مدیریت شــکار و صید ســازمان حفاظت 
محیط زیست خاطرنشــان کرد: طی ســال های 93 و 94 صدور پروانه 
شکار چهارپا در سطح کشور ممنوع بوده و در ســال  جاری نیز تاکنون 
هیچ گونه تصمیمی مبنی بر صدور پروانه شکار چهارپا اتخاذ نشده است.

یک جغد انبار کمیاب توسط دوســتدارمحیط زیست به اداره حفاظت 
محیط زیست شهرستان مبارکه تحویل داده شد.

 یکي از شهروندان دوستدار محیط زیســت یک پرنده جغد کمیاب را 
درخانه اي نیمه کاره مشــاهده و آن را به اداره حفاظت محیط زیست 
این شهرســتان تحویل داد. ماموران یگان حفاظت این اداره پس از دو 
روز مراقبت و تیمار پس از بهبودي کامل جغد انبار را براي رها ســازي 
 به اداره کل حفاظت محیط زیســت اســتان تحویل دادند. جغد سفید 
 از پرندگان بومي ایران است، در گذشــته این پرنده به تعداد کم دیده 

مي شده و اما در حال حاضر از گونه هاي خیلي نادر به شمار مي آید.
جغد انبار، جغدي است درازپا، با بال هاي گســترده، رنگ روشن و دم 
تقریبا مربعي. بســته به زیرگونه، طول آن 25 تا 45 سانتي متر و پهناي 
 بال آن ۷5 تا100 ســانتي متر اســت. به هنگام پرواز مي تــوان آنها را 
از روي حرکات موجي و پاهاي پوشیده از پر آویزان، از جغدهاي عادي 
 تمیز داد. این پرنده به طور عمده از جونــدگان کوچک تغذیه مي کند 

و زندگي در مناطق مسکوني را ترجیح می دهد.
 جغد انبارها  معموال در ســاختمان هاي روســتایي، برج ها و خرابه ها 
زاد و ولد مي کنند و گاهی در پارك هایي که درخت هاي کهنسال دارند 

و روي صخره ها نیزدیده مي شوند.

دانستنی ها

سوژه روز

معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان 
با اشاره به پیدایش سنبل آبی یا شــیطان ارغوانی در 60 کشور، 
از شهروندان این استان خواســت درصورت مشاهده این گیاه در 

منابع آب، از جابه جایی آن خودداری کنند.
 ســیدعادل موال اظهار کــرد: اگر چــه این گیــاه مهاجم هنوز 
 در خوزســتان مشــاهده نشــده؛ ولی با توجه به مشــاهده آن 
در برخی نقاط کشور، هشدار جدی به تمام استان ها داده شده و 

الزم است نسبت به آن هوشیار باشیم. 
) IUCN ( وی افزود: اتحادیــه بین المللی حفاظــت از طبیعت 

 ســنبل آبی را که در برخی کشــورها به » اهریمــن نیلگون « 
 و » شــیطان ارغوانی « شــهرت دارد، جز10 گیــاه مهاجم دنیا 
و خطرناك ترین آنها طبقه بندی کرده است که مبارزه با آن عزم 

جدی و همگانی نیاز دارد. 
 موال اضافه کرد: ســنبل آبی دارای گل بســیار زیبا و اختصاص 
 به مناطق گرمســیری و نیمــه گرمســیری دارد و ویژگی آن 

این اســت که بذر گیاه بین20 تا30 ســال می تواند فعال باشد. 
 به گفته وی، رشــد این گیاه بسیار ســریع بوده و در مدت هفت 
تا10 روز 2 برابر می شود و سطح منابع آبی را می پوشاند که مانع 

رسیدن اکسیژن به آبزیان شده و باعث نابودی آنها می شود. 
وی این گیاه را عامل خطر و تهدید برای محیط طبیعی دانســت 
 و اظهار کــرد: افراد جــذب گل زیبــای این گیاه شــده و آن را 

جا به جا می کنند که همین مسئله باعث گسترش آن می شود. 
 موال، یکی از عوامل گســترش ســنبل آبی را گرم شــدن زمین 
و تغییرات آب و هوایی عنوان کــرد و افزود: این گیاه در تاالب ها، 
رودخانه ها، آب بندها، استخرهای پرورش ماهی و منابع آبی می 

تواند رشد کند و دمای ایده آل آن30 تا 34 درجه است. 
وی اضافه کرد: ســنبل آبی در 2 تاالب شــمال کشور مشاهده 
 شده و در مدت پنج ســال ) 90 تا 95 ( ســطح آن از یک هکتار 
 به600 هکتار رســیده اســت کــه این مســئله زنــگ خطر 

برای تاالب های خوزستان به شمار می آید. 
موال با تاکید بر آگاهی رســانی به مردم بــرای مقابله با این گیاه 
مهاجم گفت: مهم ترین مسئله این اســت که مردم محلی آگاه 
شوند به هیچ عنوان نباید این گیاه را جابه جا کنند و انتقال دهند 
و به محض مشاهده آن به سرعت اداره محیط زیست شهر محل 
ســکونت خود را مطلع کنند. معاون محیط زیست خوزستان با 
اشاره به اینکه این گیاه جز تهدیدات زیستی خوزستان شناسایی 
شــده و مقابله با آن از برنامه های پدافند غیرعامل است، افزود: 
برنامه محیط زیست این اســت که از مردم محلی، تشکل های 
مردم نهاد و رسانه ها برای اطالع رســانی عمومی نسبت به این 

گیاه کمک بگیرد. 

 دوچرخه ســوار بندرعباســي کــه با شــعار زیســت محیطي 
سه شنبه هاي بدون خودرو وتندرســتي از تهران تا بندرعباس را 

رکاب مي زند، به اصفهان رسید.
افشار جوزري دوچرخه سوار و ورزشکار  بندرعباسي که درتهران 
زندگي مي کند  مسیر پایتخت تا بندرعباس را با دوچرخه رکاب 
مي زند. وي که مربي ژیمناستیک و رشته هاي آمادگي جسماني 
 نیز اســت بعد از رکاب زدن از شــهرهاي تهران، قــم، دلیجان، 
شاهین شــهر به استان اصفهان رســید ومورد استقبال کارکنان 
 اداره کل حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان قــرار گرفت. 

مقصد بعدي وي استان فارس و بندرعباس است.
پایگاه اطالع رساني محیط زیســت اصفهان»پارما« گفت و گویي 

با این دوچرخه سوار زیست محیطي انجام داده است.
 خودتــان را معرفي کنید و از فعالیت هــاي تان بگویید: 
افشار جوزري هســتم اهل بندرعباس و ســاکن تهران 26 سالم 
است و در رشته هاي ورزشي ژیمناســتیک، آمادگي جسماني و 

ایروبیک حرفه اي، مهارتي و پارکور فعالیت دارم. 

دوچرخه ســواري اولین تجربه من در زندگي است و براي اولین 
بار با خرید اولیــن دوچرخه زندگي ام اولین مســافت طوالني را 
 رکاب زدم و امروز که در خدمت شما هستم حدود430 کیلومتر 
از تهران تــا اصفهــان را رکاب زدم و بنــا دارم تــا بندرعباس را 
دوچرخه سواري کنم و مي دانم در این راه سختي هایي نیز وجود 

دارد.
هدف تان از این اقدام چیست، آیا مسائل زیست محیطي 

و ورزشي دغدغه شماست؟ 
یکي از اهدف من تندرستي و سالمتي بدن و حفظ محیط زیست 
است و با شعار سه شنبه هاي بدون خودرو استارت این کار را زدم. 
ترویج فرهنگ دوچرخه سواري و نهادینه کردن آن در بین مردم 
نیز از دیگر اهداف من است و هر فردي اگراراده کند و هدف خود 

را مشخص کند مي تواند این اقدام را انجام دهد.
 شــما در حال حاضر ۴۳۰ کیلومتر مسافت رکاب زدید و 
حدود 9۵۰ کیلومتر دیگر نیز باقي مانده است؛ آیا طوالني 

بودن مسیر و ناهمواري هاي مسیر دلسردتان نمي کند؟ 

جالب اســت بدانیــد، زماني که تصمیــم به دوچرخه ســواري 
 گرفتم افــرادي بودند که به مــن مي گفتند مســافت کمي که 
 دوچرخه ســواري کردي خســته مي شــوي و ادامه نمي دهي 
 یا مســافت طوالني اســت و نمي شــود و... ولي  تصمیم خود را 
 گرفته بودم وجــدي با هــدف ترویج فرهنگ زیســت محیطي 
 و تندرســتي از ســه اســتان عبــور کردم تــا بعد از گذشــتن 

از استان فارس در تاریخ 9 آبان به بندرعباس برسم.
 از انتخــاب شعارزیســت محیطي ســه شــنبه هاي 
 بدون خودرو و همچنین همکاري دســتگاه هاي مختلف 

در استان ها بگویید.با شما همکاري و تعامل داشتند؟ 
 همان طور که گفتم من با شــعار ســه شــنبه هاي بدون خودرو 
 و تاکیــد بــر حفــظ محیــط زیســت و ســالمتي بــدن 
دوچرخه سواري ام را شــروع کردم و نکته اي که براي من جالب 
 بود و برایــم اهمیت دارد همــکاري و برخوردهــاي خوب مردم 
و دستگاه هاي مختلف همانند ســازمان حفاظت محیط زیست، 
تربیت بدني، پلیس، هالل احمرو... در طول مســیر بود که من را 

هیجان زده و خوشحال کرد. از همه آنها تشکر مي کنم.
 باید  اســتفاده از دوچرخــه و عبور و مــرور و اســتفاده نکردن 
 از خودروهــاي شــخصي  در بین مردم فرهنگ ســازي شــود 
و همه مردم اگر درصدي  به فکر محیط زیســت خودشان باشند 

 محیط زیســتي ســالم خواهیم داشــت و مردم نیز تا حد امکان 
از خودروهاي عمومي و دوچرخه استفاده کنند.

  شــما به عنوان یك ورزشکار دوســتدار محیط زیست 
چه  دیدگاهي در مورد خودروهاي تك سرنشین وافزایش 

آلودگي هوا دارید؟ 
 دســتگاه هاي دولتي تا حــد امکان بــر حفظ محیط زیســت 
و عدم اســتفاده از خودروهاي تک سرنشــین تبلیغــات انجام 
دادند و در این راســتا باید  قدم اول را خود مــردم بردارند تا این 
موضوع فرهنگ ســازي شــود. حتي در برخي از شهرها ایستگاه 
هاي دوچرخه تاسیس شــده اســت. آلودگي هوا باعث بیماري 
 مي شود و خود ما در این هوا نفس مي کشــیم و باید براي حفظ 
 ســالمتي مان قدم برداریم که همــان طور که گفتم اســتفاده 

از خودروهاي عمومي و فرهنگ سازي مي تواند تاثیرگذار باشد.
صحبت هاي پایاني شما؟ 

افرادي کــه در طبیعت زباله ها و پســماند هاي خــود را رها مي 
کننــد از این اقدام پرهیــز کنند و به محیط زیســت خود کمک 
 کنند. نریختن زباله و جمــع آوري آن حس خوبي دارد ودر مورد 
طرح سه شنبه هاي بدون خودرو نیز به همه هفته گسترش پیدا 
 کند و فرا گیر شود. مراقب محیط زیســت و سالمت خود باشیم 

و براي حفظ آن تالش کنیم.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان 
گفت: یک منطقه شــکار ممنوع در فریدون شهر در حال 
بررسی برای قرارگرفتن در فهرست مناطق حفاظت شده 

اصفهان است.
مرتضــی جمشــیدیان، بــا توجــه بــه قابلیت هــای 
 خــوب زیســتگاه های طبیعــی فریدون شــهر ماننــد 
بوئین و میاندشت، داران و غیره اظهار داشت: یک منطقه 
 شــکار ممنوع در فریدون شــهر در حال بررســی است 
تا پس از ثبــت ویژگی های الزم به عنوان منطقه شــکار 

ممنوع جزو مناطق حفاظت شده اصفهان قرار بگیرد.
 وی با بیــان اینکه امســال هیچ نــوع پروانه شــکاری 
 در استان اصفهان صادر نشده اســت، بیان داشت: شکار 
 در تمــام مناطــق اصفهــان از زیســتگاه های طبیعی 
تا مناطق حفاظت شده ممنوع است و بر این اساس یگان 
 حفاظت محیط زیســت اســتان در تمام نقاط اصفهان 

و نه فقط منطقه ای خاص به گشت زنی مشغول  هستند.
 فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان 
با اشاره به اینکه برای قرار گرفتن یک منطقه در فهرست 
مناطق حفاظت شــده باید از نظــر ویژگی های طبیعی 
 و گیاهــان و حیوانات نادر ویژه باشــد، بــه تهیه تصویر 
 از ســیاه گوش در بوئین و میاندشــت برای نخستین بار 
و در شــهریورماه امسال اشــاره و تاکید کرد: این حیوان 
 قدرت زندگــی در نقــاط مختلف آب و هوایی را بســته 

به طعمه و گونه دارد.
هشــدار درباره کاهش  تنوع زیســتگاه های 

اصفهان
وی ادامه داد: هر حیــوان خاص برای ثبت در یک منطقه 
خاص باید به شــکل زنده دیده شــود که تهیه تصویر از 
این ســیاه گوش ) کاراکال ( به عنوان یک گونه بســیار 
 ارزشــمند با توجه به گزارشــات قبلی مبنی بر زندگی 

این حیوان در بوئین بسیار مهم بوده است.
جمشیدیان با اشاره به اینکه این زیستگاه های این منطقه 
از نظر پرنده نیز مناســب اســت، گفت :باید به این نکته 
اشــاره کنم که تنوع زیســتگاه های اصفهان در گذشته 
 بسیار بیشتر بوده اســت، اما در اثر عدم حفاظت صحیح 

از محیط زیست این تنوع کاهش پیدا کرده است.
وی اضافــه کرد: فریدون شــهر از معدود زیســتگاه های 
بسیار خوب اصفهان اســت که انواع گربه سانان، خرس، 
موش و کالغ در آنها دیده شــده و حالت طبیعی خود را 

حفظ کرده است.

هجوم » شیطان ارغوانی « به 6۰ کشور

دوچرخه سوار زیست محیطي در اصفهان؛

رکاب زني از تهران تا بندرعباس با شعار سه شنبه هاي بدون خودرو

ثبت یك منطقه شکارممنوع درفریدونشهر اصفهان

 کژال کریمی دارای مدرك کارشناســی ارشــد رشــته 
جنگل شناسی و اکولوژی جنگل اســت و در سال 1394 
 در آزمــون اســتخدامی منابــع طبیعــی و آبخیزداری 

استان کردستان استخدام شد. 
وی هم اکنون کارشــناس یک طرح توسعه و غنی سازی 
جنگل به مســاحت۷0 هکتــار در روســتای احمدآباد 

شهرستان سروآباد است. 
این بانوی جنگلبــان هر روز صبح ماننــد تمام کارمندان 
 ادارات مختلــف این شهرســتان در محــل کارش حاضر 
می شود، اما ادامه کار وی از سایر کارمندان متفاوت بوده 
 و با پوشــیدن لباس و کفش مخصوص بــه داخل جنگل 

می رود. 
 وی قســمتی از مســیر را با خــودرو اداره منابع طبیعی 
طی کرده و سپس در ادامه پایش خود بر روند اجرای طرح 
که با همکاری جوامع محلی در حال انجام اســت نظارت 
 می کنند. گشت زنی در دامن جنگل، برخورد با متخلفان 
و تخریــب کنندگان جنــگل، اطفای حریــق و برگزاری 
 کالس های آموزشــی و ترویجــی بــرای جوامع محلی 
بخش هایی دیگــر از فعالیت های روزانــه این جنگلبان 

است. 

کژال کریمی گفــت: زندگی و کار در دامــن جنگل های 
زاگرس برای من از هر شغل دیگری در جهان خوشایندتر 
 بوده و حاضر نیســتم این شــغل را با هیچ شغل دیگری 

حتی پزشکی هم عوض کنم. 
وی اضافه کــرد: از قدیم ایــن تفکر در جامعــه ما وجود 
داشــت که جنگلبانــی تنها مختــص مردان اســت، اما 
 من توانســتم این را بشــکنم و قدم در راهی گذاشتم که 

به آن عالقه مند بودم. 
او که متولد روســتای » گواز « یکی از روستاهای جنگلی 
شهرستان مرزی سروآباد اســت، گفت: زندگی در جنگل 
 و خدمــت بــه آن از دوران کودکی در من نهادینه شــده 
 و بــه همین خاطــر در این رشــته ادامه تحصیــل دادم 

و حاال هم از زندگی و کارم در جنگل بسیار راضی هستم. 
 وی اظهار کرد: عشــق و عالقــه ام به کار باعث شــده که 
 با همــکاران دیگرم در یــک فضای رقابتــی فعالیت کنم 
 و جنسیتم هیچ گاه باعث نشــده که در این زمینه ضعفی 

از خودم نشان دهم. 
کریمی گفت: به هر درخت و بوته جنگل با چشــم تقدس 
نگاه می کنم و آنهــا را از اعضای خانــواده خودم می دانم 
و هرگاه آتش ســوزی در جنگل گزارش می شود با تمام 

وجود برای کمک به خاموش کردن آن تالش می کنم. 
 این کارشــناس جنــگل و مراتــع اداره منابــع طبیعی 
و آبخیزداری سروآباد افزود: سبز شــدن دوباره درختان، 
 مبارزه بــا آفت های مختلــف و کمک بــه احیای جنگل 

بسیار لذت بخش است. 
بهترین راه برای مقابله بــا تخریب کنندگان 

آموزش است 
کارشناس جنگل و مراتع اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
 سروآباد گفت: سال هاســت که محیط بانان و جنگلبانان 
با تشــکیل پرونده های تخریب، متخلفــان را به مراجع 
قضایی معرفی مــی کنند، اما تخریب هــا همچنان ادامه 
دارد. کژال کریمــی گفت: پرداخت جریمــه های نقدی 
متخلفان نمــی تواند کمکی به احیای جنــگل ها و مراتع 
تخریب شده کند و این افراد باید با فراگرفتن آموزش های 
 مختلف به انجــام جرایم جایگزین از جمله کاشــت نهال 

و مراقبت از آن محکوم شوند. 
وی اظهار کرد: بــرای مقابله با این پدیده که به ســرعت 
جنگل ها را تهدید می کند باید راهکارهای جدیدی ارایه 
شــود و کارگاه های آموزشــی برای جوامع محلی برگزار 

شود. 
وی اضافه کرد: دانش آموزان به عنوان آینده سازان جامعه 
مهم ترین جامعه هدف این آموزش ها هستند و می توانند 

فرهنگ جنگل دوستی را با خود به خانواده ها ببرند. 
 کریمــی گفت: جوامع محلی و تشــکل های مــردم نهاد 
 می توانند بازوهــای توانمند منابع طبیعــی برای کمک 

به حفظ و احیای عرصه های جنگلی و مراتع باشند. 
کارشناس جنگل و مراتع اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
سروآباد افزود: مردم باید در کارگاه های آموزشی با فواید 
جنگل آشنا شوند و حفظ جنگل و بهره برداری اقتصادی 

از جنگل در بین آنها نهادینه شود. 
کریمی افزود: الروهای پروانه جوانه خــوار بلوط در اوایل 
فصل بهار، وارد جوانه های تازه بلوط شــده و تغذیه خود 
را شــروع می کنند و در همین حال الروهای سن آخر نیز 
تغذیه خود را با خوردن برگ های باز شده، کامل می کنند 
که ادامه این روند درختان را در اواخــر بهار عاری از برگ 

می کند. 
کارشناس جنگل و مراتع اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
ســروآباد افزود: از بین رفتن برگ هــای درخت در فصل 
 رویش باعث می شــود تا درخت ابزار و وســیله تولید را 
از دست داده، میزان فتوسنتز تقلیل پیدا کرده و در نتیجه 
از میزان رویش قطری و ارتفاع آن کاســته شود که ادامه 
این وضعیت در چند ســال متوالی می توانــد به کاهش 
 تولید چوب منتهی شده و جنگل را به سمت نابودی سوق

 دهد. 
 وی اضافــه کــرد: در برخــی از اســتان هــا از جملــه 
 آذربایجــان غربی مبــارزه آفت پروانه جوانــه خوار بلوط 
به صورت سمپاشی هوایی انجام می شود و تاحدود زیادی 

توانسته که این آفت را کنترل کند. 

بانوی جنگلبان:

 عشق به جنگـل باید نهادینـه شود

کارشناس جنگل و مراتع اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سروآباد کردســتان گفت: با عشق و عالقه شغل 
جنگلبانی را انتخاب کردم و حاضر نیستم که این شغل را با پزشکی هم معاوضه کنم.

 مردم باید 
در کارگاه های 

آموزشی 
با فواید جنگل 

آشنا شوند 
و حفظ جنگل 
و بهره برداری 

اقتصادی از جنگل 
در بین آنها 

نهادینه شود

خبر

 دبیــر و مجری ســتاد احیــای دریاچــه ارومیه اعــالم کرد: 
برداشت از آب های زیرزمینی کشــور 61 میلیارد مترمکعب 
اســت در حالی که 29 میلیارد مترمکعب آب به آبخوان های 

کشور برمی گردد.
رییس ســتاد احیای دریاچه ارومیه گفت: با اشــاره به اینکه 
وزارت نیرو برای اولین بار در مرداد ماه ســال گذشــته حقابه 
طبیعت را 11/8میلیارد مترمکعب تعیین کرد که سهم دریاچه 
ارومیه از آن 2 میلیارد و580 میلیون متر مکعب اســت، گفت: 

سازمان محیط زیست باید این حقابه را از وزارت نیرو بگیرد.
کالنتری افزود: یکی از مشــکالت جدی ما در 2 سال گذشته 
تغییر مسیر حرکت دستگاه های اجرایی بود؛ یعنی وزارت نیرو 
به جای عرضه محور، تقاضامحور باشد و وزارت جهاد کشاورزی 

هم دست از سیاست های توسعه ای خود بردارد.
کالنتری با بیان اینکه در زمینه وضعیــت آب و دریاچه ارومیه 
مردم مقصر نیســتند، گفت: در مرحله اول عامل خشک شدن 

دریاچه ارومیه دستگاه های اجرایی و حاکمیتی هستند.
وی تاکید کــرد: اآلن 88 میلیارد مترمکعــب آب تجدیدپذیر 
داریم، درحالی که 9۷ میلیارد مترمکعب آب مصرف می کنیم؛ 
یعنی نزدیک110 درصد از منابع آبی کشور به جای40 درصد 

استفاده می شود.
افزایش فشار خون مردم حوضه دریاچه ارومیه با 

تنفس نمك
رییس ســتاد احیای دریاچه ارومیه با اشــاره به اینکه اکنون 
مردم آگاه شــده اند و بســیاری داوطلبانه وارد کار می شوند، 
 گفت: فشــار خون مردم حوضه دریاچه ارومیه بیش از گذشته 
باال رفته اســت چون نمک تنفس می کننــد. وی تاکید کرد: 
 دریاچه از نظر حــق وحقوق دولتی و برداشــت برای حکومت 
و ســازمان محیط زیســت به عنوان نماینده حکومت است؛ 
 محیط زیســت باید فعــال باقی بمانــد تــا وزارت نیرو حق 
نداشته باشــد بیش از 45 درصد آب را بفروشد. کالنتری ادامه 
داد: با نمونه عینی کــه ما در میاندوآب کار کردیم مشــخص 
شــد با 2 هزار و400 متر مکعب آب در هکتار با سیستم های 
غیرسنتی می توان 2 برابر سیب موجود را تولید کرد؛ سیستم 
قطره ای 9 هــزار متر مکعب آب مصرف می کنــد، اما غرقابی 
 1۷ هزار متر مکعــب آب مصرف می کند. تمــام این اقدامات 

نیاز  به سرمایه گذاری زیربنایی دارد که وظیفه دولت است. 
 وی با بیان اینکــه دریاچه ارومیه یکــی ازدریاچه های درحال 
خشک شدن است، تصریح کرد: اکنون630 دریاچه زیرزمینی 
 در حال خشــک شــدن داریم و آبخــوان های زیــر زمینی 

در حال ازبین رفتن هستند.

کالنتری خبر داد:

۱۱۰ درصد اضافه برداشت
 از آب های زیرزمینی
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پیشنهاد  سرد بیر: 
داستان » تاجر و ماهیگیر «

سالم مهندس...
خوبی؟

سالم، شما؟
نعیم هستم آقای مهندس بنگاه دار توی شمال. 

آهان. چطوری نعیم؟ خوبی؟
قربان شما مهندس... آقا براتون یه زمین خوب پیدا کردم. 

طالبش هستین؟ 
کجا هست؟ چطوره؟

توی جاده نور زیر قیمت طرف داره میده... 
باشه بذار آخر هفته میام، یه سر اونجا رو ببینم. 

گوشی را که قطع کردم، یک راست به سر ساختمانی رفتم 
که سرگرم ســاخت و ساز آن بودم. راســتش من از زمانی 
که در رشــته عمران وارد دانشگاه شــدم عاشق این رشته 
بودم، حتی پس از فارغ التحصیلی و زمانی که چند ســالی 
 در یک شــرکت عمرانی به عنوان کارمنــد کار می کردم 

به تنها چیزی که فکر نمی کردم پول و بیزنس بود. 
اما بعد وقتی که وارد دنیای متاهلی شــدم و ازدواج کردم 
 و بعدتر هم بچه دار شــدم بــه این موضوع پــی بردم که 

در زندگی باید پول درآورد. 
از آنجایی که وضع مالی خانواده ام هم بد نبود، شروع کردم 
برای خودم کار کردن و ذره ذره با پدر و برادرانم شــریک 

شدن و زمین های کوچک خریدن و ساختن و فروختن. 

این شیوه برایم خیلی خوب بود. در عرض چند سال آنقدر 
کار و کاسبی ام گرفت که شروع کردم به ساخت و سازهای 
بزرگ و بعد از پانزده سال چشــم باز کردم و دیدم که یک 

مهندس بساز بفروش حرفه ای شده ام. 
 شــاید یکی از دالیل موفقیتم در کار این بــود که همواره 
می گشــتم زمین ها و خانه هایی که به هر دلیلی، صاحب 
 ملک و زمیــن زیر قیمت مــی فروخت را پیــدا می کردم 
و بعد از طریق این ســرمایه گذاری، ســود خوبی می بردم 
 که یکی از بهترین جاها برای چنین چیزهایی شــمال بود 

و از این رو اکثر بنگاه داران آنجا مرا می شناختند. 
 حاال هم نعیم یکــی از بنــگاه داران آن حوالی به من زنگ 

زده بود و موردی را برایم پیدا کرده بود. 
به هر روی به سرعت برق و باد روزها گذشتند و آخر هفته 

از راه رسید و من راهی شمال و بنگاه نعیم شدم. 
چطوری آقا نعیم؟

سالم مهندس ارادتمندم. 
خب اون زمینی که گفتی کجاست؟ بریم ببینیم؟

بله حتما بفرما بریم. 
نعیم که سوار ماشــینم شد، مرا به ســمت یکی از بهترین 
مناطق نور هدایت کرد و پس از رسیدن به زمین گفت که 

بایستم و سپس خود از ماشین پیاده شد. 
من نیز که از زمین حســابی خوشــم آمده بود ســوییچ را 
 بیرون کشــیدم و از ماشــین پیاده شــدم و در حالی که 

محو زمین بودم رو به نعیم کردم و گفتم: 
عجب جای خوبی، بهترین نقطه نور؛ معموال کمتر کســی 

حاضر می شه اینجا زمینش رو ارزون بفروشه... 
حاال مشکل طرف چیه؟

هیچ مشکلی نداره... 
تازه اگر بدونید قیمتش چنده در جا خشکتون می زنه!

چند؟
رقمی که نعیم گفت دقیقا یک سوم قیمت واقعی آن زمین 
 بود. برای همیــن از تعجب در جای خود میخکوب شــدم 

و سپس رو به او کردم و گفتم: منو سر کار گذاشتی نعیم؟
نه به خدا آقای مهندس. 

تو می گی طرف هیچ مشــکل خاصی نداره، اون وقت داره 
زمینش رو یک سوم قیمت واگذار می کنه؟

 اونم اینجا؟ یــا طرف مغز خر خــورده یا تو منو ســر کار 
 گذاشــتی یا هم این که زمین یا ســند، یه مشــکلی داره 

و تو هم رو نمی کنی... 
نعیم چند قدمی به سمت من برداشت و گفت: 

هیچ کدوم از اینا نیســت مهندس. نه زمین و سند مشکل 
داره، نه طرف مغز خــر خورده و تازه خــودش هم قیمت 

واقعی اینجا رو می دونه!!!
با تعجب گفتم:

پس چی؟ موضوع چیه؟
 نعیم که حــاال به وضوح تــرس در چشــمانش رخ نمایی 
می کرد، چند قدمی به من نزدیک شــد و سپس با حالتی 

توام با نگرانی و ترس و با صدایی ضعیف و لرزان پاسخ داد:
من فقط یه سوال ازت می کنم مهندس. 

چی؟
چقدر به مسائل ماورایی و جن و روح و طلسم اعتقاد داری؟

 با صدای بلند خندیــدم و نگاهم را به نــگاه نعیم دوختم 
و گفتم: 

منظورت مسائل خرافیه؟

زمین مرموز)قسمت اول( 

» امیل کوئه « پس از ســال ها مطالعــه و تحقیق پیرامون 
ضمیر ناخودآگاه به نتایج زیر رسید.

3- وســیله ای که ضمیر ناخــودآگاه را تربیــت و مطیع 
می سازد نیروی تلقین است.

4- ضمیر ناخودآگاه مانند یک اسب بسیار قوی و سرکش 
اســت که اگر آن را تربیت نکنیم و به حــال خود بگذاریم، 
خرابی های بســیار به بار می آورد ولی اگر آن را مطیع و رام 

کنیم، می توانیم فواید بی شماری نصیب خود سازیم.
5- بهترین زمان برای اجرای تلقینات، مواقعی اســت که 
ضمیر ناخودآگاه و اراده ما ضعیف بوده یا در حال استراحت 
باشد. بنابراین قبل از خواب در هنگام شب و صبح ها هنگام 
بیداری - که نه کامال خــواب و نه کامال بیدار هســتیم - 

بهترین زمان برای اثر تلقین است.
 6- تلقیــن در یک یــا دو روز اثــر نمی کند، بلکــه باید 
 تا مدت ها بر آن مداومت شــود. البته اثر آن در اشــخاص 

به خاطر تفاوت درجه تلقین پذیری آنها فرق می کند.
 از اینجا بــود که » امیــل کوئه « با تلقین به نفس شــروع 
به درمان بیماری ها پرداخت و بــا توجه به یافته های خود، 
در شهر » نانســی « فرانســه، کلینیکی به نام » کلینیک 
تلقین به نفــس « دایر کــرد. » امین کوئــه « عبارتی به 
 این مفهــوم تنظیم کرده بــود: » من هــر روز و هر لحظه 

از هر حیث و از هر جهت بهتر و بهتر می شوم. «

اعتماد  به نفس

د انستنی ها

آیا می دانید با چشم غیر مجهز به تلسکوب می توان ۶ هزار ستاره را 
در آسمان مشاهده کرد.

 آیــا مــی دانیــد کشــور تایــوان از نظــر موقیعــت جغرافیایی 
در خطرناک ترین نقطعه جهان قرار دارد.

آیا می دانید در جهان فقط ۷ هزار ببر وجود دارد.
 آیا مــی دانید تشــکیل و تولد ســیاره ای مشــابه زمیــن حداقل 

به ۳ میلیون سال نیاز دارد.
آیا می دانید برای فرار از جاذبه زمین به سرعت ۱۱ کلیومتر در ثانیه 

نیاز است.
 آیا مــی دانید ظروف پالســتیکی۵۰ هزار ســال در برابــر تجزیه 

و فرسودگی مقاومند.
آیا می دانید آب گرم زودتر از آب سرد یخ می زند.

آیا می دانید از یــک درخت معمولی می تــوان۵۰۰ تا۱۰۰۰ کیلو 
کاغذ تولید کرد.

آیا می دانید آهن فلزی اســت که بیشــتر از دیگر فلزات در جهان 
مصرف دارد.

آیا می دانید مغز بیشــتر انرژی را در بدن مصرف می کند به همین 
دلیل هم از سایر نقاط بدن گرم تر است.

موفقیت

هایالیت

قفل یعنی کلیدی هســت! این یکی از تاثیرگذارترین جمالتی است که 
در زندگی ام شنیده ام. زندگی همه انسان ها با قفل ها و گره های کوچک 
و  بزرگ روبه روست که گاه شــاید با راهکارهای ساده ای بتوان آن ها را 

رفع کرد. 
 1- موانع روانی فعالیت های خود را شناســایی کنید و پیش از شــروع 
هــر فعالیتی انرژی روانــی خود را تقویــت کنید. کارهایــی مانند یک 
 اســتراحت کوتاه، گوش دادن به یک موســیقی زیبا، خــوردن غذای 

مورد عالقه تان و ... می تواند انرژی احساسی شما را تقویت کند. 
2- پیش از شروع هر کاری، مقدمات آن را فراهم کنید. 

هر قدر از موضوعی بیشتر آگاهی داشته باشــید و از قبل مقدمات آن را 
 آماده کرده باشید، تسلط شــما بر آن کار بهتر و سرعت عمل شما بیشتر 

می شود. 
3- سه دلیل کامال شــخصی و مربوط به خودتان بیاورید که بهتر است 

اهمال کاری را کنار بگذارید. 
هر قدر دالیل تان ملموس تر باشد، بهتر است. 

 4- کار را از هــر نقطه ای که بــرای تان راحت تر اســت، آغــاز کنید، 
زیرا همین که قدم اول را بردارید، نیمی از راه را پیش رفته اید؛ پس چند 
قدم دیگر به جلو بردارید. وقتی درگیر کار شــدید، دیگر برای تان سخت 

است که آن را نیمه کاره کنار بگذارید. 
5- چشم اندازهای بزرگ اما اهداف کوچک داشته باشید. 

اهداف بزرگ وقتی محقق می شوند که به مجموعه ای منسجم از اهداف 
کوچک تبدیل شوند. 

6- پس از انجام هر بخشــی از کار، به خودتان پــاداش کوچکی بدهید؛ 
 مثال بگویید اگــر این بخــش از کار را تمام کنم، برای خــود چای تازه، 
 دم خواهم کرد. حتما به قولی کــه به خودتان می دهیــد، عمل کنید؛ 
زیرا به این شکل مکانیســم لذت و پاداش در هنگام انجام کارها در ذهن 

شما فعال می شود.

 - وقتی به راســتی ایمان داری که حق با تو اســت 
و درســت می گویی، هرگز از حرف های مردم نگران 

و ناراحت نشو!
 - تعلیــم و تربیت باید برای انســان ســازی باشــد 

نه پرورش دادن انسان نماهای تحصیل کرده. 
-  ما توبه شکستیم ولی دل نشکستیم. 

 - خوب ترین آدم ها بیشــتر به دســت خودشــان 
می میرند. 

 - اگــر از دورترین کرانه های فضا بــه زمین بنگریم، 
به کوچکی ذره  غبار خواهد بــود. دفعه  بعد که کلمه 

انسانیت را می نوشتی، این را به یاد داشته باش. 
- فریبی که مــا را خرســند می کند بیــش از صد 

حقیقت برای مان ارزش دارد. 
 - نجیب زاده کســی اســت که هیچ وقت فراموش 

نمی کند تنها است.

21 کلید برای کنار گذاشتن تنبلی ) 1 ( 
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یک تاجر آمریکایی نزدیک یک روســتای مکزیکی 
 ایســتاده بود. در همــان موقع یــک قایق کوچک 

ماهیگیری رد شد که داخلش چند تا ماهی بود.
از ماهیگیر پرســید: چقدر طول کشید تا این چند تا 

ماهی رو گرفتی؟
ماهیگیر: مدت خیلی کم.

تاجر: پس چرا بیشــتر صبر نکردی تا بیشــتر ماهی 
گیرت بیاد؟

 ماهیگیر: چــون همین تعــداد برای ســیر کردن 

خانواده ام کافی است.
تاجر: اما بقیه وقتت رو چیکار می کنی؟

ماهیگیر: تا دیر وقت می خوابــم. یه کم ماهیگیری 
می کنــم. با بچه ها بــازی می کنم بعــد میرم توی 
دهکده و با دوستان شــروع می کنیم به گیتار زدن. 

خالصه مشغولیم به این نوع زندگی.
تاجر: من تو هاروارد درس خوندم و می تونم کمکت 
 کنم. تو بایــد بیشــتر ماهیگیری کنــی.اون وقت 
می تونی با پولــش قایق بزرگ تری بخــری و با در 
 آمد اون چند تا قایق دیگر هــم بعدا اضافه می کنی. 

اون وقت یک عالمه قایق برای ماهیگیری داری.
ماهیگیر: خوب بعدش چی؟

تاجر: به جای اینکه ماهی ها رو به واســطه بفروشی 
اونا رو مستقیما به مشــتری ها میدی و برای خودت 
 کار و بار درســت می کنــی، بعــدش کارخونه راه 
 می انــدازی و بــه تولیداتــش نظارت مــی کنی... 
این دهکده کوچک رو هــم ترک می کنی و می روی 
مکزیکو ســیتی بعــد از اون هم لــوس آنجلس و از 
 اونجا هم نیویورک... اونجاست که دست به کارهای 

مهم تری می زنی...
ماهیگیر: این کار چقدر طول می کشه؟

تاجر: پانزده تا بیست سال.
ماهیگیر: اما بعدش چی آقا؟

تاجــر: بهترین قســمت همینه، در یــک موقعیت 

 مناســب که گیر اومد میری و ســهام شــرکت رو 
به قیمت خیلی باال می فروشــی، این کار میلیون ها 

دالر برایت عایدی داره.
ماهیگیر: میلیون ها دالر، خوب بعدش چی؟

تاجر: اون وقت باز نشســته می شــی، مــی ری یه 
دهکده ســاحلی کوچیک، جایی که می تونی تا دیر 
وقت بخوابــی، یه کم ماهیگیری کنــی، با بچه هات 
بازی کنی، بری دهکــده و تا دیر وقت با دوســتات 

گیتار بزنی و خوش بگذرونی.
نکته روانشناســی: گاهی اوقــات موفقیت 
و شــادکامی درون جیب ماســت، بــی دلیل برای 

یافتنش، این سو و آن سو تقال می کنیم.

روزی شاگردی به اســتاد خویش گفت: استاد می خواهم 
یکی از مهم ترین خصایص انسان ها را به من بیاموزی؟

استاد گفت: واقعا می خواهی آن را فراگیری؟
شاگرد گفت: بله، با کمال میل.

استاد گفت: پس آماده شو با هم به جایی برویم.
 شــاگرد قبول کرد. استاد شــاگرد جوانش را به پارکی که 

در آن کودکان مشغول بازی بودند، برد.
اســتاد گفت: خوب به مکالمات بین کودکان گوش کن. 

مکالمات بین کودکان به این صورت بود:

اآلن نوبت من است که فرار کنم و تو باید دنبال من بدوی.
نخیر االن نوبت توست که دنبالم بدوی. اصال چرا من هیچ 

وقت نباید فرار کنم؟ و حرف هایی از این قبیل...
 استاد ادامه داد: همان طور که شنیدی تمام این کودکان 

طالب آن بودند که از دست دیگری فرار کنند. 
 انســان نیز این گونــه اســت. او هیچ گاه حاضر نیســت 
با شــرایط موجود رو به رو شــود و دایم در تالش اســت 
از حقایق و واقعیات زندگی خود فــرار کند و هرگز کاری 
برای بهبود زندگی خود انجام نمی دهد. تو از من خواستی 
یکی از مهم ترین ویژگی های انسان را برای تو بگویم و من 
 آن را در چنــد کالم خالصه می کنم؛ » تــالش برای فرار 

از زندگی! «

داستان » تاجر و ماهیگیر «

تلنگریبرروح

» من هیچ وقت زیبایی پاییر را نفهمیدم. مگر تاریک تر شدن 
هوا و زرد شــدن و ریختن برگ های زیبای سبز هم قشنگی 
دارد که این همه درباره اش داســتان می بافنــد؟! برای من 
پاییز، فصل غم و غصه اســت. فصل خداحافظی با آفتابی که 

تا دیروقت در آسمان می ماند و با نور زیبایش گرمم می کرد.
 پاییز اما گرفته ام می کند؛ با رنگین شدن درخت ها، من انگار 
بی رنگ می شوم؛ دوســت دارم بخزم در گوشه ای و پاهایم را 
در آغــوش بگیرم و برای خورشــید و نور دلنــوازش دلتنگی 
کنم. دوســت دارم بغض کنم و بی خود و بی جهت برای رفتن 
تابستان دوســت داشــتنی ناراحتی کنم. من که هیچ وقت 

نفهمیدم چه طور می شود پاییز را دوست داشت؟ «
 چرا افسردگی پاییزه؟ 

ممکن است خیلی ها این احســاس را داشته باشند که اگرچه 
پاییز، از دید دیگران زیباست، برای آن ها حال و هوای دیگری 
 دارد. انگار که همزمان با پوشــیدن لباس های بیشــتر، فشار 

و استرس بیشتری را هم تحمل می کنند. 
البته این موضوع زیاد دور از ذهن هم نیست.

 استرس بیشتر 
 با شــروع پاییز مدرســه و دانشــگاه دوباره فعال می شوند؛ 
کار و بار ممکن است سنگین تر شــود و در عین حال احتمال 
 لذت بــردن از طبیعت و گشــت و گــذار کمتر می شــود. 
اگرچه بعضی ها نفسی از ســر راحتی می کشــند و از اینکه 
گرمای تابســتان را از سر گذرانده اند، خوشــحال می شوند، 
 دیگران احســاس می کنند که بــه دغدغه هــا، نگرانی ها، 

غم و غصه ها و ناراحتی های آن ها اضافه شده است.
 در این روزها ممکن اســت بعضــی از ما احســاس کنیم که 
ســخت تر از خواب بیدار می شــویم؛ در طــول روز بی دلیل 
گرفته و غمگین هســتیم؛ ممکن اســت به نظر زودرنج تر از 
قبل بیاییم و زودتر از قبل عصبانی بشــویم؛ بی دلیل احساس 
بی قراری کنیم؛ نســبت به زندگی بی تفاوت بشویم یا کمتر 

 از آن لذت ببریم. برای خیلی ها این عالیم زیاد شــدید نیست 
و روی هم رفته می شود آن را تحمل کرد. 

اما برای بعضی دیگر موضوع جدی تر از این حرف هاست.
  کاهش نور آفتاب 

دلیل اصلی این موضوع هنوز برای دانشمندان کامال مشخص 
نیســت که چرا بعضی از ما در فصل پاییز خلــق پایین تری 
 داریم، اما برخی پژوهشگران حدس می زنند که میزان ترشح 
مواد شیمیایی خاصی در مغز که ما به آن ها پیک های عصبی 

می گوییم، با تغییر فصل، در مغز تغییر می کند.
یک نظریه این اســت که کاهــش نور خورشــید در ماه های 
پاییز و زمستان باعث می شود که تولید سروتونین، یک پیک 
عصبی بســیار مهم که روی حال و هوای مــا تاثیر می گذارد، 
 کاهش پیدا می کنــد. وقتی که میزان ترشــح ســروتونین 
در مغز ما کاهــش پیدا می کند، عالیمی شــبیه غم و غصه را 

تجربه خواهیم کرد.

چطور با » افسردگی پاییزه « کنار بیاییم؟ ) 1 (

تلقین ) 1 (
بارها و بارها شــنیده و گفته ایم که » خواســتن، توانســتن اســت «، 
 اما در عمل می بینیم که در بســیاری از موارد، چنین نیســت و با آنکه 
می خواهیم، اما نمی توانیم. گویا میان خواســتن تا توانســتن و به ثمر 
رسیدن، فاصله ای از زمین تا آسمان وجود دارد. این فاصله را با چه چیز 
می توان پر کرد و پله هــای موفقیت را یک به یک پیمــود و باال رفت؟ 
بانویی محترم، صادقانه چنین تعریف می کرد: از کودکی آدم ترسویی 
بودم. علت اصلی اش را هم نمی دانم؛ اما همین قدر می دانم که احساس 
 ترس، تا ســال های ســال، تقریبا همیشــه همراهم بود. از رعد و برق 
می ترسیدم، مبادا باعث آتش ســوزی خانه و محله مان بشود. از درس 
 نخواندن می ترســیدم، مبادا بی ســواد بمانم و مجبور به فروختن فال 
یا اسپند دود کردن سر چهارراه ها شــوم. از خرید کردن می ترسیدم، 
 مبادا ســرم را کاله بگذارنــد. می ترســیدم از خیابان رد شــوم، مبادا 
با خودرویی تصادف کنم. روزها، ماه ها و ســال ها به همین شکل سپری 
 می شــد و من همچنان از خیلی چیزها می ترسیدم. ترســو بودنم را 
می دیدم و حس می کردم، اما ناخوشــایندی اش را نــه می دیدم و نه 
 حس می کردم؛ انگار این همه آزاری که از ترســیدن به خودم و دیگران 
می دادم، بخشــی طبیعی از زندگی ام بود؛ درست مثل نفس کشیدن، 
غذا خوردن و ... اما کم کم هر قدر آگاه تر می شدم، چشمم به روی این 
صفت منفی ام بازتر می شــد. باالخره تصمیم گرفتم با ترسیدن مبارزه 
کنم؛ پس مطالعه کردم، مشاوره گرفتم و ده ها کار دیگر انجام دادم. حاال 

دیگر واقعا می خواستم ترسم را کنار بگذارم، اما باز هم نمی توانستم...
 علت اینکه تصمیم بــه انجام کاری مــی گیریم، اما باز هم شکســت 
می خوریم، مانند خانمی که برای الغر شدنش تالش می کرد و خانمی 
که می خواست با ترس هایش مبارزه کند، این نیست که به اندازه کافی 
کوشــش نمی کنیم، بلکه علت آن برنامه ریزی از پیش تعیین شــده 
مغزمان است که باعث می شــود در برابر هر محرک، به طور ناخودآگاه 
واکنشــی کلیشــه ای نشــان بدهیم؛ اطالعاتی که حواس پنج گانه ما 
از محیط و رویدادهای پیرامون مان دریافت می کنند، به ســوی ذهن 

ناخودآگاه مان سرازیر می شوند. 
اگر این اطالعات که ناشی از تجربه های روزانه مان هستند بارها و بارها 
تکرار شوند، در ناخودآگاه ما رسوخ می کنند و در ساختار مغزمان حک 

می شوند و در نهایت هویت، باورها و رفتارهای ما را شکل می دهند.

مثبتاندیشی سودوکو
 از هیچ وضعیتــی ناراحت نباشــید تا وزن 
و ســنگینی خودش را از دست بدهد. وقتی 
به اندیشــه های منفی توجه مــی کنیم، به 
آنها پروبال می دهیم. بی اعتنا به ظاهر امور، 
جوری وانمود کنید کــه انگار همه چیز دارد 
 به نحوی جادویی مطابق میل شــما پیش 
می رود! همه اندیشــه های مربوط به ترس، 
شکســت، نفــرت و بدخواهــی مانند علف 

های هرز یک باغ هســتند که باغبان آنها را 
نکاشته و نمی خواهد. پس همه هدف خود 
را با دیدی مثبت، روی نتجه نهایی متمرکز 
کنیم . بعضی از مردم اصرار دارند که خود را 
به دیگران بشناســانند و ثروت خود را به رخ 
آنها بکشــند.  اما این نوع آدم هــا در درون 
 خود زجر می کشند زیرا شادی آنها وابسته 

به  تفکر دیگران است.

 » مهم بودن « 
را فراموش کنید تا آرامش نصیب تان شود. 

هر چه کمتر نیازمند تحسین دیگران باشید،
بیشتر تحسین می شوید.

چرا خوشبخت بودن مشکل است؟!
 چــون از رها کــردن چیزهایی کــه باعث 
غمگینی ما می شــود، سرباز می زنیم! چون 
کلیــد خوشــبختی خودمــان را، در جیب 

دیگران قرار داده ایم و بــاور نداریم که کلید 
خوشبختی ما در دستان خودماست!

کلید خوشبختی، درک این واقعیت است که 
آنچه برای شما رخ می دهد مهم نیست بلکه 

چگونگی پاسخ شماست که اهمیت دارد.
در حقیقــت خوشــبخت کســی نیســت 
 که مشــکلی ندارد بلکه کســی اســت که 

با مشکالتش، مشکلی ندارد...!

دلنوشته

کاریکاتور

فرار از زندگی 
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پیشنهاد سردبیر: 
پیش تعطیالِت سوم

فضای مجازی

اواخر نیمه اول دیدار تیم های ذوب آهن و نفت تهران از هفته نهم 
لیگ برتر بود که محمد ستاری در برخورد با اکبر صادقی مصدوم 
شد و از آنجا که امکان ادامه بازی را نداشــت، به ناچار جای خود 
در ترکیب تیم اصفهانی را به دانیال اسماعیلی فر داد. تعویض این 
بازیکن اما پایان ماجرا نبود زیرا به دلیل وارد شــدن ضربه به سر 
وی، الزم بود بالفاصله از طریق آمبوالنس مســتقر در ورزشــگاه 
تختی به بیمارستان منتقل شــود. به فاصله چند روز پس از این 
اتفاق، مدافع جوان ذوب آهــن، تصاویری از مصدومیت خود را در 
صفحه شخصی اش در اینستاگرام منتشر کرد که نشان می داد در 
اثر این برخورد، اطراف چشم او به شدت کبود شده است. ستاری 
با این پُست، از کســانی که طی روزهای گذشته جویای احوالش 

شده بودند نیز تشکر کرد.

داستان یک مصدومیت 
به روایت تصویر

 »ســر الکــس فرگوســن«، ســرمربی ســابق تیــم فوتبــال 
منچستریونایتد، برای مراسم افتتاح لوگوی مسابقات یورو ۲۰۲۰ 

گالسگو، به عنوان نماینده ای از این شهر دعوت شده بود.
»فرگوسن« در این مراسم از خاطرات بازی کردنش در تیم کویینز 
پارک صحبت کرد. وی گفت در ســال ۱۹۵۷ در سن ۱۶ سالگی 
زمانی که اولین بازی اش را تجربه مــی کرد، اتفاقی برایش رخ داد 

که هرگــز از یاد نمی برد.»فرگوســن« 
گفت: بنا به دالیلی در سمت راست 
بازی می کردم، تیــم حریف دفاع 
چپی به نام »مک نایت« داشــت؛ 
وی در حالــی کــه مرا مســخره 

می کرد، گفت: تــو در این تیم چه 
می کنی و سپس مرا گاز گرفت. 

بــه ســرمربی ام گفتم و 
او فریــاد زد: پــس تو هم 

گازش بگیر!

   ژوزه مورینیــو، در مصاحبــه با شــبکه تلویزیونی »اســکای 
اســپورتس« انگلیس، به ســختی زندگی اش در شهر منچستر 
اعتراف کرد و گفت: از ابتدای تابستان که هدایت شیاطین سرخ 
را برعهده گرفت تا االن، روزهای بدی را در این شهر سپری کرده 
چرا که از خانواده اش دور شــده و احســاس می کنــد در محیط 
جدید پیرامون خود محبوس شــده اســت. در حالی که مورینیو 

برای انجام تمرینات روزمره در زمین تمرینی 
کارینگتون مجبور است در منچستر بماند، 
خانــواده او هنوز در لندن به ســر می برند.

آقای خــاص اعتراف کرد کــه دور بودن از 
همســر و دو فرزنــدش، یکــی از 

دالیلی بوده که ماه های اخیر به 
او در منچســتر سخت گذشته 
است: »زندگی من در منچستر 
تا حدودی شــبیه یک فاجعه 
است. خودم دوســت دارم از 
این وضعیت خارج شــوم؛ اما 

نمی توانم.

لوئیس انریکه، ســرمربی بارســلونا، در واکنش به از دست دادن 
عنوان مربی فصل اللیگا، به شــوخی اعالم کــرد که خود را یکی 
از ۲۰ مربی برتر فوتبال اســپانیا می داند. انریکه فصل گذشته با 
بارسا قهرمان اللیگا شد اما در بین ســه نامزد نهایی مربی فصل 
اللیگا قرار نگرفــت و این جایــزه در نهایت به دیگو ســیمئونه، 

سرمربی اتلتیکو مادرید رسید. 
او در پاســخ به ســوالی در مورد قرار نگرفتن در بین نامزدهای 
نهایــی، گفت: »این ســوال خیلی خوبی 
اســت. من معتقدم در بیــن ۲۰ مربی 
برتر هســتم؛ زیرا تنهــا ۲۰ مربی در 
دســته اول حضور دارند.«  سرمربی 
آبی و اناری هــا همچنین تاکید کرد 
که اهمیتی به جوایز فردی نمی دهد 
و روی مسائل مهم تر تمرکز 
دارد: »من دعوت نشده 
بودم؛ اما می دانید که 
من معمــوال به چنین 

مراسمی نمی روم.«

سر الکس فرگوسن:

 سرمربی ام گفت تو هم او را گاز بگیر!

مورینیو: 

زندگی ام در منچستر 
فاجعه آمیز است

انریکه: 

من یکی از 20 مربی برتر اللیگا هستم

فوتبال جهان

منهای فوتبال

نایــب رییس هیئت کشــتی اســتان اصفهان در جلســه 
هیئت رییسه هیئت کشتی در حضور مسئوالن شهری اظهار 
کرد: حرکتی که در کشتی اصفهان آغاز شد، آن را از حالت 
سکون خارج کرد که این موضوع صحبت همه جامعه کشتی 
است: »کشتی اصفهان در حال کســب آبرو است که برای 
جامعه کشتی ما باعث افتخار اســت.« ایرج حیدری افزود: 
در رده پایه بعد از چندین سال، نماینده های شایسته در تیم 
ملی و همچنین موفقیت های خوبی در رده جوانان داشتیم؛ 
به طوری که در رده های پایه، نفرات شایسته ای در تیم ملی 
از اصفهان حضور دارند. نایب رییس هیئت کشــتی استان 
اصفهان عنوان کرد: کشتی استان سبقه طوالنی دارد؛ اولین 
جایگاه کشتی پهلوانی از اصفهان شروع شد و اولین کتاب در 
مورد کشتی پهلوانی در اصفهان به نگارش در آمد؛ همچنین 
اولین دوره سبک جدید کشتی در کشور، از اصفهان آغاز شد.

وی ادامه داد: یک اصفهانی در اولین مسابقات جهانی حضور 
پیدا می کند و در اولین دوره المپیک نیز سه اصفهانی حضور 
داشــتند که در المپیک مونترال کانادا در سال ۱۹۷۶ عضو 
تیم ملی بودنــد و اصفهان چندیــن دوره قهرمانی را تجربه 
کرده است. حیدری بیان داشت: البته یک دوره افتی داشتیم 
که با ســکان داری آقای مجیری توانستیم به روزهای خوب 
بازگردیــم اما مواردی هم هســت که برای آینده کشــتی 

اصفهان به آنها نیاز داریم.
وی خاطرنشــان کــرد: به مناســبت روز جهانــی کودک 
مسابقاتی در اصفهان برگزار خواهد شد که تیم های خارجی 
در آن حضور دارند و می تواند یک شوک مثبت برای خانواده 
کشتی ما باشد؛ فدراســیون منتظر جواب ماست که اگر در 
جلسه هفته آینده با استاندار به توافق برسیم، این مسابقات 

در اصفهان برگزار خواهد شد.
نایب رییس هیئت کشتی اســتان اصفهان تصریح کرد: از 
سوی فدراسیون، پیشنهاد یک جام با عنوان نصف جهان نیز 
شده است تا در تقویم ورزشی فدراسیون در نظر گرفته شده 
و با شهرهای خواهرخوانده اصفهان برگزار شود و یا در سطح 
بین الملل و به عنوان جام جهانی لقب گیرد که این موضوع 

در فدراسیون در حال پیگیری است.
وی در مورد مشــکالت ایــن هیئت گفت: در ســخت افزار 
کشتی که سالن های کشتی هســتند، با کمبود مواجهیم و 
لزوم یک خانه کشتی مجهز با توجه به جمعیت اصفهان نیاز 
است؛ خانه کشتی تجدد برای جمعیت اصفهان کافی نیست 
 و ما هم این ظرفیــت را داریم که مثل دیگر شــهرها چند

خانه کشتی داشته باشیم.

نایب رییس هیئت کشتی استان اصفهان خبر داد:

 پیشنهاد برگزاری 
جام نصف جهان 

ذوب آهــن اصفهان و اســتقالل خوزســتان در حالی آخر 
هفته جاری در کســوت مدافعــان عناویــن قهرمانی جام 
حذفی و لیگ برتر در ورزشــگاه فوالدشهر به هم می رسند 
که هیچ یک، نشــانی از تیم های فصل گذشــته خود ندارند 
و افولی نســبی را تجربــه می کنند. فصل پیــش در پایان 
رقابت هــای هفته نهــم لیگ برتر، اســتقالل خوزســتان 
صدرنشــین بود و ذوب آهن در رده ششــم جای داشت اما 
امســال این ۲ تیم در شــرایطی با هم روبه رو می شوند که 
نسبت به مقطع مشــابه در لیگ قبل به ترتیب 8 و ۵ پله در 

جدول سقوط کرده اند. 
این دیدار به خاطر تقابل قهرمانان فصل گذشــته لیگ برتر 
و جام حذفی، ســوپرجام فوتبال ایران به حســاب می آید. 
البته از آنجا که طلســم برگزار نشدن ســوپرجام باالخره 
امسال شکست و ذوب آهن و اســتقالل خوزستان چند روز 
مانده به شروع لیگ شانزدهم در دیداری نمادین به مصاف 
هم رفتند، تقابــل روز جمعه آنها در اصل ســوپرجام دوم 

خواهد بود. در دیدار قبلی ۲تیم که بیســت و نهم تیرماه در 
ورزشگاه فوالدشهر برگزار شــد، ابتدا میهمان خوزستانی با 
۲ گل پیش افتاد تا در ابتدا این گونه به نظر برسد که طلسم 
ناکامی هــای ذوب آهن کــه فصل پیش هــر ۲ دیدار رفت 
و برگشت را به استقالل خوزســتان واگذار کرده بود، برابر 
این حریف همچنان ادامه دارد؛ اما این طــور نبود زیرا تیم 
اصفهانی در ادامه، کار را به تساوی کشــاند و در وقت های 
تلف شــده، از حریف برد تا یک جام قهرمانی دیگر را هم به 

ویترین افتخاراتش اضافه کند.
تقابل پیش  روی ذوب آهن و استقالل با رویارویی قبلی آنها 
البته بسیار متفاوت اســت؛ زیرا این بار در صورت تساوی ۲ 
تیم در وقت های قانونی مسابقه، بازی به وقت اضافه کشیده 
نمی شــود و البته در پایان آن هم هیچ جامی توزیع نخواهد 
شد. رویارویی ذوب آهن و اســتقالل خوزستان همچنین از 
این جهت اهمیــت دارد که این ۲تیــم، نمایندگان قطعی 
فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آســیا هســتند و درست در 

روزهایی به هم می رســند که بحث کاهش سهمیه ایران از 
3+۱ به ۲+۲ داغ شده است و به شکلی جدی امکان دارد که 
پرسپولیس هم مثل استقالل تهران برای رسیدن به جدول 
اصلی لیگ قهرمانان، ناچار به عبور از کانال پلی آف باشد؛ اما 
خیال استقالل خوزســتان و ذوب آهن به عنوان نمایندگان 
اول و دوم ایران برای حضور مســتقیم در لیــگ قهرمانان 

آسیا، دست کم امسال راحت است.
ســپاهان؛ تیمــی شکســت ناپذیر در خانه 

نارنجی پوشان
اما یک پای یکی دیگر از دیدارهای مهم هفته دهم نیز دیگر 
تیم اصفهانی است. مثل دیدار شبه ســوپرجام مورد اشاره، 
اهمیت بازی سایپا و سپاهان در ورزشگاه شهید دستگردی 
هم به خاطر موقعیت فعلی ۲ تیم در جدول نیست؛ بلکه به 
آن دلیل مهم اســت که این مســابقه بهانه ای برای تجدید 
دیدار طالیی پوشان اصفهانی با ســرمربی سابق شان است. 
حسین فرکی درست یک سال پیش، از ِسمت خود به عنوان 
سرمربی سپاهان اســتعفا داد آن هم در حالی که چند ماه 
قبل از آن سپاهاِن تحت هدایت او، پنجمین قهرمانی خود 
در تاریخ رقابت های لیگ برتر را جشن گرفته بود. سپاهان و 
سایپا از آغاز مسابقات لیگ برتر تا به امروز در باالترین سطح 
فوتبال ایران حضور داشــته اند و همین مسئله سبب شده 

تا مسابقات بسیار زیادی را در مقابل یکدیگر برگزار کنند.
بازی دور رفت این ۲ تیم در فصل گذشته، به نوعی پایانی بر 
آرزوی قهرمانی سپاهان بود  و اصفهانی ها بعد از بردن سایپا 
در تهران، دیگر رنــگ و روی موفقیت را ندیدند و یک فصل 
کابوس وار را پشت سر گذاشتند. اما این بار شکست سایپا در 
خانه خودش می تواند سرآغازی بر موفقیت های تیم عبدا... 

ویسی باشد.
تاریخ بازی های لیگ برتر تا به امروز شاهد 3۰ بازی دو تیم 
ســپاهان و ســایپا بوده و نماینده فوتبال اصفهان با کسب 
۱۲برد، عملکرد بهتری نســبت به حریف خودش داشــته 
است؛ البته ســایپا هم ۹ بازی را با پیروزی به پایان رسانده 
و در انتظار دهمین برد خود نشسته است. این دو تیم در ۹ 

مسابقه هم امتیازات را بین خودشان تقسیم کرده اند.
آخرین مســابقه دو تیم هم در هفته بیســتم فصل گذشته 
برگزار شد که ۲ تیم در ورزشگاه فوالدشهر به دیدار یکدیگر 
رفتند و گل هــای میالد میداودی و علــی زینالی در مقابل 
تک گل لوسیانو پریرا، سبب شد تا سایپا انتقام شکست دور 
رفت خود را از ســپاهان بگیرد. البته در آن مســابقه ایگور 
استیماچ به عنوان سرمربی، تیم ســپاهان را در برابر سایپا 

هدایت می کرد.
اما نکته مهم اینجاســت که بعد از بازی تشــریفاتی هفته 
پایانی لیگ دهم که سایپا موفق شد سپاهان زودتر قهرمان 
شده را با امیر قلعه نویی شکســت دهد، تا به امروز سایپا چه 
در تهران و چه در کرج، توفیقی در مقابل سپاهان نداشته و 
هنوز بردی را کسب نکرده تا آمار شکست ناپذیری سپاهان 

در خانه سایپا به ۵ فصل متوالی برسد.

هفته دهم لیگ برتر فوتبال؛

پیش تعطیالِت سوم

.
مربی فصل گذشــته تیم فوتبال اســتقالل، در ارزیابی از عملکرد 
این فصل آبی پوشان گفت: اســتقالل در هفته های اخیر روند رو 
به رشدی داشته و نشانه های پیشرفت در این تیم کامال به چشم 
می خورد. سه پیروزی متوالی برای استقالل بدون دلیل به دست 
نیامده و این نشان می دهد که کادر فنی اســتقالل برای این تیم 

زحمت خود را کشیده است.
مجید صالح در پاسخ به این ســوال که آیا تیم سابقش با این نتایج 
از بحران خارج شــده یا خیر، گفت: به نظر من تیم از بحران خارج 
شده؛ اما در فوتبال، بحران همیشــه در کمین است و نمی توان از 

آن غافل شد.
تیمی مثل اســتقالل که با هدف قهرمانی وارد لیگ می شود، تنها 
زمانی می تواند به راحتی نفس بکشد که جام قهرمانی را باالی سر 

برده باشد.

مصدومیت، امان بنگر را بریده استبا تمام قوا مقابل سپاهان بازی می کنیم
روزی که محســن بنگر از پرسپولیس جدا 
شد و به تراکتورسازی آمد، خیلی ها با اشاره 
به این موضوع که ســنش کمی باال رفته، از 
حضــور او انتقاد کردند؛ امیــر قلعه نویی اما 
محکم پشت انتخابش ایســتاد و به حمایت 
از بنگر پرداخت. اگرچه بنگــر در بازی اول 
مقابل اســتقالل خوزســتان ۹۰ دقیقه در 
ترکیب ثابت تیمــش به میــدان رفت، اما 
مصدومیت های پشــت ســر هم و ســر باز 
کردن برخی دردهای کهنه، مانع این شد تا 

کادرفنی همواره او را در اختیار داشته باشد.
 بنگر کــه ایــن روزهــا دوبــاره شــایعه 
خداحافظــی اش بر ســر زبان هــا افتاده، 

همچنان برای ماندن یا رفتــن از فوتبال در 
نیم فصل دچار تردید اســت و اگرچه بابت 
مصدومیت های پرتعدادش اذیت می شود، 
اما از ســوی دیگر عالقه دارد حداقل تا پایان 
فصل به فوتبال ادامه دهد. حال باید منتظر 
ماند و دید تصمیم نهایی بنگر درباره ادامه یا 

ترک فوتبال چه خواهد بود.

ســرمربی تیم پارس جنوبی  گفت: مسئوالن اســتان بدانند تیم 
پارس جنوبی هم برای اســتان بوشهر اســت؛ اگر چه تیم ما هیچ 
نیازی به حمایت فرد دیگری نــدارد و مدیریت پارس جنوبی هیچ 
کم و کاستی برای ما باقی نگذاشته است. مهدی تارتار درخصوص 
دیدار این تیم در جام حذفی مقابل ســپاهان، با بیــان اینکه تیم 
ما با تمام قدرت در جام حذفی حاضر خواهد شــد،  اظهار داشت: 
جام حذفی، جام شگفتی هاســت و ما نیز در این مسابقات با همه 
قوا شــرکت خواهیم کرد. تارتار درباره مسابقه هفته آینده این تیم 
با فجرسپاسی که اخیرا غالمحســین پیروانی را به عنوان سرمربی 
به خدمت گرفته اســت، گفت: همیشه بازی کردن مقابل تیم های 
قعر جدولی، سخت تر از بازی با سایر تیم هاست. آمدن پیروانی هم 
کار ما را دشــوارتر کرد؛ ولی ما هم محکوم به پیروزی در این دیدار 

08هستیم و برای این مهم، همه تالش خود را می کنیم.

بحران برای استقالل همیشه در کمین است

فراز کمالوند در تمام ســال هایی که از تراکتور جدا شد، به خوبی 
نشان داد که در آرزوی بازگشت به نیمکت داغ محبوب ترین تیم 
تبریز است. اوج این رفتار را در بذل و بخشش های دو پنجره نقل 
و انتقاالت گذشــته می توان دید. جایی که او بــا وجود مخالفت 
مدیران، گســترش، ســه بازیکن کلیدی خود را در اختیار تیم 
همشهری قرار داد تا از این طریق محبوبیت خود را میان هواداران 
تراکتور افزایش دهد. البته کمالوند خوب می داند رسیدن دوباره 
به نیمکت تراکتور در سال های آینده تنها با چنین هدایایی شدنی 
نیست و او باید در مستطیل سبز، خود را ثابت کند. به همین دلیل 

موفقیت چشــم گیر با گسترش شــرط الزم برای هموارتر شدن 
مسیر است. با وجود اینکه گسترش در دو هفته اخیر نتایج خوبی 
کســب کرد و کمی از بحران فاصله گرفت، اما شکست در مقابل 
تراکتور می تواند کمالوند را بار دیگر در سراشــیبی ســقوط قرار 

دهد؛ اتفاقی که تمام آرزوهای او را بر باد خواهد داد.

علیرضا بیرانوند، دروازه بان اصلی سرخپوشان در لیگ شانزدهم که 
در دیدارهای اخیر تیم ملی هم مرد شماره یک کی روش است، در 
دیدار هفته نهم برابر استقالل خوزستان دچار مصدومیت از ناحیه 
دست شــد. با این حال او در دو جلسه تمرین پرسپولیس شرکت 
کرد و ظاهرا مشکلی هم نداشت. بیرانوند در شرایطی در تمرینات 
پرسپولیس حضور پیدا کرد که کادر پزشکی این تیم می دانست 
مصدومیت او جدی اســت و باید دســتش را گچ بگیرد. اما ظاهرا 
این دروازه بان برای اینکه دیدار با صنعت نفــت و البته دیدار تیم 
ملی با ســوریه را از دســت ندهد زیر بار گچ گرفتن نمی رفت. در 

نهایت پزشکان پرســپولیس کی روش را هم از این موضوع مطلع 
کردند. پس از این جلسه، بیرانوند مجبور شد دستش را گچ بگیرد 
و یک ماه استراحت کند. البته این اتفاق به نوعی دیگر برای خسرو 
حیدری هم رخ داد و او برای اینکه دوباره بــه تیم ملی برگردد، با 

وجود اینکه مصدوم بود در ترکیب استقالل برابر سایپا قرار گرفت.

چرا بیرانوند نمی خواست دستش 
را گچ بگیرد؟

بازگشت بحران؛
هدیه تراکتور به کمالوند

آیا خانواده بزرگ فوتبال ایران برای حفظ سرمایه هایش در فوتبال 
پایه و آنهایی که در دنیا مقام کسب کرده اند، برنامه ای دارد یا مثل 

همیشه باید منتظر محو شدن جوانان و نوجوانان باشیم؟
اصلی ترین راه برای پیشــرفت در هر حوزه ای، پشتوانه ســازی و 
سرمایه گذاری روی رده های سنی پایه است. در فوتبال، این مسئله 
بسیار مشــهود اســت و حتی می توان به جرئت گفت  که فوتبال 
آســیا از همین طریق خود را به فوتبال روز جهان نزدیک می کند. 
کشــورهای ژاپن و کره جنوبی با تکیه بر همین اصل، فوتبال خود 
را به رشد خوبی رسانده اند. آنها فوتبالیســت های جوان و نوجوان 
خود را به آکادمی های معتبر جهانی می فرستند یا مربیان متخصص 
کار در رده پایه را به کشــور خود می آورند تا از این راه به پیشرفت 
دلخواه برسند. کشــورهایی مانند امارات و قطر هم با همین شیوه 
فوتبال خود را بسیار توســعه بخشــیده  و کم کم خود را به جمع 
بزرگان نزدیک می کنند. نکته مهم در این زمینه،  حفظ سرمایه های 
جــوان و نوجوان در این کشورهاســت. فوتبالیســت های کره ای، 
ژاپنی، قطری یا اماراتی که در مسابقات جام ملت های  آسیا در رده 

نوجوانان بازی کرده اند، در رده جوانان و امید و بزرگساالن هم بازی 
می کنند و سال ها در اوج حضور دارند. بازیکنان جوان و نوجوان در 
کشورهای اروپایی صاحب فوتبال هم از این نظر بسیار پیشرفته اند 
و فوتبالیست های پایه این کشورها در تیم های باشگاهی خوب بازی 
کرده و به تدریج خود را به بهترین شــرایط می رسانند. در ایران اما 
وضعیت متفاوت است: بیشتر ملی پوشان نوجوان و جوان در ایران 
عضو باشــگاه های معتبر نبوده و حتی برخی از آنها اصال عضو هیچ 

باشگاهی نیستند. 
بســیار پیش آمده که یک فوتبالیســت نوجوان یا جوان به دلیل 
درخشــش در تیم   ملی، مورد توجه باشــگاه ها قرار گرفته است؛ 
روندی که باید بر عکس باشد. همچنین تعداد زیادی از ملی پوشان 
جوان و نوجوان ایران پس از یک دوره خاص و شرکت در مسابقات 
آسیایی یا جهانی و تجربه حضور در رویدادهایی مثل جام ملت های 
 آســیا یا جام جهانی در رده پایه، فراموش می شــوند و دیگر از آنها 

خبری شنیده نمی شود. 
به راستی ما برای حفظ ســرمایه های خود چه کرده ایم؟ تیم های 
ملی نوجوانان و جوانان ایران در فاصله چند هفته  به جام جهانی راه 
یافته اند و بازیکنان آنها به خوبی می تواند پشتوانه مناسبی برای تیم  
 ملی بزرگساالن باشند؛ اما این اتفاق تنها در صورتی رخ می دهد که 

این بازیکنان حفظ شده و به ورطه فراموشی سپرده نشوند.

طبق هماهنگی های قبلی، قرار بر این بود که 
در تاریخ 8 آبان ماه و پس از سال ها انتظار، 
ورزشــگاه نقش جهان به صورت رسمی و 
با حضور اســحاق جهانگیری، معاون اول 
رییس جمهور، طی دیداری تشریفاتی میان 
امیدهای سپاهان و تیم اصلی افتتاح شود 
که این موضوع فعال به تاریخی دیگر موکول 

شده است.
تغییر تاریخ سفر معاون اول رییس جمهور به 
اصفهان، دلیل این تاخیر اعالم شده و هنوز 
زمان دیگری برای افتتاح این ورزشگاه اعالم 

نشده است.
 این احتمال وجود دارد که جهانگیری تا آخر 
هفته آینده برای افتتاح ورزشگاه نقش جهان 

به اصفهان سفر کند.

اتفاق روز درحاشیه
سرنوشت تیم های فوتبال پایه چه می شود؟

 قهرمانانی برای فراموش شدن
نقش جهان رنگ افتتاحیه را به خود می بیند؟

مثل دیدار 
شبه سوپرجام مورد 
اشاره، اهمیت بازی 
سایپا و سپاهان هم 

به خاطر موقعیت 
فعلی 2 تیم در 
جدول نیست؛ 

بلکه به آن دلیل 
مهم است که این 
مسابقه بهانه ای 

برای تجدید دیدار 
طالیی پوشان 

اصفهانی با سرمربی 
سابق شان است

مسابقات لیگ برتر  امروز و فردا پیگیری می شود و پس از بسته شدن پرونده رقابت های هفته دهم چرخ لیگ 
به مدت 4 هفته متوقف خواهد شد. با وجودی که تنها چهار ماه از شروع مسابقات لیگ شانزدهم می گذرد اما 

تعطیالت پیش رو، سومین وقفه طوالنی مدتی است که در تعطیالت لیگ حادث می شود.
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پیشنهاد سردبیر: 
هر ساعت1۰ نوزاد متولد می شود

با مسئوالن

شــهردار اصفهان در سومین نمایشــگاه اختصاصی صنایع منتخب 
و برتر غذایی، آشــامیدنی و بهداشتی اســتان اصفهان که در محل 
نمایشــگاه های اصفهان برگزار شــد، اظهار کرد: برای داشتن شهر 
سالم باید شــهروند سالم داشــت و این امر یکی از اولویت های مهم 

شهرداری اصفهان است.
مهدی جمالی نژاد با اشاره به اینکه شــهرها با تحوالت سریع مانند 
آلودگی زیست محیطی و هوا، تخریب فضای سبز و... روبرو هستند، 
افزود: مشــکالت قرن بیســت و یکم را نمی توان با راهکارهای قرن 
بیســتم برطرف کرد به همین دلیل رویکرد شــهرداری اصفهان از 
 ارائه صرف خدمات تغییر کرده اســت و مسائل اجتماعی و فرهنگی 

مد نظر قرار گرفته است.
 شــهردار اصفهان با اشــاره بــه اینکه شــهرداری تــالش دارد در 
چشم انداز 1400 اصفهان را به یک شــهر دانش محور تبدیل کند، 
ادامه داد: زمانی ابهت یک شهر به داشته های صنعتی و کارخانجات 
آن بود اما اکنون آنچه یک شــهر را متمایز می کند دانش محوری، 
گردشــگری، فرهنگ و هنر و تمام فعالیت های مربوط به این بخش 

است. 
جمالــی نژاد خاطر نشــان کــرد: اســتان اصفهــان صنعتی ترین 
اســتان کشــور اســت اما این امر افتخار برای اســتان محســوب 
نمی شــود. وی بــا بیــان اینکــه شــهر دانــش محور شــهری 
اســت کــه در آن بــه هنرمنــدان، کار آفرینــان و مــردم بــه 
 عنوان موتــور محرکــه توســعه دانش اهمیــت داده می شــود، 
اضافه کرد: در این شهر جذب ایده ها و اقتدار در دانش حرف نخست 

را می زند و آینده نگاری بسیار مهم است.
شهردار به گفتمان شــهرداری اصفهان اشــاره کرد و ادامه داد: این 
گفتمان در ابتدای راه است و نیازمند همدلی و همراهی استانداری، 

مردم و همه تولید کنندگان است.
جمالی نژاد با اشاره به اینکه در حوزه سالمت نیز شهرداری اصفهان 
اقداماتی را در دســتور کار دارد، گفت: شــهرداری درصدد است تا 
 ســالمت را به لحاظ جســمی، روانی، اجتماعی، معنوی و فرهنگی 

در سطح شهر ارتقا دهد.
 وی با بیــان اینکه شــهرداری اصفهــان تنها به زیر ســاخت های 
 ســخت افزاری توجه نمی کند بلکه باید مباحث نــرم افزاری را نیز 
در نظر گیرد، ادامه داد: در عرصه های ترافیکی خدمات زیادی انجام 
شده است و سرعت اجرای پروژه های عمرانی اصفهان به قطع یقین 
رکود زده است، با این وجود نمی خواهیم تنها رویکرد سخت افزاری 
در شهرداری داشته باشــیم و باید در کنار این اقدامات پویش های 

مردمی نیز ایجاد کنیم.
شهردار اصفهان با اشاره به اینکه شهرداری برای نخستین بار پانزده 
خانه ســالمت در مناطق پانزده گانه ایجاد کرده است، خاطر نشان 
کرد: در صدد هستیم در 200 محله اصفهان نیز کانون های سالمت 

ایجاد کنیم. 
جمالی نژاد با بیان اینکه شهرداری به عنوان یک دستگاه خدمتگزار 
و مدیون مــردم باید در جهت ایجاد فضاهای ســالم و اصالح الگوی 
 مصرف نقش داشته باشــد، افزود: در این راستا شــهرداری اقدام به

 فرهنگ سازی از طریق تابلوهای شهری کرده است.

مدیر اجرا و نظارت سازمان عمران شهرداري اصفهان اظهار کرد: 
پروژه هاي مختلفي در مناطق مختلف شــهرداري اصفهان در 

حال انجام است که هر کدام میزان پیشرفت متفاوتي دارند.
رضا امینی ادامه داد: در حال حاضر ابر پروژه میدان اســتقالل با 
پیشــرفت 70 درصدي، از رتبه نخست میزان پیشرفت در میان 

پروژه هاي سال جاري برخوردار شده است.
 مدیــر اجرا و نظــارت ســازمان عمــران شــهرداری اصفهان 
تصریح کرد: پروژه بزرگ شــهید باالیي و تاسیسات زیر بنایي و 
محوطه ســازي مرکز همایش های بین المللی در منطقه 6 نیز 
با 60 درصد پیشــرفت در رتبه بعدي قرار مي گیرند. وي افزود: 
پروژه هاي ایستگاه متروی میدان آزادي 50 درصد، موزه میدان 
امام علي)ع( 32 درصد و اجراي آســفالت و زهکشــي خیابان 

گلستان 22 درصد پیشرفت داشته است. 

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان گفت: مرمت خانه روغنی با 
اعتبار 2 میلیارد ریال تاکنون 35 درصد پیشرفت داشته است.

 مدیر منطقه یک شــهرداری اصفهان اظهار کــرد: مرمت خانه 
روغنی و دیوار ضلع شــرقی خانه شــیخ بهایی در دســتور کار 

شهرداری منطقه یک قرار گرفت.
حمید عصارزادگان با اشــاره به اینکه مرمت خانــه روغنی در 
خیابان چهارســوق - جنب زورخانه علی قلی آقا- به مســاحت 
400 مترمربع در حال انجام اســت، افزود: این پــروژه با اعتبار 

2میلیارد ریال تاکنون 35 درصد پیشرفت داشته است.
مدیر منطقه یک شــهرداری اصفهان ادامــه داد: مرمت دیوار 
ضلع شرقی خانه شیخ بهایی در چهارراه زاهد نیز با اعتبار 500 

میلیون ریال تکمیل شد.

مدیرمنطقه 13 شــهرداری اصفهان اظهار کرد: آزادســازی فاز 
دوم خیابان آزادگان از بلوار کشاورزی تا محله قائمیه در دستور 

کار است.
 ســیدرضا مبلغ افزود: آزادســازی فاز دوم خیابان آزادگان که 
تاکنون 80 درصد پیشرفت داشــته تا پایان سال جاری تکمیل 

می شود. 
مبلغ به احداث فاز اول خیابان آزادگان نیز اشــاره و عنوان کرد: 
عملیات اجرایی فــاز اول خیابان آزادگان تاکنــون 80 درصد 

پیشرفت داشته است و تا پایان سال جاری به پایان می رسد.

جمالی نژاد:

عنوان صنعتی ترین استان، برای 
اصفهان افتخار نیست

مدیر اجرا و نظارت سازمان عمران شهرداري اصفهان خبرداد:

پیشرفت 7۰ درصدی عملیات 
اجرایی پروژه استقالل

مدیرمنطقه یک شهرداری اصفهان خبر داد:

پیشرفت 35 درصدی
مرمت خانه روغنی

مدیرمنطقه 13 شهرداری اصفهان خبر داد:

 پیشرفت 8۰ درصدی آزادسازی
 فاز دوم خیابان آزادگان

رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای 
اسالمی شــهر اصفهان از ابالغ ضوابط ساخت و نمای 
 ســاختمان ها به طراحان، مالکان، مجریــان و ناظران 
خبر داد و عنوان کرد: با ارائه این ضوابط 4 رکن دخیل 
در اجرای ســاختمان موظف بــه تابعیــت از قوانین 
 هستند و به این شکل از مشاهده اشکال به هم ریخته و 

غیر منسجم در شهر جلوگیری می شود .
عبدالرسول جان نثاری با اشاره به ضوابط طرح تفصیلی 
در کالن شهر اصفهان تصریح کرد: اینکه این ضوابط تا 

چه حد کامل و جامع بوده نیاز به بررسی و نقد دارد.
وی در خصوص برنامه شهرداری برای اجرای نماهایی 
که بعضا گــران قیمت هســتند و ملزومــات نمایی 
ساختمان در شــهرداری خاطرنشــان کرد: بعضی از 
ساختمان ســازان به دلیل بحث های رقابتی که وجود 
دارد بخصوص در مناطــِق با قیمت بــاال از نماهای با 
ارزش و گران استفاده می کنند. جان نثاری با اشاره به 
اینکه این موضع محدود به نماهای بیرونی ساختمان 
 نمی شــود و در نماهــای داخلی نیز صــدق می کند 
عنوان کرد: استفاده از نماهای گران قیمت و پرهزینه 
به نوعی اســراف و نمادی از تجمل گرایی است که در 

راستای اقتصاد مقاومتی نیست.

دبیر ســتاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان 
اصفهان در اولین نشست بانوان اعضای شورای امر به 
معروف و نهی از منکر ادارات استان اصفهان اظهار کرد: 
تالش در راســتای احیای امر به معروف و نهی از منکر 

برای جلوگیری از بی تفاوتی مردم در جامعه است.
حجت االسالم عبدالجواد عبداللهی نژاد افزود: منظور از 
دعوت به خیر در قرآن فراخواندن به جانب اسالم است 

و بعد از امر به معروف و نهی از منکر واجب می شود.
دبیر ســتاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان 
اصفهان با بیان اینکه برای اصالح جامعه باید از اصالح 
مسئوالن دستگاه ها شروع کرد، گفت: اهل معصیت را 
نباید ســرزنش کرد ولی باید به گونه ای رفتار کرد که 

فرد متوجه خطای خود بشود.
عبداللهی نژاد بیمار نامیدن معتاد را اشــتباه آشکاری 
دانســت که ترحم اطرافیان را به دنبال داشته است و 
در این خصوص تصریح کرد: به ســبب همین اشتباه، 
اعتیاد در جامعه شیوع پیدا کرد و مانع از فهم درست 

غلط بودن این کار توسط فاعل آن شد.
وی با انتقاد از حقوق های نجومی گفت: سرعت عمل 
در برخورد با مفاســد اقتصادی از مؤلفه های حکومت 

علوی است که ما نیز باید از این روش الگو بگیریم.

نماهای گران قیمت  در راستای 
اقتصاد مقاومتی نیست

اصالح جامعه باید از اصالح 
مسئوالن شروع شود

خبرمدیریت بحرانشورا 

سختگیری های نظارتی 
زیادی اعمال می کنیم

اجرای پروژه های شهر با 
رویکرد پدافند غیرعامل

معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان افزود: 
معضل اصلی ســالمت جهان، امروز بیماری های غیرواگیر 
است که در اثر سبک و شیوه زندگی غلط مردم جهان افزایش 
می یابد. عباس جعفریــان به نقش تغذیــه در کاهش این 
معضل جهانی اشاره کرد و ادامه داد: این نمایشگاه در راستای 
ارتقای فرهنگ ســالمت و آگاه ســازی مردم و شهروندان 
برگزار شده است. معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان افزود: طبق آمار ســازمان بهداشت جهانی، امروزه 
نقش مستقیم تغذیه در شــیوع بیماری های غیر واگیر 50 
درصد است که طبق پیش بینی این سازمان، تا سال 2020 
به 57 درصد افزایش می یابد. وی اضافه کرد: استان اصفهان 
در زمینه تولیدات غذایی، سختگیری های نظارتی زیادی را 
اعمال می کند که همین امر باعث شده سطح کیفی تولیدات 
غذایی اصفهان در مقایســه با دیگر اســتان ها بسیار باالتر 
باشد. جعفریان بیان داشــت: امروز مردم باید از محصوالتی 
استفاده کنند که نشــانگرهای رنگی آنها بیشترین عالمت 
سبز و کمترین عالمت قرمز را داشته باشد. همچنین در این 
نمایشگاه محصوالتی که دارای غنی سازی خاص، استاندارد 
 ویژه، کیفیت عالی و امتیــاز ارزیابی باال هســتند، معرفی

 می شوند تا مقایسه و اطالع رسانی مردمی به خوبی صورت 
گیرد.

مدیر بحران و پدافند غیر عامل شهرداری اصفهان افزود: 
پدافند غیرعامل بــه مجموعه اقدامات غیــر نظامی که 
موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری سرمایه 
ها و زیرســاخت های کالن جامعه، تــداوم فعالیت های 

ضروری و ارتقای پایداری ملی است، گفته می شود.
احمدرضا مرادی با اشــاره بــه اینکه پدافنــد غیر عامل 
 12 کارگروه دارد، ادامه داد: در کشــور ســازمان پدافند 
غیر عامل و در اســتان ها شــورای پدافند غیــر عامل به 
ریاست استاندار تشکیل می شود، اما در شهرداری اصفهان 
با توجه به شرح وظایف مشــترک بین مدیریت بحران و 
پدافند غیر عامل ، هر 2 مقوله در یک مدیریت برنامه ریزی 
شد. وی تاکید کرد: کارگروه پشتیبانی و خدمات شهری 
به عهده شــهرداری اصفهان است اما شــهرداری فراتر از 
شرح وظایف خود، در خصوص فرهنگسازی و آگاه سازی 
عمومی اصول و مبانی پدافند غیــر عامل  فعالیت کرده و 
در مراکز فرهنگی و خانه های فرهنــگ اقدام به آموزش 

نموده است.
مرادی خاطرنشــان کرد: تاکنــون در مناطــق 9 و 15 
شــهرداری اصفهان این دوره های آموزشی برگزار شده 
و از هفته جاری در مراکز فرهنگی منطقه 10 شــهرداری 

اصفهان برگزار خواهد شد.

علوم پزشکی

مدیر بازرســی و نظارت اصناف اصفهان اظهار داشت: طی بازرسی به عمل 
آمده با همراهی پلیس اماکن عمومی از یک واحد صنفی و انبار در اصفهان، 
تعداد 580 ثوب انــواع مانتوی )جلو باز( مبتذل با حروف انگلیســی و ضد 
فرهنگی به ارزش 300 میلیون ریال، کشــف، جمــع آوری و برای انجام 
مراحــل قانونی تحویل مراجع ذی صالح شــد. جواد محمدی فشــارکی 
گفت: همچنین در بازرســی به عمل آمده از یــک پارکینگ واقع درحومه 
اصفهان، دو هزار ثوب انواع پوشــاک خارجی قاچاق، به ارزش 70 میلیون 
ریال کشف و جمع آوری شد. مدیر بازرسی و نظارت اصناف اصفهان اعالم 
کرد: از یک واحد صنفی انبار عمومی در حومه اصفهان نیز، تعداد یک هزار 
 و 100 ثوب انواع پوشاک خارجی قاچاق جمع آوری شد.وی گفت: پوشاک  

جمع آوری شده از واحد صنفی به ارزش 25 میلیون تومان است.

محسن مومنی، مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان با اشاره به 
جایگاه آموزش همگانی در مدیریت بحران و کاهش خسارت های ناشی از 
حوادث و ســوانح و نیز نقش آن در افزایش تاب آوری جوامع در مواجهه با 
بالیای طبیعی اظهار داشت: جمعیت هالل احمر متولی این آموزش هاست 
و این وظیفه ای است که توجه خاصی را می طلبد. رییس شورای آموزشی 
جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان افزود: باید گسترش و توسعه آموزش 
همگانی به  منظور کمک به آمادگی مــردم  در برابر  انواع مخاطرات طبیعی 
و انسان ســاخت بیش از پیش مــورد توجه قــرار گیرد. امیــر جاللیان، 
سرپرست معاونت آموزش، پژوهش و فناوری نیز در این جلسه گفت: چتر 
آموزش های همگانی باید در سطح استان گسترش یابد و عموم مردم از این 

آموزش ها بهره مند شوند تا جامعه ای آماده در برابر حوادث داشته باشیم.

چتر آموزش های همگانی هالل احمر در اصفهان گسترده می شودجمع آوری  مانتو های جلوباز از مغازه های اصفهان 
شهرداری

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان اصفهان در 
نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت بزرگداشت 13 
آبان برگزار شد، اظهار کرد: ملت ما به رهبری امام، انقالبی را 
بنا گذاشتند که به سید الشهدا)ع(  اقتدا کرد و بر همین مبنا 
زندگی توأم با ذلت را نمی پذیرد و همراه با شــهادت خواهان 

مرگ با عزت و سربلندی است.
جعفر عســگری الزمه ماندگاری پویایی و استکبارستیزی در 
جامعه را ایستادگی در مقابل زور و اســتبداد بر اساس تاکید 
قرآن و رسالت دینی انقالب اسالمی دانســت و افزود: بر این 
اساس ما وظیفه داریم مقابل اســتکبار بایستیم که الزمه آن 
معرفت و بصیرت برای شناخت دشــمن و تقابل هوشمندانه 

با آن است.
رییس شــورای هماهنگی تبلیغات اســالمی استان اصفهان 
عنوان کرد: برای دســتیابی به این امر کار کــردن مداوم در 
سطح جامعه برای قشــر هدف که جوانان و نوجوانان هستند 
الزم است و این وظیفه مبلغان اســت که مدام برای این قشر 

روشنگری کنند.
عسگری با اشــاره به شــهادت جمعی از دانش آموزان مقابل 
دانشــگاه تهران در روز 13 آبان 57 تصریح کرد: تسخیر النه 
جاسوسی روز ملی مبارزه با اســتکبار جهانی نام گذاری شده 
که انقالب دوم نیز نام گرفته اســت. وی ضمن اشاره به اینکه 
هیچ اختالف نظری در کشــور برای مقابله با استکبار وجود 
ندارد خاطرنشــان کرد: آمریکا نه تنها در ایــران بلکه در کل 
دنیا به خاطر جنایاتی که انجام داده اســت به عنوان مستکبر 

شناخته شده است. وی از کشته شدن 3 میلیون نفر در منطقه 
براثر جنایــات آمریکا گفت و یادآور شــد: مردم مــا امروز با 
بدعهدی های برجام، آمریکا را خوب می شناسند؛ فریاد مرگ 

بر آمریکا با شعور همراه است و از روی احساسات نیست.
رییس شــورای هماهنگی تبلیغات اســالمی استان اصفهان 
درباره اهداف در نظر گرفته شــده در ستاد 13 آبان بیان کرد: 
ســازماندهی و برنامه ریــزی 13 آبان، ارتقــای آگاهی مردم 
بخصوص جوانان و نوجوانــان و ایجاد ســاختاری که بتواند 
 کل مــردم را درگیر کند از جمله اهداف 11 کمیته تشــکیل 
شده است.  وی یکی از مزایای 13 آبان سال جاری را تعطیل 
بودن آن دانســت و افزود: این تعطیلی باعث حضور مضاعف 
دانشــجویان و دانش آموزان انقالبی می شــود که باید تبلیغ 
مناســبی را برای آن انجام دهیم. عســگری با دعوت از کلیه 
دانش آموزان و دانشــجویان انقالبی آنها را بــه ایفای نقش 
در این روز ترغیب کرد و گفت: راهپیمایــی 13 آبان 9 صبح 
پنجشــنبه از میدان انقالب آغاز و به ســمت باغ گلدســته و 
آمادگاه انجام خواهد شــد. وی از حضور سخنران امام جمعه 
موقت مشهد و رییس دانشگاه آســتان قدس رضوی در این 
روز خبر داد و گفت: پــس از قرائت قطع نامه سراســری در 
راهپیمایــی، بیانیه های دانش آموزی و دانشــجویی به نوبت 
خوانده می شود. رییس شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
استان اصفهان با اشاره به اینکه مراسم اصفهان همیشه حرف 
اول را در کل کشور می زند افزود: اصفهان به واسطه اقداماتی 

که انجام داده در صدر لیست دشمنان انقالب است.

 مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان با اشاره به سبقت تولد 
پســران از دختران، گفت: به طور میانگین در هر ساعت 10 

نوزاد در اصفهان متولد می شود.
تورج حاجی رحیمیان با اشاره به آمار تولد در استان اصفهان 
از ابتدای سال جاری تاکنون اظهار داشت: در این بازه زمانی 
50 هزار و 204 تولد در مراکز ثبت احوال اســتان اصفهان به 

ثبت رسیده است.
وی با بیان اینکه 51 درصد از نوزادان اصفهانی متولد شــده 
پسر و 49 درصد از آنان در ســال جاری دختر بوده اند، ابراز 
داشت: بر این اساس 25 هزار و 762 نفر از نوزادان پسر و 24 

هزار و 442 نفر نیز دختر بوده اند.
مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان با اشاره به اینکه به ازای 
هر 105 پسر 100 دختر در استان اصفهان متولد می شوند، 
افزود: همچنین باید توجه داشــته باشــیم که بــا تولد این 
نوزادان 46 هــزار و 90 نفر به جمعیت شــهری و چهار هزار 
و 114 نفر نیز به جمعیت روســتایی اســتان اصفهان اضافه 

شده اند.
873 چند قلویی در اصفهان طی هفت ماه

وی در خصوص آمار چندقلوزایی در استان اصفهان نیز بیان 
داشت: در هفت ماهه امسال 825 مورد دو قلو، 45 مورد سه 

قلو و سه مورد چهارقلو در استان اصفهان متولد شده اند.
حاجی رحیمیان با اشــاره به اینکه به صورت میانگین در هر 
24 ســاعت 232 نوزاد در اســتان اصفهان متولد می شود، 
اضافه کرد: بر این اســاس می توان گفت که در هر ساعت 10 

نوزاد در اصفهان متولد می شود.
وی مهلت قانونی ثبت تولد نوزاد و صدور شناســنامه را 15 
روز پس از تولد و بر اساس نامه بیمارستان اعالم کرد و گفت: 
در حال حاضر بیش از 95 درصد والدین در زمان قانونی برای 

ثبت شناسنامه اقدام می کنند.
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان پیرامون فراوانی نام های 
ثبت شــده برای نوزادان اســتان اصفهان نیز بیان داشــت: 
امیرعلی، علی، امیرحســین، محمدطاها اســامی پسرانه و 
فاطمه، زهرا، نازنین زهرا و فاطمه زهرا نیز بیشترین نام های 

دخترانه انتخاب شده برای نوزادان بوده است.
 هر روز ۶3 نفر در اصفهان جان خود را از دســت 

می دهند
وی در خصوص آمار فوتی های ســال جاری در سطح استان 
اصفهان نیز ابراز داشــت: از ابتدای امســال 13 هزار و 620 
نفر در اســتان اصفهان فوت کرده اند که یک هزار و 354 نفر 
از آنها در ســطح روســتاها و 12 هزار و 41 نفر نیز در سطح 

شهرها جان خود را از دست داده اند.
وی با بیــان اینکه هفت هزار و 648 نفر از فوتی های اســتان 
اصفهان در سال جاری مرد بوده اند، ابراز داشت: هشت هزار 
و 569 نفر از فوت شدگان نیز زن بوده اند.حاجی رحیمیان با 
اشاره به اینکه در سطح استان اصفهان در هفت ماهه امسال 
225 فوت نامشخص ثبت شده است، اظهار داشت: از این رو 
با توجه به آمار موجود در هر شبانه روز در استان اصفهان 63 

نفر جان خود را از دست می دهند.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان اصفهان:

معرفت، الزمه
ایستادگی در مقابل استکبار است

مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان:

هر ساعت
۱۰ نوزاد متولد می شود

امیرعلی، علی، 
امیرحسین، 
محمدطاها اسامی 
پسرانه و فاطمه، 
زهرا، نازنین زهرا 
و فاطمه زهرا نیز 
بیشترین نام های 
دخترانه انتخاب 
شده برای نوزادان 
بوده است

رییس شورای 
هماهنگی تبلیغات 
اسالمی با اشاره 
به اینکه مراسم 
اصفهان همیشه 
حرف اول را در 
کل کشور می زند 
افزود: اصفهان به 
واسطه اقداماتی که 
انجام داده در صدر 
لیست دشمنان 
انقالب است
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

گل کلــم جایگزین عالــی بــرای کربوهیدرات هایی 
همچون برنج و نان است.  شــما می توانید از این ماده 

برای ساخت یک خمیر عالی استفاده کنید.
مواد الزم: یک عددگل کلم متوسط، یک چهارم 
پیمانه پنیر پارمزان ریز خرد شــده،یک چهارم پیمانه 
موزارالی ریز خرد شده،یک چهارم قاشق چای خوری 

نمک،یک عدد تخم مرغ بزرگ،یک حبه سیر
مواد الزم برای روی پیتزا:یک دوم پیمانه ســس پیتزای خانگی،یک الی یک و یک 
دوم پیمانه موزارالی خرد شــده،مواد دلخواه همچون گوجه فرنگی، ریحان، پونه، زیتون و 

قارچ
طرز تهیه: ابتدا فر را بــا دمای 450 درجه از قبل گرم کنید. ســینی فــر را با کاغذ 
مخصوص بپوشــانید. گل کلم را بشــویید، آن را کامال خشــک کنید و نصف آن را داخل 
غذاســاز بریزید و به مدت 30 ثانیه بزنید. حاال گل کلم خرد شده را به یک کاسه مخصوص 
مایکروویو منتقل کنید. باقی مانده گل کلم را داخل غذاســاز ریخته و دوباره هم بزنید. گل 
کلم خرد شده را به کاسه قبلی انتقال دهید. حاال روی کاسه را با فویل مخصوص بپوشانید 
و به مدت 4 دقیقه در مایکروویو بگذارید. بعد از پخت اجازه دهید ســرد شود.گل کلم را به 
یک کاســه منتقل کنید و پارمزان، موزارال، نمک، تخم مرغ وســیر را به آن بیفزایید.حاال 
ترکیب آماده شــده را به اندازه 11 الی 12 اینچ باز کنید و به مــدت 9 الی 11 دقیقه در فر 
بپزید. ترکیب پخته شــده را از فر خارج کنید و روی آن سس، پنیر موزارال و مواد دلخواه را 

اضافه کنید و دوباره به مدت 5 الی 7 دقیقه داخل فر بپزید.

مجموعه سه کتاب از قصه های من و بابام با عنوان های »بابای خوب 
من«،»شــوخی و مهربانی ها« و »لبخند وماه«نوشته» اِریش اُِزر« با 
متن نویسی»ایرج جهانشاهی« را نشــر فاطمی چاپ کرده است.  در 
پشت جلد این اثر آمده است: »یکی بود، یکی نبود. یک پدر بود و یک 
پسر بود. پدر نامش اریش ازر بود و در سال 1903 در شهر پالوئن در 
آلمان به دنیا آمد. در دانشکده  هنر در شــهر الیپزیگ هنر نقاشی را 
آموخت. بیست وهشت ساله بود که پســرش کریستیان، به دنیا آمد. 
آنها در دوران حکومت استبدادی هیتلر زندگی می کردند. پدر از راه 

نقاشی کردن با این حکومت ظالم مبارزه می کرد.«
اریش ازر، برای پسرش قصه های دلنشــین می گفت و آنها را نقاشی 
می کرد. این قصه ها، که فقط نقاشی است و نوشته ای به همراه ندارد، 

یکی از برجسته ترین کتاب های کودکان جهان است.

 ســه کتاب قصه های من و بابام برداشــتی اســت از ایــن قصه های 
تصویری که برای کودکان ایرانی بازپرداخت و نوشته شده است.

  دربــاره بازپرداخت کتــاب و بهره گیــری از آن نیزچنین نوشــته 
شده است:»این کتاب، با توجه به دانش پایه و نیازهای کودک ایرانی، 
به صورتی بازپرداخت و نوشــته شده اســت که بتواند بیشتر درخور 
فهم و درک باشــد و گروه بیشــتری را به کار آید. در این بازپرداخت، 
تصویرهای هر سه کتاب اصلی جابه جا شــده اند تا هر مجموعه از آنها 
زیر عنوانی قرار بگیرند و بر روی هم یک خط داستانی پیگیر را دنبال 
کنند. برای هر کتاب عنوانی برگزیده شده اســت تا خط داستانی را، 
پس از معرفی قهرمانان و بیــان رویدادها، در آخریــن کتاب به اوج 
و پایان برســاند. تصویرها از راست به چپ تنظیم شــده اند تا با خط 

حرکت چشم کودک فارسی زبان هماهنگ باشند. 

رابین هود ندا شاه نوری
متخصصان برای یافتن پاسخ این پرسش که چرا 
در حالی که اینترنت اکسپلورر دیفالت ویندوزهای ماست قریب به اتفاق 
فایرفاکس نصب می کنیم، تحقیقاتی انجام داده و یافته هایی هم منتشر 
کرده اند اما طبق معمول از یک نکته و آن هم عاملی که درســت جلوی 
چشم همه است غافل مانده اند. عالقه به روباه که در ناخودآگاه ما نهادینه 
شده است. باور ندارید؟ اگر من االن بنویسم» از سرزمین شمالی« حقیقتا 
 ذهن چند نفر از خوانندگان را مشــغول یادآوری آهنگ تیتراژ ســریال 
کرده ام؟ اما ساده انگارانه اســت که فکر کنیم داستان به همین جا ختم 
می شود. به لوگوی اینترنت اکســپلورر نگاه کنید. چه چیزی در تصویر 
 مشاهده می شــود؟ یک حلقه طالیی قدری گشــاد که به نظر هاله نور

 می آید اما در واقع یک تاج اســت و در سوی مقابل یک روباه که خودش 
را گلوله کرده است این یعنی تقابل رابین هود و پرنس جان، آن هم نه هر 
رابین هودی، رابین هود با دوبله ژرژ پطرســی که صدایش به اندازه خود 
رابین، مخملی اســت. اینکه خیلی از ما درست مثل همان بچه خرگوش 
با تیرکمان چوبی اش می خواســتیم رابین هود باشیم یا حداقل ماریان 
بشویم که رابین عاشقمان بشود و سر همین موضوع هم مهارت هایمان را 
در بازی بدمینتون تقویت کردیم و ترس از ارتفاع را در خودمان کشــتیم 
یک حرف است و اینکه وقتی بزرگ شدیم در نهایت به چه چیزی تبدیل 
شــدیم یک حرف دیگر. درســت مثل خود من که فکر می کردم جان 
کوچیکه می شوم اما حاال شیفت شــب می مانم و  مدام  اعالم می کنم؛ 

همه جا امن و امان است، ملت آسوده بخوابند!

رژیم غذایی مناسب زنان باردار)4(طرز تهیه پیتزای کلم رژیمی

قدیم ها المپ های مهتابی  زاینده رود
را کــه روشــن می کردی 
اولش یک صدای وز وز می دادنــد بعد چندبار 
چشمک می زدند تا سرانجام روشن شوند. انگار 
می خواستند قبل از روشن شدن با محیط آشنا 
شوند. موذن های مســاجد هم از وقتی صدای 
اذان را با میکروفن به گوش مردم می رساندند 
ابتدا فوتی مــی کردند و  چندبار از یک تا ســه 

می شمردند بعد اذان را شروع می کردند.
موذن می دانســت که میکروفــن کار می کند 
و مــی دانســت که خــودش فقط قرار اســت 
اذان بگوید با این حال هم از کارکرد سیســتم 
اطمینان حاصل می کرد هم از صدای خودش. 

این روزها اما کمتر پیش مــی آید که ما قبل از 
حرف زدن درســتی حرفمان، تمیزی لحنمان 
 و حتی حــال محیــط اطرافمان را بســنجیم. 
همین طور بی هوا و بی حساب شروع می کنیم 
و محیط را زیر رگبار مسلسل وار حرف هایمان 
می گیریــم. غــذا خوردنمان هــم همین طور 
اســت. قدیم ها مردم یک بســم ا... می گفتند، 
نگاهی به ســر تــا پای ســفره مــی کردند و 
بعد لقمــه لقمــه می جویدند و مــی خوردند، 
امروز اما غــذا اصال تعریــف ســابق را ندارد و 
غذا خوردنمــان هم بدتــر! بقیــه کارهایمان 
 هم دســت کمی از ایــن دو مورد بــاال ندارد.

 اتوبوس ســوار شــدنمان بــی مالحظــه، از 
اتوبوس پیاده شــدنمان بی مالحظه تر! گویی 
در مســابقه ای حضور داریم کــه تنها هدفش 
پشــت ســر گذاشــتن رقباســت. حاال اینکه 
بعــدش قرار اســت چــه کنیم مهم نیســت. 
 اصال بــه این فکــر نمی کنیــم که آیا اساســا

 مســابقه ای و رقیبی وجود دارد؟ گاهی حتی 
این رقابت بیمارگونه آن قدر در وجودمان ریشه 
دوانده که با خودمان هم در رقابتیم. در تنهایی 
 خودمان با عجله غذا می خوریم، با عجله حمام 
می کنیم و بــا عجله راه می رویــم؛ فقط برای 
اینکه کار را سریع تر انجام دهیم اما بدون هدف 

و بدون احساس لذت از انجام کار.
خوب است گاهی قبل از شروع هر کار، کمی به 
خودمان فرصت بدهیم یک لحظه دیرتر شروع 
کنیم اما با اطمینان بیشتر، شاید اتفاق بهتری 

برایمان رقم بخورد.

لبخندک

نوستالژیکاتور 

کارتون

یک لحظه دیرتر
 اما مطمئن تر

میوه و سبزیجات
میوه و سبزیجات بخشی مهم و اساسی در تغذیه سالم در دوران بارداری ایفا می کنند. 
این مواد غذایی، ویتامین ها و مواد معدنی مختلفی را در اختیار بدن قرار داده و عالوه 

بر آن با فیبری که دارند به هضم و دفع بهتر دستگاه گوارش کمک می کنند.
 ویتامین C که در اکثر میوه ها و ســبزیجات به وفور یافت می شود به جذب بهتر آهن 
کمک می کند؛ این ویتامین همچنین موجب ســالم ماندن لثه های شما و جنینتان 
می شود. سبزیجاتی که برگ های سبز تیره دارند حاوی میزان زیادی ویتامین A، آهن 
و فوالت و بسیاری از مواد مغذی دیگر که مصرف آنها در دوران بارداری ضروری است، 

هستند.
همه چیز درباره کربوهیدرات ها

کربوهیدرات ها منابع اولیه انرژی می باشند و دو سوم انرژی مورد نیاز بدن شما را نیز 
تامین می کنند و در هرم غذایی بزرگ ترین و بیشترین ســهم را دارا می باشند. پس 
بیشترین سهم را در رژیم غذایی شما نیز خواهند داشــت. کربوهیدرات ها چیزهایی 
مانند نشاسته، قند و فیبرها را شامل می شــوند، چیزهایی که منابع اصلی انرژی بدن 

شما هستند.
برنج فرآورده ای دارای کالری، کربوهیدرات، ویتامین B1، اسیدفولیک و مقدار کمی از 
ریزمغذی های دیگر است. در بسیاری از رژیم های غذایی ارائه شده برای زنان باردار، 
مصرف برنج توصیه شــده اســت یا حداقل مصرف متعادل آن بی ضرر تشخیص داده 
شده است .پاستا حاوی مواد مغذی الزم و ویتامین های فراوان برای زن باردار است و 

مصرف محدود آن مشکلی به وجود نمی آورد.

قصه های من و بابام

جدول 1991

اتویی که مردان را به اتوکشی 
عالقه مند می کند 

ازدواج جنجالی پسر فقیر
 با پنج دالر

عمامه ساخته شده از موی اجداد
 و نیاکان مرده

 مســائل اقتصادی، یکی از بزرگ ترین موانع ازدواج در کشــورهای 
جهان عرب به شمار می رود، به گونه ای که شروط اقتصادی ازدواج 
در این کشورها از جمله مبالغ باالی مهریه، جهیزیه و مراسم ازدواج، 
بسیاری از شهروندان کشورهای عربی را بر آن داشته تا برای فرار از 

این شرایط با دختران کشورهای دیگر ازدواج کنند.
به تازگی کاربران شبکه های اجتماعی مجموعه ای از تصاویر ازدواج 
یک جوان مغربی را منتشــر کرده اند .  این جوان مغربی پیش تر به 
دلیل فقر مالی و نداشــتن شرایط مناســب اقتصادی از دختر خاله 
خود پاسخ منفی شــنیده بود اما او نا امید نشــد و تصمیم گرفت تا 
با یک دختر روســی ازدواج کند. مهریه ایــن دختر روس 50 درهم 
مغربی معــادل 5 دالر اســت! گفتنی اســت، پخش ایــن تصاویر، 
دیدگاه های گوناگونی را در سایت ها و شبکه های اجتماعی به همراه 
داشته است. گروهی با این اقدام موافق بوده وگروهی دیگر نیز با آن 
مخالفت کرده و بر این باورند که این جوان مغربی به زودی از ازدواج 
خود با دختر روسی پشیمان خواهد شــد و به جایی که به آن تعلق 

داشته بازخواهد گشت.

 بدون شــک هر انســانی بــه آنچه کــه از نیــاکان خود بــه ارث
 می برد عالقه مند است. این اموال دست به دست و نسل به نسل به 
دیگری می رسد و یاد گذشــتگان در دل ها زنده می شود، اما برخی 
مواقع انســان چیزهایی را می شــنود و می بیند که باعث تعجب و 
حیرت است. در جنوب غرب ایالتی از چین، قبیله ای وجود دارد که 

عمامه های عجیب به سر می گذارند.
در واقع عمامه آنها ســاخته شــده از موی اجداد و نیــاکان مرده 
آنهاست.تعجب نکنید! مادر هنگام شانه کردن،موهایی را که از سر 
می ریزد جمع آوری نموده و هنگامی که دخترش قصد ازدواج دارد 
موهایش را به او اهدا می نماید.این عمــل همچنان تکرار می گردد 
و موهای مادر، مادربزرگ و نســل اندر نســل به هم بافته شــده و 
حاصل موی نسل، عمامه ای می شــود که دختران جوان در مراسم 
 خاص به ســر می گذارند. باستان شناس 27 ســاله خانم »شوتو« 
می گوید برخی از عمامه ها بیش از صدها ســال قدمت دارند. آنها 
پس از گذشــت ســال ها براق و تمیزند زیرا افراد بــه خوبی از آنها 

نگهداری می نمایند.

تصاویر روز

کشاورز بنگالدشی دسته اردک های خود را هدایت می کند تندیس شکالتی در مسابقات المپیک آشپزی ارفورت آلمان

 مردان دوســت دارند کــه در کمتریــن زمان ممکن بــه بهترین و 
مطلوب ترین نتیجه دست یابند و به همین دلیل اتویی می خواهند 

که ظاهری زیبا داشته باشد و به سرعت اتو بکشد.
شرکت فیلیپس، اتویی به نام اتوی مرد،  برگرفته از نام مرد آهنی را 
برپایه مطالعاتی که بر روی مردان انجام داده وارد بازار کرده اســت. 
برخالف بیشــتر مدل های موجود در بازار که کامال به رنگ ســفید 
هستند و بر روی میز اتوهایی با رنگ های متنوع اتو می کشند، اتوی 
مردان یک ساختار خشن و بزرگ به رنگ سیاه داشته و یک طراحی 

خطی با جزئیات فلزی دارد.
این دستگاه پر قدرت، دو هزار و 400 وات توان داشته و مجهز به یک 
صفحه فلزی ضد خش است که با سبکی بسیار زیادی بر روی پارچه 
سر می خورد و کمک می کند آقایان بدون سختی و به سرعت لباس 
خود را اتو بکشــند.این اتو تمام تالش خود را مــی کند که آقایان با 

لباس های چروک وارد اجتماع نشوند!

کشکول
افقی

1- ذات الریه- بادام زمینی
2- ثروتمند و غنی- مهریه حضرت فاطمه )س(- ابرار

3- رود فرانسوی- اولین عدد- منجنیق- کشتی 
جنگی

4- طرف چپ- دیگران- کتاب شاتو بریان
5- مرکز شنوایی- الزم و ضروری- کامیون ارتشی- 

ماه زمستانی
6- خواهر شارلوت و امیلی برونته- محموله- مادر 

عرب- گودال
7- مقام طالگیر- دردها- بانی شعر نو و خالق کتاب 

کندوهای شکسته
8- نصف جهان- فائز

9- خواب شیرین و رمان امیل زوال- آموزگار- نکوهش
10- پرستار بچه- چهره- نغمه و سرود هندی- خاک 

کوزه گران
11- باز- جانور عظیم الجثه آبزی- هاتف- اندوهگین

12- مرکز یونان- جیره و مواجب و بازیگر سریال 
کالنتر- شالوده و رکن

13- بیرق و پرچم- کبوتر چاهی- قله کوه
14- امرود- ساز موالنا- کاشی وطنی

15- قهرمان کشتی فرنگی جهان از ایران با 
چند مدال طال- کتاب ویلیام فاکنر

عمودی
1- نیکوتین- بدنام و بی آبرو- دهانگیر

2- مخترع نامی میکروسکوپ- نه من نه 
تو- نمایشنامه شکسپیر و فیلم گریگوری 

چوخرای روسی
3- برج کج- غذای مریض- پاک نژاد- رشته 

دراز و پهن

4- بانگ شتر- گاو آمریکایی- رنگ پیراهن تیم ملی 
ایتالیا

5- طاهر- شیدا- سگ مریض- حرف توفیر
6- همه- مرغ پساوندی- مادر عرب و فیلم فریتز 

النگ- لجن ته حوض
7- درخت کریسمس- درون- چاق و فربه

8- ورزشی که ویلیام مورگان آن را اختراع کرد و بعد از 
فوتبال پرطرفدارترین ورزش دنیاست- اهل ده
9- دست نخورده- سیاره مریخ- دست آموز-

10- ایستگاه فضایی روسیه- فلز هادی- بچه دریاچه- 
نام ترکی

11- تیم فرانسه- الجورد- کوشش و همت کردن-جد
12- همین- نقاش گوش بریده هلندی- سرو کوهی

13- صید  و فیلم ایروین کرشنر- غالف سیف- 
نویسنده رمان به فیلم درآمده ایوانهو

14- پادشاه- تلخ- بالغ- رمق
15- رودشولوخف- فیلم مرحوم رسول مالقلی پور- 

نایب ، جانشین و دستیار.
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امام علی)علیه السالم(: 
جان هاى خود را از آلودگى شهوت ها پاك سازيد، تا به درجات 

بلند دست يابيد.
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