
استاندار اصفهان گفت: تا هشــت ماه دیگر مردم این اســتان دارای شناسنامه 
الکترونیکی سامت می شوند که در ارتقای سطح ســامتی و رفاه مردم بسیار 

موثر است.
رسول زرگرپور در مراسم آغاز برنامه مراقبت های اولیه در کانشهر اصفهان افزود: 
این برنامه از ابتدای سال 93 با اهداف افزایش امید به زندگی از طریق پیشگیری 

از مرگ نابهنگام و زودرس مردم و ایجاد زندگی با کیفیت اجرا شد.
وی تامین عدالت در ســامت و کاهش هزینه های ســامت را از اهداف اجرای 
این طرح بیان کرد و افزود: رویکرد این طرح ، پیشــگیری و کنترل عوامل خطر 
تهدید کننده ســامت و کنترل آســیب  های اجتماعی، همچنیــن مراقبت از 

بیماری های واگیر و غیر واگیر است. 
اســتاندار اصفهان با اشــاره به اینکه این برنامه از اول مهر ســال 93 در مناطق 
کم برخوردار و حاشیه شهرستان های اصفهان ، شاهین شهر، نجف آباد، شهرضا 
و خمینی شهر اجرا شــد، گفت: در این طرح در 9 مرکز خدمات جامع سامت 

و 18پایگاه سامت با به کارگیری 183پزشک و کارشناس تغذیه اجرایی شد. 
استانداراصفهان با اشاره به اجرای موفقیت آمیز مرحله نخست این طرح در مناطق 
یاد شده، افزود: مرحله دوم این طرح در شهرهای کوچک 20 تا 50 هزار نفری در 

38پایگاه سامت و 28 مرکز خدمات جامع سامت اجرایی شد. 
وی با اشاره به اینکه برای اجرای این طرح در مرحله دوم 249 پزشک و کارشناس 
بهداشت و تغذیه به کارگیری شد، افزود: این طرح با کمک سایر نیروها و واحدهای 
دولتی با موفقیت استمرار یافت. وی با اشــاره به اینکه از ابتدای خرداد ماه 94، 
برنامه تحول نظام سامت در شــهرهای 50 تا 500 هزار نفری آغاز شد، گفت: 
برای اجرای این طرح در این شــهرها، 
افزون بــر واحدهــای دولتی، از 
طریق برون ســپاری 65 پایگاه 
ســامت و 27 مرکز خدمات 
جامع سامت با 365 پزشک 
و کارشــناس بهداشــتی 

فعال شدند.
زرگرپور افزود: از ابتدای 
آبــان امســال، این 
برنامه در کانشــهر 
اصفهان اجرا شــد و 
برای اجــرای آن، افزون 
بــر مراکــز و 

پایگاه های موجود، 100 پایگاه ســامت و 27 مرکز خدمات جامع ســامت با 
به کارگیری 724 نیروی انسانی از طریق برون سپاری فعال شد.

استاندار اصفهان با بیان اینکه مرکز بهداشت این استان در تاش است تا با استفاده 
از منابع موجود، پنج خدمت ســامتی شــامل خدمات خود مراقبتی، سامت 
عمومی، خدمات اولیه سامت فردی، خدمات درمانی و خدمات ویژه را بر اساس 

مشکات سامت هر منطقه، به شهروندان در سراسر استان ارائه دهد. 
مخالفان دولت برای کوچک جلوه دادن خدمات دولت، سنگ تمام 

گذاشتند 
اســتاندار اصفهان در بخشی از ســخنان خود با اشــاره به خدمات دولت تدبیر 
و امید گفت: دولت یازدهم، مســئولیت اجرایی کشــور را با کوهی از مشکات 

تحویل گرفت. 
زرگرپور با بیان اینکه دولت یازدهم باوجود همه مشکات، موفقیت های بزرگی را 
به دست آورد، تصریح کرد: در این راستا مخالفان دولت برای کوچک جلوه دادن 
این موفقیت های بزرگ، سنگ تمام گذاشتند و نه تنها خدمات بزرگ این دولت 

را نادیده گرفتند بلکه در اجرای برنامه ها نیز سنگ اندازی کردند.
وی با اشاره به برجام و موفقیت دولت در توسعه روابط بین الملل و توافق هسته ای 
گفت: افرادی که اصل برجام را انکار می کردند، امروز از اجرای نادرست آن انتقاد 

می کنند و این نقد جالبی است.
 طرح تحول نظام سالمت، از موفق ترین طرح های دولت تدبیر و امید 

است
استاندار اصفهان طرح تحول نظام ســامت را یکی از موفق ترین، جامع ترین و 
موثرترین طرح های دولت دانســت و گفت: این طرح در راستای فرمایش رهبر 
معظم انقاب مبنی بر اینکه خانواده بیماران به جز دغدغه بیماری نباید دغدغه 

دیگری داشته باشند، اجرایی شد.
وی با اشاره به توسعه و تجهیز بیمارستان ها در سه سال گذشته، گفت: در طرح 
تحول نظام سامت، موضوع هتلینگ بیمارستان ها و توسعه امکانات و تجهیزات 

آنها و ارتقای سطح بهداشت جامعه، مورد توجه قرار گرفت.
طرح برنامه مراقبت های اولیه در کانشهر اصفهان، با حضور معاون وزیر بهدشت، 

درمان و آموزش پزشکی، در سالن بهداشت شماره 2 اصفهان آغاز شد. 
این طرح با هدف تشــکیل پرونده ســامت الکترونیک و ارائه خدمات و انجام 
مراقبت های ســامت، برای جمعیت 2 میلیون نفری کانشــهر اصفهان اجرا 
می شود. در این طرح پنج خدمت به مردم ارائه می شود که شامل خود مراقبتی، 
سامت عمومی ) بهداشت محیط، مدارس، کار و اجتماعی(، خدمات اولیه سامت 
فردی ) برنامه های سامت خانواده، ســامت باروری، واکسیناسیون، مبارزه و 
کنترل بیماری های واگیر و غیر واگیر، خدمات تغذیه و سامت روان(، خدمات 
روانی و خدمات ویژه اســت.  در این طرح، همه مراجعه کنندگان پس از معاینه 
اولیه، در یکی از سه گروه سالم، در معرض خطر و بیمار قرار می گیرند و بر اساس 

ویژگی های هر گروه، مراقبت های الزم صورت می گیرد.
افرادی که برای دریافت این خدمات، به پایگاه ها و مراکز سامت مراجعه نکنند، 
توســط رابطان و سفیران ســامت و با هماهنگی مراقبان ســامت، شناسایی 
می شــوند تا برای آنها نیــز برنامه ریزی الزم جهت زیر پوشــش قــرار گرفتن 

انجام گیرد.
طرح تحول نظام ســامت از اواسط اردیبهشت ســال 93 با هدف کاهش 
هزینه های درمانی و کیفیت بخشــی به خدمات پزشکی و بهداشتی در 
کشور آغاز شد که تاکید بیشتر آن در یک ســال نخست، در بخش 
درمانــی و کاهش هزینه هــای درمان و در ســال دوم در حوزه 

بهداشت بود.

استاندار اصفهان: 

مردم تا 8 ماه دیگر دارای شناسنامه الکترونیکی سالمت می شوند
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دو روی سکه واردات مرکبات؛

رونق صادرات یا توجیه 
قاچاق؟

اصفهان رتبه نخست ذخیره سازی 
خون بند ناف در کشور

آغاز طرح پزشک خانواده
در کالن شهر اصفهان

حمام گرانبهای شیخ شهرمان 
ناخوش احوال است

اطبای میراث فرهنگی کجا هستند؛

قائم مقام معاون امور بهداشــتی وزیر بهداشت در مراسم آغاز 
برنامه پزشــک خانواده در کان شــهر اصفهان، با بیان اینکه 
یکی از مهم ترین دستاوردهای دولت یازدهم تحول در حوزه 

سامت بخصوص در حوزه بهداشــت بوده است، اظهار کرد: 
اجرای طرح تحول ســامت یکی از مهم ترین اقدامات دولت 

یازدهم بود که مثل یک آرزو در دولت های قبل ...

حاشیه شهرها در قالب محروم ترین مناطق شهری، به عنوان مسئله  برای دولت  شناخته شده  و بخش بهداشت 
آن در اولویت  قرار دارد.

 با وجود سه هزار و 600 پایگاه سامت در کشور کمترین نقطه شهری در کشور وجود دارد که به جاده خدمات 
سامت نپیوسته باشد. در این راستا استانداران کمک بسیاری کردند تا این امر در دولت یازدهم به ثمر بنشیند.
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11

قائم مقام معاون امور بهداشتی وزیر بهداشت خبر داد:

2

 تکرار اقدام غیرقانونی 
در صندوق ذخیره فرهنگیان

6

تئاتر،یکی از موثرترین
امکانات فرهنگی بین ملت هاست

3

رییس کمیسیون کشاورزی و عمران شورای اسالمی اصفهان:

برای کشت پاییزه دیر نشده است

12

اکوتوریسم؛ راهی برای پایداری 
طبیعت و فرهنگ

14

مرحله یک شانزدهم جام حذفی فوتبال:

جدال مایلی کهن و قلعه نویی
در مرداب انزلی

معابر شهربا معلوالن
مهربان

می شود

8

ثبت سند خودرو در دفاتر
اسناد رسمی

الزامی نیست

مبارزه با تروریسم نیازمند 
تعامالت

سیاسی است
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پیشنهاد سردبیر: 
تکرار اقدام غیرقانونی در صندوق ذخیره فرهنگیان

عکس روزيادداشت

بین الملل

 در حالی که به نظر می رســید مصر تقریبــا عذرخواهی 
دبیرکل ســازمان همــکاری اســامی را پذیرفته و گفته 
اســت که با ســازمان مذکــور تدابیر اصــاح و تصحیح 
امــور را دنبــال خواهد کــرد، اما ســامح شــکری، وزیر 
خارجــه مصر لحــن خــود را شــدیدتر کــرد.او ضمن 
 محکــوم کــردن اظهــارات تمســخرآمیز و اهانت بــار 
ایاد مدنی، دبیرکل ســازمان همکاری اسامی گفت: این 
اظهارات اهانت ســنگینی به یکی از کشــورهای مؤسس 
سازمان همکاری اسامی و رهبران سیاسی آن است. وی 
گفت: این عبارت های توهین آمیز با مسئولیت ها و وظایف 
دبیرکل این ســازمان هماهنگ نیست و بر چارچوب کار و 
توانایی اش برای عمل به وظایف خود تاثیر می گذارد. همین 
مســئله باعث خواهد شــد که ما در روابطمان با دبیرکلی 

سازمان همکاری اسامی بازنگری کنیم.

ده ها قبیله یمنی ضمن ابراز انزجار از حمات وحشــیانه 
دشــمن مشــترک آمریکا و ســعودی ها به کشورشان 
بر آمادگی برای اعزام بــه مناطق نبرد تاکیــد کردند.بر 
 این اســاس، قبیله بنی مطر در پاســخ به فراخوان قبایل 
خوالن الطیال و ســنحان به منظور انتقام خون شهدای 
مراســم عزاداری در صنعا آمادگی خود را برای مبارزه با 
ســعودی و مزدوران آن اعام کردنــد. قبایل باد الروس 
در اســتان صنعا، قبایل منطقه الشرفین در استان حجه، 
قبایل بنی سراع در الشــغادره، قبیله القرامیش دراستان 
مارب، قبایل عزله الضباره ، اهالی السبره و شیوخ و مردم 
المنصوریه و تعداد زیادی از قبایل و مردم ســایر مناطق 
یمن روز شــنبه با راهپیمایی های مسلحانه و گردهمایی 
تاکید کردند مردان مســلح آنها آماده گســترش دامنه 
و وسعت جبهه های نبرد علیه دشــمن متجاوز سعودی 
هستند تا انتقام خون هزاران زن و مرد بی گناه و بی دفاع 
یمنی را از آنان بگیرند.مردم یمن و اعضای قبایل مختلف 
تاکید کردند یمن ســرزمین، آبرو و خون واحد اســت و 
همه مردم در کنار هم برای مقابله با ســعودی و مزدوران 
آن و انتقام کشــتارها و فجایع انسانی ایســتاده اند.رژیم 
عربستان سعودی با حمایت و پشــتیبانی آمریکا و رژیم 
صهیونیستی از ششــم فروردین ماه ســال 94 با حمله 
گســترده هوایی به یمن و با بهره گیری از مزدوران خود 
در آن کشــور تاکنون هزاران نفر را به شــهادت رسانده و 

میلیاردها دالر خسارت به این کشور وارد کرده است.

مصر، سازمان همکاری 
اسالمی را تهديد کرد

آمادگی گسترده قبايل يمن 
برای انتقام از رژيم سعودی

به گزارش خبرنگار مهر، در جلســه علنی دیروز مجلس شورای 
اسامی قرائت گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
در خصوص رونــد اجرای برجــام در دســتور کار صحن علنی 

مجلس قرار گرفت.
این گزارش در ۶ بخش به شرح زیر تهیه شده است:

» مبانی و منابع گزارش«، » اجرای تعهدات جمهوری اسامی« 
»اجرای تعهدات ۱+۵ «،» وضعیت رفع تحریم ها«، »موارد نقض 

عهد و پیمان شکنی آمریکا«، »جمع بندی و پیشنهاد«
در بخش اجرای تعهدات جمهوری اســامی آمده اســت: کلیه 
تعهدات جمهوری اسامی که می بایست پیش از اجرای برجام 
انجام می پذیرفت تا پــس از راســتی آزمایی آژانس بین المللی 
انرژی اتمی، امــکان اجرای برجام فراهم شــود، انجام و محقق 
گردیده است که در ذیل این بند 9 مورد را نام برده است شامل: 
خارج ساختن مخزن رآکتور 4۰ مگاواتی اراک و بتن ریزی تمام 
حفره های آن، کاهش تعداد ســانتریفیوژهای سایت غنی سازی 
نطنز، توقف کامل غنی ســازی اورانیوم باالتــر از 3/۶7درصد، 
کاهش حدود 3۰۰۰ سانتریفیوژ ســایت فردو، قطع تزریق گاز 
هگزا فلوراید اورانیوم، تغییر کاربری غنی ســازی فردو، مبادله 
و تحویل ذخایر اورانیوم غنی ســازی شــده با کیک زرد، اجرای 

داوطلبانه پروتکل الحاقی.
در بخش دیگری از ایــن گزارش در خصوص اجــرای تعهدات 
۱+۵ آمده اســت: هفت قطعنامه الزام آور شــورای امنیت، لغو و 

در نتیجه کمیته تحریم و پنل کارشناسی آن از بین رفته است.
همچنین قطعنامه های آژانس بین المللی انرژی اتمی که هیئت 
تحریم های شورای امنیت و ممنوعیت همکاری های هسته ای با 

ایران بود، لغو شد.عاوه بر این در خصوص لغو تحریم های ثانویه 
آمریکا آمده است: رییس جمهور آمریکا طی فرمانی، تحریم های 
ثانویه آمریکا علیه ایــران را لغو کرد. در همیــن زمینه آمریکا 
اجرای بخش هایی از قانون آزادی ایران و مقابله با اشاعه، قانون 
مجوز دفاع ملی، قانون تحریم های ایــران، قانون کاهش تهدید 
ایران و حقوق بشر ســوریه را متوقف کرده اســت.بدین ترتیب 
اعمال تحریم های ثانویه آمریکا علیه ایران در حوزه های فروش 
نفت به خریداران اروپایی و آســیایی، تحریم های بانکی و مالی، 
تحریم هــای خدمات بیمــه ای، تحریم های معامــات نفتی و 
پتروشــیمی، تحریم های کشــتیرانی و کشتی ســازی و امور 
بندری، تحریم های تجارت فلزان گرانبها و نرم افزار و نیز بخش 
خودروسازی ایران متوقف شده اســت. این گزارش به تفکیک 
در خصــوص اجرای تعهــدات ۱+۵، خاتمه بخشــیدن به مفاد 
قطعنامه های شورای امنیت، لغو قطعنامه های آژانس بین المللی 
انرژی اتمی، لغو تحریم های ثانویه آمریکا، ایجاد اســتثناهایی 
بر اعمــال تحریم های اولیــه آمریکا، لغو تحریم هــای اتحادیه 
اروپایی، لغو تحریم اشــخاص و نهادها، همکاری های هسته ای، 
حــوزه نفت، گاز و پتروشــیمی، حمــل و نقل دریایــی، بیمه، 
ارتباطات بانکی، رفع تحریم  وجوه مسدود شده و بدعهدی های 
 آمریــکا در اجرای تعهــدات خــود در برجام را مورد بررســی 
قرار داده اســت.در بخش بررســی وضعیت رفــع تحریم ها و 
بدعهدی های آمریکا نیــز تحریم های رفع شــده، تحریم های 
باقی مانده، تحریم های بانکی و مالی، بیمه های بین المللی، مورد 
بررسی قرار گرفته است.عاوه بر این، در بند مفصلی موارد نقض 
عهد و پیمان شــکنی های آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است 

که تحریم ۱۱ شــخصیت حقیقی و حقوقــی، تصویب و اجرای 
قانون موسوم به ویزا، دســتبرد ۲ میلیارد دالری آمریکایی ها به 
اموال ایران، امضای وضعیت اضطراری علیه ایران توسط اوباما، 
مصادره ۲/8 میلیون دالری، محرومیت ایــران از مبادله مالی با 
دالر، تحریم های ایران به واســطه توانمندی دفاعی، بهانه های 
حقوق بشــری، تاخیر در صدور مجوز خرید هواپیما و استمرار 
تحریم همکاری بانک های بــزرگ دنیا با ایــران از موارد نقض 
عهد و پیمان شــکنی های آمریکا ذکر شــده اســت.در بخش 
جمع بندی و پیشــنهاد این گزارش آمده اســت: انجام تعهدات 
جمهوری اسامی ایران در برجام نشــان دهنده اصول حاکم بر 
رفتار نظام جمهوری اســامی در عرصه جهانی است و بر اساس 
همین اصل، تمام تعهدات خود را در اجرای برجام به طور کامل 
عملی ساخته اســت.از طرفی دیگر آمریکا به عنوان کشوری که 
در عرصه جهانی به بدعهدی، پیمان شــکنی و پایبند نبودن به 
توافق ها شناخته شده و مشهور اســت، در آزمون اجرای برجام 
نیز چهره ای بسیار بدتر از گذشته در افکار عمومی ملت ایران از 

خود ترسیم کرد.
جمهوری اســامی در این کارزار نفس گیر سیاســی موفق شد 
اضافه بر لغو قطعنامه های ظالمانه علیه منافع ملی کشــورمان، 
نقطه پایانی بر اتهــام بی پایه و ناروای فعالیت هــای نظامی در 
عرصه نظامی بگــذارد و عما فعالیت های صلح آمیز هســته ای 
خود را در مســیری ادامه دهد که قدرت های بزرگ جهانی، آن 
را به حق مســلم آنان بپذیرند.لغو تدریجی بعضی از تحریم ها و 
بازگشــت صادرات نفت به میزان تقریبی قبل از تحریم، از نقاط 

برجسته دیگر اجرای برجام است.
در شــرایط فعلی، چالش اصلی ایــران با آمریــکا، بدعهدی و 
پیمان شکنی و مانع تراشــی های خصمانه از اجرای برجام است. 
اما ســرانجام آمریکا ناگزیر خواهد شــد با توجه بــه مقاومت و 
پایمردی مردم انقابی ایران به تعهــدات برجامی و بین المللی 

خود عمل کند. 
رهبر معظم انقاب، فلســفه و هدف مذاکرات و پذیرش برجام 
را رفع تمامی تحریم ها دانســته و تحقق نیافتن آن را خسارت 
محض عنوان کردند.از ســوی دیگر جمهوری اســامی تمامی 
تعهدات تعیین شده مربوط به خود را در برجام به اقرار و اعتراف 
آژانس بین المللی انرژی اتمی اجرا کرده ولیکن کارشکنی های 
ظالمانه و خصمانــه ایاالت متحده، مانع اجــرای کامل برجام و 
رفع تمامی تحریم هــای مالی و بانکی شــده اســت.از این رو 
مجلس، دولت را ملزم می کند در اجــرای قاطع بندهای 9 گانه 
ماده واحده قانونی مصوب ســال ۱394 موسوم به قانون »اقدام 
متناسب و متقابل جمهوری اسامی در اجرای برجام«، صریح، 
شفاف و به موقع اقدام کند و به همراه گزارش های مرحله ای سه 
ماهه روند اجرای برجام، گزارش اقدامات متناســب و متقابل را 

به کمیسیون امنیت ملی ارسال کند.

در بخش بررسی 
وضعیت رفع تحريم ها 
و بدعهدی های آمريکا 

نیز تحريم های رفع 
شده، تحريم های 

باقی مانده، تحريم های 
بانکی و مالی، بیمه های 

 بین المللی مورد
  بررسی قرار
 گرفته است

کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی در گزارشی از اجرای برجام، ۷ مورد نقض عهد و پیمان شکنی های 
آمريکا در اجرای برجام را تشريح کرد.

درحاشیه

اخبار

ديدارهای ريیس قوه قضايیه 
در عراق

آیت ا... آملــی الریجانی دیروز وارد عراق شــدند. این ســفر در 
راستای امضای معاهداتی مربوط به اســترداد مجرمین، انتقال 

محکومان، معاضدت قضایی و... انجام گرفته است.

خبردیدگاهدیپلماسیانتخابات

پیرو درج خبری در برخی رســانه ها مبنــی بر دیدار 
محمدرضا باهنر نایب رییس ســابق مجلس و دبیرکل 
جامعه اســامی مهندســین با رییس جمهور و طرح 
مباحــث انتخاباتــی در آن، روابــط عمومــی جامعه 

مهندسین اصل این دیدار را تکذیب کرد.
متن این تکذیبیه بدین شرح است:

»بســمه تعالی : پیرو درج خبر مجهــول المصدری با 
عنوان ماقات جناب آقــای باهنر رییس جبهه پیروان 
خط امــام)ره( و رهبــری و دبیر کل جامعه اســامی 
مهندسین با ریاست محترم جمهوری واقوال و حواشی 
کذب آن، به آگاهی می رساند آقای مهندس باهنر در 
چند ماه اخیر دیداری با آقای دکتر روحانی نداشته اند؛ 
لذا حواشــی مطرح شــده، پیرامون آن نیز نادرســت 
می باشد. بدیهی است مشــی نیروهای انقاب حرکت 
بر مدار مصالح ملی و حمایت از خدمات دولت ها و نقد 
منصفانه و دلسوزانه می باشدو نیز درج چنین شایعاتی 
که به نظر می رســد با هــدف ایجاد اختــاف میان 
نیروهای  انقاب و دامن زدن به اخبار کذب می باشــد 

زیبنده فضای رسانه ای کشور نخواهد بود.«

 آیت ا... آملی الریجانی پیش از ســفر به عراق در جمع 
خبرنگاران با بیان اینکه ایران و عراق دو کشور همسایه 
با پیوندهای عمیق تمدنی، فرهنگی، دینی، سیاســی 
و اقتصادی هســتند، تصریح کرد: به نظر می رســد که 
کشورهای دارای اهداف مشــترک، خصوصا در فضای 
امروز منطقه می توانند با مراوده و تعامل هر چه بیشتر 
بر نقشه هایی که کشورهای ســلطه و اذناب منطقه ای 

آنها طراحی می کنند، فائق آیند.
آیت ا... آملی الریجانی اظهار کرد: مبارزه با تروریســم 
در منطقه باید با تعامل و همفکری کشــورهای دارای 
عائق مشترک پیش برود و بهترین کار در این زمینه، 
تعامات سیاســی و همکاری در تمام سطوح از جمله 
در زمینه های امنیتی و در صورت لزوم، نظامی اســت.

رییس قوه قضاییه بابت دعوت رســمی رییس دستگاه 
قضایی عراق برای ســفر به این کشور، از همتای عراقی 
خود قدردانی کرد و گفت:برای این سفر  4 قرارداد مهم 
شامل معاهدات مربوط به اســترداد مجرمین، انتقال 
محکومــان، معاضدت قضایــی و یک تفاهــم نامه در 

دستور کار است.

از سوی جامعه مهندسین صورت گرفت؛

 تکذيب ديدار انتخاباتی 
باهنر با روحانی

ريیس قوه قضايیه:

مبارزه با تروريسم نیازمند 
تعامالت سیاسی است

محمد جواد ظريف:

»برجام« و »بحران سوريه«  
مورد بحث با موگرينی بود

محمد رضا عارف:

ديدار »سرلشکر سلیمانی« با 
فراکسیون امید به تعويق افتاد

محمد جواد ظریــف وزیر امور خارجه کشــورمان در 
حاشیه نخستین همایش مشترک وابستگان نظامی و 
نمایندگان دفاعی و انتظامی جمهوری اسامی ایران با 
اشاره به سفر مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا 
به تهران اظهار داشــت: ما نظرات خود را در این دیدار 
درباره ضرورت مبارزه با تروریســم و نحوه رسیدن به 
راه حل سیاسی که همانا توجه به خواست مردم سوریه 
بود و اعتماد به خواست مردم سوریه نیز هست، مطرح 
کردیم. وزیر امور خارجه اضافه کــرد: همزمان با این 
سفر، موگرینی با حسن روحانی نیز دیدار کرد و در این 
دیدار درباره اجرای برجام و تاش هایی که نیاز اســت 
از ســوی اروپایی ها برای اجرای بهتــر برجام صورت 
گیرد، گفت وگو و تبادل نظر شد.ظریف تاکید کرد: ما 
معتقدیم همه دنیا باید با تروریســم بدون پیش شرط 

مقابله کند.
وی تصریح کرد: درباره سیاســت هایی کــه اروپا در 
گذشــته به اشــتباه آن را دنبال می کرد، نیز بحث و 

تبادل نظر کردیم.

 محمدرضا عارف رییس فراکســیون امید مجلس درباره 
نظر این فراکســیون نســبت به وزرای پیشنهادی دولت 
اظهار کرد: نظر هیئت رییســه فراکسیون امید نسبت به 
وزرای پیشنهادی دولت مثبت اســت، اما ما در مجموع 
دوشــنبه تصمیم می گیریم. وی دربــاره اینکه آیا قصد 
تعامل با بقیه فراکسیون های مجلس را برای رای به وزرای 
پیشنهادی دولت دارید یا خیر تاکید کرد: هر فراکسیون 
نظر مخصوص به خود را دارد و ما نسبت به نظر آنها احترام 
می گذاریم. عارف درباره برگزاری جلسه فراکسیون امید 
با رییس جمهور گفت: فعا برنامه ای در این راستا نداریم 
اما فراکســیون امید با دولت تعامل الزم را دارد و هر موقع 
الزم باشد جلسه ای را با آقای رییس جمهور برگزار خواهد 
کرد. عارف همچنین درباره برگزاری دیدار فراکسیون امید 
با سردار سلیمانی و علی شمخانی گفت: فراکسیون امید 
با بخش هــای مختلف از جمله این افراد جلســه خواهد 
داشت که با توجه به برگزاری جلسه رای اعتماد به وزرا این 

موضوع در حال حاضر به تعویق افتاده است.

گسترش روابط، محور رايزنی قائم 
مقام وزيرخارجه عمان با ظريف

 نیروهای مخابرات 
مقابل مجلس تجمع کردند

ابالغیه فرمانده سپاه برای تشکیل 
قرارگاه پیشرفت در استان ها

درخواست يک نماينده مجلس 
آذربايجان برای لغو رواديد با ايران

مديران دو تابعیتی را 
به ما معرفی کنید

مقام ارشــد وزارت خارجه عمان با ظریف دیــدار و در خصوص 
مسایل دو جانبه میان ایران و عمان به بحث و تبادل نظر پرداخت.

به گزارش خبرگــزاری مهر به نقل از اداره دیپلماســی عمومی و 
 رســانه ای وزارت امورخارجــه، »بــدر بن حمد البوســعیدی« 
 قائــم مقام وزیــر امور خارجــه عمان صبــح روز )یکشــنبه( با

 محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفت وگو 
 کرد. در این دیــدار، در خصوص ابعاد مختلــف روابط دوجانبه و 
راه های تعمیق و گسترش مناسبات دو کشور تبادل نظر و رایزنی 

به عمل آمد.

جمعــی از نیروهای شــرکت های وابســته به مخابــرات دیروز 
)یکشــنبه 9 آبــان مــاه( در اعتراض به عــدم تعییــن تکلیف 
 وضعیت شــان مقابل مجلس شــورای اســامی تجمع کردند. 
به گفته نماینده معترضان، شرکت های تابع و وابسته به مخابرات 
از ســال 88 طبق اصل 44، به بخش خصوصی واگذار شــدند و 
قرار بود پس از خصوصی ســازی نیروهای مشــغول به کار جذب 
مخابرات و تعیین و تکلیف شــوند اما پس از  گذشت 8 سال هنوز 

این اتفاق نیفتاده است. 
وی ادامه داد: این نیروهای مخابرات باید قرارداد مستقیم با خود 
مخابرات می بستند، اما با خصوصی ســازی قوانین اداره کار دیگر 

در این ارگان اجرا نشد.

سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف مسئول روابط عمومی 
کل و سخنگوی سپاه  با اعام خبر تشــکیل و راه اندازی قرارگاه 
پیشرفت و آبادانی سپاه گفت: این اقدام در راستای تحقق تدابیر 
و فرامین مقام معظم رهبری )مدظله العالی( در امر ســازندگی، 
عمران، آبادانی، خدمت رســانی و محرومیــت زدایی در مناطق 
دورافتاده و محروم کشــور و نیز برقراری امنیــت پایدار مردمی، 
بسترســازی خدمت رسانی بیشتر نظام و اســتفاده حداکثری از 

ظرفیت های استان ها صورت گرفت.
وی با اشاره به عزم قرارگاه پیشــرفت و آبادانی سپاه در استان ها 
برای استفاده از تجارب ارزنده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( 
در حوزه اشــتغال، کارآفرینــی و محرومیت زدایــی و عملیاتی 
کردن آن در جغرافیای اســتانی، اعام کرد: تشکیل و راه اندازی 
قرارگاه پیشرفت و آبادانی در استان ها توسط سرلشکر جعفری به 

فرماندهان سپاه های استانی اباغ شده است.

به نقل از روس بالت، حســن قلی یف گفت: لغو روادید دو جانبه 
به گســترش هر چه بیشتر روابط میان کشــورها کمک می کند 
و تقویت همبســتگی ملت هــا را به همراه دارد.به گفته حســن 
قلی یــف، آذربایجان تجربــه خوبی از لغــو روادید با روســیه و 
گرجســتان دارد و باید هر چه ســریع تر این موضوع برای تهران 

و آنکارا تعمیم یابد.
در حال حاضر شــهروندان جمهوری آذربایجان می توانند بدون 
دریافت روادید به ترکیه ســفر کنند و برای سفر به ایران، ویزا در 
مبادی ورودی صادر می شــود اما در مقابل شــهروندان ایران و 
ترکیه برای سفر به این کشــور باید ویزا دریافت کنند. همچنین 
روز جمعه پارلمان جمهوری آذربایجان تفاهم نامه همکاری میان 
دولت ایران و آذربایجان را به اتفــاق آرا تایید کرد.این تفاهم نامه 
برای تسهیل رژیم ویزایی میان دو کشور ایران و آذربایجان است 
که در 8 آگوست امسال میان رؤسای جمهوری دو کشور به امضا 

رسیده بود.

 حجت االســام ســید محمود علوی وزیر اطاعات با حضور در 
جمع خبرنگاران در پاسخ به این ســوال که با توجه به وجود ده ها 
مدیر دو تابعیتی در کشــور و هشدار کمیســیون امنیت ملی در 
این موضوع، چه کاری باید در رفع این مســئله کرد، اظهارداشت: 
شــما اول بزرگواری کنید و این ده هــا مدیــر دو تابعیتی را که 
می فرمایید، به مــا معرفی کنید تا با مســئوالن مربوطه صحبت 

کنیم تا آنها را کنار بزنند.
حجت االسام علوی اضافه کرد: کمیســیون امنیت ملی مسئول 
شناســایی دوتابعیتی هاســت یا وزارت اطاعات؟وزیر اطاعات 
تصریح کرد: ما در حال حاضر مســئول و مدیر دوتابعیتی نداریم 
جز یک نفر که دوتابعیتی است که ایشان قرار شده استعفا دهند و 

همکاریشان به صورت مشاوره ای باشد. 

 تکرار اقدام غیرقانونی 
در صندوق ذخیره فرهنگیان

در گزارش ۶ ماهه مجلس از اجرای برجام مطرح شد؛

۷ مورد نقض عهد آمریکا در روند اجرای برجام

 با پایان یافتــن دوره فعالیــت اعضای هیئت مدیره موسســه 
صندوق ذخیره فرهنگیان، اعضای جدید از طرف هیئت امنا در 

پنجم آبان ماه برای یک دوره دوساله فعالیت خود را آغاز کردند.
اتمام این دوره با بازداشت شهاب الدین غندالی و چند نفر دیگر 
از مرتبطین این صندوق همراه شــد که پس از اختاس های 8 
هزار میلیاردی در صندوق ذخیره فرهنگیان، با دستور دادستان 

این افراد بازداشت شدند.
انتصــاب علیرضا ناصــری به عنــوان رییس صنــدوق ذخیره 
فرهنگیان با حاشیه های زیادی همراه بود؛ چرا که فانی آخرین 
حکم سیاســی خود را قبل از اســتعفا امضا کرد و ناصری را به 
ســمت رییس صندوق ذخیره فرهنگیان منصوب کرد. در حالی 
که هنوز مهر حکم مشــکوک علیرضا ناصری بــه عنوان رییس 
جدید صندوق ذخیره فرهنگیان خشک نشده و تنها چند روز از 

فعالیت ناصری گذشته بود، گفته می شود که وی با وارد آوردن 
فشار بر مدیرعامل شــرکت ســرمایه گذاری فرهنگیان، باعث 
اســتعفای وی شــده و در ادامه آن به انتصاب غیر قانونی حمید 
افتخاری به عنوان مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان 

اقدام کرد.
شرکت ســرمایه گذاری فرهنگیان یکی از شــرکت های بزرگ 
زیر مجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان اســت که شرکت های 
بزرگ دیگری زیر نظر این شــرکت مشــغول فعالیت بوده و از 
اهمیت مالی زیادی برای صندوق ذخیــره فرهنگیان برخوردار 
اســت.این اقدام در حالی صورت گرفته است که بر اساس قانون 
صندوق ذخیــره فرهنگیان باید انتصابات مســیر قانونی خود را 
طی کرده و از کمیته مصوبات این صندوق تایید رســمی داشته 
باشند که در انتصاب افتخاری هیچ یک از اعضای این کمیته در 

جریان نیستند.این اقدام غیر قانونی در حالی که مشکات مالی 
زیادی برای صندوق ذخیره فرهنگیان به وجود آورده است مورد 
اعتراض رییس هیئت مدیره نیز قرار گرفته و روح ا... عالمی طی 
نامه ای از ناصری خواسته است که این اباغ را بازگرداند.در این 
نامه اشــاره شــده که این کار غیر قانونی بوده و هر گونه عزل و 
نصب تا زمان برگزاری مجمع ساالنه صندوق ذخیره فرهنگیان 
به ضرر این صندوق می باشــد چرا که امکان فرار از پاسخگویی 
را فراهم می کند.نکته دیگر این اســت که رییس هیئت مدیره 
ســوابق افتخاری را تایید نکرده و به خاطر مســائل حاشیه ای 

انتصاب وی را به عنوان مدیرعامل جدید نپذیرفته است.
بعد از افشای توصیه های ناصری برای اعطای وام به یک شرکت 
غیر مرتبط بــا صندوق ذخیــره فرهنگیان، این اقــدام ناصری 

دومین اقدام غیر قانونی وی بوده که رسانه ای شده است.
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اخبار کوتاهيادداشت

پیشنهاد سردبیر:
برای کشت پايیزه دير نشده است

کارشناســان حــوزه معــدن معتقدنــد رکــود حاکــم برصنعــت 
ساختمان سازی، افزایش قیمت تمام شده تولید و افزایش هزینه های 
ســربار، به ضرر این صنعت تمام شــده اســت. ایران با توجه به تعدد 
ذخایر معدنی، یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان ســنگ آهن، مس، 
کنستانتره و... است؛ با این وجود ســالیان متمادی است که استفاده 
بهینه و بهره برداری مناســب از این ذخایر  در کشــور با مشــکالت 
متعددی روبه رو شده است؛ به طوری که شرایط فعلی نتوانسته رضایت 

کارآفرینان، تولیدکنندگان و مسئوالن را جذب کند.
جعفر ســرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنــی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت درخصوص وضعیت معادن کشور اظهار داشت: معادن 
متوسط و بزرگ در شرایط مطلوب تری نسبت به معادن کوچکی قرار 

دارند که بیشتر در حالت تعطیل و نیمه تعطیل هستند.

ولی ا... سیف با تاکید بر این موضوع که ســپرده های خرد توانسته 
تولید مردم را تامیــن مالی کند، از پرداخت تســهیالت به 13هزار 

بنگاه کوچک در کشور خبر داد.
ولی ا... ســیف در کانال تلگرامی خود نوشــت: پــس از مهار تورم 
افسارگسیخته سال های گذشته و برقراری ثبات اقتصادی نسبی در 
جامعه و به ویژه پس از ظرفیت های ایجاد شده در فضای پسابرجام، 
تالش برای ســرعت دادن به رونق اقتصــادی و کاهش نرخ بیکاری 
و در نهایت، ارتقای ســطح معیشت مردم، ســرلوحه اقدامات نظام 
بانکی و سیاستگذاران اقتصادی کشور است. در همین راستا اعطای 
بیش از 1٠ هزار میلیارد تومان برای تامین مالی حدود 13هزار بنگاه 
اقتصادی کوچک و متوسط از ابتدای ســال جاری تاکنون، از جمله 

افتخارات نظام بانکی است. 

معضلی به نام رکود،دربازار 
معدن سايه انداخته است

ارائه تسهیالت به 13هزار 
بنگاه کوچک

رییس کمیســیون کشــاورزی و عمران شورای اسالمی 
شهرستان اصفهان با بیان اینکه هنوز برای کشت پاییزه 
دیر نشده است، گفت: کشــت پاییزه نجات دهنده مردم 

شرق اصفهان است.
مجید جابر اظهار کرد: درخصوص کشــت یا عدم کشت 
پاییزه، هنوز نامه مکتوب یا رسانه ای، از طرف استاندار یا 

فرماندار به ما ابالغ نشده است.
رییس کمیســیون کشــاورزی و عمران شورای اسالمی 
شهرســتان اصفهان با بیان اینکه در حــال رایزنی برای 
انجام کشت پاییزه هستیم، افزود: در حال حاضر چندین 
جلسه با مســئوالن برگزار کردیم و در نظر داریم با توجه 
به آمارها، برنامه هایی را اجرا کنیم و امیدواریم بارندگی 

پاییزه شروع شود تا بتوانیم کشت داشته باشیم.
عضو شورای شــهر ورزنه با بیان اینکه هنوز برای کشت 
پاییزه دیر نشده است، ادامه داد: کشاورزان هنوز فرصت 
دارند و تنهــا هفته اول آبــان را ســپری کرده ایم؛ باید 
حوصله داشــت و صبور بود، آب نیز باید مدیریت شود تا 

ذخیره خوبی انجام شود.
 کشت پايیزه؛ نجات دهنده مردم شرق

جابــر با بیــان اینکه کشــت بهــاره برای مردم شــرق 
اصفهان خوب نیســت، تصریح کرد: البته در زمان هایی 
که آب بود، کشــت بهاره در شــرق انجام می شد؛ اما در 

زمان بحران، تنها کشــت پاییزه برای مردم شرق، مفید 
بوده و نجات دهنده ماســت. وی خاطرنشان کرد: مردم 
شــرق اصفهان صیفی کار هســتند و خــاک آنجا برای 
 گندم و جو مناســب اســت و گندم و جو نیز به آب پاییز

نیاز دارد.
رییس کمیسیون کشــاورزی و عمرانی شورای اسالمی 
شهرســتان اصفهان با بیان اینکه با گذشــت یک ماه از 
فصل پاییز، هنوز بارندگی آنچنانی نداشتیم، اضافه کرد: 
اگر مسئوالن بتوانند مدیریت کنند و خداوند نیز عنایت 
کند و تا آخر آبان و اوایل آذر ماه، آب آزادســازی شــود، 
کشاورزان شرق می توانند کشــت پاییزه داشته باشند؛ 
البته در این زمان باید آب به دست کشاورز رسیده و وارد 

صحراها شده باشد.
جابر با بیان اینکه متولیان بخش کشــاورزی باید پیگیر 
مطالبات کشاورزان باشــند، گفت: مسئوالن این بخش 
باید به صورت قانونمند و با نامه نگاری و ایجاد جلســات، 
ایــن مطالبات را پیگیــری کنند. دولت نیــز باید پیگیر 

اجرای مصوبات باشد.
وی با اشــاره به مصوبــات 9 ماده ای زاینــده رود گفت: 
براســاس این مصوبات، نباید روی زاینده رود بارگذاری 
جدیدی انجام شــود. مسئوالن اســتان اصفهان تالش 
خود را کرده انــد؛ اما امروز نیاز بــه ورود حاکمیت ایران 
به مسئله زاینده رود اســت که برداشت صنایع، مصرف 

شرب و باالدست و یزد را کنترل کند.
رییس کمیسیون کشــاورزی و عمرانی شورای اسالمی 
شهرســتان اصفهان ادامه داد: مطالبه کشاورزان حقابه 
قانونی آنها اســت، باید مســئوالن وارد بحث کشاورزان 
شــوند تا آن اتفاق ناگوار که در ســال های گذشته افتاد، 
پیش نیاید، مســئوالن با نمایندگان کشاورزان صحبت 
کنند و مطالبات کشــاورزان را بشــنوند و بــه آن جامه 
عمل بپوشــانند و تصمیمی بگیرند کــه دو طرف تحت 

احساسات قرار نگیرند.

طی سال گذشــته نرخ کاالهای گروه لبنیات 3/5درصد، تخم 
مــرغ 9/7درصــد، برنج 45/7درصــد، حبــوب 21/4درصد،  
میوه های تازه 11 درصد، گوشت قرمز 1٠ درصد، مرغ 2درصد،  
قند و شــکر 4٠/8درصد، چای 17/8درصد و روغن نباتی نیز 
7درصد افزایش داشــته است. بررســی تغییرات قیمت ها در 
هفته منتهی به 95/٠7/3٠ نســبت به هفته مشابه سال قبل 
نیز نشــان می دهد در این مدت نرخ کاالهای گــروه لبنیات 
3/5درصد، تخم مــرغ 9/7درصد، برنــج 45/7درصد، حبوب 
21/4درصد،  میوه های تازه 11 درصد، گوشت قرمز 1٠درصد، 
گوشت مرغ 2درصد،  قند و شکر 4٠/8درصد، چای 17/8درصد 
و روغن نباتی نیز 7درصد افزایش داشــته است. گفتنی است 
از بین 11 گــروه کاالیی، طی یک ماه گذشــته قیمت 6 گروه، 
افزایش و قیمت 5 گروه کاهش یافته است که در ادامه، جزئیات 

تغییرات قیمتی کاالهای اساسی را می خوانید:
 لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، قیمت پنیر غیرپاســتوریزه نســبت به 
هفته قبل معــادل ٠/2درصد کاهش یافت. بهای ســایر اقالم 
این گروه بدون تغییر بــود و قیمت تخم مرغ 5/7درصد کاهش 

داشت و شانه ای 8٠ تا1٠٠ هزار ریال به فروش می رفت.
 برنج و جبوب

در این هفته بهای برنج داخلی درجه یــک، معادل یک درصد 
کاهش و قیمت برنج داخلی درجه دو، 3/7درصد افزایش یافت. 
در گروه حبوبات بهای لوبیا چشم بلبلی و لوبیا سفید ثابت بود. 
قیمت لوبیاچیتــی 1/3درصد کاهش و بهای ســایر اقالم این 

گروه، بین ٠/2 تا ٠/6درصد افزایش داشت.
 گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش، بهای گوشت گوسفند معادل ٠/9درصد 
و گوشت تازه گاو و گوساله ٠/8درصد افزایش یافت؛ ولی قیمت 

گوشت مرغ 7/1درصد کاهش یافت.
 قند، شکر،  چای و روغن نباتی

در این هفته بهای شــکر معادل 1/7درصد کاهش یافت؛ ولی 
قیمت قند ٠/2درصد، چای خارجــی 1/1درصد،  روغن نباتی 

جامد ٠/1درصد و روغن نباتی مایع ٠/6درصد افزایش داشت.

بررســی آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در پنج ماهه 
نخست امســال، نشــان دهنده وصول یک هزار و 54میلیارد و 
156میلیون و 9٠٠هزار ریال حقوق دولتی معدن ها در سراسر 
کشور اســت که اســتان های چهارمحال و بختیاری، تهران و 

سیستان و بلوچستان، بیشترین سهم را در این زمینه داشتند.
در پنج ماهه نخســت امســال پنج هزار و 4٠٠ معدن در کشور 
فعال بودند که ســالیانه نزدیک به 4٠٠ میلیون تن مواد معدنی 
از آنها استخراج می شود. شــمار معدن های استان چهارمحال 
و بختیاری 183 واحد اعالم شــد که در ایــن دوره 1٠2 معدن 
فعال بودند. سنگ تزیینی، سنگ الشــه، سنگ گچ، سیلیس و 
خاک نسوز، از جمله معدن های این استان است که پارسال یک 

میلیون و 6٠٠ هزار تن مواد معدنی از آنها استخراج شد.
در پنج ماهه پارســال، دو میلیارد و 5٠٠ میلیــون و 1٠٠هزار 
ریال حقوق دولتی معدنی از این اســتان پرداخت شــد که این 
میزان در مدت مشابه امســال، به 9میلیارد و 414میلیون ریال 
رسید و رشــد 276/5درصدی را ثبت کرد. در پنج ماهه نخست 
امسال بیش از 46٠ معدن فعال در اســتان تهران وجود داشت 
که بیش از 5٠ درصد اقالم آنها، شــن و ماسه بود. منگنز، مس و 
سنگ الشه از دیگر اقالم معدنی استخراجی محسوب می شود. 
صاحبان معدن های این اســتان در این مــدت 112میلیارد و 
1٠میلیون و 4٠٠هزار ریال حقوق دولتــی پرداخت کردند که 
نسبت به دوره مشابه پارسال )4٠میلیارد و 817میلیون ریال( 
174/4درصد رشد داشت. استان سیستان و بلوچستان در این 
دوره 187 معــدن فعال به ویژه در زمینه ســنگ تزیینی، مس، 
آنتیموان و ســیلیس داشــت. حقوق دولتی معــدن های این 
استان، پارسال یک میلیارد و 364 میلیون و 8٠٠ هزار ریال بود 
که امسال به سه میلیارد و 539 میلیون و 8٠٠ هزار ریال رسید 
و 159/4درصد افزایش یافت. آمار عملکرد در این دوره نشــان 
می دهد استان های خراســان رضوی، کرمان و یزد، بیشترین 
کاهش پرداخت حقوق دولتی معدن را در این مدت نســبت به 

دوره مشابه پارسال تجربه کردند.

ريیس کمیسیون کشاورزی و عمران شورای اسالمی اصفهان:

برای کشت پايیزه دير نشده است
 روايت بانک مرکزی

از گرانی کاالهای اساسی
در چهارمحال و بختیاری، تهران و سیستان و بلوچستان؛

ثبت بیشترين پرداخت
حقوق دولتی معدن 

بازارکشاورزی صنعت

عضو کمیســیون اقتصادی مجلس گفت: در حال حاضر 
کاالهای سنتی بیشــترین حجم از صادرات کشور را به 
خود اختصاص داده اســت؛ در حالی که باید به ســمتی 
حرکت کنیم که بتوانیــم تولید کاالهــای صادراتی با 
تکنولوژی های برتر داشــته باشــیم؛ چرا کــه افزایش 
صادرات، باعث رشــد تولیــدات ملی، اشــتغال زایی و 

ارزآوری در کشور می شود.
زهرا ســعیدی با اشــاره به تصویب کاهش نرخ ســود 
تســهیالت صادراتی از محل منابع صندوق توسعه ملی 
به 11 درصد، بیان داشــت: فعاالن و دســت اندرکاران 
بخش تولید و صادرات، برای توسعه و رقابت در بازارهای 
جهانی نیازمند منابع هســتند و برای تامیــن این نیاز 
مالی، بانک ها باید تســهیالتی در اختیــار صنعتگران 
و تولیدکنندگان قرار دهنــد و تولید کنندگان با تبدیل 
ماده خام به ارزش افزوده و صــادرات این کاالها، انتظار 
حمایت بخصوص دریافت تسهیالت و تامین منابع مالی 

از سوی بانک ها دارند.
نماینــده مــردم مبارکــه در مجلــس با بیــان اینکه 
صادر کنندگان امیدوارند بانک ها بــا نگاه مطمئن تری 
آنها را در توسعه فعالیتشــان یاری کنند، افزود: فعاالن 
بانکی با توجه به مشکالتی که سر راه بخش های تولیدی 
و صادراتی وجود دارد، توجه کمتری به ارائه تســهیالت 
به این بخش ها داشــته و کمتر به این امر رغبت نشــان 
می دهنــد؛ در صورتی که نقش و ســهم بانک ها در این 
زمینه غیرقابل انکار اســت. وی با تاکید بر اینکه بانک ها 
 به  عنوان واســطه های مالی، نقش مهمی در حمایت از 
صادرات ایفا می کنند، ادامــه داد: بانک ها باید با اعطای 
تســهیالت ارزان قیمت و در نظر گرفتن سیاســت های 
تشــویقی، فضای مناســبی را بــرای تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان فراهم کننــد تا بتوانند کاالی باکیفیت و 
در عین حال ارزان قیمت، تولید و صادر کنند که بتوانند 

در بازارهای جهانی به رقابت بپردازند.
ســعیدی با بیان اینکه در حال حاضــر بانک ها به دلیل 
بازدهی پاییــن بخش صادرات، از پرداخت تســهیالت 
به این قبیل فعالیت ها تا حــدودی خودداری می کنند، 
یادآور شــد: حمایت های دولت از صادرکنندگان و رفع 
مشــکالت این بخش، می تواند نقش بسزایی در تشویق 
بانک ها برای تامین مالی بخش صادرات داشــته باشد؛ 
چراکه تصویب ســود 11درصــدی برای تســهیالت 
صادراتــی، تا حدود زیــادی به بخش صادرات کشــور 

کمک می کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

بیشترين حجم صادرات کشور 
متعلق به کاالهای سنتی است

خبر ويژه

بسیاری از دســت اندرکاران حوزه کشــاورزی معتقدند 
تصمیم تازه وزارت جهاد برای تشــویق تجــار به صادرات 
مرکبات، ممکن اســت به ایجاد بســتری جهت افزایش 
قاچاق این اقالم به کشور و توجیه آن با نام واردات قانونی 
منجر شود؛ ضمن آنکه در این فرایند، احتمال ورود آفات و 
بیماری های قرنطینه ای آسیب رسان به تولید داخلی بسیار 
باالست؛ چرا که تجربه گذشته نشان می دهد متاسفانه ساز 
و کارهایی که برای اجرای این تصمیمات اتخاذ می شــود، 
از قدرت کافی برخوردار نبوده و در حوزه نظارت همچنان 
دچار ضعف اســت. این نگرانی زمانی بیشــتر می شود که 
بدانیم میزان تولید مرکبات در سال  جاری بسیار مطلوب 
بوده و کشــور با مازاد محصول در این حوزه مواجه است؛ 
همان طور که به گفته مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری 
و نیمه گرمســیری وزارت جهاد کشــاورزی، پیش بینی 
می شود امســال، 4/7میلیون تن مرکبات در کشور تولید 
شود. ابوالقاســم حســن پور در این زمینه گفت: بر اساس 
پیش بینی هــا، میــزان تولید مجمــوع مرکبــات نیز در 
ســال جاری، 4 میلیون و 7٠٠هزار تن خواهد بود. در این 
میان تولید مــازاد و نگرانی از اینکه محصول روی دســت 
کشاورزان بماند، باعث شد مســئوالن برای جلوگیری از 

تکرار تجربه ســال گذشــته که منجر به خسارت سنگین 
کشــاورزان شــد، تدبیری بیندیشــند. در همین زمینه، 
ســخنگوی مجمع نمایندگان مازندران با اشاره به اینکه 
دولت از خرید مرکبــات حمایت کامــل می کند، گفت: 
دولت برای خرید مرکبات شــمال مشــوق های صادراتی 
پرداخت می کند. حســین نیاز آذری افــزود: عالوه بر این 
امســال نزدیک به یک میلیون  و 6٠٠هــزار تن مرکبات، 
تولید و مقرر شــد دولت 6٠ هزار تن مرکبــات را با هدف 
ذخیره ســازی شــب عید به صورت بســته بندی شــده 

خریداری کند. 
در این میان وزارت جهاد کشاورزی نیز به منظور حمایت 
از تولیــد داخــل، وارد میدان شــد و اعالم کــرد که این 
وزارتخانه، با اتخاذ سیاست »بازار در ازای بازار« از صادرات 
این محصــوالت حمایت می کند. حتــی محمود حجتی، 
وزیرجهاد کشاورزی نیز در همین راســتا، طی نامه ای به 
وزیر صنعت، معــدن و تجارت، اعالم کــرده که بازرگانان 
محصوالت کشــاورزی در صورت صادرات ســه کیلوگرم 
پرتقال و نارنگــی، می توانند یک کیلوگــرم از محصوالت 
یادشــده را از تاریخ 15 اردیبهشــت تا 15 شهریور سال 
1396 وارد کشور کنند. البته وزارت جهاد کشاورزی پیش 

از این هم، سیاست »بازار در ازای بازار« را برای محصوالتی 
مانند سیب درختی نیز اجرا کرده که دستاوردهای خوبی 

را به دنبال داشته است.
 بهانه ای برای قاچاق بیشتر 

نکتــه قابل توجــه در این میــان، تولید محــدود موز در 
کشــور و نیاز به واردات این میوه اســت؛ ضمن اینکه موز 
در کنار آناناس، نارگیل و انبه، چهار میوه ای هســتند که 
واردات آنها ممنوع نیســت؛ درحالی  که واردات پرتقال و 
نارنگی به کشــور ممنوع بوده و همواره، واردات غیرمجاز 
این محصوالت جنجال های فراوانی را به پا و آســیب های 
ســنگینی را به تولید و تولیدکنندگان وارد کرده است. در 
این میان، سوال مهم آن است که آیا سیاست اخیر وزارت 
جهاد کشاورزی، می تواند مانند سیاست اتخاذ شده برای 
واردات موز، موفق عمــل کند یا اینکــه نتیجه ای عکس 
خواهد داشت؟ پاسخ کارشناسان به این سوال منفی است. 
آنان معتقدند این سیاست به قاچاق بیشتر مرکبات دامن 
می زند و بهانــه ای برای واردکنندگان می شــود تا فعال تر 
شــوند. در همین راســتا، رییس اتحادیه باغداران استان 
تهران گفت: در حال حاضر نیاز به صادرات مرکبات داریم؛ 
اما در این زمینه باید شــرایط کار هم فراهم باشد. شادلو با 
بیان اینکه کشورهای اطراف ایران مانند پاکستان، اطراف 
دریای مدیترانه و شمال آفریقا اســتعداد خوبی در تولید 
مرکبات دارند و بازار آنها اشباع است، افزود: عالوه بر این، 
احتمال دارد قیمت  محصوالت تولیدی این کشورها نیز از 

نرخ  تولیدات ما مناسب تر باشد.
خطر ورود آفات و بیماری های جديد

وی با ابزار نگرانی درباره این مســئله که سیاســت جدید 
می تواند بهانه ای برای واردکنندگان باشــد، اظهار داشت: 
عالوه بر بحث آفات و بیماری هایــی که احتمال ورود آنان 
از این طریق به کشــور وجود دارد، بر اســاس قانون، یک 
محصول پس از ثبت ســفارش، تا مدت ها اعتبار دارد که 

می تواند عملیاتی شود. 
شــادلو ادامه داد: عالوه بر این، احتمال دارد واردکنندگان 
بگوینــد محصوالتی را که بــه صورت قانونــی وارد کرده 
بودیم، در سردخانه ها انبار شــده بود و در حال حاضر آنها 
 را به بازار عرضه می کنیم و با ایــن بهانه، واردات غیرمجاز 

انجام دهند. 
وی با تاکید بر اینکه باتوجه به شــرایط موجــود، نیاز به 
صادرات مرکبات از کشــور داریم، تصریح کــرد: بهتر بود 
دولت به جای اتخاذ این سیاســت، امتیاز دیگری را برای 

صادرکنندگان در نظر می گرفت. 
شادلو با بیان اینکه بحث ها باید به صورت کارشناسی شده 
انجام گیرد، گفت: اگر قرار باشد این اتفاق رخ دهد، باید در 
اجرای آن بسیار دقت شــود و مسائل نظارتی، قرنطینه ای 
و مواردی از این دســت به شــدت مورد توجه قرار گیرد؛ 
چراکــه واردات مرکبــات می تواند آفــات و بیماری های 

قرنطینه ای العالجی را به کشور، وارد و ما را درگیر کند.

دو روی سکه واردات مرکبات؛

رونق صادرات یا توجیه قاچاق؟

تصمیم تازه وزارت 
جهاد برای تشويق 

تجار به صادرات 
مرکبات، ممکن است 

به ايجاد بستری 
جهت افزايش قاچاق 

اين اقالم به کشور 
و توجیه آن با نام 

واردات قانونی منجر 
شود

سیاست جديد وزارت جهادکشاورزی برای صادرات پرتقال و نارنگی در ازای واردات اين محصوالت، نگرانی هايی 
درخصوص سوءاستفاده واردکنندگان از اين تصمیم و ورود آفات قرنطینه ای به کشور، ايجاد کرده است.

ايجاد دفتر تجاری بلژيک در ايران

برنج تايلندی از راه می رسد؟

آيا می توان به رونق درآمد نفتی در آينده 
امیدوار بود؟

پرونده بابک زنجانی در ديوان عالی هنوز 
باز است

نخست وزیر ایالت فالندر 
بلژیک با اعالم اینکه این 
دولت در حال ایجاد دفتر 
تجاری در ایران اســت، 
ارتقای  گفت: هدف مــا 
روابط اقتصادی بین سه 
منطقــه بلژیــک و ایران 

است.
»گرت بورژوا« در مراسم 
تفاهم نامــه  امضــای 
همکاری میــان ایران و 
بلژیک گفــت: بلژیکی ها 
شرکای قابل اتکایی برای 

ایران هســتند و تاکنون موافقت نامه های زیادی را در سراســر 
جهان به امضا رسانده  و آماده اند که این موافقت نامه ها را با ایران 

هم امضا کنند.
بورژوا با بیان اینکه شرکت های بلژیکی نقش مهمی در خدمات 
و تولید در ســطح جهــان دارند، افــزود: این خدمات توســط 
بنگاه های کوچک و متوسطی ارائه می شــوند که ستون فقرات 

کشور بلژیک هستند.
نخســت وزیر ایاالت فالندر بلژیک با بیان اینکه فضای کسب و 
کار ما فرصت مناسبی برای شــرکت های ایرانی فراهم می کند 
و ما مطمئن هستیم که در ســال های آینده شرکت های ایرانی 
را در بلژیک می بینیم، افزود: فالندر، دروازه شــرکت های ایرانی 
برای بازارهای اروپایی است و شرکت های ایرانی برای اتصال به 

اروپا می توانند از این ایالت استفاده کنند.

علــی قنبــری، معاون 
وزیر جهاد کشاورزی با 
بیان اینکه واردات برنج 
تایلندی باید بــه تایید 
ســازمان غــذا و داروی 
ایــران برســد، گفــت: 
قیمــت برنــج تایلندی 
کمتــر از نصــف قیمت 
برنــج هندی اســت و 
قشرهای  برای  می تواند 
جامعــه  آســیب پذیر 

مناسب باشد.
قنبری درخصوص خرید 

برنج از تایلند بعد از ســفر روحانی به این کشــور اظهار کرد: در 
حال بررســی متن قرارداد رییس جمهور با این کشــور هستیم 
تا مشاهده شــود تعهدات چه بوده اســت. وی افزود: کاالهای 
مصرفی از هر کشوری که قرار باشد به ایران وارد شود، باید مورد 
پذیرش ســازمان غذا و داروی ایران نیز باشد و با توجه به پایین 
بودن قیمت برنج تایلندی، می تواند برای قشرهای آسیب پذیر 

جامعه مناسب باشد.

امــور  ســابق  مدیــر 
ملی  شــرکت  بین الملل 
نفت گفت: این امیدواری 
وجود دارد که پس از سه 
سال آشــفتگی و نوسان 
در بازار نفت، ثبات بر آن 

حاکم شود.
خطیبــی،  محمدعلــی 
امــور  ســابق  مدیــر 
ملی  شــرکت  بین الملل 
نفت و نماینده پیشــین 
ایــران در هیئــت عامل 

ســازمان اوپک، گفت: در حال حاضر این امیدواری وجود دارد 
که پس از سه سال آشفتگی و نوسان در بازار، ثبات بر آن حاکم 
شــده و روند آرام و بی تالطمی که بیش از سه دهه استوار بود، 

بار دیگر در این عرصه نمایان شود.
خطیبی همچنیــن اذعان داشــت: در ســال های گذشــته 
تولید کنندگان اوپک و غیر اوپک به میــزان دلخواه خود تولید 
می کردند که این امر ســبب شــد درآمد های نفتــی باوجود 

تولیدات بیشتر، با کاهش چشمگیری مواجه شود.

عالــی  دیــوان  رییــس 
کشور با اشــاره به آخرین 
وضعیــت پرونــده بابک 
اصلی  متهــم  زنجانــی، 
پرونده نفتی که از ســوی 
شــعبه 15 دادگاه انقالب 
به اعــدام محکوم شــده 
است، گفت: رسیدگی به 
این پرونده در دیوان عالی 
کشــور هنوز تمام نشده و 

ادامه دارد.
محمــد  حجت االســالم 

کریمی در حاشــیه ســفر رییس قوه قضائیه و هیئــت همراه به 
عراق در پاویون جمهوری فــرودگاه مهرآباد در جمع خبرنگاران 
در پاســخ به این ســوال که پرونده بابک زنجانی در کدام شعبه 
دیوان عالی کشور مطرح شده و درحال رســیدگی است، اظهار 

کرد: شعبه محرمانه است و نمی توانیم اعالم کنیم.
رییس دیوان عالی کشور در پاسخ به ســوال دیگری درخصوص 
پرونده کرســنت نیز گفت: رســیدگی به این پرونده خیلی وقت 

پیش تمام شده است و در دیوان عالی کشور نیست.
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اخباريادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

اکسیر جوانی کشف شد!

برای اینکه زودتر به وزن دلخواه خود برسید، بهتر است یک شربت 
خانگی الغری را بنوشید. نوشیدن آب همراه با لیموترش نه تنها به 
روند کاهش وزن شما سرعت می بخشد، بلکه بدن شما را از سموم 
پاک کــرده و باعث افزایش انرژی در شــما می شــود. برای اینکه 
بدانید چگونه از این دو ماده برای کاهش وزن باید اســتفاده کرد، 

مراحل زیر را دنبال کنید:
به هنگام صبح و بیدار شدن از خواب، یک برش لیمو ترش را درون 
یک لیوان آب گرم ریخته و میل کنید. نوشــیدن آب گرم همراه با 
لیمو، با رفع سســتی و تنبلی از سیســتم گوارش، به کاهش وزن 
کمک می کند. برای انجــام این کار بایــد آب را داغ کرده و درون 
لیوان بریزید؛ یک برش از لیمو ترش را درون آن گذاشته و بگذارید 
کمی خنک شود؛ ســپس مانند چای آن را بنوشید. هنگام صبح، 
 یک عدد لیمو ترش را خوب شسته و آن را به صورت درسته درون 
دستگاه غذاساز به صورت پوره درآورید و آن را به آبی اضافه کنید 
که طی روز می نوشــید. در صورت کوچک بودن لیمــو، از تعداد 
بیشتری اســتفاده کنید. پکتین موجود در پوست لیمو ترش، به 
خاطر سرشار بودن از فیبر، عالوه بر اینکه مانع از جذب سریع قند 
در بدن می شــود، به رفع عطش نیز کمک می کند. مخلوط کردن 
پوره لیمو ترش یا یک برش لیمو با چای و ســرکه ســیب، سرعت 
کاهش وزن را به حداکثر می رساند. ســرکه سیب و لیمو ترش دو 
ماده ای هستند که کاهش وزن را ســریع تر می کنند. چای سبز و 
چای اوالنگ همراه با لیمو ترش از بهترین چای هایی اســت که به 

کاهش وزن کمک شایانی می کنند.

ورزش کردن برای حفظ ســالمت بدن بســیار ضروری است اما 
انجام این کار در بعضی ســاعت ها روی بدن بسیار اثرگذار است و 
می تواند شما را به سرعت الغر و خوش اندام کند.تحقیقات جدید 
نشــان داده زمان انجام ورزش برای ســالمت بدن در طول شبانه 
روز بســیار مهم است، براین اســاس بهترین زمان برای انجام این 
کار شب هاســت، زیرا در این بازه از زمان ماهیچه ها تقویت شده و 
در اثر ورزش، بدن فرم بهتری به خود می گیرد و فرد تناسب اندام 
بهتری پیدا می کند. البته این به معنی بی فایده بودن انجام ورزش 
در طول روز نیســت؛ اما اثرگذاری ورزش در شــب بر بدن بیشتر 
است. براســاس تحقیقات پژوهشگران دانشــگاه نورث وسترس 
شــیکاگوی ایاالت متحده، عضالت بدن و تقویت یــا ضعف آنها، 
رابطه مستقیمی با ســاعت بیولوژیک بدن دارد و هنگامی که هوا 

تاریک است ماهیچه ها از انعطاف باالتری برخوردارند.
کارشناســان عقیده دارند دلیل این امر، اکسیژن دریافتی توسط 
سلول های بدن به میزان زیاد در شب هاست که باعث خون رسانی 
به ماهیچه های بدن شــده و آنها را تقویت می کند.ســلول های 
ماهیچه ای عضــالت دارای پروتئین خاصی در بدن هســتند که 
شــب ها بیشــتر تولید می شــوند، زیرا در طول روز بدن فرد نیاز 
به انرژی بیشــتری دارد و او به فعالیت هــای مختلف می پردازد؛ 
اما شــب ها با تاریک شــدن هوا ، عملکرد ماهیچه ها تغییر کرده 
و زمان مناســبی برای تقویت و انجام فعالیت های ورزشــی است 
وکارشناســان توصیه می کنند افراد شــب ها و در محیط باز که 
اکسیژن فراوان وجود دارد، به انجام ورزش بپردازند تا سالمت بدن 

خود را حفظ کنند.

مشــاور معاونت اجتماعی وزارت بهداشــت، با تشــریح »ســواد 
ســالمت« گفت: توانایی دسترســی به اطالعات بهداشتی، درک 
و توانایی عمل کردن به آن، به معنای ســواد سالمت است، البته 
دانستن، یک مسئله اســت و رفتار مبتنی بر آن دانسته، مسئله ای 
دیگر. نسترن کشــاورز محمدی در تعریف ســواد سالمت اظهار 
داشــت: امروزه ســالمت را ماحصل تعامل 6 دســته از عوامل در 
نظر می گیرند: عوامل ژنتیکی و زیســتی، روانشناختی، اجتماعی، 
اقتصادی، سیاسی و زیســت محیطی. وی با تصریح بر اینکه سواد 
سالمت یکی از عوامل بســیار مهم در ســالمت افراد است، بیان 
داشــت: البته این بدان معنا نیســت که هر کســی سواد سالمت 
باالیی دارد، حتما ســالمت باالیی نیز خواهد داشــت زیرا تبدیل 
سواد سالمت به محصول سالمت، مســتلزم یکسری عوامل بوده 
که خارج از اختیار فرد است. دانشیار ارتقای سالمت و مشاور اداره 
کل معاونت اجتماعی وزارت بهداشت، در ادامه این برنامه رادیویی 
با موضوع )سواد ســالمت در جامعه( ادامه داد: ســازمان جهانی 
بهداشت سواد ســالمت را تعریف کرده اســت. توانایی دسترسی 
به اطالعات بهداشــتی، درک و باالخره توانایی عمل کردن به آن، 
سواد سالمت عنوان می شــود. وی تاکید کرد: بنابراین الزم است 
در ابتدا یک منبع اطالعاتی در حوزه سالمت داشته باشیم که افراد 
بتوانند به آن دسترســی پیدا کنند. پــس از آن بتوانند زبان آن را 
بفهمند. وقتی اطالعات را پیدا کردنــد، بتوانند این اطالعات را در 
زندگی روزمره شان عملی کنند. کشــاورز محمدی با بیان مجدد 
این مسئله که سواد سالمت به تنهایی برای داشتن سالمت کافی 
نیست، با ذکر مثالی ادامه داد: همه دیده ایم پزشکانی را که سیگار 
می کشــند؛ در حالی که هیچ کــس به اندازه پزشــکان نمی داند 
سیگار چقدر مضر است. بنابراین دانستن، یک مسئله است و رفتار 

مبتنی بر آن دانسته، مسئله ای دیگر.

رییس انجمن متخصصین دندانپزشــکی ترمیمی و زیبایی ایران، 
به وضعیت مســواک زدن در نزد آحاد مختلف جامعه اشــاره کرد 
و گفت: متاســفانه برای مســواک زدن، به مردم خــوب آموزش 
داده نشــده و همین مســئله، مهم ترین علت پوسیدگی دندان ها 
در ایران اســت. دکتر محمد حســین رضوانی با تاکیــد بر اینکه 
پوســیدگی دندان ها به راحتی قابل پیشــگیری اســت، افزود: با 
 رعایت ساده ترین روش ها، می توان جامعه ای داشت که مردمش 
دندان های پوســیده نداشته باشــند. رضوانی ادامه داد: اگر مردم 
بدانند با مسواک زدن و نخ دندان، به راحتی می توان از پوسیدگی 

دندان ها جلوگیری کرد، قطعا به سراغ مسواک خواهند رفت.
این متخصص دندانپزشــکی ترمیمــی اظهارداشــت: مجموعه 
دستورات بهداشــتی، بر رعایت محیط پاکیزه و عاری از میکروب 
در دهــان تاکید دارد. وی بــا عنوان این مطلب که مواد شــیرین 
را باید کمتر خــورد، گفت: مســواک زدن بعــد از خوردنی ها و 
حداقل شســتن دهان حتی با آب خالی، می توانــد از ماندن مواد 

تخریب کننده روی دندان ها جلوگیری کند.

الغری بدون بازگشت 
با يک نوشیدنی طبیعی 

اثرگذاری ورزش 
در شب بیشتر است يا روز؟

نمره سواد سالمت شما چند است؟

از پوسیدگی دندان هايتان 
جلوگیری کنید

چای جعفری بهترین راه حل برای پاهای متورم است. این 
نوشــیدني یک ادرار آور طبیعی اســت که خواص درمانی 
زیادی داشــته و در بهبود ســالمتي موثر اســت. جعفری 
برخالف ســایر مواد ادرارآور، سرشار از پتاســیم بوده و در 
بهبود عملکرد همه اندام مفید اســت. شــما مجاز هستید 
روزانه مقداري از این سبزي مفید را بدون هیچ گونه عوارض 
جانبی مصرف کنید. مطالعه اي در سال 2009 در برزیل  با 
عنوان »میزان مفید بودن جعفري و تاثیر دانه هاي جعفری 
در کاهش فشار خون« نشــان داده که این سبزي، همزمان 

موجب افزایش جریان ادرار و تنظیم فشار خون مي شود.
حداکثر میزان مجازمصرف روزانه چای جعفری برای درمان 
ادم یا تورم، 2 لیتر است و به منظور بهره برداري از بیشترین 
فواید و خاصیت شفابخشي این گیاه، از تمام قسمت هاي آن 

استفاده کنید.

یک محقق و پژوهشگر طب سنتی گفت: آن دسته از افرادی 
که از اضافه وزن رنج می برند، بایــد در مصرف انار احتیاط 
کنند. حیدر عظمایی با اشــاره به اینکه انار آنتی اکسیدانی 
بسیار قوی است، اظهار داشت: طبق بررسی های انجام شده، 
خاصیت آنتی اکســیدانی انار 3 برابر چای سبز است و آب 
انار از تجمع پالکت ها در عــروق خونی جلوگیری می کند. 
این پژوهشــگر عنوان کرد: مصرف انار سبب تصفیه خون و 
دفع سموم بدن می شود، همچنین این میوه با از بین بردن 
اسید های چرب، نقش موثری در کاهش چربی های اطراف 
شکم دارد. عظمایی با بیان اینکه انار تاثیر بسزایی در کاهش 
فشــار و قند خون دارد، یادآور شــد: مصرف این میوه برای 
افرادی توصیه می شود که دچار خارش بدن هستند و طبع 
گرمی دارند. همچنین رب انار خاصیت چاق کنندگی دارد و 

مصرف آن برای افراد الغر مفید است.

انار خاصیت چاق کنندگی دارد!

سالمت کودکورزش درمانی

دانستنی ها

اکسیرجوانی 
کشف شد!

دانشمندان آمریکایی مدعی شده اند که توانسته اند یک ترکیب طبیعی 
موجود در آووکادو،  بروکلی و خیار را کشــف کنند که از تاثیر چشمگیر 
ضد پیری روی موش ها برخوردار است و می توان از آن روی انسان ها نیز 
استفاده کرد. محققان دانشگاه واشنگتن که کارآزمایی های بالینی را روی 
گروه کوچکی از مردم آغاز کرده انــد، چنین می گویند که موش های پیر 
دریافت کننده ترکیب NMN در آب، مجموعه ای از تاثیرات سودمند را 
تجربه کردند؛ برای مثال، ســطح فعالیت فیزیکی این موش ها، افزایش و 
تراکم اســتخوان ها و عضالت آنها ارتقا پیدا کرد، عملکرد سیستم ایمنی 

و کبد و بینایی آنها بهتر و حتی وزنشان کمتر شــد. محققان کار خود را 
با بررسی ویژگی های پروتئینی موسوم به NAD آغاز کردند که در تولید 
 NAD انرژی در بدن دخیل است. با پیرتر شدن حیوانات، میزان پروتئین
کمتری تولید شده و به نظر می رســد که این امر، بخشی از فرآیند پیری 
است. تالش های دانشــمندان برای افزودن NAD به بدن این موجودات 
ناموفق بود؛ بنابراین آنها به جست وجوی راه هایی برای افزایش تولید آن 
در بدن پرداختند. این محققان به موش هــا ترکیب NMN را که در کلم 
نیز وجود دارد، به صورت محلول در آب، ارائه و افزایش ســطوح پروتئین 

NAD و آثار جوانسازی آن را مشــاهده کردند. محققان اظهار امیدواری 
کرده اند که کارآزمایی های بالینی انسانی در حال انجام در ژاپن بتواند به 
نتایج مشابهی دست یابد. به گفته آنها، سلول های انسان نیز بر این فرآیند 
تولید انرژی تکیه داشته و امکان دارد بتوان روش تازه جوانسازی را برای 
سالم نگهداشتن انسان ها در زمان پیری استفاده کرد. البته این مزایا تنها 
در موش های پیر دیده شــده و موش های جوان هیچ نشانه ای از سالم تر 
شــدن نشــان ندادند؛ زیرا بدن آنها همچنان در حال ساخت پروتئین 

NMN است.

معجزه چای جعفری 
در درمان فشارخون و تورم پا

زيبايی

اگر موهایتان می ریزد، بهتر اســت با پزشــک خود صحبت 
کرده و مشکل را ریشه ای حل کنید. اما درمان های طبیعی 

زیر نیز به رشد سالم موهایتان کمک می کند.
5- روغن رزماری

رزماری سرشــار از خواص ضدعفونی است که به رفع شوره 
سر، پوسته پوسته شدن و عفونت کمک می کند و همه اینها 
ریزش مو را درمان می کنند. اســتفاده مســتقیم از روغن 
رزماری، محرکی قوی برای رشد مو خواهد بود. طبق مجله 
بین المللی بیوتکنولوژی، روغن رزمــاری یک ضد باکتری 

قوی است.
6-  سیر

طی مطالعه ای در سال 2007 محققان و متخصصان پوست 
فهمیدند که اســتفاده از ژل ســیر در ناحیه هایی که دچار 
ریزش شده اســت، به همراه درمان استروئید در رشد مجدد 
مو تاثیر زیادی دارد و هر مویی که در تماس با آن قرار بگیرد 
نیز تقویت می شود. سیر هم مانند پیاز سرشار از مواد معدنی 

و ویتامین است که به طور طبیعی ریزش مو را کم می کنند.
 7-  نارگیل

یکی از دالیلی که شــامپوهای نارگیل زیــادی وجود دارد 
همین اســت. نارگیل به داشتن خواص مرطوب کننده قوی 
شهرت دارد. در ضمن، یکی از دالیل اصلی ریزش مو، پوست 
سر خشــک اســت. برای جلوگیری از ریزش موی ناشی از 
خشکی و سالم ســازی فولیکول های ســر، هرروز ده دقیقه 

روغن نارگیل را به ریشه موهای خود بمالید.
 8-  سرکه سیب

عالوه بر آسیب ناشی از خشــکی، ریزش مو ممکن است به 
دلیل فولیکول های مسدود شده باشد. زمانی که فولیکول ها 
مســدود شــوند و چربی به آنها نرســد، باکتری ها تجمع 
می کنند و روغن های سالم، کم و منجر به ریزش مو و حتی 

طاسی می شود. 
برای رفع فولیکول های مسدود، پوست سرتان را با ترکیبی 
از آب و سرکه سیب بشویید. این درمان خانگی در باز کردن 
منافذ و رشــد مجدد مو معجزه می کند و ایــن، تنها  یکی از 

مزایای شگفت انگیز سرکه سیب است.
 9- فلفل هندی

یکی از راه هــای متوقف کردن ریزش مــو، تحریک گردش 
خون در پوست سر است و هیچ چیز بهتر از فلفل هندی این 
کار را نمی کند. این نوع فلفل دارای کپسایســین است که 
جریان خود را بســیار تند می کند ) و آن حس سوزن سوزن 
شــدن که احتماال قبال تجربه کرده اید(. دستورالعمل هایی 
برای درست کردن ماسک پیداکرده و در آن از فلفل هندی 

استفاده کنید.

درمان های جادويی برای 
ريزش مو!)2(

ماساژ درمانی برای تسکین تنش در گردن
هنگامی که پشــت میز رایانه خود نشسته اید، دستان خود 
را روی شــانه هایتان قرار دهید. بازدم، این اجازه را به ســر 
می دهد تا به ســمت عقب حرکت کنــد؛ در همین حال به 
آرامی از انگشتان به ســمت کف دست فشار وارد کنید. این 
کار موجب حرکت عضالت پشت و شانه ها به سمت گردن 

می شود.
اکنون آرنج های خود را روی میز قرار دهید؛ این کار به سر 
این اجازه را می دهد که به آرامی به سمت جلو حرکت کند. 
با استفاده از نوک انگشتان دست خود و ایجاد حرکات دایره 
ای عمیق کوچک روی عضالت دو طرف ســتون فقرات، از 

شانه ها به سمت پایین جمجمه خود را ماساژ دهید.
هر دو دســت خود را پشــت ســر قرار دهید؛ به طوری که 
انگشتان دو دســت در هم گره بخورند. سر خود را به سمت 
جلو پایین آورده و اجازه دهید وزن آرنج ها، سر را به آرامی 
پایین بکشد و کشش در عضالت گردن و قسمت هایی ایجاد 

شود که به سمت کمر پایین می روند.
ماساژ درمانی برای رفع خشکی شانه

بــرای انجام این ماســاژ به یــک توپ تنیس یــا یک توپ 
الستیکی نیاز دارید. با فاصله از دیوار بایستید و پاهای خود 
را به اندازه عرض شــانه باز کنید. در حالــت نیمه چمباتمه 
یا اسکات بنشینید؛ به شکلی که باســن در برابر دیوار قرار 

بگیرد.
به سمت جلو خم شــوید و توپ را روی پشت خود در باالی 
شانه ها قرار دهید. سپس به آرامی بلند شوید؛ در حالی که 
به سمت دیوار فشار وارد می کنید و به توپ اجازه می دهید 
به آرامــی در امتداد عضالت دو طرف ســتون فقرات پایین 
برود و هنگامی که یک نقطه حســاس پیــدا کردید، توقف 
کنید و منتظر بمانید تا درد فروکش کند. روند را معکوس و 

ماساژ آرام مشابهی را تکرار کنید.

مصرف قرص ســرماخوردگی معمولی که افراد بزرگسال، بدون 
تجویز آن را مصرف می کنند، برای کودکان زیر دو ســال توصیه 
نمی شود. قرص سرماخوردگی، حتی برای کودکان باالی دو سال 
نیز ممکن است ضرر داشته باشد. این قرص ها نه تنها باعث بهبود 
عالیم سرماخوردگی در کودکان نمی شود، بلکه عوارض جانبی 
خطرناکی از جمله افزایش ضربان قلب و بروز تشنج دارد. سازمان 
غذا و دارو مصرف قرص های ســرماخوردگی را بــرای کودکان 
زیر دو ســال منع کرده اســت؛ همچنین به پدر و مادرها درباره 
مصرف قرص های سرماخوردگی به همراه داروهای دیگری مثل 
آنتی هیستامین  یا مســکن برای کودکان باالی دو سال هشدار 
می دهد؛ زیرا مصرف ایــن داروها با یکدیگر خطــر اووردوز را به 
همراه دارد. آنتی بیوتیک ها نیز فقط می توانند با باکتری ها مقابله 

کنند و روی ویروس سرماخوردگی تاثیری ندارند. 
درضمن به یاد داشــته باشــید که هرچه بیشــتر به کودکتان 
آنتی بیوتیک بدهید، احتمال اینکه در آینده به بیماری های مقاوم 
به آنتی بیوتیک مبتال شــود، بیشتر اســت. مسکن های ساده ای 
مثل اســتامینوفن یا ایبوپروفن نیز می توانند در کاهش عالیمی 
مثل تب و گلودرد در کودک موثر باشــند اما فراموش نکنید که 
تب کم درجه می تواند به کشــته شــدن عفونت هــا کمک کند 
و حتما ضرورتی ندارد که آن را پایین بیاوریــد. اگر به کودکتان 
استامینوفن می دهید، مراقب دوز آن باشید. به نوزادان زیر 6 ماه، 
ایبوپروفن ندهید و از مصرف آســپرین برای کودکان زیر ۱۸ ماه 

خودداری کنید. مصرف آسپرین در کودکان با بروز سندروم ری 
در ارتباط است.

اما برای اینکــه عالیم ســرماخوردگی نوزادتان بهتر شــود، از 
روش های زیر کمک بگیرید:

تا می توانید مایعات به او بدهید؛ مصرف مایعات گرم مانند سوپ 
به کاهش گلودرد کمک می کند؛

از بخور سرد در اتاق او استفاده کنید؛
از ساکشــن بینی برای تخلیه مخاط بینی او اســتفاده کنید تا 

راحت تر نفس بکشد؛
او را تشــویق به اســتراحت و مدت زمــان بــازی و فعالیت او را 

کم کنید.

به کودکان قرص سرماخوردگی ندهید! ماساژ درمانی ساده برای مشکالت سالمت )3( 

سالمون 
 سالمون می تواند تاثیر هورمون های اســترس یعنی آدرنالین و 
کورتیزول را خنثی کند. خواص ضدالتهابی اســید چرب امگا 3 
موجود در سالمون، می تواند اثرات این هورمون ها را جبران کند. 
خنثی شــدن تاثیر این هورمون ها، به کاهــش اضطراب و بهبود 

واکنش بدن به استرس کمک می کند.
بامیه 

  این غــذا از خانواده ســبزیجات حــاوی فوالت اســت؛ نوعی از 
ویتامینB که باعث ایجاد دوپامین می شــود. دوپامین هورمون 

شادی است و تاثیر آن بر مغز باعث احساس لذت می شود. 
بلغور جوی دو سر 

 یک کاسه بلغور جوی دو سر گرم می تواند باعث احساس آرامش 
بیشتر شود. خوردن کربوهیدرات های پیچیده، تولید سروتونین 
را افزایش می دهد؛ ســروتونین ماده شــیمیایی مغز اســت که 

هورمون های استرس را کاهش می دهد.

شکالت تلخ 
تنها خوردن یک تکه شکالت تلخ با کاهش هورمون های استرس 
می تواند باعث احساس آرامش شود. تحقیقات بسیاری تا به حال 
نشان داده اند آنتی اکسیدان های موجود در شکالت تلخ می تواند 
به آرامش رگ های خونی، کاهش فشــار خون و تقویت گردش 

خون نیز کمک کند.
سیب زمینی 

 چه کسی هست که از ســیب زمینی بدش بیاید؟ مشخص شده 
هوس کردن نشاسته هایی مانند سیب زمینی به هنگام استرس 
کامال طبیعی است. به این حالت، گرسنگی لذتی یا غذا خوردن به 
خاطر لذت می گویند. در این حالت شاید به کالری نیازی نداشته 
باشیم؛ اما از آنجا که برای گرفتن انرژی به غذاهای پرکالری وابسته 
هستیم، هنگام استرس به سمت غذاهای چرب و شیرین کشیده 
می شــویم. همچنین توصیه می شود ســیب زمینی شیرین را 
جایگزین آن کنید. هنگام میل کردن، حواســتان به چیزی باشد 

که روی سیب زمینی می ریزید؛ چون همان ماده می تواند وعده 
غذایی تان را تبدیل به کوهی از چربی و کالری کند.

سبزی قاصدک 
 اســترس های روانی می توانند pH بدنمان را نیــز کاهش داده 
و بیشــتر اســیدیمان کنند. خود را با ابــزاری توانمند کنید که 
جلوی اســترس و مریضی را می گیرند. بدنمان در محیط قلیایی 
عملکردی بهتر از خود ارائه می دهد. غذاهای گیاهی مانند سبزی 
قاصدک، از غذاهای حیوانی مواد قلیایی بیشتری دارند و می توانند 

به خنثی شدن pH اسید حاصل از استرس کمک کنند. 
کیوی 

 این میوه خوش طعم و ارزشــمند از تریپتوفان سرشــار اســت. 
 تریپتوفان تبدیل به ســروتونین می شــود که اعصــاب را آرام و 
خلق و خو را تثبیت می کند. اســترس همچنین می تواند باعث 
ایجاد  اختالل در خواب شــود. تحقیقات نشــان داده که خوردن 
کیوی به صورت مرتب کمک می کند که ســریع تر به خواب رفته 

و بهتر استراحت کنیم.
اسفناج 

 وقتی آشفته هســتیم، عضالتمان سفت می شــود، نمی توانیم 
درست فکر کنیم، با خوابیدن مشــکل داریم و فشار خونمان باال 
می رود. یکی از مواد مغــذی که می تواند بــه کاهش این عالئم 
کمک کند منیزیم اســت اما وقتی دچار استرس هستیم سطح 
منیزیم کاهش می یابد. ســبزیجات دارای برگ های ســبز تیره 
مانند اسفناج، سرشــار از مواد مغذی هستند که منیزیم نیز یکی 

از آنهاست.
چای سبز 

 کتری را روشــن کنید و برای خود یک فنجــان کاهش دهنده 
اســترس دم کنید. ماده مغذی فعالی که در گیاه چای سبز یافت 
شده است، اســید آمینه L-تیانین نام دارد. تحقیقات روی اسید 
آمینه L-تیانین نشان داده این ماده خاصیت ضد استرسی دارد و 

می تواند بدون تاثیر خواب آور روی مغز، ذهن را آرام کند.
دانه آفتابگردان 

 اســترس معموال در حالت جنــگ یا گریز به وجــود می آید که 
مســتقیم روی غده آدرنال تاثیر می گذارد. دانه های آفتابگردان 
سرشار هستند از ویتامین B5 که از عملکرد غده آدرنال حمایت 
می کنند. درســت کار کردن آدرنــال برای مدیریــت و کنترل 

استرس ضروری است.
پرتقال 

 پوســت کندن پرتقال برای پرت کردن حواســتان از چیزی که 
باعث استرس شــده، عالی اســت. پرتقال و دیگر مرکبات حاوی 
میواینوزیتول هستند؛ نوع طبیعی از ویتامین B که سطوح باالیی 
از آن در مغز و سیســتم عصبی یافت می شــود. غشای سلولی، 

عضالت و عملکرد عصبی، همگی بر میو اینوزیتول تکیه دارند.
هويج 

 خوردن غذاهای ترد می تواند استرس را کاهش دهد. در واقع نه 
تنها هویج بلکه هر غذای تردی مانند ســیب یا کرفس در کاهش 
اســترس موثر اســت. صدای آن زیر دندان، نه تنها باعث آرامش 
می شود؛ بلکه تنش ایجاد شده در فک را نیز بهبود می بخشد. فک 

یک بخش اصلی بدن است که استرس از آنجا شروع می شود.

استرس می تواند از راه های مختلفی به سالمت بدن آسیب وارد کند. خوشبختانه ويتامین ها و مینرال هايی 
هستند که می توانند به کاهش استرس کمک کنند. بار ديگر که فشــار استرس را حس کرديد، از اين غذاها 

کمک بگیريد. 

برای کاهش استرس از این غذاها کمک بگیرید

تحقیقات 
نشان داده که 
خوردن کیوی 

به صورت مرتب 
کمک می کند 
که سريع تر به 
خواب رفته و 

بهتر استراحت 
کنیم
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ســریع ترین وســیله  نقلیه  یک چرخه  جهان اقدام به شکســتن رکورد سرعت کرد.
شــاید مونوویل )Monowheel( یا همان یک چرخه بهترین انتخاب برای اســتفاده 
به عنوان وســیله  نقلیه  شــخصی نباشــد اما این قضیه نتوانســت مانع کوین اسکات 
 برای شکســت رکورد ســرعت با چنین وســیله ای شود.سال گذشته اســکات و تیم

 UK Monowheel با استفاده از وســیله  نقلیه  یک چرخه ای که هدایت آن بر عهده  
خود اسکات بود توانســتند رکورد سرعت98/4 کیلومتر بر ســاعت را از خود بر جای 
بگذارند. چنین عددی برای وسیله  نقلیه  به شدت ناپایداری که 9۷ کیلوگرم وزن دارد 
عدد بدی نیست. برای کنترل این وســیله  نقلیه باید کنترل بسیار دقیقی بر روی پدال 
گاز داشــت تا باالنس)تعادل( آن به هم نخورد. یکی از چالش های جدی برای اسکات 
این بود که از به وجود آمدن حادثه  چرخشی پیشــگیری کند، این اتفاق زمانی پیش 
می آید که ســوارکار  که در داخل چرخ ۵9 اینچی قرار دارد شروع به چرخیدن با خود 
چرخ کند. برای شکستن رکورد جهانی مونوویل باید حرکت خود را به آهستگی شروع 
می کرد و ثبت سرعت نیز در مســافت 4۰۲ متری مسیر انجام شد. خوشبختانه در این 

مسیر هیچ پیچی وجود نداشت.

پس از مشــکالت باتری های گلکســی نوت ۷، عــده ای از مــردم با دیدن 
گوشی های برند سامســونگ به این فکر می کنند که آن گوشی هم هر لحظه 
منفجر خواهد شــد. با توجه به اینکه Elephone S7 یک کپی تمام عیار از 
گلکسی اس ۷ سامســونگ اســت، کمپانی الفون با پیش بینی واکنش هایی 
که ممکن اســت مردم در برابر این محصول از خود نشــان دهند اعالم کرده 
است که این اسمارت فون تا سه برابر سایر گوشی ها در مقابل انفجار مقاومت 
 دارد.این بدین معنی است که باتری این گوشــی به طور کامل مورد آزمایش 
قرار گرفته و بر روی آن غشــایی ضد انفجاری قــرار دارد و عالوه بر آن از یک 
پوســته TPU)ترموپالســتیک پلی یورتان( اســتفاده شــده که آن هم ضد 

انفجاری است.
الفون اس ۷ باقیمت پایه139/99 دالر برای مدل برخــوردار از دو گیگا بایت 
 Helio X20 رم عرضه می شــود. تمامی مدل های این گوشــی از پردازنده
مدیاتک برخوردارند که ســطحی قابل قبول از عملکرد را برای دستگاه های 

ارزان قیمت به همراه می آورد. 

آلودگی هوا یک معضل جهانی خطرناک به شــمار می آید و محققان سال هاست 
که با ابداع روش های مختلف به دنبال مبارزه با آن هستند. در این راستا محققان 
یک شرکت هلندی موفق به ســاخت یک سیستم شــدند که عملکردی شبیه 
جاروبرقی دارد و می تواند در هر ســاعت میزانی معادل 3۲ اســتخر المپیک از 
هوا را در خود کشــیده و ذرات ســمی آن را خارج کند.هنک بورسن، سخنگوی 
شرکت سازنده اظهار کرد: این فیلتر صنعتی هشــت متری از فوالد ساخته شده 
و در باالی ساختمان ها نصب می شود و مانند یک مکنده بزرگ پاک کننده عمل 
می کند. هوا از طریق این ســتون بزرگ وارد و سپس فیلتر می شود. این سیستم 
برای قرار گرفتن در مکان هایی مانند پشت بام های مناطق پرجمعیت یا نزدیک 
 منابع آلودگی مانند کارخانه ها طراحی شــده و در حــدود 8۰،۰۰۰ متر مکعب 
)۲/8 میلیون فوت مکعب( هوا را در هر ســاعت تصفیه می کند.در آزمایش های 
انجام شده، این سیستم با موفقیت 9۵ درصدی توانست تمام ذرات سمی موجود 
در هوا را از بین برده و هوای پاک و ســالم ارائه دهد.در حال حاضر از جزئیات فنی 
این دستگاه تصفیه هوا اطالعات اندکی در دســت است و همگی منتظر دریافت 

اطالعات بیشتر از کمپانی سازنده آن هستیم.

 رکورد شکنی سریع ترین وسیله  نقلیه 
»یک چرخه« جهان

تولید موبایل »ضد انفجار« 
 توسط چینی ها 

تصفیه هوا با یک جاروبرقی غول پیکر! 

پیشنهاد سردبیر: 
تصفیه هوا با یک جاروبرقی غول پیکر!

4 سال پیش که کانســپتی در نمایشگاه خودروی پکن رونمایی 
شــد اعتقاد بر این بود که بی ام و قصد عرضه  i8 رودستر را دارد 
اما تولید آن چندین بار به تعویق افتــاد تا اینکه نهایتا به صورت 
رســمی اعالم شــد که این خــودرو در آینده تولیــد خواهد 
شــد.طبق گفته های مدیرعامل بــی ام و، آقای هرالــد کروگر، 
 i8 رودستر در ســال ۲۰18 به خط تولید این خودروساز اضافه 
خواهد شــد.کروگر حرفــی درباره  مشــخصات ایــن خودرو 
 i8 به میان نیــاورد اما اطالعات پیشــین نشــان می دهند که
رودســتر از باتری هایی با محــدوده  حرکتی باالتر و پیشــرانه  
 الکتریکی قدرتمندتری نســبت به برادر ســقف ثابت خود بهره 
خواهد برد. سخن از نسخه  سقف ثابت i8 شد، باید گفت که این 
خودرو نیز بهبودهایی را شــاهد خواهد بود و در هنگام عرضه از 
همان به روزرسانی هایی که در برادر رودستر به کار خواهد رفت 
استفاده خواهد کرد.مدیر بی ام و تایید کرد i3 با باتری های ارتقا 
یافته خــود می تواند محدوده حرکتی 3۰۰ کیلومتری داشــته 
باشد که نســبت به رکورد 19۰ کیلومتری نسخه  قبلی بهبودی 
چشمگیری محسوب می شود. گفته شده که استقبال مشتریان 

از این نسخه  بهبود یافته بسیار مثبت بوده است.

یک شــرکت کامپیوتری در شــهر کیــف اوکرایــن وعده داد 
 به پنج نفر اولی که اسمشــان را به صورت رســمی و قانونی به 
»آیفون ۷« تغییر دهند، یک دســتگاه از ایــن موبایل را هدیه 
 خواهــد داد. به همیــن خاطر »الکســاندر تورین« شــهروند 
۲۰ ســاله اوکراینی به مراجع ذی ربط مراجعه نموده و نخستین 
فرد در جهان با نــام »)iPhone Sim (Seven« لقب گرفت.

او پس از اجرای فرآیند فوق، به شــرکت مربوطه رفته و آیفون 
۷ را به رایگان دریافت کرد. البتــه اگر صرفا از جنبه اقتصادی به 
موضوع نگاه کنید، این اقدام خیلی هم عجیب نیست. در کشور 
اوکراین خرید یک دســتگاه آیفون ۷ تقریبــا8۵۰ دالر برایتان 
آب می خورد، اما تغییر نام فقــط ۲ دالر هزینه دارد.با این حال، 
دوستان و آشنایان Sim در آغاز نســبت به این کار حیرت زده 

شدند. »تاتیانا پانینا« خواهر »آیفون ۷« در این رابطه گفت:
پذیرفتن این موضوع بسیار دشوار بود و نمی توانستیم آن را باور 
کنیم. به هر حال هر فردی در جهان به دنبال روشــی برای ابراز 
وجود اســت و برادر من نیز ایــن راه را برگزید.»تورین« نیز در 
این رابطه اظهار داشــت این اســم در آینده برایش مشکل ساز 
خواهد شد و دوست ندارد فرزندانش به این خاطر مورد تمسخر 
قرار بگیرند. به همین دلیل بعدها دوباره به اسم قبلی اش یعنی 

»الکساندر تورین« باز خواهد گشت.

محققان پروژه یادگیری عمیق Google Brain قابلیت بســیار 
خارق العاده و البته خطرناکی را به هــوش مصنوعی آموخته اند: 
رمزنگاری مبتنی بر AI و بدون دخالت انســان. پژوهشگران این 
 Alice مرکز تحقیقاتی به سه شــبکه عصبی مصنوعی با نام های
Bob ، و Eve اجازه دادند یادداشــت هایی را با روش رمزنگاری 
ســاخت خودشــان، بین یکدیگر رد و بدل نمایند.طبق گزارش 
 New Scientist تیــم مــورد بحث بــرای هرکــدام از AI ها 
وظیفه ای را تعییــن کرد: آلیس بایــد پیامی رمزی را ارســال 
می کرد که فقط باب قادر بــه خواندن آن بود، و Eve در این میان 
باید تالش می کرد تا متن را رمزگشــایی کند.آزمایش با پیامی 
متنی و ساده شــروع شــد که آلیس آن را به عبارات نامفهومی 
تبدیل کرد و باب توانســت آن را با اســتفاده از کلیــد مربوطه 
رمزگشــایی کند. در آغاز، آلیس و باب در پنهان کــردن پیام با 
مشــکل مواجه بودند، اما پس از 1۵ هزار مرتبــه تالش، باالخره 
توانستند راهکار رمزنگاری ویژه ای را بیابند.در این حالت، آلیس 
از روش مخصوصــی بهره گرفــت و باب نیز به راحتی توانســت 
 نحوه رمزگشایی آن را متوجه شــود، اما Eve از این فرآیند کامال

بی خبر ماند و فقط توانســت نیمی از 16 بیت داده را به درستی 
حدس بزند، که به نظر می رسد آن هم کامال  تصادفی بوده است.

البته با توجه به اینکه ســه هویت هوش مصنوعی مورد استفاده 
در این پروژه به صورت انسانی مورد خطاب قرار گرفته اند، شاید 
تصور کنید با عملیات ساده ای روبرو هســتیم، اما در واقع حتی 
محققان نیز نمی دانند چه روش رمزنگاری توسط آلیس استفاده 
شــده و باب چگونه از نحوه رمزگشــایی آن اطالع یافته اســت.

گفتنی اســت هنوز کاربرد عملی این آزمایش مشــخص نیست، 
اما به هر حال باید کمی نگران بود، و با توجه به توســعه ابزارهای 
یادگیری عمیق اُپن-ســورس همچون »جعبه ابزار شــناختی« 
مایکروسافت، بعید نیست که AI ها در سرتاسر جهان با یکدیگر 
متحد شــوند و ما هیچ روشــی برای آگاهی از گفت وگوی سّری 

مابین آنها در اختیار نداشته باشیم.

»جورج هاتز« فردی  اســت که توانســت برای اولین بــار آیفون را 
جیلبریک و حتی پلی استیشــن را هک کند.دیــدگاه بلندپروازانه و 
خالقانه این جوان ۲6 ســاله به مرور زمان شهرت زیادی را برای او به 
ارمغان آورد و بعد از گسترش نسبی فعالیت هایش، به سمت توسعه 
هوش مصنوعی برای اتومبیل ها حرکت کــرد. هاتز تصمیم گرفت 
برخالف ایالن ماسک یا گوگل، فناوری را در اختیار کاربران قرار دهد 
که به کمک آن بتوان خودروهای فعلــی را به اتومبیل نیمه خودران 
تبدیل کرد تا جایی که چند مدل هوندا ســیویک و آکورا با موفقیت 
آزمایش های شــرکت »کاما« را پشت سر گذاشــتند.اما حاال خبر 
رسیده پروژه شــرکت کوچک هاتز که تحت نام »کاما 1« فعال بود، 
به موجب هشدار سازمان کنترل ترافیک بزرگراه های آمریکا، متوقف 
 NHTSA شده و به طور کلی منتفی گردیده است.چرا؟ چون سازمان
در نامه ای به هاتز اذعان کرد وســایل نقلیه مجهز به هوش مصنوعی 
شرکت کاما » امنیت و ســالمت مصرف کنندگان و همین طور سایر 
خودروهای حاضر در جاده را به خطر می اندازند.« اگرچه ســازمان 
ترافیک ایاالت متحده آمریکا پیشنهاد کرده توسعه و پیاده سازی این 
مکانیزم هوش مصنوعی تا اطمینان از امنیت آن به تعویق بیفتد، اما 
جرج هاتز به کلی آن را تعطیل کرد و فعالیت های جاه طلبانه اش در 

رقابت با ایالن ماسک به پایان رسید.

عرضه »بی ام و i8 رودستر« در سال 
2018

  تغییر نام پسر اوکراینی
 به » آیفون 7 «

قابلیت بسیار خارق العاده و البته 
خطرناک هوش مصنوعی گوگل

پروژه هوش مصنوعی اتومبیل های 
خودران »جرج هاتز« متوقف شد

اخبارفناوری

معرفی نرم افزارمعما

دریافــت  بــرای 
این نرم افــزار، کد 
اســکن  را  روبه رو 

کنید. AB Screen Recorder اپلیکیشــنی بــرای گوشــی های 
اندروید است که به کمک آن می توانید از صفحه نمایش گوشی 
خود فایل ویدیویــی تهیه کنید.احتماال برای شــما نیز پیش 
آمده است که قصد آموزش انجام کاری را در گوشی اندرویدی 
به شخصی که دور از شما قرار دارد داشته باشید. در این مواقع 
معموال وجود آن فرد در کنار شــما امری ضروری اســت و یاد 
دادن روش انجام آن کار از پشت تلفن یا پیام امری غیر ممکن 
خواهد بود. در این مواقع بهترین راه بــرای آموزش های از راه 
دور، همان طور که در ســایت های آموزشی شاهد آن هستید، 
 ضبــط ویدیــو و ارســال آن برای شــخص مقابل اســت که

 AB Screen Recorder این وظیفه را به خوبی برای شــما 
انجام می دهد و با تهیه  ویدیویی با کیفیت از تمام جزئیاتی که 
در گوشی شما در حال رخ دادن اســت، یک فایل کامل برای 
آموزش موضوع های مختلف در اختیار شــما قرار می دهد که 
می توانید آن را برای دوســتان خود ارســال کنید یا حتی در 

وب ســایت خود قرار دهید تــا بازدیدکنندگان بــا دانلود آن، 
روش انجام مطلب آموزش داده شده را بیاموزند. گزینه  جالب 
دیگــری کــه AB Screen Recorder بــرای ضبط ویدیو 
از صفحه نمایش در اختیار شــما قرار می دهــد قابلیت ضبط 
 صداســت به طوری که با فعــال کــردن آن، تمامی صداهای 
پخش شــده در سیســتم عامل گوشــی، در ویدیوی مربوطه 
نیز ضبط خواهد شــد. اگر هنــگام ضبط ویدیو بــه یک بازی 
 مراجعه کنید، صدا و موسیقی بازی نیز در ویدیوی شما ضبط 
خواهد شــد اما مهم ترین اســتفاده ای که این ویژگی خواهد 
داشت ضبط صدا از میکروفون گوشی است به طوری که شما 
می توانید در هنگام انجام مراحل، با صدای بلند نیز توضیحات 
الزم را ارائه کنید تا توســط میکروفون گوشی، صدای شما نیز 
روی ویدیو ضبط شود. طبیعتا برای تهیه  یک آموزش ویدیویی 
ساده برای یک شــخص نیازی به این کار وجود نخواهد داشت 
اما زمانی که قصد اســتفاده عمومی تری از این موضوع داشته 
باشــید و برای مثال ویدیوی مورد نظر را به قصد انتشــار در 
وب ســایت های آموزشــی تهیه می کنید می توانید با استفاده 
از این ویژگی، ویدیوی ســاخته شــده را بیش از پیش به یک 

ویدیوی آموزشی استاندارد تبدیل کنید.
goo.gl/crlQNI برای دانلود این اپ مراجعه کنید به

معمای  1994
اعــداد بیــن 1 و 1۰۰۰ و خود ایــن اعــداد را در نظر 
بگیرید. در هر کدام اعدادی تکرار شده اند. بیشترین و 
 کمترین عددی  را که در کل این اعداد تکرار شده است 

 پیدا کنید.
این معما یک معمای هوش ریاضی جالب است. نیاز به 
کمی محاسبه و تأمل دارد که مطمئنم شما از عهده آن 

بر می آیید.
جواب معمای 1992

گزینه ) د ( صحیح است یعنی 163
اختالف دوعدد متوالی ضرب در 3 بــه اضافه عدد قبل 

می شود عدد بعدی
))۵۵-19(x3(+۵۵=163

کســانی که پاســخ صحیح به معمــای 1991
 داده اند:

آقای احمدرضا باقری از اصفهان روستای مزرعه گورت
 لطفا جــواب معماهــای طرح شــده را به همــراه نام 

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

بفرستید تا نام شما در همین صفحه ذکر شود.

 :AB Screen Recorder معرفی اپلیکیشن

ضبط ویدیو از صفحه نمایش 
اندروید     

معرفی ساختاری که بر اثر 
حرارت منقبض می شود

کشف فسیل مغز دایناسور

اخبار علمی

تقریبا تمام مواد جامد بر اثر گرما، منبسط می شوند. 
  MIT با این حال موسســه تکنولوژی ماساچوست یا
و دانشــگاه کالیفرنیای جنوبی قصد دارند در پروژه 

تحقیقاتی جدید خود، این روند را تغییر دهند.
»نیکالس فنگ« اســتاد دانشــگاه MIT در حوزه 
مهندســی مکانیک در این رابطه گفــت: »ما تالش 
کردیم ساختاری را بسازیم که در صورت گرم شدن، 

منقبض شده و با کاهش دما، انبساط پیدا کند.«
آنها برای دستیابی به این امر، ساختارهای ستاره ای 

و کوچکی را به صورت سه بعدی چاپ کردند. 
 زمانی که  ایــن ســاختار در معرض دمای شــدید

 قرار گیرد، به سرعت منقبض می گردد.
 این ترکیب با اســتفاده از قطعات به هم پیوســته از 
موادی با انبساط ناچیز حاوی مس و مواد پلیمری با 

قابلیت انبساط سریع تشکیل شده است.
یکی از این مــوارد، اســتفاده در مدارهــای چاپی 
اســت، زیرا افزایــش ناگهانی دمــا بر اثــر کارکرد 
 CPU می تواند تاثیر منفی بر عملکرد کل سیســتم 

داشته باشد.

یک محقق خوش شــانس موفق به کشــف اتفاقی 
فسیلی شده که بخشــی از آن مغز دایناسور است.به 
گزارش مهر، به نقل از ان پی آر، این برای نخســتین 
بار در تاریخ اســت که جامعه علمی بــا چیزی به نام 
بافت فسیلی مغز یک دایناسور روبه رو می شود.این 
 مغز فسیل شــده متعلق به گونه ای از دایناسورهای 
غول پیکر اســت که حدود 13۰ میلیون سال پیش 
زندگی می کــرده اند.این کشــف جالــب توجه در 
ســال ۲۰۰4 و در مناطق ســاحلی بریتانیا صورت 
گرفت و حاال جزئیات آن پس از بررســی های دقیق 
 منتشر شده اســت.این محقق پس از شناسایی مغز

 فســیل شــده متوجــه ســاختار عجیــب و بافت 
غیرمعمول آن شد که نشــان می دهد مربوط به یک 
دایناسور است.کشــفیاتی از این دست کمک زیادی 
به دانشــمندان کرده تا به درک روشــن تری از این 
جانوران دســت یابند. طی ۲۰ تا 3۰ ســال گذشته 
فهم دانشمندان از زندگی این جانوران دگرگون شده 
و حاال مشــخص شــده که چاالک تر و باهوش تر از 

تصورات قبلی بوده اند.

یکی از موارد اصلــی در مراحل مراقبــت از کودک نحوه 
در آغــوش گرفتن و حمل نوزاد اســت. در آغوش گرفتن 
و زمین گذاشــتن های پیاپی کودک، کار مراقبت از وی را 
سخت و مشکل می کند. برای همین استفاده از کریر ها و 

آغوش ها برای والدین به امری ضروری تبدیل شده است.
این ضرورت زیاد هم بدون چالش نبوده و برای بسیاری از 
والدین نحوه قرارگیری بندهای شانه و کمربند آغوش ها 
باعث فشــار و گرفتگی عضالت و فشــار آمدن بر ستون 

فقرات آنها می شود.
آزمایشگاه C-Lab سامســونگ با هدف ترویج نوآوری و 
ارائه راهکارهایی برای حل مشکالت والدین در نگهداری 
و حمل نــوزادان فعالیــت می کند. نتیجه ایــن موضوع، 
آغوش حمــل نــوزاد Dr. Macaron )برگرفته از نام 

یک شیرینی فرانسوی معروف( است که عالوه بر تسهیل 
حمل نوزاد بر سالمتی وی نیز نظارت می کند.

اصلی ترین مشــکل والدین در هنگام بغل کردن نوزادان 
فشاری است که بر روی ســتون فقرات آنها وارد می شود. 
از آنجا که نمی توان وزن کودکان را تغییر داد، سامسونگ 
تصمیم گرفته وزن کودک را روی قســمت های مختلف 

بدن، تقسیم کند تا فشاری به بدن وارد نشود.
آغوش Dr. Macaron به یک سیســتم تبدیل شونده 
Hipseat مجهز اســت که با یک دســت می توان آن را 
تنظیم کرد. افزایش ارتفاع صندلی آغوش موجب تقسیم 
وزن کــودک بر روی تمامی قســمت های کتف و شــانه 
حمل کننده شــده و  ایــن موضوع باعث می شــود تمام 
حواس پدر یا مادر بر نوزاد متمرکز شود.طراحی مینیمال 

آغوش Dr. Macaron ســبب می شــود این محصول 
هیچ گاه قدیمی نشــود و از چشــم نیفتد. در طراحی این 
محصول سعی شــده با حذف موارد اضافی و دست وپاگیر 
فقط آنچه برای والدین نیاز اســت منظور شود تا هم فشار 
فیزیکی کمتری به هنگام حمل کردن بچــه به آنها وارد 
شود و هم تجهیزات اضافه ای روی آن وجود نداشته باشد 

که کار را برایشان سخت کند.
سامســونگ این آغوش را با رنگ روشن عرضه می کند تا 
والدین بتوانند در سریع ترین زمان ممکن کثیف شدن آن 
را تشــخیص دهند و آن را تمیز کنند تا هیچ گونه آلودگی 
و میکروبی کودک دلبندشان را تهدید نکند. از طرفی این 
رنگ روشــن می تواند به راحتی با سایر لباس های والدین 

هماهنگ شود.
Dr. Macaron تنهــا یک حمل کننده ســاده کودک 
نیســت، چرا که انواع و اقسام سنســورهای به کار رفته 
در بدنه آن باعث شــده تا این محصول به یک سیســتم 

هوشمند مراقبت و محافظت از کودک تبدیل شود.
یکی از این سنســورها کار نظارت بر فعالیــت نوزاد را بر 
عهده دارد، این سنســور زمانی که نیاز به تعویض پوشک 
نوزاد باشــد والدین را آگاه می کند. همچنین این سنسور 
فعالیت والد را کنترل می کند و میزان قدم ها را می شمارد. 
اگر میزان فعالیت او هنگام حمل بچه زیاد باشد، سنسور 
به او اعــالم می کند که زمان زیادی کــودک را در آغوش 
داشــته و حرکت می کرده اســت و اکنون نیــاز به کمی 
اســتراحت داد. عالوه بر این والدیــن می توانند وضعیت 
روزانه کودک خــود را از طریق اپلیکیشــن نظاره کنند و 
برای این کار نیــازی به خودکار و کاغذ نــدارد. همه چیز 
به راحتی و روی گوشــی آنها برای همیشــه در دسترس 

خواهد بود.
این سنســور در قســمت نشــیمن گاه مخصوص کودک 
در آغــوش Dr. Macaron تعبیه شــده و اطالعات را 
به صورت زنده و در لحظه برای اپلیکیشــن می فرستد تا 
نمودار تغییرات و تحوالت نوزاد به راحتی و در همه جا در 

دسترس والدین قرار گیرد.
Dr. Macaron یــک راهــکار مناســب بــرای حل 
مشــکالت همیشــگی والدین در هنگام حمــل نوزاد ان 
است. دکتر ماکارون مانند شــیرینی معروف فرانسوی به 
همین نام که دوالیه بر روی هســته اصلی شیرینی وجود 
دارد، کودک شــیرین شــما را تحت محافظت بدنه  خود 
قرار می دهد.تالش برای به وجود آوردن آغوشــی گرم و 
راحت برای نوزادان هدف اصلی Dr. Macaron است. 
سامسونگ در آزمایشــگاه C-Lab به دنبال راه حل های 
منحصربه فرد و متفاوت برای چالش های مختلف زندگی 

انسان هاست.

حمل کننده کــودک Dr. Macaron سامســونگ عالوه بر فراهم آوردن بســتری راحت و ســاده برای 
درآغوش گرفتن نوزادان سالمتی آنها را کنترل می کند.

آغوشی هوشمند برای نوزادان با راهکار جدید سامسونگ 

Dr. Macaron 
 تنها یک 

حمل کننده 
ساده کودک 

نیست، چرا که 
انواع و اقسام 

سنسورهای به 
کار رفته در بدنه 

آن باعث شده 
تا این محصول 
به یک سیستم 

هوشمند 
مراقبت و 

محافظت از 
کودک تبدیل 

شود

E-MAIL
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پیشنهاد سر دبیر: 
»یتیم خانه ایران«، قطعه ای گم شده از تاریخ معاصر ایران است

کودک و نوجوان

اخبار فرهنگی

نزدیک به یک ماه اســت که فیلم هیهات در سینماهای کشور به 
نمایش در آمده است. سالن سوره شــهر اصفهان که در روزهای 
دوشــنبه هر هفته میزبان جلســات نقد و بررســی فیلم های 
سینمایی به نمایش در آمده در گروه هنر و تجربه است، نشست 

هفتگی این هفته خود را به فیلم هیهات اختصاص داده است.
این مراسم، امروز از ســاعت 17 با پخش فیلم، شروع و سپس از 
ساعت 19 با حضور هادی مقدم دوست و دانش اقباشاوی، دو تن 

از کارگردانان فیلم هیهات، نقد و بررسی آن انجام می شود.
هیهات از جمله فیلم های مذهبی و تاثیرگــذار در مورد زیارت 
اباعبدا...)ع( است که در چهار روایت و توســط چهار کارگردان 
تهیه شــده اســت. حمید فرخ نژاد، حامد بهداد، مینا ساداتی و 

بابک حمیدیان در فیلم هیهات ایفای نقش کرده اند.

مسابقه نقاشی و جمله نویســی با موضوع آرزوهای کودکان، در 
شاهین شهر برگزار می شود.

این مســابقه از ســوی ســازمان فرهنگی، ورزشــی و تفریحی 
شهرداری شــاهین شــهر و با همکاری اداره آموزش و پرورش 
شهرستان شاهین شــهر و میمه، در راســتای ارائه آموزش های 
شهروندی در قالب فعالیت های هنری وتفریحی و با هدف تقویت 
خالقیت در کودکان برگزار می شــود. در این مسابقه، کودکان 
مقاطع ابتدایی و پیش دبستانی آرزوهای خود را در قالب جمله، 
نامه یا نقاشــی بیان می کنند که به زیباترین آنها جوایزی اهدا 
می شــود و آثار منتخب در قالب نمایشــگاه یا چــاپ کتاب در 

معرض دید شهروندان قرار خواهد گرفت.
کــودکان عالقه منــد به شــرکت در این مســابقه مــی توانند 
تا 15آذرمــاه آثار خــود را به فرهنگســرای شــهروند واقع در 

شاهین شهر، انتهای خیابان حافظ جنوبی تحویل دهند.

بیســت و چهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسالمی ایران، با 
شعار »ایران می خواند« از 24 آبان ماه آغاز می شود.

در ایــن دوره، »ایران می خوانــد« به عنوان شــعار هفته کتاب 
انتخاب شده است.

هر یک از روزها در هفته کتاب با عنوانی خاص نامگذاری شــده 
اســت. بر این اســاس، دوشــنبه 24 آبان ماه با عنوان »کتاب و 
خانواده« و شــعار »خواندن؛ چراغ امید در خانواده«، سه شنبه 
25 آبان ماه بــا عنوان »کتاب و دانشــگاه« و شــعار »خواندن؛ 
بنیان دانش«، چهارشنبه 26 آبان ماه با عنوان »کتاب و رسانه« 
و شعار »خواندن؛ رســانه ای کهن«، پنجشــنبه 27 آبان  ماه با 
عنوان »کتاب و کودک« و شــعار »خواندن؛ آینده ای روشــن«، 
جمعه 28 آبان ماه بــا عنوان »کتاب و هنر« و شــعار »خواندن؛ 
تعالی هنرمندانه روح«، شــنبه 29 آبان ماه بــا عنوان »کتاب و 
تکنولوژی« و شــعار »فضای نو؛ ابزار جدید«، یکشنبه 30 آبان 
ماه با عنوان »کتاب و امام حســین« و شعار »خواندن؛ قیام برای 
آگاهی« و دوشــنبه 1 آذر ماه نیز مراســم اختتامیه هفته کتاب 
برگزار می شود. گفتنی است بیست و چهارمین دوره هفته کتاب 
جمهوری اسالمی ایران، از 24 آبان تا1 آذرماه 1395 در سراسر 

کشور برگزار می شود.

32 ســالن نمایش فیلم کانون پرورش فکری در سراسر کشور از روز 
15آبان 1395 میزبان کودکان، نوجوانان و خانواده هاست.

طرح نمایش فیلم های مناســب برای عالقه مندان با عنوان »کانون 
نمایش«، با پشــتوانه حضور دیرپای کانون در گستره پدید آوردن 
و عرضه فیلم و آثار شایســته هنــری برای کــودکان و نوجوانان و 
براساس سیاست های اعالم شــده کانون در پاسخ گویی به نیازهای 
فرهنگی مخاطبان کودک و نوجوان و ایجاد فرصت برقراری ارتباط 
هنرمندان و آثــار هنری با مخاطبــان، در دســتور کار کانون قرار 

گرفته است.
در این طرح، فیلم های ســینمایی و بســته هایی از فیلم های کوتاه 
زنده و پویانمایی، در نوبت های صبح و بعد از ظهر برای مخاطبان به 

نمایش گذاشته می شود.
این طرح با همکاری بنیاد فارابی و معاونت پرورشی وزارت آموزش 
و پرورش گســترش خواهد یافت و به ســالن های وزارت آموزش و 
پرورش و دیگر سالن های مناســب تعمیم داده می شود. مسئولیت 
تامین فیلــم، برنامه ریــزی و نظارت بــر اجرای نمایــش فیلم در 
ســالن های کانون، برعهده معاون تولید و اداره کل امور سینمایی و 

تئاتر کانون است.
در عین حال با گســترش طرح و همکاری بنیــاد فارابی و آموزش 
و پرورش، شــورایی مرکب از نمایندگان هر ســه نهــاد و نماینده 
فیلم ســازان این حوزه به دبیــری مدیرکل امور ســینمایی و تئاتر 

کانون، این وظیفه را بر عهده می گیرد.
بر همین اســاس جدول زمان بندی نمایش فیلم هــا به زودی برای 
مدیران کل کانون در اســتان های سراسر کشور ارسال خواهد شد و 
کانون هر استان می تواند ساعت نمایش را متناسب با شرایط بومی و 

اقلیمی خود تغییر دهد.
در عین حال کانــون با هدف حمایــت از تولید و اکــران فیلم های 
کودک، برای نمایش فیلم های دیگر تهیه کنندگان سینما نیز اعالم 
آمادگی کرده است. در تهران دو سالن ســینما تئاتر کانون واقع در 
خیابان شهید بهشتی، خیابان خالد اسالمبولی و همچنین مجتمع 
آفرینش بین فلکه ســوم و چهارم تهران پارس، نبش 212 شــرقی، 
پذیرای عالقه مندان اســت. در همین حال مدارس، مهد کودک ها 
و ســازمان ها می توانند تا ســقف 50 درصد از تخفیف در خریداری 
بلیت در سراسر کشــور بهره مند شــوند. مدیرعامل کانون پرورش 
فکری کــودکان و نوجوانان چند روز پیش با اشــاره به اینکه کانون 
در سراسر کشــور دارای بیش از 400 ســالن کوچک و بزرگ است، 
اظهار امیدواری کرد که در فاز بعدی و تا پایان ســال 1395 تعداد 

سینماهای نمایش دهنده این فیلم ها به 62 سالن افزایش پیدا کند.

نقد و بررسی فیلم »هیهات«
در سینما سوره اصفهان

سابقه »قشنگ ترین آرزوهای 
کودکانه« در شاهین شهر

24 آبان ماه آغاز می شود؛

برگزاری بیست و چهارمین دوره 
هفته کتاب،با شعار »ایران می خواند«

از 15 آبان آغاز می شود؛

نمایش فیلم های کودک در 32 سالن  
تئاترکانون کشور

مدیر اداره کل هنرهای نمایشــی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی با اشــاره به میزبانی تهران از نشست بین المللی 
مدیران تئاتر غرب آسیا افزود: تئاتر در جهان امروز یکی 
از موثرتریــن امکانات برای گفت وگــوی فرهنگی میان 

ملت هاست.
مهدی شــفیعی افزود: گفــت وگو در چارچــوب روابط 
 فرهنگی، همــواره بهترین امکان بــرای نزدیک کردن 
 ملت ها و حل و فصل مســائلی اســت که تفــاوت ها و 
تناقض های ناشی از منافع، روابط و رفتارهای انسانی را 
پدید می آورد. وی ادامه داد: تئاتر اکنون به عنوان میراث 
جهانی و بــا قدمتی کهن، به زبان مشــترک انســان ها 
تبدیل شده و در جهان امروز، یکی از موثرترین امکانات 

برای گفت وگوی فرهنگی میان ملت هاست.
توســعه تئاتر، راهگشــای توســعه فرهنگی و 

اجتماعی است 
دبیر و رییــس نشســت مدیــران هنرهای نمایشــی 
کشــورهای غرب آســیا افزود: بی شک توســعه تئاتر، 
راهگشای توســعه فرهنگی و اجتماعی است و گسترش 
روابط از راه تئاتر، چه در کشور و چه خارج از آن، برای ما 
راه توسعه ارتباط بینافرهنگی و بین المللی را می گشاید.

شــفیعی افزود: مرکز هنرهای نمایشی در مسیر توسعه 
دیپلماسی فرهنگی، با اندیشه ایجاد یک شبکه ارتباطی 
و تبادلی هنر تئاتر میان کشــورهای منطقه و با پیشنهاد 
گردهمایی مدیران منطقه غرب آســیا، شــرایط را برای 
گفت وگو درخصوص ایجاد یک جامعه تئاتری بزرگ تر و 
جست وجوی امکاناتی تازه برای خلق تشکل بین المللی 

و منطقه ای فراهم می سازد.
مدیر اداره کل هنرهای نمایشــی، دربــاره جزئیات این 
رویداد بین المللی که بــرای اولین بار اتفــاق می افتد، 
گفت: در این نشســت که از 9 تا 11 آبان مــاه در تهران 
برگزار اســت، نمایندگان عالی تئاتر کشورهای الجزایر، 
گرجســتان، عمان، تونــس، آذربایجان، افغانســتان، 
پاکســتان، ســوریه، عــراق، روســیه، لبنــان و قطر 

حضور دارند.
شــفیعی افزود: طبق برنامه ریزی انجام شــده، معرفی 
رویدادهای بیــن المللی تئاتر کشــور توســط دبیران 
تخصصی این رویدادها، با هدف برجسته تر کردن حضور 

گروه های نمایشی منطقه انجام خواهد شد.
وی گفت: همچنین در این نشست معرفی ظرفیت های 
تئاتر کشــور با توجه به موقعیت برجســته هنر تئاتر در 
ایران توســط مدیران خانه تئاتر، حوزه هنری و سازمان 

فرهنگی هنری شهرداری تهران انجام می شود.

تئاتر،یکی از موثرترین امکانات 
فرهنگی بین ملت هاست

به گزارش ایمنا، کسی نیســت که آنها را نشناسد؛ موش 
و گربــه ای که حداقــل، نصف بــار اجرایــی برنامه های 
کودک نسل ما بر دوششــان بود )و نیم دیگرش بر دوش 
فوتبالیســت ها(؛ مجموعه ای که پس از گذشت 76 سال 
بدون آنکه چیزی از ارزش هایش کم شــود، همچنان در 
حال خاطره ســازی برای فرزندان ماست؛ یک نوستالژی 
نامیرا که اگر انیماتورهای شــرکت متــرو گلدوین مایر، 
کاغذ حاوی نام پیشــنهادی »جان کار« را از داخل کاله 
قرعه کشــی اســم ها در نمی آوردند، امروز بایــد به آنها 

»جاسپر و جینکس« می گفتیم.
ویلیام هانا و جــوزف باربرا، خالق شــخصیت تام و جری 
بودند که بعدها شرکتی با نام مشــترک هانا_باربارا برای 
ادامــه فعالیت های خود تاســیس کردند؛ شــرکتی که 
اگرچه مدتی ورشکســته شــد، اما بعد از احیای مجدد، 
کارتون های موفقــی مثل لوک خوش شــانس، یوگی و 

دوستان و گوریل انگوری را تولید کرد.
دلیل عمده تفاوت مــوش و گربه هایی کــه از تلویزیون 
دیده ایــم، تغییراتی اســت کــه در واگذاری شــرکت 

تولید کننده به وجود می آمد.
برای مثال در تــام و جری های اولیه، موهای تام بیشــتر 
بود و تعداد زیادی ســل برای طراحی الزم داشــت و در 
نتیجه هزینه بیشــتری می برد، برای کاهش هزینه های 
تولید و کارتونی تر شــدن تام، چین های صورت او کمتر، 
ابروهایش نازک تر و به تدریج موهای او کمتر شــد و در 
آخریــن کار تولید شــده شــرکت متروگلدوین مایر در 
ســال 1958، تام به جای موی خاکســتری، با پوســت 
آبی رنگ طراحی شــد؛ البته بعدها شــرکتی به نام جونز 
 دوباره رنگ مــوی خاکســتری و ابروی کلفــت را به او 

برگرداند.
جری نیز صاحب چشــم هایــی بزرگ تــر و گوش هایی 
کوچک تر شــد. کاهــش بودجــه باعث کاهــش زمان 
کارتون ها نیز شد و آن را از 9 دقیقه به شش دقیقه رساند. 
بعدها در سال 1965 شــخصیت مامی، زن سیاه پوستی 
که تام را تهدید می کرد اگر خانــه را به هم بریزد چنین و 
چنان می شــود، به دلیل القای حس خشونت به کودکان 

حذف شد.
با ایــن همه،تام و جری بــه دالیل زیــادی از جمله عدم 

وجود دیالوگ، در کشورهای بسیاری روی آنتن رفت و به 
محبوبیتی دســت یافت که مدت ها در شبکه بی بی سی، 
هنگاهی که برنامه زنده ای با اشکال پخش مواجه می شد، 
گرداننــدگان شــبکه بالفاصله آن را پخش مــی کردند؛ 
 چرا که می دانستند ببینده به این شــیوه شبکه را تغییر

نخواهد داد!
جالب اســت بدانید در ایران کتابی به نــام »ترفندهای 
تولید انیمیشــن؛ مجموعه تام و جری« منتشــر شــده 
است که محمود نفیسی یکی از نویســندگان این کتاب، 
ضمن تحلیل علت موفقیت این کارتون، به ناراســتی این 
مســئله اشــاره می کند که برخی در ایران تام و جری را 
محصول شــرکت »والت دیزنی« معرفی کرده و یهودیان 

صهیونیست را در تولید آن مخل می دانند.
برای مقدمه باید گفــت این گمانه زنی هــا پیرامون این 
مسئله اســت که برخی گفته اند صهیونیســت ها برای 
زدودن زشــتی لقب موش کثیف، این کارتون را با هدف 
تقدیس مــوش و شکســت ناپذیــری آن در مقابل گربه 
)که برخی خالقانــه آن را به ایران شــبیه دانســته اند( 
ســاخته اند؛ اما جســت وجوها و مکاتبات این نویسنده با 
تیم تولید فعلی این مجموعه، ثابت کرده که این مســئله 
صحت ندارد و بــه باور نگارنــده اگر هم صحت داشــته 
باشــد، توجه به این نکته ضروری اســت کــه هیچکدام 
از ما به دلیل عالقه بــه جری، عاشــق موش های واقعی 
 نشــده ایم و گربــه هــای حقیقــی را به بــی عرضگی

تام نمی شناسیم.
پس تاثیری جز لذت بردن از تماشــای یک جدال بین دو 
موجود ضعیف و قــوی که در آن بر خــالف جبر محیط، 
این بار موجود ضعیف پیروز ماجراســت، از این مجموعه 

حاصــل نمــی شــود که 
پیــام آن اتفاقا مــی تواند 
با فرهنگ اســالمی ما نیز 

سازگار باشد.
البته ایــن تحقیــق ها و 
تحلیــل هــا منحصــر به 
ایران نیســت و این مسئله 
که در طول جنگ جهانی 
جبهــه  ســربازان  دوم 
متفقیــن برای مســخره 
کردن سربازان آلمانی، به 
آنها »جــری« می گفتند، 
موجب شده تا کارشناسان 
 ،»Ofcom« ســازمان 
»جری« را نماینده آلمان 
و »تــام« را نماینــده کل 
اروپا بدانند و به این نتیجه 
برســند که این مجموعه 
را نبایــد در کشــورهای 
اروپایــی پخــش کــرد و 
آسیب های  شــدت  البته 
احتمالی ایــن تحقیق به 
انــدازه ای بوده کــه تیم 
تولید کننده »تام و جری« 

با ساخت اپیزود جدیدی که در آن جری به پرچم آمریکا 
 و کشــورهای متفقین احترام می گذارد، این مشــکل را

برطرف کردند.
گفتنی است این مجموعه دوست داشتنی برای 13 مورد 
نامزد دریافت جایزه اســکار بهترین انیمیشن کوتاه شده 
و توانســته برای 7 بخش، 7 جایزه اســکار را از آن خود 
 کند و با کســب 5 جایزه امی، مجموعا رکورد استودیوی

دیزنی را بشکند.

به مناسبت 76 سالگی تام و جری؛

تام و جری؛ نوستالژی نامیرا

 تاثیری جز لذت بردن 
از تماشای یک جدال 
بین دو موجود ضعیف 

و قوی که در آن بر 
خالف جبر محیط 

این بار موجود ضعیف 
پیروز ماجراست از 

این مجموعه حاصل 
نمی شود که پیام 

آن اتفاقا می تواند با 
فرهنگ اسالمی ما 

نیز سازگار باشد

مجموعه تام و جری 76 سال اســت که از تلویزیون 
کشورهای مختلف جهان پخش می شود و همچنان 

محبوب قلب  کوچک ترها و بزرگ ترهاست.

گفتوگو

قابرسانه

ابوالقاســم طالبی که همــه او را بــا قالده هــای طالیش 
می شناسند، بار دیگر با ساخت اثری با محوریت تاریخ معاصر 

ایران، روزهای پر حاشیه ای را از سر می گذراند.
»یتیم خانه ایران« تازه ترین اثر ابوالقاسم طالبی است که به 
روایت داستان قحطی و خشکســالی عظیم ایران می پردازد 
که در سال های 1295 تا 1297 و در کوران جنگ جهانی اول 
در زمان اشغال ایران به دســت قوای بیگانه روس و انگلیس 

رخ داد.
این کارگردان در گفت وگو با ایمنا و در پاسخ به این سوال که 
چرا اکران فیلم یتیم خانه ایران به تعویق افتاد، گفت: فیلم ما 
طبق برنامه قرار بود از 5 آبان اکران شود؛ اما شرایط ناگهان دو 
روز مانده به اکران عوض شــد و به ما اعالم کردند که مشکل 
دفاتر وجود دارد. اما پخش کننده فیلم، آقای ســرتیپی، در 
مسافرت خارج از کشور بود و طبیعتا هرکسی خودش نباشد، 
جانشــینی هم ندارد؛ لذا پیگیری های زیادی شد تا مشکل 

حل شود.
ابوالقاســم طالبی درباره تامین هزینه های سنگین این فیلم 
گفت: برآورد مالی فیلم بســیار باال بود؛ اما در سفری که در 
سوریه با بهروز افخمی داشتیم اتفاق های خوبی افتاد و آنجا 
با کمک او و تجهیزات و لوکیشــن های مانده از فیلم »فرزند 

صبح«، توانســتیم از هزینه تولید فیلم به انــدازه 9 میلیارد 
تومان بکاهیم؛ لذا بسیاری باورشان نمی شود که ما این فیلم 

را با تنها 8 میلیارد تومان تولید کردیم.
طالبی ادامه داد: بازیگــران خارجی را به گونــه ای به ایران 
آوردیم که هزینه حضورشــان کمتر از بازیگران ایرانی شد؛ 
چیزی کمتر از 500 میلیون تومان. مــن بازیگران خارجی 
فیلم را با وب کم و مکالمه اینترنتی انتخاب کردم تا هزینه ها 

کاسته شود؛ وإال می توانستم 10 روز به انگلیس بروم.
مسئولین از فیلم »یتیم خانه ایران« حمایت کنند

ابوالقاسم طالبی در پاسخ به این سوال که چرا هنوز تبلیغات 
خوبی برای اکران، انجام نشده و حضور فیلم در شهرستان ها 
رنگ و بویی ندارد اشــاره کــرد: این کار حمایــت و همت 
مســئولین را می طلبد؛ با این حال کار تبلیغاتی و پخش ما 
ضعیف است و امروز یک بیلبورد شهری نیز از کار ما باال نرفته 
است. جای تقدیر از ریاست صدا و ســیما دارد که تنها چند 
تیزر از روز اکران در تلویزیون پخش شــده است! امیدوارم از 

این هفته حرکت تبلیغاتی و جذب مخاطب داشته باشیم.
طالبی در پایــان گفت وگو در پاســخ به این ســوال که چرا 
ساخته های انقالبی، بخصوص ســاخته های شما در حاشیه 
قرار می گیرد و بعضا اکران نمی شــود، اشــاره کرد: من یک 

فیلمساز انقالبی ام و نزدیک 16 سالم بود که با امام)ره( بیعت 
کردم و تا زنده ام، همین خواهد بود؛ هیچ گاه کتمان نکردم و 
ادا هم درنیاوردم. ســعی ام هم بر این است که مسائل مربوط 
به انقالب و اندیشه های ناب را از دریچه دوربین عرضه کنم؛ 
خواه مورد پسند باشد و خواه نباشد؛ همان طور که برای فیلم 

آقای رییس جمهور پیش آمد.
وی افزود: وقتی فیلم ســینمایی »آقــای رییس جمهور« را 
می ساختم، می دانستم که برای اکران این فیلم دچار مشکل 
می شــوم یا حتی این فیلم توقیف می شــود. فیلم را توقیف 
کردند و حتی هنوز هم حاضر نشــدند که این فیلم از دریچه 
تلویزیون که یک رسانه انقالبی به حساب می آید، پخش شود. 
من زمانی به شوخی به آقای ضرغامی می گفتم نمی خواهید 
فیلم را پخش کنید؟ او هم می گفــت پخش نکردند؟! نهایتا 
گفت آقای خاتمی بدش می آید. بعد گفتند آقای احمدی نژاد 
بدش می آید. حال باید نظر رییــس دولت تدبیر و امید آقای 

روحانی را هم بپرسیم که آیا بدشان می آید یا نه!
بازیگرانی همچون علیرام نورایی، جعفر دهقان، فرخ نعمتی ، 
قطب الدین صادقــی، حمید تــاج دولتی، علی شــادمان، 
بهارک صالح نیا، واال شــهیری، بهار محمد پور، ایمان صفا، 
مهری آل آقا، ملیکا شعبان، محسن حسینی، اصغر حیدری، 
مصطفی بهشــتی، محبوبه تقویت، مجید معافــی و تعداد 
دیگری از هنرمندان ســینما و تئاتر در این اثر سینمایی به 

ایفای نقش می پردازند.

ابوالقاسم طالبی:

»یتیم خانه ایران«، قطعه ای گم شده از تاریخ معاصر ایران است

آرش معیریان، کارگردان فیلم »عشق من ســینما« به نویسندگی 
محمد رعیت پور خواهد بود که به زودی کلید می خورد.

فیلم »عشــق من ســینما« روایتی کمدی درام از ماجرای آشنایی 
یک هنرور ســینما به نام نصیر با دختر جوانی است که قصد دارد به 
کمک دوستانش او را به هالیوود برساند؛ اما طی حوادثی، کل مسیر 

داستان تغییر می کند و نصیر وارد ماجراهای جدید می شود. 
نویسنده فیلمنامه محمد رعیت پور است که در کارنامه خود سابقه 
نوشتن فیلمنامه هایی نظیر خوش شانس، آلونک، زنگ خراب است 

و لطفا در بزنید را دارد.
آرش معیریان به عنوان کارگردان و خانه ســینما گــران جوان به 
عنوان تهیه کننده، با ســرمایه گذاری بخش خصوصی، این اثر را به 

سرانجام خواهند رساند.

حســن آقاکریمی از آخریــن وضعیت فیلم های عیــاری و غالمرضا 
رمضانی گفت.  حســن آقاکریمی مدیــر تولید فیلــم »کاناپه« در 
خصوص آخریــن وضعیت فیلم کیانوش عیاری گفــت: دو روز پیش 
گروه فیلمبرداری اســتراحت کردند؛ اما از دیروز در لوکیشــن اصلی 
واقع در خیابان آپادانــا، به ادامه فیلمبــرداری پرداختیم. وی افزود: 
حدودا نیمی از فیلمبرداری این اثر به پایان رسیده و تدوین آن به طور 

همزمان توسط خود عیاری انجام خواهد شد.
آقاکریمی ادامه داد: لوکیشــن های بعدی تاالر وحــدت، درمانگاه، 
 متــرو و... خواهد بــود و تمام تالشــمان برای حضور در جشــنواره 
سی و پنجم فیلم فجر است. وی درباره آخرین وضعیت اکران »فرار از 
قلعه رودخان« به کارگردانی غالمرضا رمضانی خاطر نشان کرد: این 

فیلم از نوزدهم آبان ماه اکران خواهد شد.

آرش معیریان، کارگردان 
»عشق من سینما« شد

فیلمبرداری »کاناپه« 
عیاری به نیمه رسید

گودزیالی آمریکایی برای دومین قسمت خود، نویسندگانش 
را پیدا کرد! کمپانی برادران وارنر برای اکشن افسانه ای و علمی 
تخیلی خود، مایکل داگرتی و زک شیلدز را دعوت به همکاری 
کرده است. این دو قرار اســت فیلمنامه دومین قسمت سری 

تازه گودزیال را تا دو ماه دیگر تحویل تهیه کنندگان آن دهند.
به گفته مدیــران کمپانی، هــر دو فیلمنامه نویس، قبل از این 
با چند پروژه افسانه ای و ترســناک همکاری کرده و با دنیای 
کاراکترهای فیلمی مثــل گودزیال بیگانه نیســتند. کمپانی 
بــرادران وارنر، 22 مــارس 2019 را به عنــوان زمان نمایش 
عمومــی گودزیالی تازه تعیین کرده اســت؛ بــه این ترتیب، 
فیلم قبــل از اکران عمومی اکشــن ماجراجویانــه »گودزیال 
علیه کونــگ« روی پرده ســینما ها مــی رود. در فیلم اخیر، 
کینگ کونگ و گودزیال، دو چهره افسانه ای فیلم های هیوالیی 
به نبرد با یکدیگــر برمی خیزند. این در حالی اســت که فیلم 
مستقل »کونگ: جزیره اســکال« با محوریت کاراکتر کونگ، 
برای ماه می 2020 به نمایش عمومــی درمی آید. تهیه کننده 
هر دو فیلم کینگ کونگی و گودزیالیی دنیای سینما، کمپانی 

برادران وارنر است.
تهیه کننــدگان فیلم قصــد دارند کارگردانی آن را به دســت 
فیلم سازی بسیار موفق و سرشــناس دهند؛ به همین منظور، 

گمانه زنی ها به سمت کریستوفر نوالن رفته است.

بازگشت گودزیال

سینما
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اخبار کوتاهيادداشت

رییس دانشــگاه شــهرکرد گفت: وجود و حفظ امنیت در ســامانه های 
دولتی ضروری اســت و دانشگاه شــهرکرد در این زمینه اهتمام ویژه ای 

دارد.
شایان شامحمدی عنوان کرد: برگزاری همایشی با عنوان امنیت فضای 
تبادل اطالعات در دستگاه های اجرایی در این دانشگاه، یکی از اقدامات 

موثر برای آموزش و اطالع رسانی در این زمینه بوده است.
وی بیان داشــت: در این همایش که با هدف تبــادل اطالعات در زمینه 
امنیت فضای مجازی در دستگاه های اجرایی برگزار شد، در مورد امنیت 
 Owasp ســامانه های دولتی تحت وب، امنیــت مبتنی بــر چارچوب
 و دســتورالعمل های امنیت در دســتگاه های اجرایــی، اطالعات الزم 

ارائه شد.
شــامحمدی با اشــاره به اهمیت شناســایی آســیب پذیری های وب 
افزود: مرکز آپا دانشــگاه شــهرکرد درخصوص امنیت فضای سایبری، 
فعالیت های سازنده ای دارد و با راه اندازی این مرکز استان از نظر امنیت 

سایبری ارتقای بیش از پیش داشته است.

فرمانده یــگان حفاظت میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
چهارمحال و بختیاری گفت: ۷ باند حفاری و قاچاقچی اشیای تاریخی نیز 
در شهرستان های اردل، لردگان، شهرکرد، فارســان وکوهرنگ متالشی 
شد. محمد چگینی اظهارداشــت: 9 دستگاه فلزیاب در شهرستان  لردگان 

و 4 دستگاه در شهرستان های کیار، اردل وکوهرنگ کشف و ضبط شد.
وی با اشاره به کشف 13 قطعه شیء تاریخی در استان افزود: 3 قطعه شیء 
در شهرســتان شــهرکرد، 6 قطعه در لردگان و 4 قطعه در روستای هوره، 
طی 6 ماه نخست سال جاری با همکاری فرماندهی نیروی انتظامی استان 

کشف وضبط شده است.
فرمانده یــگان حفاظت میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
چهارمحال و بختیاری خاطرنشــان کرد: طی عملیات های صورت گرفته، 
39 نفردر شهرستان های اردل، لردگان، شهرکرد، کیار، فارسان، کوهرنگ 
و در روستای هوره، دســتگیر و پس از تشــکیل پرونده به مراجع قضایی 

معرفی شدند.
چگینی با بیان اینکه ۷ باند حفــاری و قاچاقچی اشــیای تاریخی نیز در 
شهرستان های اردل، لردگان، شــهرکرد، فارسان وکوهرنگ متالشی شد، 
بیان کرد: طی 6 ماه نخســت ســال جاری، 2 مورد حفــاری غیرمجاز در 

شهرستان های فارسان و لردگان صورت گرفته بود.
وی با بیان اینکه قاچاقچیان پس از دســتگیری و تشکیل پرونده، تحویل 
مراجع قضایی استان شــدند، گفت: هدف میراث فرهنگی از بازرسی ها و 

حراست از آثارتاریخی، هویت فرهنگ و تمدن باستانی استان است.
فرمانده یــگان حفاظت میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
چهارمحال و بختیاری با اشــاره به تعداد بازدیدهای بــه عمل آمده از این 
آثار تاریخی اســتان تصریح کرد: امســال 4 هزار و2۷2 مــورد بازدید از 
 مکان های تاریخی استان انجام شده است، در اســتان نزدیک به 4 هزار و

۷00 اثرتاریخی و فرهنگی شامل تپه، محوطه و بنا شناسایی شده که از این 
مجموعه، 650 اثر به ثبت ملی رسیده است.

ريیس دانشگاه شهرکرد:

وجود امنیت در سامانه های دولتی 
ضروری است

فرمانده حفاظت میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری:

7 باند حفاری غیرمجاز متالشی شد

پیشنهاد سردبیر: 
راه اندازی مرکز جامع اهدای خون نیازمند ساختمان مناسب است

کلنگ احداث کارخانه تولید آهک در چهارمحال و بختیاری 
با حضور مسئوالن اســتانی بر زمین خورد. مجتمع تولیدی 
آهک و صنایع وابســته، با حضــور اســتاندار چهارمحال و 

بختیاری و مسئوالن استانی کلنگ زنی شد.
اســتاندار چهارمحال و بختیاری در این مراســم با اشــاره 
به اینکه این مجتمــع در منطقه ای 61 هکتــاری واقع در 
شهرســتان کیار احداث می شــود، عنوان کرد: ساخت این 
مجتمع با ســرمایه گذاری بخش خصوصی و با اعتباری بالغ 

بر یک هزار میلیارد و 100 میلیون تومان احداث می شود.
قاسم سلیمانی دشــتکی گفت: متوســط تولید روزانه این 
مجتمع، ۸00 تن است. استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه 
داد: این مجتمع  در شش فاز ساخته می شود که با افتتاح فاز 

اول برای ۷00 نفر اشتغال فراهم می شود.
وی بیان کرد: در این مجتمع، کلر، کربنات ســدیم و... تولید 
خواهد شــد. مدیر کل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و 
بختیاری همچنین گفت: با راه اندازی این مجتمع تولیدی، 
60 درصد آهک تولیدی کشــور در چهارمحــال و بختیاری 

تولید می شود.

رییس اداره امور قرآنــی چهارمحال و بختیــاری، از ارزیابی 
فعالیت های قرآنی این استان توســط بازرسان کشوری خبر 
داد. مهدی پرتوی، با اشــاره به ارزیابــی فعالیت های قرآنی 
اســتان چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: بازرسان سازمان 
دارالقرآن الکریم کشــور، از فعالیت های قرآنی در موسسات و 

خانه های قرآن استان چهارمحال و بختیاری بازدید کردند.
رییس اداره امور قرآنی چهارمحال و بختیاری گفت: با حضور 
گروه ارزیاب ســازمان دارالقرآن الکریم کشــور، فعالیت ها و 
عملکرد اداره امور قرآنی این اســتان مورد ارزیابی و سنجش 
قرار گرفته اســت. وی بیان داشت: این بازرســی و ارزیابی به 
مدت دو روز و توسط دو بازرس سازمان دارالقرآن الکریم کشور 
برای نظارت و ارزیابی از فعالیت ها و عملکرد برنامه های قرآنی 

استان چهارمحال و بختیاری در حال انجام است.
پرتوی عنوان کرد: در این بازرســی با هدف ارزیابی، به بازدید 
از فعالیت های قرآنــی اداره امور قرآنی اســتان چهارمحال و 
بختیاری، اتحادیه موسسات قرآنی مردمی و خانه های قرآنی و 

تهیه گزارش می پردازند.
وی بیان کرد: گزارش گروه ارزیاب ســازمان دارالقرآن الکریم 
می توانــد موجب جــذب بیشــتر حمایت هــای دولتی به 

فعالیت های قرآنی استان چهارمحال و بختیاری شود.

کلنگ احداث کارخانه تولید 
آهک بر زمین خورد

ارزيابی فعالیت های قرآنی 
توسط بازرسان کشوری

در شهر

علی اکبر پور در دیدار با اســتاندار چهارمحال و بختیاری 
با اشــاره به فضای فیزیکی نامناســب ســازمان انتقال 
خــون در چهارمحــال و بختیاری اظهار داشــت: امکان 
راه اندازی مرکز جامع اهدای خون در اســتان در صورت 
 برطرف شــدن مشــکل فضا و ســاختمان این مجموعه 

وجود دارد.

وی با اشــاره به طرح تحول نظام سالمت در کشور افزود: 
چنانچه این طرح به ثمر نرســد، وضع بهداشت و درمان 

مردم تا سال ها به فالکت می افتد.
رییس ســازمان انتقال خون بیان کرد: یکی از تهدیدات 
امروز، جابه جایی داروهای مشــتق از پالسما با پالسمای 

غیر و مسائل امنیتی در این زمینه است.

پور فتح ا... خاطرنشان کرد: سعیمان بر این است که مراکز 
انتقال خون اســتان ها به مراکز جامع اهدای خون تبدیل 
شــود که در آنها امکان اهدای پالســما، پالکت و اهدای 

داوطلبانه سلول های بنیادی وجود دارد.
وی با اشاره به ایجاد بانک داوطلبان سلول های بنیادی در 
کشــور تصریح کرد: ۸ هزار پیوند در کشور انجام شده که 
تنها 100 نفر از آنها غیرخویشــاوند بوده اند؛ در حالی که 

پیوند غیرخویشاوندان در دنیا 40درصد است.
رییس ســازمان انتقال خون با تاکید بــر اینکه این بانک 
یکی از زیرساخت های پیوند اســت، گفت: با صادرات به 
بانک های جهانی و تبادل سلول با آنها، تقریبا 100درصد 
کشور را پاسخگوست و مشــکل پیوند غیرخویشاوند نیز 

برطرف می شود.
پور فتح ا... بیان کرد: 220 میلیون دالر داروهای مشتق از 
پالسما وارد کشور می شود که برای تولید داروهای مشتق 
از پالسما با پالسمای ایرانی و همچنین استفاده از آنها در 

منطقه تالش می شود.
وی با اشــاره به کاهــش 1۷ میلیــون دالری این قبیل 
داروها در ســال گذشــته به دلیل اســتفاده از پالسما و 
جلوگیری از تلف شدن افزود: ســازمان انتقال خون برای 
تولید 600 هزار لیتر پالسما در سال آینده و یک میلیون 
 لیتــر تــا ســال 1400، برنامه ریزی هــای الزم را انجام 

داده است.

سعیمان بر اين است 
که مراکز انتقال خون 

استان ها به مراکز 
جامع اهدای خون 

تبديل شود که در آنها 
امکان اهدای پالسما، 

پالکت و اهدای 
داوطلبانه سلول های 

بنیادی وجود دارد

ريیس سازمان انتقال خون گفت: مرکز جامع اهدای خون در چهارمحال و بختیاری، درصورت برطرف شدن 
مشکل فضا و ساختمان راه اندازی می شود.

ريیس سازمان انتقال خون در شهرکرد:

راه اندازی مرکز جامع اهدای خون نیازمند ساختمان مناسب است

ابالغ رای
8/178 شــماره پرونده: 189/95 ش 2 شــماره دادنامه: 251-95/6/29  مرجع 
رسیدگی کننده: شعبه دوم شورای حل اختالف نایین، خواهان: علیرضا مشکالنی 
نایینی فرزند محمدرضا ساکن نایین خیابان ولیعصر روبروی خدمات موتوری 
شــهرداری نانوایی بربر، خوانده: مهدی زمانی بلوکانی فرزند رضا به نشــانی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه طلب، گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته 
فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه 
فوق و جری تشریفات در وقت فوق العاده حوزه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل 
است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم 
به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوی علیرضا مشــکالنی نایینی به طرفیت مهدی زمانی بلوکانی دائر بر مطالبه 
مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال و با احتســاب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه با توجه به محتویات و مندرجات پرونده و مدارک ابزاری خواهان از جمله 
سفته شماره 314389 )سری / ت( و اینکه خوانده علیرغم ابالغ در جلسه دادرسی 
حاضر نشده و ایراد و دفاعی به عمل نیاورده است با وجود سفته در ید خواهان 
داللت بر اشتغال ذمه اش دارد بنابراین شــورا دعوی خواهان را ثابت تشخیص 
داده و مستنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به 
پرداخت مبلغ مذکور به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/440/000 ریال به 
عنوان هزینه دادرسی و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/2/20 لغایت 
اجرای حکم که از سوی اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم 
می نماید. رای صادره غیابی اســت و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
 در شورا و سپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه عمومی نایین

 می باشد. م الف:238 شعبه 2 شورای حل اختالف نایین)292 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

8/180 شــماره صادره: 1395/43/290411 نظر به اینکه آقــای رضا برباز به 
وکالت از طرف آقای رحیم باستانی طبق وکالتنامه 8523-82/3/18 دفترخانه 120 
فالورجان  با تسلیم برگ استشهاد شــهود مدعی فقدان اسناد مالکیت ششدانگ 
پالک شــماره 68/2274 بخش 14 اصفهان گردیده کــه در صفحات 206 و 209 
دفتر 468 به شــماره های ثبت 62298 و 62299 به نام رضــا علیزاده اصفهانی 
نسبت به 4/5 دانگ و توران حاتم زاده اصفهانی نسبت به 1/5 دانگ مشاع ثبت و 
سند صادر و به موجب سند قطعی 72999-70/11/7 دفتر 11 اصفهان به رحیم 
باستانی انتقال گردیده و در اثر جابجایی مفقود شده و درخواست المثنی نموده 
است لذا طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می 
شود که هر کس مدعی  انجام معامله غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده یا وجود 
سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ  انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل اسناد و سند معامله تسلیم نماید 
تا مراتب صورت جلسه و اصل سند به ارائه کننده مسترد شود. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرســد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند 
مالکیت صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 23725 اداره ثبت اسناد و 

امالک غرب استان اصفهان )213 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

8/176 شــماره صــادره: 1395/43/290018 نظر به اینکه خانــم اقدس وفادار 
اصفهانی یکی از وراث حســن وفادار اصفهانی طبق گواهی حصر وراثت 628-

48/11/29 دادگاه بخش اصفهان  با تسلیم برگ استشهاد شهود مدعی فقدان سند 
مالکیت ششدانگ پالک شماره 18/7817 که سابقًا 18/151/1 بوده واقع در بخش 
14 اصفهان گردیده که در صفحه 284 دفتر 20 به نام بی بی جواد کلباسی ثبت  و 
سند صادر و طی سند قطعی 4845-1307/9/17 دفترخانه 22 اصفهان به حسن 
وفادار اصفهانی انتقال شــده اســت و قهراً به وراث انتقال می یابد و درخواست 
صدور المثنی نموده طبق تبصره یک اصالحی مــاده 120 آیین نامه قانون ثبت 
 مراتب آگهی می شــود که هر کــس مدعی  انجــام معامله غیر از آنچــه در این

 آگهی ذکر شده نسبت به آن  یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ  
انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه 
اصل اسناد و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت جلسه و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد شود. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
 م الــف: 23746 اداره ثبت اســناد و امالک غرب اســتان اصفهــان )203 کلمه، 

2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/77 شــماره صادره : 1395/43/289009نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالک شــماره 45/376 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق رای قانون تعیین 
تکلیف اراضی فاقد سند ثبت غرب اصفهان  به نام یوسف هارونی جمالوئی فرزند 
نجفقلی مفروز و در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل 
نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدیــد حدود پالک مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ 95/9/3 ســاعت 
9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمــد، لذا به موجب ایــن آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 

 صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ انتشار: 08/10/
1395 م الف: 23398 رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب اصفهان)148 کلمه، 

2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

 8/76 شــماره صــادره : 1395/43/288998نظــر بــه اینکــه تحدیــد حــدود
 ششــدانگ پــالک شــماره 32/1118 واقــع در بخــش 14 ثبــت اصفهــان که 
طبــق رای قانون تعییــن تکلیف اراضی فاقد ســند ثبــت غرب اصفهــان  به نام 
ســکینه صالحی لنجی فرزند علی مفــروز و در جریــان ثبت اســت و عملیات 
تحدید حــدود قانونی آن بــه عمل نیامده اســت. اینک بنا به دســتور قســمت 
اخیــر مــاده 15 قانون ثبــت و طبــق تقاضــای نامبــرده تحدید حــدود پالک 
مرقــوم در روز چهارشــنبه مــورخ 95/9/3 ســاعت 9 صبح در محل شــروع 
 و به عمــل خواهد آمــد، لذا بــه موجب ایــن آگهی به کلیــه مجاوریــن اخطار 
می گردد که در روز و ســاعت مقــرر در این آگهــی در محل حضــور یابند و 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
 مجلس تحدیدی تــا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ انتشــار: 1395/08/10 
م الف: 23255 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)148 کلمه، 2 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
8/146 شماره صادره : 1395/43/288521نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالک شماره 3606 فرعی از 40/508 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق رای 
قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد ســند ثبت غرب اصفهان  به نام شهریار صمدی 
فرزند بختیار و شــریک مفروز و در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز پنجشــنبه مورخ 
95/9/4 ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در 
محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 
1395/08/10 م الف: 23537 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)152 

کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/143 شماره صادره : 1395/43/289007نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالک شماره 32/1098 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق رای قانون تعیین 
تکلیف اراضی فاقد ســند ثبت غرب اصفهان  به نام قــدرت اله صالحی مورکانی 
فرزند اســداله مفروز و در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن 
به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضــای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز ســه شــنبه مورخ 95/9/2 
ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ انتشــار: 
1395/08/10 م الف: 23411 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)150 

کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/78 شــماره صادره : 1395/43/289000نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالک شــماره 2083 فرعی از 27/63 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق رای 
قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند ثبت غرب اصفهان  به نام حمید رضا مظاهری 
تهرانی فرزند غالمرضا و شریک مفروز و در جریان ثبت است و عملیات تحدید 
حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دســتور قسمت اخیر ماده 15 
قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه 
مورخ 95/9/3 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در 
محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 
1395/08/10 م الف: 23396 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)154 

کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/79 شــماره صادره : 1395/43/288511نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالک شــماره 45/378 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق رای قانون تعیین 
تکلیف اراضی فاقد سند ثبت غرب اصفهان  به نام مجید احمدی فرزند لطیف مفروز 
و در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ 95/9/3 ساعت 9 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهــی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 
روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1395/08/10 م الف: 23399 رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)147 کلمه، 2 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
8/174 شماره صادره : 1395/43/289004نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالک شماره8226 فرعی  26/933/1 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق رای 
قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد ســند ثبت غرب اصفهان  به نام زهرا ســلیمانی 
فرزند عباســعلی مفروز و در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی 
آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و 
طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 95/9/2 
ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ انتشــار: 
1395/08/10 م الف: 23737 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)149 

کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

8/177 شــماره صادره: 1395/43/290296 نظر به اینکــه رمضانعلی تاجمیر 
ریاحی با تسلیم دو برگ استشهاد شهود شــماره: 28154-95/7/14 دفترخانه 
337 اصفهان، مدعی مفقود شدن ســند مالکیت یک – سوم سهم مشاع از بیست 
و نه سهم ششدانگ پالک شــماره: 159 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که در ذیل ثبت 46806 مورد ثبــت در صفحه 120 دفتر جلد 392 امالک 
تحت شماره چاپی 293147 صادر و تســلیم گردیده و به موجب انتقال شماره 
58566-1360/8/2 دفترخانــه 5 اصفهان به وی انتقال یافته و اظهار داشــته که 
ســند مالکیت مرقوم در اثر جابه جایــی مفقود گردیده و تقاضای صدور ســند 
مالکیت المثنی نموده است 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: 23745 اداره ثبت 

اسناد و امالک غرب استان اصفهان)225 کلمه، 3 کادر( 
ابالغ دادخواست تجدید نظر

پرونــده:  9510100367800317 شــماره  ابالغیــه:  8 شــماره  /183
9409980367800044 شــماره بایگانی شــعبه: 940048 دادخواســت تجدید 
نظرخواهی از دادنامه شماره 9509970367800006 مورخ 95/1/31 به طرفیت 
مصطفی- مرتضی- مجتبی – زهرا همگی کازرونی به این دفتر تقدیم و به شماره 
95-4 مورخ 95/4/1 ثبت دفتر تجدید نظر گردیده و به لحاظ مجهول المکان بودن 
تجدید نظر خواندگان و تقاضــای تجدیدنظرخواه و به اســتناد ماده 73 ق.ا.د.م 
مراتب در یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی چاپ و منتشر و 
از تجدیدنظرخواندگان دعوت می گردد ظــرف 10 روز به دفتر دادگاه مراجعه و 
پس از دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم تجدیدنظر، الیحه دفاعیه خود را 
جهت ارسال به مرجع تجدیدنظرتقدیم دفتر این دادگاه نماید. م الف: 23764 دفتر 

دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی اصفهان)122 کلمه، 2 کادر(
ابالغ 

پرونــده:  9510100350408384 شــماره  ابالغیــه:  8 شــماره  /184
9509980350400232 شماره بایگانی شــعبه: 950256  خواهان/ شاکی سید 
محمد منصوری طهرانی دادخواســتی به طرفیت  خوانده/ متهم اداره کل اوقاف 
و امور خیریه اصفهان و ســید رضا صفی به خواسته تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگســتری کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شــماره 308  ارجاع و به کالسه 
9509980350400232 ثبــت گردیده بــه علت مجهول المکان بــودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب و دســتور دادگاه یک نوبت تجدیدنظرخواهی سید محمد منصوری به 
طرفیت شما نسبت به دادنامه شماره 9509970350401010 صادره از این شعبه  
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی 
مقتضی است حسب ماده 346 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی چنانچه پاســخی دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه به این 
دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید و اال پرونده با همین کیفیت به تجدید 
نظر ارسال می گردد. م الف:23759 شــعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)194 کلمه، 2 کادر(
ابالغ

9510100353804059 شــماره پرونــده:  8 شــماره ابالغنامــه: /185
9409980363201311 شــماره بایگانی شــعبه:950902 ابالغ شونده حقیقی: 
مهدی قضاوتی فرزند رضا به نشانی مجهول المکان، تاریخ حضور:1395/09/28 
یک شنبه ساعت: 8/30، محل حضور: اصفهان-خ چهارباغ باال-خ شهید نیکبخت-

ساختمان دادگستری کل استان اصفهان-طبقه3-اتاق شماره 310، علت حضور: 

در خصوص شکایت کیومرث علیوند علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
در این شــعبه حاضر شــوید.م الف:23785 شــعبه 112 دادگاه کیفری دو شهر 

اصفهان)112 جزایی سابق( )67 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ

8/186  شــماره: 95/5733/170199/10 نظر به اینکه آقای جالل هارونی فرزند 
محمد علی به اتهام تصرف عدوانی حسب شــکایت آقای مجید مزروعی فرزند 
محمود از طرف این دادسرا در پرونده کالسه95/5733/170199/10  تحت تعقیب 
است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است 
بدین وســیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده 
ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی در شــعبه 29 دادیاری دادســرای 
عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم 
 حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد گردید. 
م الف: 23795 دادیار شعبه 29 دادســرای عمومی و انقالب اصفهان) 110 کلمه، 

1 کادر(
احضار

8/187 نظر به اینکه خانم رقیه علوی شکایتی علیه سید عباس حسینی فرزند سید 
محمد مبنی بر ترک انفاق همسر و فرزندان مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 
 950600د / 7 ثبت این شــعبه و وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتشــار آگهی 
می باشــد با توجه به مجهول المکان بودن متهم حســب مــاده 174 قانون آئین 
دادرســی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار طبع و 
نشــر می شــود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت 
مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف: 23794 شــعبه 7 دادیاری مجتمع شماره چهار 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان ) 120 کلمه، 1 کادر(
ابالغ

8/188  شــماره: 5752/160599/4 نظر به اینکه پرهام گلستانه فرزند شهداد در 
پرونده کالسه 9509980362800 حسب شکایت خانم ندا کاظم فر فرزند حمید به 
اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از عدم رعایت نظامات پزشکی از طرف 
این دادیاری تحت تعقیب می باشد و ابالغ احضاریه نیز به واسطه معلوم نبودن 
محل اقامت ممکن نگردیده لذا بدین وسیله در اجرای ماده مدت 174 قانون آیین 
دادرســی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
انتشار آگهی در شعبه نهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان واقع در 
اصفهان خیابان شریعتی مجتمع قضایی شهید بهشتی جهت پاسخگویی به اتهام 
خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از یک ماه ازتاریخ انتشار آگهی 
اقدام قانونی به عمل خواهد آمد. م الف: 23797 شعبه 9 دادیاری دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان ) 135 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

8  شــماره دادنامــه: 9509970351400942 شــماره پرونــده:  /189
9509980351400273 شــماره بایگانی شــعبه: 950309  خواهــان: تعاونی 
اعتباری ثامن االئمه به نمایندگی آقایان محمد حســین نظری توکلی و مســعود 
مهردادی با وکالت آقای کبیری با وکالت خانم شهزاد احمدی دارانی فرزند محمد 
حسین به نشانی اصفهان- چهار راه پلیس ابتدای توحید جنوبی ساختمان تابان 
طبقه اول واحد 1، خواندگان: 1- آقای علیرضا بوشهری فرزند غالمعلی به نشانی 
اصفهان- بلوار کشــاورز ک25 پ 41، 2- آقای عارف چرومی فرزند بارونی به 
 نشانی مجهول المکان، 3- خانم خدیجه عرب فرزند نصراله به نشانی اصفهان- 
خ رزمندگان- کوی اصفهان ویال مجتمع اسپادان واحد 9، 4- آقای امیر خراسانی 
فرزند اصغر به نشانی اصفهان- اتوبان چمران- شهرک میثم بن بست بوستان 
2 پ 17، 5- آقای علی محقق دولت آبادی فرزند محمد به نشانی اصفهان- دولت 
آباد- خ  آزادگان ک خادم پ 36، خواسته ها: 1- تامین خواسته 2- مطالبه خسارت 
دادرسی 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 4- مطالبه وجه چک، گردشکار: دادگاه 
پس از بررسی محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت 
به صدور رای می نمایــد. رای دادگاه: در خصوص دعــوی تعاونی اعتبار ثامن 
االئمه با وکالت شــهرزاد احمدی به طرفیت 1- علیرضا بوشهری 2- علی محقق 
3- عارف چرومی 4- امیر خراســانی 5- خدیجه عرب به خواســته مطالبه مبلغ 
212/000/000 ریال وجه یک فقره چک به انضمام خسارات 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 مســتند دعوی خواهان و محمول بر صحت تلقی دادگاه خواهان را 
در دعوی مطرح شده محق تشخیص مســتنداً به مواد 519 و 198 و 522 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب امور مدنی خواندگان را متضامنًا به 
پرداخت مبلغ 212/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 6/710/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانکی از تاریخ سررسید تا زمان وصول در حق 
خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابــی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی می باشد. م الف: 23779 شــعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان ) 370 کلمه، 4 کادر(

معاون مشــارکت هــای مردمی چهارمحــال و بختیاری 
گفت: تعداد حامیان خارج نشــین از ایتام این اســتان در 

سال جاری 1۸ درصد افزایش داشته است.
محســن ســلیمی با اعالم این مطلب افــزود: از مجموع 
حامیان ایتام، 65 نفر از کشــورهای حاشیه خلیج فارس، 

هشت نفر از قاره اروپا و 2 نفر از سایر قاره ها هستند.
وی با اشــاره به حمایت 13 هزار حامی از ایتام این استان 
تصریح کرد: حامیان از یک هــزار و 945 یتیم پایین تر از 

1۸سال حمایت می کنند.
سلیمی افزود: بیش از 50 درصد از حامیان از داخل استان 

هستند.
معاون مشــارکت هــای مردمی چهارمحــال و بختیاری 
با بیــان اینکه یکــی از اهداف کمیتــه امداد امــام)ره( 
توانمندســازی و تضمین آینده ایتام است، گفت: امسال 

ســرانه کمک به ایتام 2 میلیون و ۷50 هزار ریال تعیین 
شده است.

ســلیمی اظهار کرد: ایجاد فضــا برای تعامل ســازنده با 
حامیان، خیــران و نیکــوکاران و تقویت آن بــا توجه به 
ظرفیت های این استان در راســتای اعتمادسازی از دیگر 

اقدام های این نهاد است.
وی با اشاره به اینکه جذب حامی برای ایتام و محسنین با 
هدف شناسایی و رفع نیازهای اصلی مددجویان و پیگیری 
مشکالت اساسی آنان انجام می شود، افزود: حامیان ایتام 
در 6 ماه نخست امسال بیش از 31 میلیارد ریال به حساب 
فرزنــدان معنوی خــود واریز کردند که نســبت به مدت 
مشابه در ســال گذشــته بیش از 25 درصد رشد داشته 
است.ســلیمی تعداد افراد زیر پوشــش طرح محســنین 
استان را نیز 4۸9 خانوار برشمرد و گفت: در این طرح یک 

خیر به عنوان حامی مبلغی را در هر ماه به حساب خانواده 
های نیازمند واریز می کند.

معاون مشــارکت های مردمی کمیته امداد استان با بیان 
اینکه حامیان طرح محسنین در شــش ماه نخست سال 
مبلــغ 4 میلیــارد و 612 میلیون ریال کمــک کرده اند، 
گفت: در این طرح خیران می توانند به فرزندان و خانواده  
هایی که از نعمت پدر محروم هســتند یا به دلیل بیماری، 
کهولــت، از کارافتادگی پــدر تــوان اداره زندگی خود را 

ندارند مورد حمایت مادی و معنوی قرار دهند.
سلیمی خاطرنشان کرد: این حمایت ها در زمینه اشتغال، 
ازدواج، تحصیــل، ســاخت منــزل مســکونی، کمک به 

نیازمندان و فقراست.
چهار هزار و 650 فرزند مددجوی کمیته امداد اســتان در 
طرح های اکرام ایتام و محســنین مورد حمایت 15 هزار 
و 663 حامــی نیکوکار قــرار دارند کــه 525 نفر از طرح 

محسنین بدون حامی در انتظار خیران هستند.

رشد 18 درصدی حامیان خارج نشین از ايتام چهارمحال و بختیاری
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همیشه شــروع کردن و پایان دادن در انجام هرکاری، نقشی مهم و 
تعیین کننده دارد. به بیان دیگر، بیشــتر افرادی کــه به پایان خوبی 
می رســند از نقطه درستی شــروع کرده اند و فرجام خوب ادامه آغاز 
خوب است بنابراین انســان برای آنکه بتواند روز خوبی داشته باشد، 

باید از جای درست و خوبی شروع کرده باشد.
نکته مهم اینکه، شروع یک روز خوب، از شب و یک خواب خوب آغاز 
می شود. در روایتی داریم مومنان اول شــب می خوابند. در قرآن هم 
آمده است: شب را برای آرامش شــما قرار دادیم. از طرفی، روز خوب 
روزی است که پیش از طلوع آفتاب آغاز گردد که این مسئله مستلزم 
آن است که انسان به اندازه کافی در طول شب استراحت کرده باشد. 
در روایتی دیگر هم گفته شده است: در تاریکی صبح به دنبال کسب 

و کار بروید.
دومین ویژگی داشــتن یک روز خوب آن اســت که انسان برای آن 
روز از قبل برنامه ریزی کنــد. یعنی،   از مجموعــه اقداماتی که قرار 
اســت در طول روز انجام دهد،تصویری روشن با اولویت بندی داشته 
باشــد. مثال بداند در طول یک روز چه مقدار باید کار کند، چه مقدار 
مطالعه داشته باشد و به چه میزان وقت برای انجام فعالیت های دیگر 

اختصاص دهد. 
مورد دیگر آنکه در طول روز انســان با خداوند ارتباط برقرار کرده و 
در تمام کارها به یاد او باشــد و مجموعه فعالیت هایش را برای جلب 
رضایت خدا انجام دهد چراکه در این صورت آدمی احساس می کند 

عملی که انجام می دهد برای اجر است.
موضوع بعد که بهتر اســت به آن توجه کرد آن است که سعی کنیم 
خیرخواه دیگران باشــیم. انســان باید به خیر دیگران بیندیشد و به 
اندازه توانش به دیگران کمک کند )خیرخواهی و همکاری(. انســان 
وقتی در فعالیت های جمعی شرکت کند و حضور فعالی داشته باشد، 
در واقع به خودش نیرو، توان و قوت قلب تقدیم می کند. فعالیت های 
عمومی، انسان را از خأل های روحی و معنوی و اشکاالت دیگر  نجات 

می دهد.
ویژگی دیگر آنکه انسان به فکر  انجام عملی بهتر از آنچه که تا به حال 
انجام می داده است، باشــد. در روایتی داریم هر کس دو روزش شبیه 
هم باشد ضرر کرده اســت که مؤید همین معناســت. به بیان دیگر، 
تالش کنیم امروزمان بهتر از دیروزمان باشــد. افزون بر این، انسان 
به دنبال انجام عملی باشــد که تا به حال انجام نداده است؛ یعنی به 

دنبال خالقیت باشد.
نکته مهم بعدی، انســان ســعی کند از گذشــته خود یک ارزیابی و 
جمع بندی داشــته باشــد. اینکه در روایتی عنوان شده است که هر 
کس هر روز خودش را محاســبه نکند از ما نیست معنایش آن است 
که انسان نباید کاری انجام دهد بی آنکه پیامدهای آن را مورد واکاوی 
قرار دهد لذا بهتر است آدمی انگیزه ها و حرکت هایش را ارزیابی کند. 
اضافه بر اینها، ســعی کنیم دوستان خوب و دوســتی های خوبی را 
 بنا بگذاریم. در روایات داریم انســان عاجز کســی است که دوستی 
نداشته باشــد و عاجزتر از او، انسانی اســت که دوستانش را از دست 
بدهد. پس، این قضیه هم یکی از شاخص های موفقیت و داشتن یک 
روز سالم و خوب است. یعنی انسان اهل اُلفت، انس، دوستی، محبت 

و امثال آن باشد.

حجت االســالم محســنی اژه ای یکصدوسومین نشســت خبری قوه 
قضائیه، درخصوص رســیدگی به پرونده فســاد در صنــدوق ذخیره 
فرهنگیــان گفت: تاکنــون 8 نفر در حین رســیدگی به ایــن پرونده 

بازداشت شده اند.
اصغر مسعودی عضو کمیســیون فرهنگی مجلس پیرامون تخلفات در 
صندوق ذخیره فرهنگیان تصریح کرد: در حالــی که این صندوق باید 
نقطه امیدی برای قشر فرهنگیان کشور به منزله یک صندوق اندوخته 
روز نیاز افراد باشد، آمار و ارقام مطرح شده از سوء استفاده مالی در این 

حوزه، هر نوع اعتمادی را در جامعه از بین می برد.«
 وی تخلف در این صنــدوق را با توجه بــه اعضای آن، کــه از طبقات 

آسیب پذیر جامعه هستند غیر قابل درک و مستقل از توجیه برشمرد.
عضو کمیســیون فرهنگی مجلس در رابطه با اقدامــات وابعاد نظارتی 
خانه ملت در خصوص تخلف صنــدوق فرهنگیان گفت: مجلس تالش 
می کند در چارچوب طــرح تحقیق و تفحص اوال ابعاد سوءاســتفاده 
مشــخص شــود و در ثانی بســتری برای برخورد قاطع دستگاه های 

مربوطه با مجرمان و متخلفان فراهم شود.
مســعودی در ادامه تصریح کرد: بدون تردید، چنانچه دســتگاه های 
نظارتی و بازرســی ذی ربط، دقت الزم و قاطعیت کافی را در برخورد با 
مفسدان و متخلفان داشته باشــند، این گونه مشکالت ناشایست کمتر 

اتفاق خواهد افتاد.
وی در پاسخ به این ســوال که نهایتا مجلس محترم نسبت به رسیدگی 
فوری، به منظور بازگشت اموال تاراج رفته مردم به صندوق مذکور چه 
اقدام اساسی انجام داده است گفت: شــاید تنها نهادی که با حساسیت 
ویژه به طــور اعالمی و اقدامــی پیگیر بحــث تخلفــات در صندوق 

فرهنگیان است، مجلس و نمایندگان آن هستند.
مســعودی خاطر نشــان کرد: به محض تکمیل ثبت نام نمایندگان در 
کمیته تحقیق و تفحص پیرامون صنــدوق، کمیته با جدیت موضوع را 

بررسی خواهد کرد. 
گفتنی اســت: حجــت االســالم محســنی اژه ای یکصدوســومین 
نشســت خبری قــوه قضائیــه، درخصــوص رســیدگی بــه پرونده 
 فســاد در صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان گفــت: ایــن احتمــال 
وجود دارد که در ادامه رســیدگی به پرونده با تکمیل شدن تحقیقات 

عده ای با قرار وثیقه آزاد شده یا عده جدیدی دستگیر شوند. 

مدیرعامل ســازمان تامیــن اجتماعی گفــت: 4600 میلیارد 
تومان از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در قالب تهاتر 

پرداخت شده است.
ســید تقی نوربخش  افزود: براین اســاس 18 بنــگاه اقتصادی 
ســودآور از جمله 60 درصد ســهام الوان، 100 درصد رجا، 6 
درصد بانک رفاه و 100 درصد نیــروگاه خلیج فارس از دولت به 

تامین اجتماعی واگذار شده است.  
دولت بیش از 100 هــزار میلیــارد تومان به ســازمان تامین 
اجتماعی بدهکار اســت که ایــن بدهی از دولت های گذشــته 

تاکنون جمع شده است.

چگونهمیتوان
روحیهایشادابداشت؟

تخلفدرصندوقفرهنگیان
بهاعتمادمعلمانآسیبزد

پرداخت4600میلیاردتومانازبدهی
دولتبهتامیناجتماعی

می گوید زنی که برچســب اعتیاد بخورد، در هیچ خانه ای 
جایی ندارد.

 چند کیســه لباس کــه البــه الی شــاخه های درختان 
پنهان شده و آرزو هایی برای برگشــت به جمع خانواده، 
تمام دارایی هــای کارتن خواب هایی اســت که در پارکی 
در حاشــیه خیابان خاوران جمع شــده اند، یکــی از آنها 
که می گوید نامش شــراره اســت و حدود 14 سال است 
مواد می کشــد، ادعا می کنــد زنان کارتن خــواب زیادی 
را می شناســد، از ســالخورده تا نوجوان. افرادی که مثل 
خودش گاهی در پارک می خوابند، گاهی در خانه افرادی 

که برایشان مواد را جور می کنند یا ...
هروئین تنها موادی نیســت که شراره مصرف می کند، در 
حالی که پایپش را نشــان می دهد، می گوید: اولین بار به 
خاطر اینکه وزن کم کنم شیشه کشیدم، اما حاالهمه چی 
مصرف می کنم. براســاس آمارهای رسمی در حال حاضر 
15 هزار کارتن خواب در خیابان ها پرسه می زنند که یک 
سوم آنها زنان هستند. زن میانســال تاکید می کند دلیل 
اصلی معتاد باقــی ماندن او و دوســتانش حمایت نکردن 
خانواده هاست و اینکه در این بین خیلی ها به بهانه حمایت 

فقط از زنان معتاد سوء استفاده می کنند.
زن میانســال می گوید: انگار نــه انگار افــرادی که آنجا 
کار می کننــد روزی خودشــان معتــاد بوده انــد. خیلی 
برخوردشان زننده است. از این گذشته غذای مناسبی هم 
به افراد نمی دهند و خالصه شرایط جوری است که به این 
نتیجه می رســید که کارتن خوابی بهتر است. یکی دیگر 
از معتادانی که در پارک نشســته، می گویــد اینجا روزی 
صدبار باید از دســت ماموران فرار کنیم، اما بهتر از کمپ 

رفتن است.
زنانآسیبپذیرترند

اعتیاد یکی از آســیب هایی اســت که این روزهــا زنان را 
بیش از گذشــته تهدید می کند، اما از اعتیاد زنان گفتن 
نباید به گونه ای باشد که سبب شــود زنان معتاد تصمیم 
بگیرند اعتیادشــان را پنهان کرده و برای درمان آن قدم 
بر ندارند؛ چرا که به آســانی به زنان معتاد برچسب هایی 

مانند تن فروشی می زنند.
مجید رضازاده، رییس مرکز توســعه پیشگیری و درمان 
اعتیاد سازمان بهزیستی کشــور دلیل افزایش آمار زنان 
معتاد را حضور بیشــتر آنها در جامعــه می داند، اما تاکید 

می کند،این به آن معنی نیست که زنان نباید از خانه های 
خود خارج شــوند. آن طور که او می گوید، باید برنامه های 
توانمندســازی ویژه بانوان نیز مانند آقایان گسترش یابد، 
چراکه زنان آسیب پذیرتر هســتند. برای نمونه بانوان در 
مسئله طالق نیز بیشتر از مردان آسیب می بینند به همین 
خاطر در مسائل پیشگیری و توانمندسازی باید اولویت را 

به زنان و کودکان داد.
کارشناسان اعتقاد دارند آمار زنان معتاد در حال دگرگونی 
اســت به همین دلیل باید تمرکز برنامه هــا را در درمان 
اعتیاد به سمت توانمندســازی برد؛ زیرا در بیشتر مواقع 
با اعتیاد به شــکل فیزیکی برخورد می شود، یعنی سعی 
بر این شــده معتــادان را از جامعه جدا کننــد. رضازاده 
تاکید می کند بایــد در درمــان اعتیاد، شــأن و کرامت 
 انسان ها حفظ شــود تا درمان اعتیاد نتیجه مطلوب تری 

داشته باشد.
پردهدریفقر

مســئله اعتیاد زنان را اگر با کارشناسان در میان بگذارید، 
آنها علت های زیادی در این بــاره مطرح می کنند؛ دالیلی 
مانند فقر که سبب شــده پرده از اعتیاد برخی از آنها کنار 

برود. 
در این میان عباس دیلمی زاده، مدیرعامل جمعیت خیریه 
»تولد دوباره« قبول ندارد آمار زنان معتاد افزایش یافته، او 
پای فقر را وسط می کشد و تصریح می کند: از قبل اعتیاد 
در میان زنان بوده، اما این روزها فقر اقتصادی سبب شده 

اعتیاد زنان به مرحله نیمه پنهان برسد.
آن طور که دیلمی زاده می گوید، هنــوز اعتیاد زنان وارد 
مرحله آشــکار نشــده، اما مدتی اســت که اعتیاد زنان 
از حالت پنهان بــه مرحله نیمه پنهان وارد شــده و دلیل 
اصلی این مسئله فقر اقتصادی اســت، چراکه اعتیاد زنان 
در دهک های پایین جامعه عریان تر شده است، اما اعتیاد 

زنان در دهک های باالی جامعه همچنان پنهان است.
بنابراین شــرایط بد اقتصادی سبب شــده زنان معتادی 
 کــه در دهک هــای پاییــن جامعه حضــور دارنــد، به 
کارتن خوابــی روی آورده یا بــرای تامین مــواد مخدر 
مورد نیازشــان به کارهایی مانند فروش کودکانشــان یا 
تن فروشی روی بیاورند؛ آســیب هایی که ناشی از اعتیاد و 
فقر است و برای جامعه پیامدهای ناگواری مانند باالرفتن 

آمار ایدز را به دنبال می آورد.
زنان کارتن خواب و معتاد این روزها بیشــتر از گذشته در 
جامعه به چشــم می خورند، چراکه حمایت های مناسبی 
از آنها نمی شــود، در واقع آنها به حداقل ها نیز دسترسی 
ندارند، این مســئله تلخی اســت که مدیرعامل جمعیت 
خیریه تولد دوباره، نیــز از آن انتقــاد و تصریح می کند: 
سیستم درمانی و بازتوانی برای زنان معتاد فعال است، اما 
نظام رفاه اجتماعی نیازهــای اولیه آنها را تامین نمی کند، 
به همین خاطر تالش ها برای درمــان اعتیاد نیز به خوبی 

نتیجه نمی دهد.

با مسئوالن

رییــس کمیتــه اســکان و پذیرایی ســتاد اربعین حســینی 
گفت: زائران اربعین مــی توانند برای میهمانــی رفتن به خانه 
بــرادران عراقی در ایــن ایام بــه چادرهایی که آرم »الحشــد 
و الشــعبی« دارد و افراد مســتقر در آن کاورهای ســبز رنگ 
 بــا آرم» الــواء الخدمــه الحســینیه« بر تــن دارنــد مراجعه

 کنند. حســن پالرک با بیــان اینکه پس از مراجعــه زائران به 
افراد مســتقر در این چادرها اقدامات پذیــرش و انتقال آنان با 
وســیله نقلیه به منازل برادران عراقی انجام خواهد شد، افزود: 
با توجه به توافقات انجام گرفته بــا متقاضیان پذیرایی از زائران، 
برادران عراقــی در طول مدت میهمانی زائــران به آنان خدمت 
رسانی خواهند کرد. به گفته وی،این مهم در مسیرهای ورودی 
 کربال در طول ایام اربعین توســط مردم میهمان نواز عراق انجام 
خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه آرم » الواء الخدمه الحسینیه« 
به صورت آرمی کوچک در قسمت سمت چپ و پشت این کاور 
طراحی شده است، گفت: در قســمت جلوی این کاور سبز رنگ 

نیز جمله لبیک یا حسین )ع( قید شده است.
رییس ســتاد بازســازی عتبات عالیات همچنین با بیان اینکه 
 تمامی مســائل اربعین حسینی سال گذشــته آسیب شناسی

 شــده اســت، گفت: نبود موکب در داخل نوار مرزی بخصوص 
برای زائران خســته از راه بــه هنگام بازگشــت و ورود به خاک 
کشورمان برای اسکان و پذیرایی از دیگر مسائل و مشکالتی بود 

که مورد بررسی قرار گرفت.
پالرک خاطر نشــان کرد: به همین منظور برای نخســتین بار 
برپایی موکب در مســیرهای پر تردد و نقاط مرزی در شلمچه، 
 چزابه و مهران را در دســتور کار قرار داده و این مشــکل را نیز 

برطرف کردیم. 
وی با قدردانی ازتالش های استانداران و دیگر مسئوالن کشور 
بخصوص اســتان های مرزی در حل این مشــکل اظهار داشت: 
 در نوار مرزی شرق کشــور نیز از قبیل مرز میرجاوه موکب دایر 
می شــود که در این نقطــه به زائــران میهمان پاکســتانی و 
 افغانی که از این مســیر تردد می کنند ارائــه خدمات  صورت 
خواهد گرفت. رییس کمیته اســکان و پذیرایی ستاد اربعین با 
بیان اینکه موکب هایی نیز در مسیر خراسان برای زائران آسیای 
میانه برپا خواهد شــد، افزود: زائرانی که از طریق آســتارا وارد 
کشور شوند در این موکب ها اسکان داده شده و از آنان پذیرایی 
خواهد شد. به گفته وی، امســال همچنین در سامرا و کاظمین 
نیز برای اولین بار موکب هایی برای اســکان و پذیرایی از زائران 

دایر شده و از آنان پذیرایی خواهد شد.
پالرک با بیــان اینکه موکب ها از 200 تــا 70 هزار نفر ظرفیت 
دارند، گفت: در سال گذشــته تنها حدود 350 هزار نفر اسکان 
و 600 هزار نفــر روز، توزیع غذا انجام می گرفــت، اما این رقم 

امسال به دو و نیم برابر افزایش یافته است.

رییس اداره سرمایه اجتماعی وزارت کشور با تاکید بر لزوم توجه 
بیشــتر به حوزه جوانان در دوره جدید این وزارتخانه گفت: باید 
مسائل جوانان که در ســایه مانده است، پر رنگ شود. اسماعیل 
کوچکیان فرد افزود: رشــد یک جامعه نیازمند رشــد همزمان 
همه عوامل دخیل در جامعه اســت. اگر وزارت ورزش و جوانان 
را نیز به عنوان یک جامعه کوچک در نظــر بگیریم باید در نظر 
داشت که رشد این وزارتخانه نیازمند رشــد همزمان دو حوزه 

ورزش و جوانان است.
کوچکیان فرد با اشــاره به عملکرد فعلی وزارت ورزش و جوانان 
افزود: متاســفانه برخی فعالیت هــا که در جامعــه طرفداران 
بیشتری دارد و توجه بیشتری به آن می شود در اولویت وزارت 
ورزش و جوانان قرار گرفته اســت و بنابراین بــه برخی دیگر از 
امور از جمله مسئله مهم جوانان آنچنان که باید پرداخته نشده 
 است. وی با تاکید بر نقش بخش خصوصی بر رشد حوزه جوانان

 اظهار داشــت: این وزارتخانه برای اینکه بتواند دو حوزه ورزش 
و جوانــان را همزمان با هــم پیش ببرد بایــد از ظرفیت بخش 
خصوصی اســتفاده کند. استفاده از ســازمان های مردم نهاد و 
همچنین دخیل کردن فدراسیون های ورزشی در حوزه جوانان 

می تواند راهکار این مشکل باشد.
رییس اداره ســرمایه اجتماعی، امور فرهنگی و ســبک زندگی 
وزارت کشور با اشــاره به ظرفیت های موجود در جامعه گفت: 

خوشبختانه بخش خصوصی در بسیاری از موضوعات مربوط به 
جوانان به خوبی فعالیــت می کند. ما در زمینــه ازدواج، مراکز 
تخصصی قوی داریم، در زمینه اوقات فراغت و در دیگر حوزه ها 
نیز  بخش خصوصی به خوبی وارد شــده است و وزارت ورزش و 
جوانان باید این ظرفیت ها را شناســایی کرده و تمهیدات ورود 
آنها را مهیا کند. کوچکیان فرد، با بیان اینکه متاســفانه بخش 
جوانان مغفول مانده اســت افزود: وزیر جدیــد باید بداند که به 
تنهایی نمی تواند به حوزه جوانان بپــردازد و باید از توان بخش 
خصوصی استفاده کند و همچنین در نقش ستادی خود فعالیت 
دســتگاه های مرتبط را رصد کرده و ضمن نظــارت و ارزیابی 
عملکرد آنها در حوزه جوانان، مســائل و مشکالتی را که به آنها 

پرداخته نشده و یا در سایه مانده است پررنگ کند.
وی ادامه داد: ورود افراد به ســن جوانی، بــدون آموزش، خود 
مشکل ســاز اســت و وزیر جوانان باید برای  نوجوانان، جوانان 
 و همچنین دوره های  بعد از ســن جوانی آنان برنامه مســتمر

 داشته باشد.
رییس اداره ســرمایه اجتماعی، امور فرهنگی و ســبک زندگی 
وزارت کشــورتاکید کرد: وزیر جدیــد وزارت ورزش و جوانان 
باید بداند این وزارتخانه یک دســتگاه بین بخشــی است و باید 
بین دســتگاه های مرتبط این حوزه هماهنگی ایجاد کرده و از 

ظرفیت بخش خصوصی در این مسیر کمک بگیرد.

رییسکمیتهاسکانوپذیراییاربعین:

زائراناربعین،میهمانخانههایعراقیهامیشوند
رییسادارهسرمایهاجتماعیوزارتکشور:

مسائلمهمدورهجوانیدرسایهماندهاست

اخبار کوتاه 

رییس اداره حقوقی پلیس راهــور ناجا با تاکید بر اینکه ثبت ســند خودرو در دفاتر 
اسناد رسمی الزامی نیست، گفت: کانون سردفتران باید به علت ارائه اطالعات غلط، 
از مردم عذرخواهی کند.  به نقل از سایت پلیس، سرهنگ محمد ترحمی گفت: ماده 
29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که در جلسه شماره 294 تاریخ89/12/8 به 
تصویب نهایی مجلس شورای اسالمی رسیده و مشروح مذاکرات نمایندگان محترم 
مردم و نماینده دولت در روزنامه رسمی شماره 19233 درج گردیده بیان می دارد: 
»نقل و انتقال خودرو به موجب سند رســمی انجام می شود، دارندگان وسایل نقلیه 
مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وســایل مذکور در دفاتر اســناد رســمی، ابتدا 
به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شــده از ســوی راهنمایی و رانندگی 
برای بررسی اصالت وســایل نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوقه و 

تعویض پالک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.«
 وی ادامه داد :در اســتناد روابط عمومی کانون ســردفتران و دفتر یاران به مشروح 
مذاکرات تاریخ 89/10/26 اشــاره و اعالم شــده، هنگام تصویب ماده 29 علی رغم 
مخالفت ســردار مومنی رییس پلیس وقت راهنمایی و رانندگی ناجا و احمد توکلی 
نماینده محترم مردم تهران مندرج در روزنامه رســمی شــماره 19203 و.. نهایتا 
مجلس شــورای اســالمی مبادرت به تصویب ماده 29 قانون مذکــور نموده لیکن 
تداعی تصویب ماده 29 قانون با شــرحی که بیان شــده کامال غیر واقــع بوده و به 
نظر می رسد برای ارائه اطالعات غلط به مردم بایســتی کانون موصوف از مردم عذر 

خواهی کند.

مدیرکل آموزش از راه دور وزارت آموزش و پــرورش از تمدید مهلت ثبت نام 
 در مــدارس و مراکز آمــوزش از راه دور وزارت آموزش و پــرورش تا 15 آبان 

خبر داد.
گودرز شــاهمرادی، مدارس آموزش از راه دور را یک فرصــت برای افراد دور 
مانده از تحصیل دانست و اظهار کرد: از آنجا که افراد داوطلب برای ورود به این 
مدارس معموال مشکالتی دارند که نمی توانند در مدارس عادی ادامه تحصیل 
دهند، معموال ثبت نام تا پایان مهرماه انجام می شــود که ما این مهلت را تا 15 

آبان ماه تمدید کردیم. 
وی افــزود: در بیــش از 600 منطقــه آموزشــی، 1656 مدرســه از راه دور 
 فعال داریم. فهرســت مدارس آموزش از راه دور در اســتان ها در وب ســایت 
http://dei.medu.ir مندرج است و هرشخصی قصد ثبت نام در این مدارس 
را داشته باشــد می تواند بر اساس این فهرســت، نزدیک ترین مدرسه به محل 

سکونت خود را انتخاب و به آنجا مراجعه کند.
مدیر آمــوزش از راه دور وزارت آمــوزش و پرورش ادامــه داد: دانش آموزان 
الزم التعلیمی که در شــرایط خاص هستند و امکان دسترســی به دوره اول و 
دوم آموزش متوسطه را ندارند و همچنین دانش آموزانی که مشکالت جسمی 
و بیماری های خاص دارند، متاهل و یا سرپرســت خانوار هستند، با تشخیص 
کمیســیون خاص ادارات آموزش و پــرورش منطقه می تواننــد در مدارس 

آموزش از راه دور ادامه تحصیل بدهند. 

رییس بنیاد شهید با اشاره به جایگاه اعضای جامعه ایثارگری در میان جامعه علمی کشور، 
گفت: اگر می خواهیم حرمت خون شــهدا را حفظ کنیم باید با کسب علم و دانش به این 
مهم دست یابیم. حجت االسالم و المسلمین سیدمحمدعلی شهیدی در مراسم تجلیل 
از داوطلبان شــاهد و ایثارگر حائز رتبه های برتر کشــوری در آزمون سراسری سال 95 
با اشاره به اهمیت علم و دانش در اسالم، گفت: رســالت پیامبران به ویژه رسالت پیامبر 
اسالم، به کمال رساندن بشر است که در این راه تزکیه و یادگیری علم و دانش در رسیدن 
به قله های سعادت،یاری گر انسان اســت. نماینده ولی فقیه افزود: تزکیه و رشد اخالقی 
و خودســازی مقدم بر یادگیری اســت بنا براین توجه به تزکیه نفس در کنار تعلم برای 

دانشجویان امری ضروری است.
شهیدی در بخش دیگری از سخنان به تاکیدات اخیر رهبری در رابطه با وضعیت نخبگان 
اشاره و تصریح کرد: اگر می خواهیم حرمت خون شهدا را حفظ کنیم باید با کسب علم و 
دانش به این مهم دست یابیم چرا که خود شهدا نیز به دنبال کشوری آباد و مستقل بودند 
که رسیدن به این جایگاه از طریق علم و دانش هموارتر است. معاون رییس جمهور خطاب 
به نفرات برتر کنکور سراسری و عضو جامعه ایثارگری، گفت:شما با استعداد درخشانی که 
داشتید توانستید در کنکور موفقیت به دست آورید و اکنون اول راه هستید و تالش های 
شما باید همچنان ادامه داشته باشــد.همه ملت ما مدیون جامعه ایثارگری هستند پس 
باید آینده کشور به دست شما و افراد تحصیلکرده ساخته شود. شهیدی تصریح کرد: این 
کشور را پدران شما از هر نظر بیمه کردند و شما هم باید ادامه دهنده این راه باشید چرا که 

امنیت و آرامش جامعه مدیون ایثار و فداکاری رزمندگان، ایثارگران و شهداست.
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حفظحرمتخونشهداباکسبعلمودانش
ممکناست

ثبتسندخودرودردفاتراسنادرسمی
الزامینیست

یادداشت

اخبار
پیشنهادسردبیر:

زنانکارتنخواب،زخمیبرچهرهشهر

زنیکهبرچسباعتیادبخورددرهیچخانهایجاییندارد؛

زنان کارتن خواب، زخمی بر چهره شهر

هنوزاعتیادزنانوارد
مرحلهآشکارنشده،

امامدتیاستکه
اعتیادزنانازحالت

پنهانبهمرحله
نیمهپنهانواردشده

ودلیلاصلیاین
مسئلهفقراقتصادی

است

روانشناسی

همدلی یعنی توانایی برقراری ارتباط با دیگران و اینکه بتوانیم 
خود را جای دیگری گذاشته و حس و حال طرف مقابل را درک 

کنیم.
محمد تکلو روانشناس، اظهار داشــت: مهارت همدلی به این 
معناست که خود را در جایگاه طرف مقابل قرار دهیم و با کنترل 

احساسات خود بتوانیم به درستی با او همدلی کنیم.
وی افزود: بعضــی به اشــتباه تصور می کننــد همدلی یعنی 
همدردی کردن و ســعی بر این دارند وقتی شخصی دردی را 
متحمل می شــود او هم مانند وی همان درد را تحمل کند و به 
اصطالح با او همدردی کند اما این تصور اشــتباه است چرا که 
ما قرار نیست با کســی همدردی کنیم و اگر بخواهیم به لحاظ 
انســانی، دیگری را بفهمیم باید همدلی داشــته باشیم.  این 
کارشناس در ادامه گفت: در مهارت همدلی باید توانایی درک 
دیگران را داشته و از لحاظ فکری و روانی انسان مستقلی باشیم 
که به عنوان درمان و مرهم بتوان عمل کرد، همچنین  با درنظر 
گرفتن این موضوع که طرف مقابل تمایل بــه همدلی دارد یا 
 خیر می توان این مهارت را به درســتی اجرا کرد. تکلو در ادامه

 تصریح کرد: همان طور که ما از لحاظ جسمی تفاوت هایی داریم 
از لحاظ روانی هم دارای تفاوت هایی هستیم که باید به درستی 
آنها را درک کنیم تــا در هنگام همدلی با طــرف مقابل دچار 
مشــکل نشــویم. وی در پایان گفت: ما باید برای همدلی میل 
کمک به دیگری را داشته باشــیم و با اعتماد به نفس باال تمام 

تالشمان این باشد که با طرف مقابل به درستی همدلی کنیم. 

به فرزندان خود اجازه دهید بعد از شکست، گریه کنند و مدتی 
را با خودشــان خلوت کنند. شکست نشــانه ضعف فرزندتان 
نیســت. مجتبی کاشــانی روانشــناس عمومی اظهار داشت: 
آموزش توانایی رویارویی با شکست، یکی از مهارت هایی است 
که باید به وســیله والدین به کودک آموخته شود تا او بداند که 
در مقابل هر بردی، یک باخت هم وجود دارد و شکست، نشانه 

ضعف نیست بلکه سرآغازی برای پیروزی است. 
وی افــزود: به فرزندتان اطمینــان دهید که اگــر در رقابت یا 
مســابقه ای شــرکت می کند، مهم برد یا باخت او نیست، بلکه 
میزان تالش او برای رسیدن به اهدافش، اهمیت دارد. کاشانی 
تصریح کرد: به فرزند خود اجازه دهید که پس از شکست گریه 
کرده و مدتی را با خودش خلــوت کنــد و او را از این کار منع 
نکنید، زیرا باعث آرامش و کسب تجربه از گذشته اش می شود و 
پس از آرام شدن، با وی صحبت کنید. این روانشناس در پایان 
گفت: به کودک خود این اطمینان را بدهیــد که اگر پیروز و یا 
بازنده میدان باشــد، باز هم او را دوســت خواهید داشت و در 
صورت مشاهده تالش فرزندتان، وی را مورد تشویق قرار دهید.

مهارتهمدلیرایادبگیرید

شکست،نشانه
ضعففرزندتاننیست

دورهمنشستهاند،چندنفرپایپدردستگرفتهاند،عدهایهمزرورقهایشانراآمادهمیکنند،یکیشان
رفتههروئینبخرد،غرولندکنانبرمیگرددومیگویدجنسآشــغالشرابازگرانکرده،کمیازجنسیکه
خریدهبهدوستانشمیدهد،مینشــیندلولهایراکهازکاغذدرستکردهگوشــهلبشمیگذارد،تکهای

هروئینرارویزرورققرارمیدهدوشعلهفندکشرارویآنمیگیردو...

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperZAYANDE ROUD NEWSPAPERNo. 1994  | October 31 , 2016  |  16Pages pedriyan.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM E-MAIL



9
روزنامه فرهنگی، اجتماعی،  سیاسی، اقتصادی و  ورزشی | شماره 1994 |  دوشنبه 10 آبان 1395 | 29 محرم  1438

پیشنهاد سردبیر: 
ضربه زدن به جوانان، مهم ترین هدف دشمنان است

اخبار

کوتاه از شهرستان ها

نماینده مردم شهرستان های کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای 
اسالمی گفت:32 درصد از فارغ التحصیالن دانشگاهی در آران و بیدگل 
بیکارند. سید جواد ســاداتی نژاد در جمع فرهیختگان آران و بیدگل، 
افزود: بیکاری فارغ التحصیالن این شهرســتان در مقایســه با میزان 

بیکاری فارغ التحصیالن در کشور 10 درصد بیشتر است.
وی بیکاری در آران و بیدگل را یکی از معضالت شهرســتان دانست و 
اضافه کرد: نرخ بیکاری در آران و بیدگل ۴ و در کاشــان ۷ تا ۹ درصد 
اعالم شده است. ساداتی نژاد با اشاره به وجود صنعت با ارزش فرش در 
آران و بیدگل، اظهار کرد: صنایع فرش ماشینی و نساجی در حال حاضر 
شرایطی را فراهم کرده اند که افراد با تحصیالت دیپلم و پایین تر به کار 
گرفته می شــوند و در نتیجه جایی برای فارغ التحصیالن دانشــگاهی 
وجود ندارد. نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل، صنعت فرش را برای 
حل معضل بیکاری ناتوان عنوان کرد و با تاکید بر لزوم تغییر رویکرد در 
حوزه  صنعت، افزود: برای رسیدن به چنین مقصودی کارگروهی تحت 

عنوان تبیین استراتژی توسعه  صنعتی منطقه تشکیل شده است.

سرپرســت نمایندگی اوقاف و امور خیریه بادرود نطنز گفت: با مشارکت 
آســتان مقدس آقا علی عباس )ع( و خیران ، احداث 50 واحد اقامتی با 

بیش از ۴0 میلیارد ریال اعتبار در مرحله نهایی است.
حجت االسالم علیرضا محلوجی بیان کرد: مراحل ساخت این واحدها که 
در فضایی بالغ بر سه هزار متر مربع و با امکانات کامل ساخته می شوند هم 
اکنون با پیشــرفت 80 درصدی ادامه دارد.وی افزود: برای تکمیل شدن 
این واحدها بالغ بر 20 میلیارد ریال اعتبار نیاز است و پیش بینی می شود 
تا پایان ســال این واحدهای اقامتی به بهره برداری برســند.محلوجی با 
بیان اینکه این طرح با مشارکت آســتان مقدس و خیران انجام می شود، 
گفت: با توجه به حضور میلیونی زائر و مســافر در آستان مقدس امامزاده 
آقا علی عباس و شاهزاده محمد )ع(، ســاخت واحدهای اقامتی ضروری 
اســت. سرپرســت نمایندگی اوقاف و امور خیریه بادرود افزود: آســتان 
مقدس در ایام و مناســبت های خاص جوابگوی اسکان زائران و مجاوران 
نیست و مســافران و زائران با هماهنگی اداره آموزش و پرورش بادرود در 

مدرسه های منطقه اسکان داده می شوند.

فرماندار شهرستان تیران و کرون گفت: هفته آخر شهریورماه به نام هفته 
ملی تیران و کرون نام گرفت. علی رحمانی افزود: با هم اندیشی بین فعاالن 
فرهنگی و هنری و مســئوالن ادارات فرهنگی شهرستان تیران و کرون، 
به دلیل برداشت انگور )که سوغات این شهرســتان است ( و اینکه حجم 
برنامه های ملی و شهرســتانی در این مقطع زمانی کمتر است، این هفته 
برای این عنوان انتخاب شد. وی بیان کرد: هفته پایانی شهریورماه به دلیل 
اینکه شاهد تردد مسافران دور دوم سفرهای تابستانی نیز هستیم فرصتی 
خوبی برای معرفی این شهرســتان و اجرای برنامه های متنوع فرهنگی 
برای مسافران است. فرماندار شهرستان تیران و کرون با اشاره به ظرفیت 
های فرهنگی، هنری، صنایع دســتی و گردشگری شهرســتان تیران و 
کرون تصریح کرد: در هفته فرهنگی شهرستان قابلیت ها و ظرفیت های 
این منطقه برای عموم مردم تبیین و تشریح می شود. وی با اشاره به اینکه 
ایجاد شور و نشــاط اجتماعی درجامعه نیز از اهداف برگزاری هفته ملی 
شهرستان اســت، افزود: برنامه های این هفته پر نشــاط و شاد با رعایت 

قوانین و مقررات برنامه ریزی و اجرایی می شود.

معاون فرماندار فریدن با بیان اینکه شــورا های دانش آموزی بازوان 
مســئوالن آموزشــگاه در جهت پیشــرفت برنامه های آموزشــی، 
پرورشی، ورزشــی و هنری هســتند، عنوان داشــت:  ارج نهادن به 
شــخصیت و کرامت دانش آموزان، اســتفاده از نظرات آنان در امور 
مختلف مدرسه و تقویت مسئولیت پذیری در امور آموزش و پرورش 
مطابق مقررات موجود از اهداف مهم شــوراهای دانش آموزی است. 
صفر بدیع الزمانی افزود: ایجاد آمادگی در دانش آموزان برای ورود به 
عرصه های اجتماعی، سیاسی، آموزشی، هنری، فرهنگی و ورزشی، 
مشارکت دانش آموزان در امور اجرایی آموزشــی و پرورشی، تعامل 
مســئوالن مدرســه، تقویت فعالیت های گروهــی و جامعه پذیری 
نیز از دیگر اهداف این شــورا ها می باشــد. بدیع الزمانی در ادامه با 
 تاکید بر لزوم تعامل سازنده مســئوالن آموزشگاه با اعضای شوراهای 
دانش آموزی در چار چوب اهداف تعیین شــده، گفــت: نباید توجه 
مســئوالن به این نهاد مهم صنفی و تاثیر گذار، در حد ساختن کاغذ 

دیواری و خواندن سرود تقلیل یابد.

ناتوانی صنعت فرش در 
حل معضل بیکاری

احداث 50 واحد اقامتی 
در امامزاده آقا علی 

عباس )ع( نطنز

هفته آخر شهریورهفته 
ملی تیران و کرون

نام گرفت

شورای دانش آموزی 
بازوی مدیران
مدارس است

خبر

مدیر شــبکه دامپزشــکی گلپایگان اظهار کرد: گلپایگان به لحاظ شرایط آب 
و هوایی مطلوب و علوفه مرغوب، قطب تولید دام و طیور در ســطح اســتان 
و کشور محســوب می شــود.  مســعود غفاری گفت: در حال حاضر 25 هزار 
رأس دام ســنگین )گاو و گوســاله( بــه صورت ســنتی و 5 هــزار رأس دام 
ســنگین در واحدهای صنعتی و 120 هزار رأس دام ســبک )بز و گوسفند( 
در گلپایگان پرورش داده می شــود. وی افزود: در حال حاضر 850 رأس اسب 
در باشگاه های اسب سواری و 2 هزار قالده ســگ در محل پرورش دام سبک 
و ســنگین نگهداری می شــود که از طرف ماموران شــبکه دامپزشکی برای 

پیشگیری و کنترل انواع بیماری ها واکسینه می شوند.
مدیر شــبکه دامپزشــکی گلپایگان اظهار داشــت: در حال حاضر 6۷ واحد 

پرورش مرغ گوشــتی با ظرفیت یک میلیون و 300 هزار قطعه در هر دوره 3 
ماه و 11 واحد پرورش مرغ تخم گذار با ظرفیت یــک میلیون قطعه نیز در هر 

دوره سه ماه در شهرستان گلپایگان فعالیت می کنند.
وی افزود: 11 واحد مرغ مادر رنگی با ظرفیــت 110 هزار قطعه )در یک دوره 
سه ماهه(،  6 واحد پرورش فولت مرغ تخم گذار با ظرفیت 300 هزار قطعه )در 
یک دوره ســه ماهه( و 2 واحد پرورش فولت رنگی با ظرفیت 100 هزار قطعه 

)در یک دوره سه ماهه( در شهرستان گلپایگان فعالیت می کنند.
 غفاری گفت: در حال حاضــر ۴0 واحد اســتخر پرورش آبزیان ســردآبی و 
گرم آبی، یک مزرعه پرورش تخم چشــم زده ماهی با ظرفیت 3 میلیون قطعه 
در هر دوره ســه ماهه و یک واحد پرورش ماهی ســردآبی و 16 هزار و 850  

کلنی زنبور عسل در شهرستان گلپایگان مشغول به فعالیت هستند.
واکسیناسیون بیش از 81 هزار رأس دام سبک و سنگین 

وی با بیان اینکه براساس سیاست های سازمان دامپزشکی در 6 ماهه نخست 

امســال 56 هزار و 25۷ رأس دام  سنگین )گاو و گوســاله(   و 25هزار و 2۴5 
رأس  دام ســبک )گوســفند و بز( علیه بیماری های دامی واکسیناســیون 
شده اند، افزود: دام سبک در طول سال در سه نوبت علیه تب برفکی واکسینه 

شده اند. 
غفاری با بیان اینکه در 6 ماهه نخســت امســال بیش از ۴ هزار مورد بازرسی 
 از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و رســتوران های ســطح شهرستان انجام 
شده است، بیان کرد: در 6 ماهه نخست امسال بیش از 12 هزار مورد بازرسی 
از مراکز عرضه گوشــت و انواع فرآورده های خام دامی  توســط بازرسان اداره 

دامپزشکی گلپایگان انجام شده است.
 وی با بیــان اینکه در این بازرســی ها ۴۷ مورد تخلف بهداشــتی مشــاهده 
شده است که 23 مورد به تعزیرات حکومتی و مراجع قضایی معرفی شده اند، 
افزود: برای 23 مورد حکم قضایی صادر شــده است و یک واحد عرضه گوشت 

قرمز پلمب شده است.

مدیرشبکه دامپزشکی گلپایگان خبر داد:

فعالیت 67 واحد پرورش مرغ گوشتی

رییــس اداره تبلیغات اســالمی شهرســتان لنجان 
در نشســت شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
شهرســتان لنجان با تاکید بر نقش موثــر روحانیون 
 در تبیین و روشــن نمودن معضالت و آســیب های 
مواد مخــدر برای جامعــه اظهار کرد: سیاســت کلی 
حوزه های علمیه تبیین و روشــنگری و ترسیم جوانب 

مثبت و منفی امور و به ویژه مسائل اجتماعی است.
حجت االســالم داود صائبی خاطر نشــان کرد: علت 
عمــده روی آوردن افــراد به مــواد مخــدر و اعتیاد 
ناآگاهــی، غفلــت، بیــکاری، معضــالت اجتماعی، 
ســردرگمی و به بن بست رســیدن اســت از این رو 
روحانیون و مبلغان در شهرســتان لنجــان همواره به 
دنبال این بــوده اند که این معضل در الیه ها و اقشــار 

مختلف جامعه تبیین شود.
رییــس اداره تبلیغات اســالمی شهرســتان لنجان 
اذعان کــرد: در خصوص معضل اعتیــاد و مواد مخدر 
نیز روحانیون با اســتفاده از ظرفیت مســاجد و منابر 
و با پرداختن به جزئیات این معضــل در صدد تبیین 
و روشــن کردن آن برای مردم بوده انــد و با توجه به 
ظرفیت و پتانســیل هیئت های مذهبی شهرســتان 
تالش شده با آموزش و سخنرانی  در حوزه آسیب های 

اجتماعی  کارهایی صورت گیرد.
وی تاکید کرد: ما معتقدیــم نقش روحانیون و مبلغان 
در این فرصت طالیی برای درگیر کــردن خانواده ها 
و اجتماع برای پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر هرگز 
نباید نادیده گرفته شــود چراکه مواد مخدر پایه های 
خانواده، جامعه و کشــور را هدف نابودی قرار می دهد 
و درگیرکردن اجتماع در راه مبارزه با آن یک ضرورت 

اجتناب ناپذیر است.
صائبی یادآور شــد: مهم ترین هدف دشــمنان امروز 
نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران ضربه زدن  به 
جوانان است ودشمن با تمام قوا سعی در تخریب روح 

وروان این قشر حساس وآسیب زدن به کشوردارد.
وی متذکر شــد: امروز خط مقدم مبارزه با مواد مخدر 
خانه  وخانواده اســت و برای آگاه ســازی خانواده ها 
باید مطالب در منبرها ، دانشــگاه هــا و مدارس  گفته 
شــود، از این رو روحانیون در راه مبارزه با مواد مخدر 
پرچم روشــنگری را بر دوش گرفته اند و با سخنرانی 
 در محافل مذهبــی در خصوص مواد مخــدر و  مواد

 روان گردان  عوارض این مواد را  برجســم و روان افراد  
اطالع رسانی می کنند.

رییس اداره تبلیغات اسالمی شهرستان لنجان:

ضربه زدن به جوانان 
مهم ترین هدف دشمنان است

با مسئوالن

فرامرز رادمنش،  با اشــاره به اینکه پویایی شــورای فرهنگ 
عمومی در گــروی اجرا و کاربــردی شــدن مصوبات این 
شوراســت، افزود: پویایی و تقویت جایگاه شــورای فرهنگ 
عمومی نیازمند تقویت و ایجاد ضمانــت اجرایی و کاربردی 
کردن این نهاد است.  دبیر شورای راهبردی منطقه مرکزی 
ادارات فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان اصفهان با اشاره 
 به ضرورت دغدغــه مندی نســبت به مصوبــات این نهاد 
خاطرنشان کرد: اجرای مصوبات شورای فرهنگ عمومی باید 
مورد دغدغه مسئوالن باشد. وی بر ضرورت اجرای مصوبات 
شــورای فرهنگ عمومی تاکید کرد و گفت: عــدم اجرای 
مصوبات این شورا توسط بعضی از ســازمان ها فرصت ها را 
از شورا می گیرد و این تخلف سازمان و نهاد باید بررسی شود.

رییس اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی شهرستان شاهین 
شــهر ادامه داد: عدم ضمانت اجرایی بــرای این مصوبات از 
چالش های پیش روی شورای فرهنگ عمومی در هر منطقه 
اســت که نیازمند تقویت جایگاه ویژه این شــورا براســاس 
کارکردهای آن است. وی یادآورشد: مصوبات شورای فرهنگ 
عمومی مهم تریــن رکن و قانون برای اجــرای فعالیت های 
فرهنگی است که ســازمان ها و نهاد ها باید بر اساس قانون 

نسبت به اجرای این مصوبات دغدغه داشته باشند.

رادمنش با اشــاره به یکی از دســتاوردهای شورای فرهنگ 
عمومی شهرستان شاهین شهر گفت: ساماندهی المان های 
شهری بر اســاس مولفه های فرهنگی از دستاوردهای این 
شورا بود که شهرداری شاهین شهر با به کارگیری کارشناسان 
فنی، دستورالعمل و مصوبه شــورای فرهنگ عمومی در این 
خصوص را مورد توجه و محور برنامه ریزی های خود قرار داد.

شورای فرهنگ عمومی باید جایگاه واقعی خود را 
پیدا کند

اقبــال صالحی، رییــس اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
شهرستان نجف آباد در این جلسه با اشــاره به کارکردهای 
اصلی شــورای فرهنگ عمومی اظهار کرد: شورای فرهنگ 
عمومی باید جایــگاه واقعی خود را پیــدا کند و چالش های 

پیش روی این شورا برداشته شود.
وی ادامه داد: شــورای فرهنگ عمومی نقش موثری در رفع 
مشکالت و معضالت فرهنگی دارد و تصمیم سازی های آن 

باید در رأس فعالیت ها قرار گیرد.
رییس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی شهرستان نجف آباد با 
بیان اینکه باید زمینه های تقویت شــورای فرهنگ عمومی 
مدنظر باشد، افزود: باید مشــوق هایی برای اعضای شورای 
فرهنــگ عمومی و اعتباراتــی برای هزینه های این شــورا 

 در اعتبــارات فرهنگی شهرســتان پیش بینی شــود.  وی 
 ادامــه داد: نظارت بــر عملکرد شــوراهای فرهنگ عمومی 
بر اســاس برنامه ریزی مدون و خاص، ضروری است که در 
این راستا باید مؤلفه هایی تدوین شود و مسئوالن و اعضای 
شــورای فرهنگ عمومی مورد ارزیابی قرار گیرند و این گونه 
نباشد که تنها ادارات فرهنگ و ارشاد مورد ارزیابی قرارگیرند. 
صالحی در این جلســه با اشــاره به معضل نامگذاری اسامی 
بیگانه و بدون معنی برای مشاغل، خیابان ها و اماکن عمومی 
گفت: شورای فرهنگ عمومی شهرستان نجف آباد با ورود به 
این مشکل فرهنگی، نقش موثری در ساماندهی نامگذاری ها 
داشته است و کارشناسان فرهنگی در قالب کارگروهی تحت 
نظر شورای فرهنگ عمومی شهرستان بر این موضوع نظارت 

داشته اند.
 ارائه بسته های آموزشــی برای اعضای شورای 

فرهنگ عمومی
صــادق صالحی رییــس اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
شهرستان تیران و کرون نیز در این جلسه بر آموزش و تقویت 
آگاهی اعضای شــورای فرهنگ عمومی تاکید کرد و گفت: 
اطالعات آمــاری و کیفی اعضای شــورای فرهنگ عمومی 
نسبت به شــاخص های فرهنگی و معضالت فرهنگی باید 
افزایش یابد. وی افزود: ارائه بسته های آموزشی برای اعضای 
شورای فرهنگ عمومی ضروری اســت که در این راستا نیاز 
به مساعدت و همکاری مســئوالن  این شورا درکشور است. 
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان تیران و کرون  
گفت: عدم وجود برنامه منسجم و اطالعات آماری دقیق بعضا 
موجب شده اولویت ها از بین برود و شورای فرهنگ عمومی 

برای موضوعات دارای اولویت کمتر وقت بگذارد.
وی ادامه داد: کارشناســان شــورای فرهنگ عمومی کشور  
پیشــنهادها و اولویت بندی موضوعات را به هر منطقه ارائه 
دهند و شــورای هر منطقه  با بومی سازی موضوعات مطرح 
شده دستور کار جلسه را مشــخص کند تا بتوانند به نتیجه 
مشخصی دست پیدا کنند. موســوی، رییس اداره فرهنگ 
و ارشاد خمینی شــهر در این جلسه با اشــاره به راه اندازی 
مرکز توسعه ازدواج آسان در این شهرســتان گفت: یکی از 
کارکردهای این شورا در خمینی شــهر راه اندازی این مرکز 
بود که پاسخ جدی به نیاز ازدواج داده اســت. وی ادامه داد: 
باید موضوعات جدید و مورد نیاز جامعه در دستور کار شورای 
فرهنگ عمومی قرار گیرد.صابری، رییــس اداره فرهنگ و 
ارشاد شهرستان برخوار نیز تالش همگانی برای رشد شورای 
فرهنگ عمومی را خواســتار شد و افزود: شــورای فرهنگ 
عمومی باید ظرفیــت و جایگاه خود را تقویــت کند که این 

موضوع نیازمند همکاری همه اعضای این شوراست.

شورای فرهنگ 
عمومی نقش موثری 

در رفع مشکالت و 
معضالت فرهنگی 

 دارد و 
تصمیم سازی های 

آن باید در رأس 
 فعالیت ها
 قرار گیرد

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان شاهین شهردر نشســت راهبردی منطقه مرکزی ادارات 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان که به میزبانی شهرستان تیران و کرون برگزار شد با اشاره به اینکه 
همایش روز شورای فرهنگ عمومی در استان اصفهان برگزار می شود، اظهار داشت: شورای فرهنگ عمومی 

هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده و باید در این مسیر قدم های موثری برداشته شود.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان شاهین شهر:

اجرای مصوبات شورای فرهنگ عمومی باید دغدغه مسئوالن باشد
فرماندار فریدونشــهر با بیان اینکه ســیزدهم آبان نقطه عطفی 
در پیروزی انقالب اســالمی اســت، اظهار کرد: این روز فرصت 
مغتنمی برای آشــنا کردن نســل نوجوان جامعــه با فرهنگ 

استکبار ستیزی است.
ناصر اســدی با بیان اینکه همواره تسخیر النه جاسوسی آمریکا 
برگ برنده ای در دست ملت ماست، عنوان داشت: این روز نقطه 
اوج همگرایی و همبستگی در اعالم نفرت از استکبار و پافشاری 

بر آرمان  های اصیل انقالب اسالمی است.
فرماندار فریدونشــهر با ارائه توضیحاتی پیرامون دستاورد های 
این روز تاریخی، خاطر نشان کرد: الزم است همه مسئوالن نیز 
پا به پای مردم و دانش آموزان  بار دیگر بــرای تجدید پیمان با 

آرمان های امام )ره( و انقالب در این راهپیمایی شرکت کنند.
اسدی از برگزاری این مراســم در فریدونشهر همزمان با سراسر 
کشــور خبر داد و گفت: هماهنگی ها و برنامــه ریزی های الزم 

برای اجرای باشکوه این راهپیمایی انجام شده است.
وی افزود: راهپیمایی روز 13 آبان  ســال جاری رأس ســاعت 
10 صبح  روز پنج شــنبه با حضور دانش آموزان و دانشجویان، 
کارکنان ادارات و اقشــار مختلف مردم از محل گلستان شهدای 
فریدونشــهر آغاز می شــود و تا محل امام زاده تاجعلی و قبور 

شهدای گمنام ادامه دارد.
وی در پایان با اعالم اینکه سخنران مراسم راهپیمایی 13 آبان، 
امام جمعه شهرستان اســت، از شــهروندان درخواست کرد با 

حضور باشکوه  خود در این مراسم حماسه ای دیگر رقم بزنند.

فرماندار فریدونشهر:

13 آبان نقطه اوج همگرایی در 
اعالم نفرت از استکبار است

فرمانده حــوزه مقاومت بســیج دانش آموزی شــهید فهمیده 
کاشــان ضمن انتقاد از حذف درس شهید حســین فهمیده از 
کتاب های درســی اظهار کرد: مســئوالن برای دفاع از عملکرد 
خود پاسخ قانع کننده ای نمی دهند و فقط آن را توجیه می کنند 
در حالــی که حذف این درس کــه حاوی پیام فرهنــگ ایثار و 

شهادت برای نسل جدید بود، اثرات مخربی را به دنبال دارد.
سروان داوود یزدانی با اشــاره به اینکه سیاست دولت، مذاکره 
با دشــمن و بازی برد برد است خاطرنشــان کرد: البته طبیعی 
است که دولت با چنین نگاهی درس نماد و الگوی دانش آموزان 
 در فرهنگ ایثار، شــهادت و ایســتادگی در برابر دشــمنان را

حذف کند.
وی افزود: از دیگر بی تدبیری های مســئوالن آموزش و پرورش 
می توان بــه جایگزینی معاونان مدارس به جــای مربیان درس 
آمادگی دفاعی اشــاره کرد که به بهانه  کمبود بودجه انجام شد 
در حالی که آنها شــرایط الزم برای آموزش مهارت های آمادگی 

دفاعی و کار با اسلحه را ندارند.

معاون فنی و امور عمرانی فرمانداری کاشــان گفت: ســه نقطه 
پرتردد در این شهرســتان بــرای احداث پارکینــگ طبقاتی 

جانمایی شده که به زودی عملیات اجرایی آن آغاز می شود.
علیرضــا چلــه دوان در جلســه شــورای هماهنگــی ترافیک 
شهرســتان اظهــار کــرد: پارکینــگ در داخل شــهر یکی از 
مهم ترین دغدغه های شــهروندان است و می تواند نقش موثری 
در کاهش ترافیک داشــته باشد و باید شــرایط را برای احداث 
پارکینگ طبقاتی در سطح شــهر فراهم کرد.  وی با بیان اینکه 
پارکینگ های طبقاتی با مشارکت بخش خصوصی و شهرداری 
کاشــان احداث می شــود، افزود: عملیات اجرایی ساخت این 
پارکینگ های طبقاتی در خیابان های شــهید رجایی، شــهید 

بهشتی و آیت ا...کاشانی به زودی آغاز خواهد شد.
معاون فنی و امور عمرانی فرمانداری کاشــان تصریح کرد: تمام 
 خیابان ها، مناطق و نواحی شــهری در حال بررســی اســت تا 
بر اساس فرآیندهای کارشناســی نقاطی برای احداث پارکینگ 
جانمایی شــده و پس از طــی مراحل قانونــی در اختیار بخش 

خصوصی قرار گیرد.
چله دوان گفت: افزایش تولید خودرو در سال های اخیر، قدیمی 
بودن بافت مرکزی شهر و عدم تعریض خیابان ها، تردد خودروها 
را در سطح شــهر با مشــکل مواجه کرده و ضروری است تمام 

راه های کاهش ترافیک بررسی و عملیاتی شود.
معاون فرماندار کاشــان یکی از دالیل عمده مشکالت ترافیکی 
در هسته مرکزی شهر را تمرکز مراکز خدماتی و درمانی در این 
مناطق دانست و گفت: این تمرکز به خودی خود، زمینه را برای 

افزایش ترددها به مرکز شهر ایجاد می کند. 
 چله دوان با بیــان اینکه قدمت باالی مناطق شــهری، تعریض 
خیابان ها را با هزینه ســنگینی مواجه نموده است، خاطرنشان 
کرد: با توجه به اینکه در شرایط موجود امکان تعریض خیابان ها 
وجود ندارد، صدور مجوز احــداث واحدهای صنفی، خدماتی و 
درمانی در این مناطق تنها افزایش بار ترافیکی و مشکالت تردد 
را به دنبال خواهد داشــت که با توجه به ایــن موضوع باید برای 

جانمایی این گونه مراکز با دقت و وسواس بیشتری اقدام کنیم.

فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید فهمیده کاشان:

حذف درس شهید فهمیده نتیجه 
سیاست برد برد است

معاون فنی و امور عمرانی فرمانداری کاشان:

قدمت باالی شهر، هزینه تعریض 
خیابان ها را افزایش می دهد
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ابالغ رای
8/191  شــماره دادنامــه: 9509970353801064 شــماره پرونــده: 
9409980359502088 شماره بایگانی شــعبه: 950613  شاکی: خانم 
مهناز جعفری فرزند اکبر به نشــانی اصفهان بزرگراه خیام دسترســی 
محلی بن شــقایق ســاختمان مهر واحد 3، متهم: آقای ســجاد سپه وند 
فرزند سید اکبر به نشانی خرم آباد کوی ارتش فاز 2 شهاب 8 شرقی پ 
18816 )مجهول المکان( اتهام: تهدید، گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق 
و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به اتخاذ 
رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای سجاد سپهوند فرزند 
سید اکبر فعاًل مجهول المکان دایر بر تهدید نسبت به خانم مهناز جعفری 
نظر به شکایت مطروحه و کیفرخواست صادره و متن پیامک های ارسال 
شده از سوی متهم و جواب اســتعالم از مخابرات و متواری بودن متهم 
اتهام انتســابی را محرز و مســلم دانسته و مســتنداً به ماده 669 قانون 
مجازات اسالمی مصوب ســال 1375 حکم بر محکومیت متهم به تحمل 
شــش ماه حبس تعزیری صادر و اعالم می نمایــد. رای صادره غیابی 
 و ظرف 20 روز پــس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه می باشــد. 
م الف: 23786 شــعبه 112 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 112 جزایی 

سابق( ) 187 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

8/192  شــماره دادنامــه: 9509970354201267 شــماره پرونــده: 
9509980363400634 شماره بایگانی شــعبه: 950581  شاکی: میالد 
مســائلی فرزند اصغر به نشــانی خ فروردین بــن 3 پ 24، متهم: آقای 
وحید محمودی رنانی فرزند احمدرضا به نشــانی مجهول المکان، اتهام: 
صدور چک بالمحل، گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده 
ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. 
رای دادگاه: در خصوص اتهام وحید محمــودی رنانی فرزند احمدرضا 
مبنی بر صدور یک فقره چک بالمحل به شماره 202729-94/10/28 به 
مبلغ یکصد میلیون ریال تمام از توجه به محتویات پرونده شرح شکایت 
شاکی میالد مســائلی فرزند اصغر گزارش بانک و گواهی عدم پرداخت 
بانک مربوطه عدم حضور متهم و عدم ارائه دفاعیه مناسب بزه انتسابی 
را محرز و مسلم دانسته مســتنداً به مواد 3 و 7 و 11 قانون صدور چک 
متهم را به تحمل یک ســال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشــتن دسته 
چک به مدت دو سال محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
20 روز پس از ابــالغ قابل واخواهی در ایــن دادگاه و 20 روز پس از آن 
 قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر اســتان اصفهان می باشد. 
م الف: 23519 شــعبه 116 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 116 جزایی 

سابق( ) 199 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

8/193  شــماره دادنامــه: 9509970354201273 شــماره پرونــده: 
9509980358900772 شماره بایگانی شــعبه: 950671  شاکی: آقای 
محمد جواد ترابی زیارتگاهی فرزند شهریار به نشانی اصفهان- خ عطار 
نیشابوری ک دقاقیان پ 28، متهم: آقای مصطفی شجاعی فرزند ذبیح اله 
به نشانی اصفهان- خ زینبیه پل سودان ک ش حسن پور پ 16 ) در حال 
حاضر زندان مرکزی اصفهان(، اتهام ها: 1- فــروش مال غیر 2- انتقال 
مال غیر 3- ســرقت طالجات از اطفال، گردشــکار: دادگاه بــا عنایت به 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام مصطفی شــجاعی فرزند 

ذبیح اله متولد 1356 ســاکن اصفهان دائر بر ســرقت طالجات موضوع 
شکایت اولیه شــاکی محمد جواد ترابی فرزند شهریار نظر به محتویات 
پرونده کیفرخواست دادسرای عمومی و انقالب اصفهان شکایت شاکی 
خصوصی، گزارش مرجع انتظامی، اقرار متهم و قرائن و امارات موجود 
در پرونده به نظر دادگاه بزهکاری نامبرده به شرح فوق محرز تشخیص 
فلذا مســتنداً به ماده 656 قانون مجازات اسالمی مصوب 1375 نامبرده 
را به تحمل 6 ماه حسب تعزیری و سی ضربه شــالق محکوم می نماید. 
رد مال مسروقه نظر به گذشت شــاکی منتفی است و در خصوص دیگر 
اتهام مشارالیه دائر بر فروش مال غیر نظر به عدم تحقق ارکان بزه مذکور 
دادگاه مســتنداً به اصل 37 قانون اساســی و ماده 120 قانون مجازات 
اسالمی مصوب 1392 رای بر برائت نامبرده صادر و اعالم می دارد این 
رای حضوری محســوب و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر 
خواهی در محاکم تجدید نظر استان می باشد. م الف: 23520 شعبه 116 

دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 116 جزایی سابق( ) 265 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

8/194  شــماره دادنامــه: 9509970354201226 شــماره پرونــده: 
9509980362000351 شماره بایگانی شــعبه: 950550  شاکی: آقای 
داود ایزدمهر فرزند عبدالحسین به نشانی بلوار کشاورز قبل از سه راه 
سیمین نبش بانک تجارت آخر کوچه پیام ســمت راست پ 51، متهمین: 
 1-آقای حســین حافظی به نشــانی اصفهان- زندان مرکزی اصفهان،

  2- خانــم فــردوس کیانــی فرزنــد محمــد علی بــه نشــانی مبارکه 
 خ مجلسی خ معلم کوچه اســتاد معین قطعه دوم بلوک یک ساختمان آوا،

 اتهام ها: 1- ضرب و جرح عمدی 2- سرقت مستوجب تعزیر 3- توهین 
به اشخاص عادی، 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 1- فردسو کیانی فرزند محمد علی متولد 1358 
شغل آزاد ساکن اصفهان شهرستان مبارکه دائر بر مشارکت در ضرب 
و جرح عمدی و توهین 2- حســین حافظی فرزند غالمرضا متولد 1357 
شغل آزاد ساکن اصفهان دائر بر مشارکت در ضرب و جرح عمدی نسبت 
به شاکی داود ایزد مهر فرزند عبدالحســین و سرقت آهن آالت موضوع 
شکایت شاکی موصوف ) توضیحًا عنوان جزایی اتهام متهم ردیف اول 
مندرج در کیفرخواســت به شــرح فوق تصحیح شــد( نظر به محتویات 
پرونده کیفرخواست دادسرای عمومی و انقالب اصفهان شکایت شاکی 
خصوصی گزارش مرجــع انتظامی، گواهی پزشــکی قانونی، اظهارات 
شهود تحقیقات محلی انجام شــده اظهارات متهمین و بعضًا اقاریر آنان 
و دفاعیات غیر موثر ایشان و قرائن و امارات موجود در پرونده از جمله 
ســوابق کیفری متعدد نامبردگان به نظر دادگاه بزهکاری نامبردگان به 
شرح فوق محرز تشــخیص فلذا مســتنداً به مواد 656، 608، 667 قانون 
مجازات اســالمی مصوب 1375 متهم ردیف اول را به تحمل 74 ضربه 
شــالق تعزیری بابت بزه توهین و متهم ردیف دوم را به تحمل سه سال 
حبس تعزیری و 74 ضربه شالق و استرداد اموال موضوع شکایت شاکی 
در حق وی بابت بزه سرقت و مســتنداً به مواد 449-714-710-709-

559-488-125 قانون مجازات اســالمی مصــوب 1392 نامبردگان را 
بالمناصفه به پرداخت 11/5 درصد دیه کامل بــه اضافه 7/5 هزارم دیه 
کامل ظرف یکسال از تاریخ وقوع جرم در حق شاکی بابت بزه شرکت در 
ضرب و جرح عمدی محکوم می نماید. این رای نسبت به متهم ردیف اول 
غیابی تلقی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 

و نسبت به متهم ردیف دوم حضوری محســوب و ظرف بیست روز از 
تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان 
می باشد. م الف: 23521 شعبه 116 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 116 

جزایی سابق( ) 404 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

8/195  شــماره دادنامــه: 9509970354201185 شــماره پرونــده: 
9509980362800466 شماره بایگانی شــعبه: 950708  شاکی: آقای 
 سید مرتضی شریف جوزدانی فرزند ســید حسین به نشانی اصفهان –

 خ طالقانی جنب اداره برق کارگاه اره ســازی شریف جنب بن بست 32، 
 متهمین: 1- آقای عیسی غالمی فرزند شداد به نشــانی اصفهان زندان،

 2- آقای حسین معمارزاده به نشــانی اصفهان خ اردیبهشت جنوبی ک 
فصیح جنب مسجد ساختمان مهر واحد 4، اتهام: سرقت از منزل مسکونی، 
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- عیسی 
غالمی فرزند شــداد، 36 ساله، شــغل آزاد، ســاکن اصفهان 2- حسین 
معمارزاده فرزند کاظم 58 ساله، شغل آزاد، ساکن اصفهان دائر بر ردیف 
اول سرقت ابزارآالت ازمنزل مسکونی ردیف دوم تحصیل و خرید اموال 
مسروقه موضوع شکایت شاکی ســید مرتضی شریف جوزدانی فرزند 
سید حســین نظر به محتویات پرونده کیفرخواست دادسرای عمومی و 
انقالب اصفهان شکایت شــاکی خصوصی گزارش مرجع انتظامی اقرار 
صریح و مقرون به واقع متهم ردیف اول اظهارات متهم ردیف دوم مبنی 
بر خرید اموال موضوع شــکایت شــاکی 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 اسالمی مصوب 1375 متهم ردیف اول را به 
تحمل یکسال حبس تعزیری و چهل ضربه شالق و استرداد اموال کشف 
نشده شــاکی )موضوع سرقت( در حق وی به شــرح صفحه 29 پرونده 
و متهم ردیف دوم را به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و ســی ضربه شالق 
محکوم می نماید لکن نظر به فراهم بودن شــرایط تعلیق اجرای مجازات 
در خصوص متهم ردیف دوم باتوجه به فقد ســابقه 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 
اسالمی مصوب 1392 قرار تعلیق مجازات نامبرده به مدت دو سال صادر 
و اعالم می گردد چنانچه نامبرده در مــدت مذکور مرتکب یکی از جرائم 
مندرج در ماده 54 قانون مرقوم شود عالوه بر مجازات جرم اخیر مجازات 
معلق نیز درباره وی اجرا خواهد شد این رای حضوری محسوب و ظرف 
20 روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظــر خواهی در محاکم محترم تجدید 

نظر استان اصفهان می باشد. 
 م الف: 23522 شــعبه 116 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 116 جزایی 

سابق( ) 400 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

8/196  شــماره دادنامــه: 9509970354001135 شــماره پرونــده: 
9509980360200828 شماره بایگانی شــعبه: 950682  شاکی: آقای 
 علیرضا یزدخواســتی فرزند ناصر به نشــانی اصفهــان خ امام خمینی

 خ شــهیدان کاظمی خ ملت ک چهارده معصوم بن روبروی مســجد اول 
سمت چپ، متهم: آقای محســن اشــرفی فرزند یداله به نشانی مجهول 
المکان، اتهام: خیانت در امانت، گردشــکار: دادگاه با بررسی محتویات 

 پرونده ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای محســن اشــرفی فرزند 
یداله مبنی بر خیانت در امانت یک دستگاه تانکر حمل مواد نفتی به شرح 
پرونده، دادگاه با عنایت به کیفرخواســت صادره از ســوی دادســرای 
عمومی و انقالب اصفهان و شکایت آقای علیرضا یزدخواستی و مودای 
شهادت شهود تعرفه شده از سوی شــاکی که بیانگر این مطلب می باشد 
که شــاکی از تاریخ 94/2/1 لغایت 95/2/1 تانکر حمل مواد نفتی خود را 
به متهم طی قراردادی اجاره داده لیکــن متهم در پایان قرارداد از تحویل 
تانکر به مالک آن که شاکی بوده خودداری و بدون پرداخت اجاره بهای 
آن متواری گردیده لذا با عنایت به جمیع تحقیقات انجام شده و دالیل ارائه 
شده از سوی شاکی از جمله شهادت شــهود و قرائن و امارات موجود و 
متواری بودن متهم بزهکاری متهم را محرز و مستنداً به ماده 674 قانون 
 مجازات اسالمی به تحمل یکســال حبس تعزیری محکوم می نما ید. رای 
صادره غیابی و ظــرف 20 روز قابل اعتراض واخواهــی در این دادگاه 

می باشد. 
م الف: 23754 شــعبه 114 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 114 جزایی 

سابق( ) 247 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

8/190  شــماره دادنامــه: 9509970352200219 شــماره پرونــده: 
9409980352201240 شــماره بایگانی شعبه: 941365  خواهان: آقای 
میالد معظم جزی فرزند فریدون به نشانی اصفهان- گز برخوار- بلوار 
معلم خ سپاه کوچه پاســداران کوچه سپهر پ 18، خوانده: آقای منصور 
رضاپور فرزند جمعه به نشــانی مجهول المکان، خواسته ها: 1- مطالبه 
خســارت تاخیر تادیه 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه خسارت دادرسی، 
گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص 
دعوی آقای میــالد معظم جزی فرزند فریدون بــه طرفیت آقای منصور 
رضا پور فرزند جمعه به خواســته مطالبه مبلغ پنجاه و پنج میلیون ریال 
55/000/000ریال وجه 1 فقره چک به شماره 935491 مورخه 94/6/30 
عهده بانک ملی ایران شعبه ویالشــهر به انضمام مطلق خسارات قانونی 
و خسارت تاخیر تادیه از زمان سررســید تا اجرای حکم دادگاه با توجه 
به بقای اصول مســتندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره 
از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه دفاع موثر و دلیل و مدرکی 
در اثبات برائت ذمه خویش به دادگاه ارائه ننموده است و سایر محتویات 
پرونده دعوی خواهان بر دادگاه ثابت است لذا به استناد مواد 249 و 310 
و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 303 و 305 و 306 و 502 و 515 و 519 
و 522 قانون آیین دادرســی مدنی و تبصره ماده 2 قانون صدور چک و 
استفساریه راجع به آن حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه 
و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/545/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا 
تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی 
بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. 
رای صادره غیابی که ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در دادگاه 

صادرکننده رای می باشد.  
م الف: 23778 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ) 331 

کلمه، 4 کادر(

ابالغ رای
8/197  شــماره دادنامــه: 9309970350501941 شــماره پرونــده: 
9309980350500853 شماره بایگانی شــعبه: 930889  خواهان: بانک 
ملت با مدیریت محمدرضا ساروخانی با وکالت آقای آرش شیرانی فرزند 
فیض اله به نشــانی اصفهان- خیابان فروغی روبــروی بانک صادرات 
ابتدای کوچه 23 ) کوچه بهمن(، خواندگان: 1- آقای حســین ملکی فرزند 
حسن 2- آقای ســهراب ناصری فرزند ذوالفقار همگی به نشانی مجهول 
المکان 3- شرکت فنی مهندسی فرزام پتروجی به نشانی اصفهان- سه راه 
سیمین- خ جانبازان- بن بست گلها- شــماره 3، 4- شرکت فنی مهندسی 
سهند نیروی پویا 5- آقای ایمان شجاعی برجویی فرزند نعمت اله همگی 
به نشــانی فوالدشــهر- محله A6 – صبــای 3- پالک 39، خواســته ها: 
1- مطالبه وجه بابت قرارداد بانکی 2- تامین خواسته 3- مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه قراردادی 4- مطالبه خسارات دادرسی، گردشکار: دادگاه با 
توجه به محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست بانک ملت 
با وکالت آقای آرش شیرانی به طرفیت شرکت فنی مهندسی سهند نیروی 
پویا، سهراب ناصری فرزند ذوالفقار، حســین ملکی فرزند حسن، ایمان 
شعاعی فرزند نعمت ا...، شرکت فنی مهندسی فرزام پترو جی به خواسته 
مطالبه مبلغ 449/000/000 ریال به انضمام هزینه دادرســی و خسارت 
تاخیر تادیه به شرح متن دادخواست دادگاه با عنایت به محتویات پرونده 
و نظر به مستندات تقدیمی خواهان که حکایت از آن دارد که بانک خواهان 
بنا به درخواست خوانده ردیف اول اقدام به صدور ضمانت نامه در وجه 
شرکت تعاونی مسکن کارکنان دولت اردستان نموده است سایر خواندگان 
با امضاء ذیل قرارداد پرداخت وجه را ضمانت نمــوده اند و نظر به اینکه 
شرکت تعاونی مسکن کارکنان دولت اردستان وجه ضمانت نامه را وصول 
نموده است و خواندگان نیز دلیل بر پرداخت وجه آن به بانک به دادگاه ارائه 
ننموده اند لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و مســتنداً 
به مواد 198 و 519 و 520 قانون آئین دادرســی مدنی حکم به محکومیت 
خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 449/000/000 ریال بابت اصل 
خواســته و پرداخت 13/630/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیــه از مــورخ 1393/7/16 لغایت اجرای حکــم در حق خواهان 
محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه است. م الف: 23767 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان ) 371 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

8/198  شــماره دادنامــه: 9509970361701075 شــماره پرونــده: 
9509980361700509 شماره بایگانی شــعبه: 950600  خواهان: آقای 
محمدرضا نورالدین فرزند حســن با وکالت آقای اکبر نصر فرزند حبیب 
به نشــانی اصفهان- خیابان شــریعتی حد فاصل حکیم نظامی و توحید 
ســاختمان آریا طبقه 4 دفتر وکالت مجتبی نصرآزادانــی، خوانده: آقای 
مجتبی اثنی عشری تک فرزند عباس به نشانی مجهول المکان، خواسته ها: 
1- مطالبه خســارت تاخیر تادیه 2- مطالبه خسارت دادرسی 3- مطالبه 
وجه چک، دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و 
به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص 
دعوی آقای اکبر نصر به وکالت از آقــای محمدرضا نورالدین به طرفیت 
آقای مجتبی اثنی عشــری تک به خواســته مطالبه مبلــغ 300/000/000 
ریال به اســتناد یک فقره چک به شــماره 445866 با سررسید 95/6/8 و 
گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه به انضمام خســارات 
دادرســی و تاخیر تادیه دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی و تصویر 
مصدق مستندات ابرازی که داللت بر اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان 

می نماید و نظر به اینکه خوانده با وصف ابــالغ قانونی در دادگاه حاضر 
نگردیده و ایراد و دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده اســت 
فلذا دعوی خواهان را به نظر ثابت دانســته و مستنداً به مواد 198، 515 و 
519 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصــره الحاقی به ماده 2 قانون صدور 
چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 300/000/000 ریال بابت 
اصل خواســته و مبلغ 18/672/000 ریال به عنوان خســارات دادرسی 
شامل هزینه های دادرسی، تعرفه دفتر خدمات قضایی و حق الوکاله وکیل 
در مرحله بدوی طبق تعرفه و همچنین خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص 
اعالمی از سوی بانک مرکزی از تاریخ سررسید لغایت هنگام پرداخت در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیســت 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ســپس ظرف بیست روز 
 دیگر قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر اســتان اصفهان می باشــد. 
م الف: 23772 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان) 338 کلمه، 4 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
8/34 شــماره صــادره : 1395/43/288743 نظر به اینکــه تحدید حدود 
ششدانگ پالک شماره 25/3269 مجزی شــده از 610/1 فرعی از اصلی 
مذکور  در اجرای موضوع قانــون تعیین تکلیف واقــع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام رحیم عابدی فرزند اسداله 
در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 95/09/01 ســاعت 9 
صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ 
انتشار: یک شنبه 1395/08/09 م الف: 23202 رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالک غرب اصفهان) 156 کلمه، 2 کادر(  
مفاد آراء

8/173 آگهی موضوع ماده 3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی  اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

برابرآراء شــماره های ذیل صادره هیأت موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقدسندرســمی الحاق موادی  به 
قانون  ساماندهی مستقر در واحدثبتی حوزه ثبت ملک خوانسار،تصرفات 
مالکانــه وبالمعــارض متقاضیان محرزگردیده اســت.لذا مشــخصات 
متقاضیــان وامالک مــورد تقاضا به شــرح زیربه منظوراطــالع عموم 
دردونوبت به فاصلــه 15 روزآگهی میشــوددرصورتی که اشــخاص 
نســبت به صدورســندمالکیت متقاضیان اعتراضی داشــته باشند،می 
توانندازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه اداره 
ثبت اسنادوامالک محل تســلیم و پس از اخذ رســید،ظرف مدت یک ماه 
ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مرجع قضایی تقدیم نمایند.

1-رأی شــماره139560302011000647 مــورخ 1395/07/26خانــم  
زیور سلطانعلی فرزند رضا  بشماره شناسنامه 2صادره خوانساردارای 
کد ملی 1229598340 در نیم دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه  به 
 مساحت  824 متر مربع پالک شــماره 1740 اصلی واقع دربخش  دو ثبت

 خوانسار 
2-رأی شماره 139560302011000649 مورخ 1395/07/26 خانم زهرا 
سلطانعلی فرزند رضا بشماره شناسنامه 1صادره خوانسار دارای شماره 
ملی1229685170 درنیم دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 

824متر مربع پالک شماره 1740  اصلی واقع دربخش دو ثبت خوانسار

3- رأی شماره 139560302011000651 مورخ 1395/07/26 خانم اعظم 
سلطانعلی فرزند رضا بشماره شناسنامه 7صادره خوانسار دارای شماره 
ملی1229610766 درنیم دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 

824متر مربع پالک شماره 1740  اصلی واقع دربخش دو ثبت خوانسار
4- رأی شــماره 139560302011000653 مــورخ 1395/07/26 آقای 
غالمرضا ســلطانعلی فرزند رضا بشــماره شناســنامه 17032صادره 
خوانســار دارای شــماره ملی1229228047 در چهار دانگ مشــاع از 
ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 824متر مربع پالک شماره 1740  اصلی 

واقع دربخش دو ثبت خوانسار
5- رأی شــماره 139560302011000657 مــورخ 1395/07/26 خانم 
فاطمه سلطانعلی فرزند رضا بشماره شناســنامه 338صادره خوانسار 
دارای شــماره ملی1229621458 درنیم دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب 
خانه به مساحت 824متر مربع پالک شــماره 1740  اصلی واقع دربخش 

دو ثبت خوانسار
-بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشارنوبت اول 10 /1395/08
تاریخ انتشارنوبت دوم 26 /1395/08

م الــف: 222 شــیخ ســلیمانی کفیــل اداره ثبــت اســنادوامالک 
خوانسار 

مفاد آراء
8/37 آگهي موضوع ماده 3 قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه قانون مذکور اداره ثبت 

اسناد وامالک خوروبیابانک
برابر آراء صــادره هیأت موضوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در اداره ثبت اسناد و 
امالک خوروبیابانــک تصرفات مالکانه و بالمعــارض متقاضیان محرز 
گردیده اســت  لذا مشــخصات متقاضیان و امالک  مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود  در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند  میتوانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض 
خود را به  اداره ثبت اســناد وامالک خوروبیابانک تســلیم  و پس از اخذ 
رسید،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1- راي شماره  139560302029000099مورخ 95/06/28  هیات ، آقای 
علی وهاب فرزند حسینقلی به شماره شناسنامه 10188 صادره از خور 
به شماره ملی 5409681371 در شش دانگ یک باب خانه وزمین متصل 
به آن  به مســاحت 314/60 متر مربع مفروز و مجزی شده از قسمتی از 
پالک  10 فرعی از 3287  اصلی واقع در محمد آباد کوره گز بخش 5  ثبت 
خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواســطه ازمالک رسمی آقای جمال 

وهاب فرزند مالبابا
2- راي شماره  139560302029000100 مورخ 95/06/28  هیات ، آقای 
حسن دهباشی  فرزند  عباسقلی به شماره شناسنامه 746 صادره از حوزه 
3نایین به شــماره ملی 5409968913 ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
169/00مترمربع مفروز ومجزا شده از  قسمتی از پالک یک اصلی واقع در 
شهرخور بخش 5  ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالک 

رسمی آقای علی اکبر افسر یغمایی فرزندعلی اصغر
3- راي شــماره  139560302029000101  مــورخ 95/06/28  هیات ، 
آقای علی اکبر عزیز فرزندغالمرضا به شــماره شناسنامه 15 صادره از 

حوزه 3نایین  به شــماره ملی  5409712633 ششدانگ زمین محصور با 
بنای احداثی به  مساحت 85/00  متر مربع مفروز و مجزی شده از قسمتی 
از پالک 15فرعی از 498  اصلی واقع در شــهر خــور بخش 5 حوزه ثبت 
خوروبیابانک خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی آقای علی اکبر 

افسر یغمایی فرزندعلی اصغر 
4- راي شماره  139560302029000102  مورخ 95/06/28  هیات آقای 
علی اکبر عزیز فرزندغالمرضا به شماره شناسنامه 15 صادره از حوزه 
3نایین  به شماره ملی  5409712633 ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
298/28  متر مربع مفروز و مجزی شده از قسمتی از پالک شماره15فرعی 
از 498اصلی واقع شهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک خریداری عادی 

مع الواسطه ازمالک رسمی آقای علی اکبر افسر یغمایی فرزندعلی اصغر
5- راي شــماره  139560302029000103  مــورخ 95/06/28  هیات ، 
آقای ســیدجواد آل داوود فرزند احمد به شماره شناســنامه 1  صادره 
از خوروبیابانک به شــماره ملی  5409917553 ششدانگ یکباب خانه به 
مســاحت 305/89  متر مربع  پالک 9 فرعی از3637  اصلی واقع در شهر 
خور بخش 5  ثبــت خوروبیابانک خریداری عادی مع الواســطه ازمالک 

رسمی آقای حسن قلی میرزایی فرزند عباس
6- راي شماره  139560302029000104  مورخ 95/06/28  هیات ، آقای 
مهدی ایزدی  فرزند  عبدالحسین به شــماره شناسنامه 4034 صادره از 
اصفهان  به شــماره ملی 1293262986مالک 15ســهم مشاع از 72سهم 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت شش دانگ384/26 متر مربع باقیمانده 
پالک 1 اصلی واقع  شهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی 

مع الواسطه ازمالک رسمی آقای علی اکبر افسر یغمایی فرزندعلی اصغر
7- راي شماره  139560302029000105مورخ 95/06/28  هیات ، آقای 
حسن خسروی ســوادجانی  فرزند  میرزا آقا به شــماره شناسنامه 82 
صادره از خور  به شماره ملی 5409723732  ششدانگ قسمتی از یکباب 
خانه به مساحت 14/61 متر مربع قسمتی ازپالک 397  اصلی واقع درشهر 
خور بخش 5 ثبت خوروبیابانــک  خریداری عادی مع الواســطه ازمالک 

رسمی آقای علی اصغر رسائی فرزند لطفعلی 
8- راي شماره  139560302029000107  مورخ 95/06/28  هیات ، خانم 
طاهره کوهی فرزند  حسینقلی  به شماره شناسنامه 109 صادره از حوزه 
3 نایین  به شــماره ملی 5409732987  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
202/70 متر مربع از پــالک 241  اصلی واقع درشــهر خور بخش 5 ثبت 
خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی آقای ابوالحسن 

یغمایی فرزند عبدالکریم
9- راي شماره  139560302029000108 مورخ 95/06/29  هیات ، آقای 
ســیدمحمدطباطبائی  فرزند  سید علی به شــماره شناسنامه 23 صادره 
از خور به شــماره ملی 5409836022  مالک 3/79سهم مشاع از72سهم 
مزرعه فرحزاد به مساحت ششدانگ 353168/00  متر مربع  پالک شماره 
0  فرعــی از 3430 اصلی واقــع در فرحزاد  بخش 6 ثبــت خوروبیابانک  

خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای علی حیدری فرزندابراهیم
10- راي شماره 139560302029000109  مورخ 95/06/29  هیات ، آقای 
سید علی اکبرطباطبایی فرزند سید هاشم به شماره شناسنامه 30 صادره 
از خور به شماره ملی 5409951808  مالک شش سهم مشاع از 72 سهم 
فرحزاد به مساحت ششدانگ 353168/00 متر مربع پالک شماره 0 فرعی 
از 3430  اصلی واقع در مزرعه فرحزاد بخش 6 حوزه ثبت خوروبیابانک  
خریداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی آقای عباس نبی فرزند محمد

تاریخ انتشار نوبت اول :   10 / 1395/08                                                                                         
تاریخ انتشار نوبت دوم:     25 /1395/08  

م الف: 234 محمد علی بیطرف  رئیس ثبت خوروبیابانک                    
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پیشنهاد سردبیر: 
حمام گرانبهای شیخ شهرمان ناخوش احوال است

اخبار

هشدار جدی سازمان هواپیمایی به زائران اربعین؛

 بلیت برگشت خود را از عراق
 تهیه نکنید

قابل توجه زائران اربعین که خارج 
از سامانه سماح ویزا گرفته اند

توسط خادمان ایرانی زائران اربعین انجام شد؛

 تعویض و نوسازی تابلوهای 
»شماره عمود« مسیر نجف به کربال 

رییس مرکز پزشکی حج و زیارت هالل احمر:

دیالیزی ها امسال »پیاده روی« 
اربعین نروند

با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی و با توجه به اینکه چند صد 
هزار ایرانی خود را آماده می کنند در این مراســم شرکت کنند، 
تمام ســازمان ها و نهادهای ذی ربط سعی کرده اند با اعالم دقیق 
وضعیت مدیریت این سفرها را بدون کمترین حاشیه انجام دهند.

یکی از اصلی ترین روش های فعلی ســفر به عراق از طریق پرواز 
مستقیم به سمت نجف است که البته در طول سال های گذشته 

حاشیه هایی به همراه داشته است.
پس از آنکه سازمان هواپیمایی موفق شد با همکاری شرکت های 
فعــال در ایران نرخ ســفر در ایــام اربعین را مصــوب کند حاال 
اصلی ترین نگرانی احتمال شــکل گیری بازارهــای غیرمجاز و 
غیررســمی در این عرصه اســت. با وجود آنکه به نظر می رســد 
بعضی از ایرالین های خارجی فعال در ایران برای روزهای اربعین 
برنامه ریزی های خاصی کرده اند و برخی از آنها نرخ هایی عجیب 
طلب می کنند، اما حاال ســازمان هواپیمایــی از اهمیت خرید از 

دفاتر رسمی سخن می گوید.
طبق اعالم روابط عمومی این ســازمان برای کنترل قیمت بلیت 
در ایام اربعین مســافران صرفا باید به صــورت حضوری اقدام به 
خرید کنند و تنها به دفاتر و نمایندگان فروش مجاز شرکت های 
هواپیمایی ســر بزنند. همچنین این ســازمان اعــالم کرده که 
مســافران به هیچ عنوان نباید بلیت برگشــت خــود را از دفاتر 
مسافرتی موجود در کشــور عراق تهیه کنند، زیرا امکان پیگیری 

آنها وجود نخواهد داشت.
به عالوه تهیه هرگونه بلیــت اینترنتی برای ایــام اربعین خارج 
از مراکز مورد تایید این ســازمان نیز به هیچ عنوان به مســافران 

توصیه نشده است.
طبق پیش بینی های صورت گرفته مســافران امسال ایام اربعین 
رشدی ۵۰ درصدی خواهند داشت و بخش قابل توجهی از آنها از 

طریق مرزهای زمینی جابه جا می شوند.
با توجه به پروازهای برنامه ای و فوق العاده در نظر گرفته شــده از 
سوی سازمان هواپیمایی بخشی از ســفرها نیز با هواپیما انجام 
می  شود که بدین منظور نرخ بلیت سفر میان تهران تا نجف یک 
میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و مشــهد تا نجف یک میلیون و ۱۳۵ 

هزار تومان برای هر نفر در نظر گرفته شده است.

ســازمان حج و زیارت اعالم کرد: مشــتاقان زیارت اربعین که ویزای 
خود را خارج از سامانه ســماح دریافت کرده اند، بدون پرداخت حق 
کارگزاری اطالعات خود را در سامانه ســماح درج کنند و با پرداخت 
هزینه بیمه و خدمات درمانی، از این امکانات بهره مند شوند. سازمان 
حج و زیارت با صدور اطالعیه ای اعالم کــرد: »با توجه به اینکه طبق 
مصوبه ستاد مرکزی اربعین تمامی زائرانی که قصد شرکت در مراسم 
اربعین امسال را دارند باید در سامانه ســماح ثبت نام کنند، به اطالع 
می رساند این قابلیت هم اکنون در این سامانه فراهم شده است تا حتی 
زائرانی هم کــه روادید خود را خارج از این ســامانه دریافت کرده اند، 
بدون پرداخت حق الزحمه کارگزاری )مبلغ ۱۰۰.۰۰۰ ریال( بتوانند 
اطالعات خود را در ســامانه ثبت کنند. بدیهی است با توجه به اینکه 
طبق نظر ســتاد مرکزی اربعین بیمه و خدمات درمانی الزامی است، 
این دســته از زائران با ثبت نام در ســامانه باید هزینه بیمه و خدمات 
درمانی )۲۴۸.۰۰۰ ریال( را پرداخت کنند. همچنین چنانچه ثبت نام 
زائر توسط دفتر زیارتی انجام شــود، مبلغ ۲۰.۰۰۰ ریال نیز به عنوان 
حق الزحمه ثبت نام به حســاب کارگزار بر مبلغ فــوق افزوده و واریز 

خواهد شد.
در سامانه ســماح به صورت پیش فرض برای همه ثبت نام کنندگان، 
تیک اخذ روادید درج شده اســت. لیکن چنانچه زائر تقاضای روادید 

نداشته باشد می تواند تیک گزینه اخذ روادید را بردارد. 

هر ساله در مراسم اربعین حســینی یکی از مهم ترین عالیم راهنمایی 
بین جاده در مسیر پیاده روی نجف اشرف به کربالی معلی که مورد توجه 
زائران پیاده قرار می گیرد، تابلوهای شماره اعداد ستون های)عمود( مسیر 
اســت.این تابلوها که معموال راهنمای خوبی برای زائران هســتند طی 
سال های اخیر فرسوده شده بودند که امسال خادمان افتخاری سازمان 
حمل و نقل و ترافیک تهران در یک حرکت خودجوش اقدام به نوسازی 
و تعویض آنها کردند. با این اقدام، این تابلوها که به »شــماره عمود« بین 
راه معروفند امسال برای زائران اربعین حسینی بهتر قابل رویت و استفاده 
هستند و مشکالت سال قبل از جمله دید نامناســب در شب را نخواهد 
داشت. همچنین این خادمان حسینی، عکس ۳ هزار شهید مدافع حرم از 
ملیت های مختلف را هم در مسیر نجف تا کربال نصب کرده اند که یادآور 
رشــادت ها و دالوری های مردان مســلمان در مبارزه با تروریست های 

داعشی وابسته به آمریکا و صهیونیست هاست.

رییس مرکز پزشــکی حج و زیارت هالل احمر با اشــاره به فراهم 
آوردن داروهای مورد نیاز برای تیم های درمانی در ایام اربعین اظهار 
 داشت: کار بسته بندی داروها و تجهیزات درمانی انجام شده است و
  از طریق مرز زمینی به عراق ارســال و در میــان چادرهای درمانی

 توزیع می شود.
سید علی مرعشی ادامه داد: ویزای تیم پزشکی در حال صادر شدن 
است و دو هزار نفر در چادرهای درمانی مرکز پزشکی حج  وزیارت 

هالل احمر به زائران خدمات درمانی ارائه می دهند.
مرعشی از بیماران دیالیزی خواســت امسال در راهپیمایی اربعین 
شرکت نکنند و گفت: مسئوالن وزارت بهداشت عراق اعالم کردند با 
توجه به اینکه از تمامی کشورها در مراسم راهپیمایی اربعین حاضر 
می شوند و ازدحام جمعیت زیاد است، بیمارستان های دو شهر نجف 
و کربال امکان دیالیز بیماران را ندارند. به همین دلیل درخواســت 
کردند که امسال بیمارانی که دچار نارســایی کلیوی بوده و نیاز به 
دیالیز دارند در مراســم  شرکت نکنند.مرعشــی به بیماران قلبی، 
دیابتی و تنفســی توصیه کرد در ایام حضور در پیاده روی اربعین 

چند برابر زمان عادی داروهای خود را به همراه داشته باشند.

قاب روز

نقش جهان اصفهان در سمرقند
مجموعه ریگستان که در مرکز شهر سمرقند واقع شده سه مدرسه به نام های » الغ بیک«، » شیردار« و »طالکاری« را در خودش جای داده و شباهت فوق العاده زیادی به میدان نقش جهان اصفهان دارد؛ البته با قدمتی به مراتب بیشتر.این طور که گفته شده در 

گذشته داخل این مکان رودی قرار داشته که در مسیرهای خودش ریگ هایی به جا گذاشته و  به همین دلیل به ریگستان شهرت پیدا کرده است.

درحاشیه

در بین کوچه های تو در توی خیابان عبدالرزاق، یکی از آنها 
بیشــتر از بقیه خودنمایی می کند و آن هم به این دلیل که 

روزگاری محل عبور شاه و گدا بوده است.
پیرمرد صندلی چهارپایه اش را آن ســوی کوچه گذاشته و 
به یک تاریخ خیره شــده بود و دوران کودکی اش را به یاد 

می آورد.
به حمامــی که روبه رویش یــک تاریخ را با خــود دارد؛ در 
۱۰۲۵ قمری و در زمان شاه عباس صفوی ساخته شد و ۲۹ 
تیر ۱۳۷۷ با شــماره ۲۰۶۳ به عنوان یکی از آثار ملی ایران 

به ثبت رسید.
حمامی که شــیخ بهایی با یک شمع روشــنش نگه داشت 
ولی االن بیشتر شبیه غسالخانه ای اســت که سالیان سال 

است کســی درآن تردد نداشته اســت.محققان می گویند 
جدی ترین نظریه در باب ســوخت این گرمخانه، سیســتم 
ســفالینه لوله کشــی زیرزمینی به شــمار می رود که حد 
فاصل آبریزگاه مســجد جامــع و این حمام وجود داشــته 
و احتماال بــا روش مکش طبیعــی گازهایی چــون متان 
و اکســیدهای گوگردی به مشــعل خزینه حمــام هدایت 
می شــده و به عنــوان منبع گرما در مشــعل می ســوخته 
و یا اینکه مســتقیما این گازهــا را از مواد زاید دفع شــده 
 در خــود حمام جمــع آوری می کردنــد و مورد اســتفاده 

قرار می دادند.
همچنین بنا بر صحبت ســاکنان قدیمی محله، در پشــت 
گرمخانه مردابی دست ســاز موجود بوده که آب فاضالب به 
درون آن جاری می شده و می توان این احتمال را داد که گاز 
مورد نیاز از این مرداب دست ســاز تامین می شده است.در 
ارتباط با شمع ساخته شــده به دست شیخ بهایی هیچگونه 
اطالعاتی در دست نیســت به جز اینکه از جنس طال بوده 
 کــه احتماال همین عامل باعث ســرقت آن شــده اســت.

 به طور خــاص در ۱۰۰ ســال اخیر با بی توجهــی و تغییر 
کاربری بخش هایی از فضای گرمخانه و الحاق شدن عناصر 
جدید، شناســایی و درک فضاها و سیستم سنتی گرمایش 
گرمخانه غیرممکن شده اســت.یکی از مشهورترین دالیل 
ذکر شــده برای خاموشی شعله شــمع این حمام این است 
که تعدادی از محققان خارجی در زمان صفویه و قاجار برای 
پی بردن به راز شمع، بخشی از سازه  اصلی را تخریب و پس 

از آن شمع خاموش شده اســت.پیش پیرمرد رفتیم و از او 
خواستیم از دانســته هایش پیرامون این حمام بگوید. وی 
می گوید ۵۲ سال از خاطراتش درون این حمام بوده است. 
او خوب یادش هست که می گفتند قدیم ترها با گاز فاضالب 
حمام را گرم می کرده اند تا به نوعی علم ما به غرب و شــرق 

فخر فروشی کند.
وی می گوید تا ۱۵ ســال پش هم این حمام کار می کرده 

ولی این بار با استفاده از گاز شهر!
پیرمرد خوب می داند که حمام کجاست و چه کاربردی االن 
می تواند داشته باشد. می گوید روزانه توریست های زیادی 
می آیند و از من آدرس حمام شــیخ بهایــی را می خواهند 
ولی من از رفتن آنها جلوگیری مــی کنم؛ چرا که فرهنگ و 
تاریخ ما اینگونه بهتر حفط می شــود. اگر بروند و این وضع 
اسفبار را ببینند واقعا برای خود ما بد می شود و این درست 
نیست.به حمام که می روی دو سربینه یعنی همان رختکن 

را می بینی یکی متعلق به زنان و دیگری مردان!
متاســفانه اســتخر را مدتی به یک کارگاه ریسندگی اجاره 
داده بودند و زمانــی هم می گفتند میــراث در حال مرمت 
این بناســت ولی گویا االن بیش از یــک مخروبه از آن باقی 

نمانده است.
هرچند که ســال ها پیش می گفتند ایــن حمام ۴۰ وارث 
داشــته و ســازمان میراث فرهنگی از تمام آنها این مکان 
راخریداری کرده اما گویا حــال و روز اینجا االن کمی بدتر 

شده است.

حال حمام شــیخ بهایی خوب نیســت و اگر واقعا ثبت ملی 
شــده اســت به واقع داریم در حق آن اجحــاف و کوتاهی 
می کنیم.از آنجا کــه این حمــام می تواند به شــکل یک 
حمام، موزه مردم شناســی، مجموعه پذیرایی و گردشگری 
فی الحال پذیرای گردشــگران باشــد،کاربری فرهنگی را 
می توان واالتریــن تصمیم در این زمینه دانســت ولی گویا 
در حال حاضر این مکان به انبــاری و یا مکانی برای ریختن 

زباله ها تبدیل شده است.
نمی دانم واقعا جایگاه این حمــام در بین صدها اثر تاریخی 
فرهنگی کجاست و دیدگاه مسئوالن اســتانی چیست، اما 
چیزی که هست لزوم بازسازی آن به عنوان میراث چند صد 

ساله ایران و اصفهان است.

اطبای میراث فرهنگی کجا هستند؛

حمام گرانبهای شیخ شهرمان ناخوش احوال است

مدیر کل میراث فرهنگی اســتان اصفهان از تهیه و 
تصویب پرونده ۱۲ بنای تاریخی در شــورای ثبت و 
حرائم اســتان اصفهان به منظور ثبت ملی این آثار 

خبر داد.
 مدیر کل میراث فرهنگی اســتان اظهار داشــت: با 
توجه به سیاســت اداره کل میراث فرهنگی اســتان 
برای توســعه متوازن ثبت ملی آثار تاریخی در سطح 
اســتان و تالش برای حفاظت از این آثار تاریخی از 
طریق ثبت ملی آنها، پرونده ثبــت ملی آثار تاریخی 
در اســتان اصفهان تهیه و پس از تدوین، در شورای 
ثبت و حرائم اســتان بررســی و موارد با اکثریت آرا 
تصویب شــد.فریدون اله یــاری افزود: بــا توجه به 
تصویب این پرونده ها در شــورای ثبت استان، موارد 
جهت تایید نهایی و دریافت شــماره ثبت به کمیته 
ثبت ملی کشور ارسال و پس از تشکیل جلسه جهت 
 بررســی و دفاع کارشناسان اســتان به ثبت نهایی 

خواهند رسید.
مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان از خانه های 
تاریخی ابوالقاســم احمدیان و حســن احمدیان در 
شــهر تودشــک، برج تاریخی کبوتر خانه روستای 
تاریخی قورتان، برج تاریخی کبوتر خانه قلعه ترکی 
در روستای سرهنگ از توابع شهرستان لنجان، برج 
تاریخی کبوتر خانــه حاج علی نظام در شــهر اژیه، 
حمام تاریخی دســتگرد، حمام تاریخی گلســتان و 
انقالب در زرین شــهر، پرونده خانه تاریخی ســرای 
بلقیس در اصفهان، مکتب خانه مالرضا در چادگان، 
 خانه جهــان بیــن در اصفهان، پل تاریخی ســطل

)آب بــر( در شهرســتان دهاقــان و بــرج تاریخی 
کبوترخانه درچه  به عنوان ۱۲ اثر تاریخی استان نام 

برد که ثبت ملی خواهند شد.

مدیر کل میراث فرهنگی اصفهان خبرداد:

 12 بنای تاریخی استان
 ثبت ملی می شود

درشهر

این سومین رییســی خواهد بود که مســئولیت سازمان 
میــراث فرهنگــی را برعهده خواهد داشــت. بــه همین 
منظور و تــا زمان قطعی شــدن انتخاب رییس ســوم در 
دولت یازدهم، هــر یک  از فعاالن حــوزه میراث فرهنگی 
و گردشــگری اقدام به انتشــار یادداشــت ها و بیانه هایی 
کــرده  و در آن ویژگی های رییس شایســته را نام برده اند. 
در این میان برخی از آنها افراد خاصی را پیشــنهاد و یا از 
ویژگی های مدیر خاصی صحبت کرده اند و به جمع آوری 

امضاهای مختلف پرداخته اند.
انجمن علمی گردشگری ایران یکی از این نهادهایی است 
که اقدام به انتشــار بیانیه کــرده و در آن آورده که »مدیر 
جدید می بایست دارای ســوابق علمی، اجرایی و مدیریتی 
موثر برخورداری از دانش گردشــگری و بینش مدیریتی، 
باشــد و بتواند تعامــل و ارتباط گســترده و مســتمر با 
کرسی های دانشــگاهی و علمی داخلی و خارجی در حوزه 
گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی برقرار کند. با 
برنامه هدفمند و معیارهای مشخص برای هدایت منابع و 
امکانات موجود در راستای توسعه پایدار گردشگری کشور 
گام بردارد و برای توسعه گردشگری با رویکردهای معنوی، 
پایداری و حفاظــت عمومی فعالیت کند ضمــن اینکه با 
زنجیره حساس گردشگری و مشکالت اجرایی، مدیریتی 
و سیاست گذاری آشنایی داشته باشــد و به پژوهش های 
کاربردی و اهمیت آموزش های تخصصی گردشــگری با 

استانداردهای جهانی توجه کند.«

فعاالن صنایع دســتی نیــز در نامه ای بــه رییس جمهور 
ویژگی هــای مدیر جدیــد را به رییس جمهور پیشــنهاد 
کرده اند. در نامه فعاالن صنایع دســتی نیز آمده اســت: 
»رییس ســازمان میراث فرهنگی با رعایت اعتدال در هر 
ســه حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به 
مدیریت بپردازد و از داشــتن رویکرد بخشی نگری پرهیز 
کند؛ چرا کــه تنها در این وضعیت می تــوان ظرفیت های 
بزرگ نهفتــه در آن را به فعلیت رســاند و اینکه داشــتن 
آگاهی و شــناخت کافی نســبت به ماهیت این سازمان و 
فعالیت های اجرایی آن، امری مهم اســت که رییس جدید 
می بایست واجد این خصوصیت باشــد. فعاالن این حوزه 
انتظار دارند با تدبیر دولتمردان، زمینه های مناســب برای 

توسعه فعالیت هایشان مهیا شود.«
در تازه ترین نمونه از این دست نامه نگاری ها حدود ۱۱۸۴ 
تن از کارشناسان و فعاالن میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری در نامه سرگشــاده دیگری به رییس جمهور، 
دغدغه های خود دربــاره انتخاب رییس جدید ســازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور را با وی 

در میان گذاشتند.
امضا کنندگان آنچه را که تنــزل آثار تاریخی به بنگاه های 
اقتصادی و ابزار درآمدزایی خوانده شده است، مورد انتقاد 
قرار داده و اظهار عقیده کرده اند که »غلبه تفکرات مبتنی 
بر بهره کشــی بر نگاه مســئوالنه و ارزش افزا، آسیب هایی 
را برای میــراث فرهنگی بــه مثابه بزرگ ترین ســرمایه 

گردشگری ایران به وجود آورده است.«
نویسندگان نامه با اشاره به ادغام ناموفق سه حوزه میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری، کارنامه سازمان 
مزبور در هر ســه حوزه را نامطلوب ارزیابی کرده و خطاب 
به رییس جمهور نوشته اند: طی ۱۲ سال گذشته، نشستن 
۹ نفر بر مســند ریاست ســازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دســتی و گردشــگری کشــور و اینکه در دولت فعلی نیز 
چشم به راه ســومین رییس خود اســت، این پرسش را به 
وجود آورده که آیا ســازمان یادشده از موقعیت درجه دوم 
در بدنه دولت برخوردار اســت و به چشم سکوی پرتاب یا 

آزمایشگاه مدیران نگریسته می شود؟
انتخاب رییس جدید ســازمان میــراث فرهنگی در حالی 
قوت گرفته کــه همه فعاالن این عرصه مطمئن هســتند 
ســلطانی فر در مجلس این بــار برای گرفتن مســئولیت 
وزارت ورزش رای اعتماد می گیرد به همین دلیل اقدام به 

معرفی افراد متفاوتی کرده اند.
از آنجا که افراد بیشــتری در صنعت گردشــگری نسبت 
به حوزه میراث فرهنگی فعال هســتند، تعداد افرادی که 
توسط فعاالن گردشگری اسمشان بر ســر زبان ها افتاده، 
بیشتر اســت. برخی رؤســای هلدینگ های گردشگری یا 
رؤسای جوامع گردشــگری را انتخاب کرده اند و برخی از 
بدنه سازمان میراث فرهنگی و یا رؤسای قبلی افراد جدید 
را برگزیده اند. در عین حال این اسامی مخالفانی نیز دارند 
از ســوی دیگر آنها که توانسته اند رســانه ای را همگام با 
سیاست های خود کنند، از این روش اســتفاده کرده اند و 
حتی در قالب خبر کذب، انتخــاب خود را به عنوان رییس 
سازمان میراث فرهنگی رسانه ای کرده اند تا نامشان بر سر 

زبان ها باشد و در فرصت مناسب آن را تکذیب کنند.
برخی رســانه ها را به عنوان مشــاوران خود برگزیده اند تا 
بتوانند از این طریق نام خود را در رســانه ها و گزارش های 
خبری دســت به دســت بگردانند بلکه در تصمیم گیری 
رییس جمهور تاثیری گذاشــته و فشار رســانه ای برای 
انتخاب فرد خاص اعمال شود. با وجود اینکه برخی از افراد 
به شــخصه نام خود را در میان اخبار به عنوان گزینه های 
پیشــنهادی جا داده انــد و یا فعاالن ســه حــوزه کاری 
ســازمان اقدام به بیانیه کرده اند و غیرمستقیم گزینه های 
پیشــنهادی خود را معرفی می کنند، اما در نهایت رییس 
جمهور است که رییس سازمان میراث فرهنگی را انتخاب 
خواهد کرد حتی ممکن است مانند سال های گذشته این 
انتخاب با غافلگیری افراد مواجه شود و نه تنها گزینه های 
پیشنهادی در نظر گرفته نشــوند بلکه رییس جدید مانند 
سال های گذشته از میان بی ارتباط ترین افراد با این حوزه، 

انتخاب شود!

اگر مجلس شورای اسالمی به مسعود سلطانی فر برای رفتن به وزارت ورزش و جوانان رای اعتماد بدهد، رییس جمهور 
می بایست رییس سازمان میراث فرهنگی را انتخاب کند.

انتخاب رییس جدید 
سازمان میراث 

فرهنگی در حالی قوت 
گرفته که همه فعاالن 

این عرصه مطمئن 
هستند سلطانی فر در 

مجلس این بار برای 
گرفتن مسئولیت 
وزارت ورزش رای 

اعتماد می گیرد

سیل امضای نامه ها به رییس جمهور؛

جوسـازی برای انتخـاب رییس سازمان میراث
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پیشنهاد  سردبیر:
حیات  وحش حال و روز خوشی ندارد

حیات وحش

افزایش کمک ها برای حفظ »لِمورها«

برگزاری شانزدهمین نمایشگاه بین المللي محیط زیست؛

اقتصاد سبز اقتصاد مقاومتي 

روند رو به رشد پایش هاي حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان 

دستگیري یک گروه متخلف شكار 
وصید در منطقه حفاظت شده کرکس

با اختصاص و اهدای کمک های چشــمگیر، تالش هــا برای حفاظت از 
گونه  جانوری»لمور« ماداگاسکار افزایش می یابد.

اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت »روز جهانــی لمورها« )۳۰ اکتبر( 
اعالم کرده اســت که ۹۴ درصد ایــن گونه جانــوری در معرض خطر 
انقراض قرار دارند. اختصاص این کمک ها بــه اتحادیه جهانی حفاظت 
از طبیعت اجازه می دهد تا برنامه »گونه های ما را حفظ کنید« اجرایی 
شود. همچنین به سازمان های مدنی اعتباراتی داده می شود تا اقدامات 

حفاظت از لمورها را برای شش سال آینده اجرایی کنند.
وزیر محیط زیســت، بوم شناســی و جنگل های ماداگاســکار گفت: 
لمورها منحصر به ماداگاسکار هستند و این گونه کمک قابل توجهی به 
شهرت جهانی این کشور کرده است. همچنین برای بخش اکوتوریسم 
ماداگاسکار حائز اهمیت می باشند. هرچند جنگل ها به عنوان زیستگاه 
این حیوانات با ســرعت زیاد در حال از بین رفتن هستند و الزم است از 

طریق اجرای برنامه های یکپارچه این گونه جانوری حفظ شود.
بر اساس گزارش سایت اطالع رســانی این اتحادیه، طبق فهرست قرمز 
اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت از میــان ۱۱۱ گونه لمور، ۲۴ گونه 
هم اکنون در فهرست گونه های به شدت در معرض انقراض قرار دارند، 
همچنین ۴۹ گونه در معرض خطــر انقراض و ۲۰ گونه آســیب پذیر 
هســتند. عالوه بر این، برآورد شــده که بیش از ۸۰ درصد جنگل های 

ماداگاسکار به عنوان زیستگاه اصلی لمورها از بین رفته است.

شانزدهمین نمایشگاه بین المللي محیط زیست کشور با شعار اقتصاد 
سبز اقتصاد مقاومتي برگزار مي شود.

به گزارش»پاما« شــانزدهمین نمایشــگاه بین المللي محیط زیست 
با شعار اقتصاد ســبز اقتصاد مقاومتي در اســفند ماه سال جاري محل 

دائمي نمایشگاه هاي بین المللي تهران برگزار مي شود.
در شانزدهمین نمایشگاه بین المللي محیط زیست آخرین پیشرفت ها 
و دستاوردهاي محیط زیست در بخش هاي مختلف تولیدي و خدماتي 
کشور ارائه مي شــود. ارائه ظرفیت هاي بالقوه استان ها در حوزه هاي 
طبیعي، انســاني و دریایي و اقدام هاي شــاخص زیســت محیطي در 
حوزه هاي مختلف، ارائه تجارب موفق محیط زیست به خصوص مشاغل 
 ســبز، اطالع رساني شــفاف و جامع از وضع محیط زیســت استان ها

 به ویــژه مشــکالت و معضالت مهــم محیط زیســت شــامل آمار 
حیات وحــش، تخلفــات صیــد و شــکار، پایــش صنایــع آالینده، 
زمین خــواري، اعمــال مدیریــت ســبز در غرفــه آرایــي وعملکرد 
 زیســت محیطي دولت ازمحتــواي غرفه هاي نمایشــگاه امســال را 

تشکیل مي دهد.
نمایــش شــاخص گونه هــاي جانــوري و تنــوع زیســتي و معرفي 
مناطق تحــت مدیریت اســتان هــا در قالــب فیلم، عکس،پوســتر 
و لمینــت و لوح فشــرده و یا مــوزه هاي مجــازي، ارائه طــرح هاي 
پژوهشــي صورت گرفتــه، ارائه آموزش هــاي عمومــي واجتماعي 
و فرهنگي محیط زیســتي صورت گرفته  و رونمایي طــرح هاي ویژه 
اســتاني از دیگرموارد قابل طــرح در برپایي غرفه هاي شــانزدهمین 
نمایشــگاه بین المللــي محیط زیســت اســت. یادآوري مي شــود 
اداره کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان اصفهــان در دوره هاي 
 گذشــته نمایشــگاه بین المللي محیط زیســت حائــز رتبه هاي برتر 

بوده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان از روند روبه رشد 
پایش هــاي ایــن اداره کل در بخش هاي مختلف طــي نیمه اول 

سال جاري نسبت به سال  گذشته خبر داد.
مهندس حمید ظهرابي عملکرد بخش هاي مختلف محیط زیست 
انســاني و پایش هاي انجام یافته در نیمه نخســت ســال جاري را 
نسبت به سال گذشته در همین زمان رو به رشد عنوان کرد و گفت: 
مجموع پایش هاي صورت گرفته در همین زمان در ســال گذشته 
چهار هزار و۷۷۲ مورد بوده اســت که این تعداد درســال جاري به 
پنج هزارو۵۳۴ مورد رسید و افزایش ۱۳ درصدي نسبت به سال ۹۴ 
داشــت. وي  گفت: در بخش صدور اخطاریه هاي زیست محیطي 
نیز در نیمه نخست سال ۹۴ یک هزارو ۴۳ مورد اخطاریه صادر شد 
 که این تعداد در سال ۹۵ تقریبا در یک ســطح با اختالف کمي به 

یک هزار و ۷۳ مورد رسیده است.
مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت اســتان اصفهــان مجموع 
پیگیري هاي قضایي انجام شــده در شــش ماهــه اول ۹۴ را ۵۳۲ 
مورد عنوان کرد و افزود: مجموع پیگیري هاي قضایي انجام شــده 
در شــش ماهه اول ســال ۹۵ با کاهش ۳۲ درصدي به ۳۶۱ مورد 
 رسید که حاکي از کاهش تخلفات زیست محیطي استان در همین

 زمان است.
مهندس ظهرابي همچنین گفت: در نیمه نخســت ســال گذشته 
با حکم قضایــي از فعالیت ۱۳۴ واحد آلوده کننده محیط زیســت 
جلوگیري شــد واین اداره کل در ســال ۹۵ به ۵۷ مورد جلوگیري 
از فعالیت واحدهــاي تولیدي آلوده کننده بــا کاهش ۴۷ درصدي  
دست یافته اســت که دلیل آن پلمب واحدهاي سنتي تولید گچ در 

سال قبل مي باشد.

فرمانده یــگان حفاظــت محیط زیســت اســتان اصفهان از 
دستگیري یک گروه متخلف شــکار وصید در منطقه حفاظت 
شــده کرکس خبر داد. به گزارش»پاما« مرتضي جمشــیدیان 
در این باره اظهار داشــت: یگان حفاظت محیط زیســت استان  
چهار متخلف شــکار و صید را در منطقه حفاظت شده کرکس 
شناســایي و دســتگیر کرد. وي گفت: از این گــروه چهار نفره 
الشه یک میش وحشي، یک قبضه اســلحه ام یک قاچاق، یک 
 اسلحه ساچمه زني و دو دستگاه دوربین چشمي شکار کشف و

 ضبط شد.
وي افزود: متخلفان شــکار وصید دستگیر شده به همراه پرونده 
به مراجع قضایي تحویل داده شدند. شکار و حتي اقدام به شروع 
به شکار در زیســتگاه هاي حیات وحش توسط متخلفان جرم 
است و طبق ماده ۱۰ و ۱۵ قانون شــکار و صید، متخلفان تحت 

تعقیب و مجازات قرار مي گیرند.

برای چنین توسعه ای نیاز به نیروهای انسانی دغدغه مندی داریم 
که به باور درونی حفاظت از ارزش های فرهنگی و زیست محیطی 
رسیده باشند. همچنین به قوانینی که این منابع انسانی دغدغه مند 
را حمایت کنند و مســئوالن و شــهروندانی که عــالوه بر منافع 
خود و خانواده هایشان به حقوق سایر انســان ها و موجودات این 
کره خاکی، چه در کشور خود و چه در ســایر نقاط جهان احترام 
می گذارند. به این ترتیب، راهی بس طوالنی برای رسیدن به توسعه 

پایدار داریم.
انسان برای رسیدن به آرامش و درک لذت های نهفته در طبیعت 
به آن پناه می برد تا فشــارهای حاصل از زندگــی را کاهش دهد. 
مفهوم اکوتوریسم، به  منظور کاهش این اثرات و افزایش تاثیرات 
مثبت جریان گردشــگری در طبیعت، رفته رفته جایگاه مستقلی 
پیدا کرد تا الگویی مناسب برای اســتفاده خردمندانه گردشگران 
از منابع طبیعی باشد. از اکوتوریســم تعاریف متعددی شده است 
که در عین تشابه، ابهاماتی را نیز در ذهن مخاطب ایجاد می کند. 
برخی از این اصطالحات تنها برای دوره کوتاهی کاربرد داشــتند 
و برخی هنوز هم رایج هســتند. در ســال ۱۹۹۱، انجمن جهانی 
اکوتوریسم یک تعریف اولیه ارائه داد که به  عنوان تعریف مناسب، 
ســاده و گویا به کار می رود:  اکوتوریسم سفری است مسئوالنه به 
مناطق طبیعی که موجب حفظ محیط زیســت و بهبود کیفیت 
زندگی مردم محلی شود. به  دلیل اینکه اکوتوریسم به صورت ایده 
و نه به  عنوان موضوعی آکادمیک، مطرح شــده است، بسیاری از 
گروه های تجاری و دولت ها آن را بدون درک ابتدایی ترین اصولش، 
ترویج کرده اند. هــر یک از بخش های درگیــر در این صنعت اعم 

از دولت، شــرکت ها و آژانس های مســافرتی، اقامتگاه ها، جوامع 
بومی، مراکز فروش مواد غذایی، راهنمایان تور و گردشــگران که 
در حوزه اکوتوریســم فعالیت می کنند، الزم اســت در پایبندی 
به اصول اکوتوریســم مســئوالنه رفتار کنند. راهنمایــان تور و 
گردشگران که ارتباط مستقیمی با مقصدهای اکوتوریسم دارند، 
حتی در نبود دســتورالعمل مدون و نظارت از سوی دولت، حقی 
برای استفاده های ناموزون و مغایر با اصول، از مناطق طبیعی، بکر 
و آسیب پذیر ندارند. آنها باید اثرات منفی حضور خود در طبیعت را 
به کمترین میزان کاهش دهند. مســلما حضور انسان در طبیعت 
آسیب های متنوعی دارد که با دقت عمل در مدیریت و برنامه ریزی 
سفر می توان آن را مسئوالنه تر کرد تا آســیب کمتری وارد شود. 
عکس ها و خاطرات ســفر، تنها چیزهایی است که از طبیعت نزد 
اکوتوریست  ها باقی می ماند. فعالیتی که این گونه عمل نمی کند، 
اکوتوریسم نیســت و اجازه ندارد این نام ارزشــمند و پرمعنی را 

خدشه دار کند.
اکوتوریســم چگونه به حفظ محیط زیســت کمک 

می کند؟
یکی از بزرگ ترین مشــکالتی که برنامه هــای حفاظت از محیط  
زیست با آن روبه رو هستند، نداشتن توجیه اقتصادی فعالیت های 

حفاظت از محیط  زیست است.
 بودجه هایــی که از طریــق منابع دولتــی در اختیــار حفاظت 
قرار می گیرد، معموال کافی نیســت. بهره بردارانــی که خواهان 
 تصاحــب مناطق طبیعــی بکر هســتند، روزبه روز تعدادشــان 
رو به فزونی اســت. آنها خواهــان بهره برداری صرفــا اقتصادی و 

بازگشت ســرمایه خود در کمترین زمان هستند؛ بنابراین، منافع 
ملی و ارزش هــای طبیعی برای آنها معموال جایگاه ارزشــمندی 
ندارد و محدودیت های ایجادشده از سوی متولیان منابع طبیعی 
را موانعی بازدارنده برای رونق اقتصادی خود می دانند. مکان های 
دســت نخورده طبیعی، همواره مورد توجه چنین سرمایه دارانی 
بوده است که منافع شخصی خود را بر منافع ملی و زیست محیطی 

ترجیح می دهند و این مسئله حفاظت را پیچیده تر می  کند. 
روش غیرمستقیم

برخی از ســاکنان بومی این مناطــق، طبیعــت پیرامون محل 
زندگی شان را حق خود برای بهره برداری های سنتی مانند چرای 
دام، کشاورزی، قطع درختان و شکار می دانند و از نگاه بسیاری از 
آنها، حفاظت به روش های رسمی و معمول از این مناطق، چیزی 
جز تصاحب این حق به  وســیله دولت نیست. آنها همواره مترصد 
بازپس گیری حق خود هستند. اکوتوریسم بر پایه استفاده پایدار 
از طبیعت و کســب درآمد از آن به منظور حفاظت از این ارزش ها 

استوار است. 
روش مستقیم

 دولت حفــظ منابع طبیعــی را امری پرهزینــه می داند و عموما 
امکانات کافی برای حل وفصل مشکالت و مسائل آن وجود ندارد؛ 
بنابراین، کامال منطقی اســت کــه این مناطق در تالش باشــند 
به خودگردانی اقتصادی برســند و از درآمدهــای حاصل از ورود 
بازدیدکنندگان، بخشــی از هزینه های صیانت از منطقه را تامین 
کنند. مدیریت مناطق تحت حفاظت که مســاحت نسبتا زیادی 
هم دارند )۱۰ درصد از خاک هر کشور( پرهزینه  است. همچنین 
نیروهای انسانی و تجهیزات برای مدیریت دقیق و صحیح در این 
مناطق مورد نیاز است. ســایر امکانات و نیازها، از جمله مقابله با 
شرایط بحرانی، مانند آتش ســوزی های عمدی، شیوع بیماری در 
میان جانوران، شیوع آفت های گیاهی و...مستلزم بودجه و منابع 
مالی است. به منظور برقراری پایداری اقتصادی و خودگردانی مالی 
در پارک ها و مناطق تحت حفاظت دنیا، برای بازدید از جاذبه های 

طبیعی، از گردشگران ورودی دریافت می شود. 
آگاه سازی مردم از اهمیت حفاظت

اجرای برنامه های اکوتوریســم در ســطح ملی و منطقه ای برای 
طبقات مختلف مردم، از طریق آشنایی و آگاه سازی آنان با اهمیت 
حفاظت و ارزش های میراث طبیعی متعلق بــه خود آنها، زمینه 
مشــارکت آنان را در امر حفاظت فراهم می کند؛ چنان که امروزه 
در بسیاری از کشــورهای دنیا که مردم به این ســطح از آشنایی 
رسیده اند، حتی بر عملکرد دولت ها نظارت می کنند و مانع تخریب 
طبیعت می شوند. جنگل های سرسبز در صورت مدیریت صحیح 
برای اکوتوریست  ها، می تواند برای جامعه میزبان درآمد بیشتری 
)در مقایسه با اســتفاده از چوب آنها( فراهم کند. همچنین ارزش 
جانوران وحشی زنده در زیستگاه طبیعی می تواند بیشتر از ارزش 

الشه آنها در بازار پراضطراب و ناامن غیرقانونی باشد. 

آگاه سازی مردم از اهمیت حفاظت؛

اکوتوریسم؛ راهی برای پایداری طبیعت و فرهنگ 

توســعه پایدار، توسعه ای است که در آن توســعه فرهنگی، اجتماعی و زیســت محیطی همزمان با توسعه 
اقتصادی اتفاق بیفتد و اقتصاد از نظر ارزشی در جایگاه باالتری نسبت به سایر جنبه های توسعه قرار نگیرد. 

یكی از بزرگ ترین 
مشكالتی که 

برنامه های حفاظت 
از محیط  زیست 

با آن روبه رو 
هستند، نداشتن 
توجیه اقتصادی 

فعالیت های 
حفاظت از 

محیط  زیست است

خبر

رییس اداره حفاظت محیط زیســت شهرســتان نقده اعالم 
کرد: نخستین دسته از پلیکان های ســفید در پی سرد شدن 
زیستگاه های تابستانی این پرنده و در مسیر مهاجرت به مناطق 

جنوبی وارد تاالب سولدوز این شهرستان شدند.
فرامرز ســفری افزود: این پرندگان که تعــداد آنها ۲۸۲ قطعه 
شمارش شده، در ادامه مسیر کوچ خود از شمال به جنوب برای 

استراحت و تغذیه وارد این تاالب شدند.
وی اضافه کرد: وضع مناسب زیســتگاهی و تغذیه ای و امنیت 
حاکم بر تاالب های این شهرستان ســبب ورود هزاران قطعه 
از انواع این پرندگان به شهرســتان نقده در روزهای اخیر شده 
است. ســفری با بیان اینکه در روزهای آینده با توجه به وضع 
مطلوب این تاالب شــاهد حضور هر چه بیشــتر این گونه در 
تاالب های شهرســتان خواهیم بود، اظهار کــرد: این پرندگان 
مهاجر در ادامه مسیر کوچ خود از شمال به جنوب، مدتی را در 
این تاالب به استراحت و تغذیه پرداخته و با کاهش دما در این 

منطقه، کوچ خود را به مناطق گرم تر ادامه می دهند.
وی افزود: تاالب سولدوز نقده به علت وضع و امنیت مناسب، به 
یکی از استراحتگاه ها و زیستگاه های مهم پرندگان در شمال 
غرب کشور تبدیل شده که همه ســاله پذیرای شمار زیادی از 
انواع پرندگان مهاجری است که در مســیر پرواز خود وارد این 

تاالب می شوند.
رییس اداره حفاظت محیط زیست نقده گفت: این شهرستان با 
داشتن تاالب های فصلی و دائمی از جمله تاالب های سولدوز، 
حسنلو و درگه سنگی همه ساله در فصول بهار و پاییز پذیرای 
شــمار زیادی از پرندگان مهاجر از جمله غاز خاکستری، انواع 
مرغابی و اردک از جمله اردک سر سفید، اردک سرسبز، اردک 
مرمری، ســرحنایی و بلوطی، خروس کولی، حواصیل، تنجه، 

فالمینگو و پلیکان است.
پلیکان سفید، پرنده ای بزرگ و سفیدرنگ با شاهپرهای سیاه 
است که کیســه گلویش آویخته بوده و پاهای گوشتی به رنگ 

قرمز و نارنجی دارد.
ماده این گونه در فصل زاد و ولد کاکل کوتاه مجعدی در پشت 
ســر و پر و بال ســفید مایل به صورتی دارد و از فاصله نزدیک 
پرهای زرد قاعده گردن و چشــم های قرمزش به خوبی دیده 
می شــود. پلیکان دارای منقاری بزرگ است که می تواند برای 

انباشتن طعمه آن را متورم کند.
این پرنده در تمام نقاط جهان به جز قطب جنوب ساکن بوده و 

از تاسمانی تا سواحل غرب کانادا دیده می شود.
تاالب سولدوز در نقده یک منطقه حفاظت شده است و هر گونه 
فعالیت صیادی و شــکار پرندگان و دیگر وحوش در آن ممنوع 
بوده و با متخلفان برابر مقررات برخورد قانونی صورت می گیرد.

ورود پلیكان های سفید مهاجر 
به تاالب سولدوز نقده

با مسئوالن

نماینده مــردم شــاهرود و میامــی در مجلس شــورای 
اســالمی خواســتار تغییر نگاه ها به نجــات حیات وحش 
و محیط زیســت شــد و گفت: با نگاه جزیره ای و ســنتی 

نمی توان انتظار احیای یوزپلنگ آسیایی را داشت. 
سید حسن حســینی شــاهرودی در خالل دومین جلسه 
کار گروه نجات یوز آســیایی در شــاهرود که بــه میزبانی 
دفتر وی در شاهرود برگزار شــد، بر ضرورت تغییر نگاه ها 
به محیط زیست تاکید کرد و ابراز داشت: چرا هر جایی که 
صحبت از محیط زیست است گفته می شود محیط ایست 
و چرا باید به عنوان یــک بازدارنده در جامعــه به همگان 
معرفی شود؟ این نشــان از نگاه منفی ما به مقوله حفاظت 
از محیط زیســت اســت؛ لذا باید گفت در برخی کشورها 
محیط زیســت با مجاب کردن اداراتی کارهای راه سازی و 
یا استخراج معادن را انجام می دهند و توانسته اند با ایجاد 
پل ها و طرح های مناسب آن با عناصر طبیعت  و تخصیص 
اعتبارات و بودجه الزم، حیات وحش را ترغیب به استفاده 
 از آن کنند؛ امــا در ایران همچنان کارهای بســیاری باید

 انجام دهیم.
وی افزود: اداره محیط زیســت در کجای کشور در راستای 
هم افزایی و کمک به صنعت و کشــاورزی و حتی در کنار 
هم قرار گرفته اند؟ اگر این اتفاق نیفتاد، الزم است بررسی 

شــود؛ چراکه باید با توجیح اقتصادی راه جایگزین معرفی 
شــود و این صحبت امروز همه فعاالن محیط زیســت در 

کشور است.
۱۰طرح محیط زیستی در دستور کار مجلس

این عضو خانه ملت همچنین گفت: در کمیســیون اقتصاد 
مجلس با وجود حضور کمیسیون محیط زیست از مجلس 
درخواســت کردند که قانون تصویب کند و در این راســتا 
بیش از ۱۰ طــرح در بحث های محیط زیســت امضا و در 
برنامه توسعه قرار دارد؛ اما سازمان مدیریت ما را رها کرده 
است. حسینی شاهرودی با طرح این ســوال که اعتبارات 
قابل توجهی در حوزه محیط زیســت هزینه شــده اما این 
نهاد در این ســال ها به چه دلیلی سکوت کرده است؟ ابراز 
داشــت: در فرآیند قانونی اتفاقی حاصل نمی شــود مگر 
یک ان جی او به جای ســازمان محیط زیســت وارد عمل 
شود تا ســازمان را از خواب خرگوشی بیدار کند و این مهم 

متاسفانه مطالبه محیط زیستی های کشور نیست.
وی با بیــان اینکه به عنــوان نمایندگان مجلــس در کنار 
مردم و محیط زیســت خواهند بود و دولت باید برنامه ها را 
برای مردم توجیه کند و مردم از دولت در این قضیه جلوتر 
هستند، ابراز داشــت: دولت چقدر توانسته کار انجام دهد 
محیط زیســت در جامعه و در مجلس مظلوم است و نگاه 

توسعه نیافتن باید از محیط زیست برداشته شود.
وضعیت محیط زیست نگران کننده است

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه مشکالت محیط زیســت رو به وخامت است، 
گفت: وضعیت محیط زیســت و حیات وحش کشور نگران 
کننده است؛ لذا باید بیندیشــیم که امروز چه باید کنیم تا 
شاهد اتفاقات خوبی در این حوزه باشیم و باید در این راستا 

برنامه ریزی مدون داشت.
حسینی شــاهرودی ضمن تشــریح وضعیت زیست کره 
خارتوران شــاهرود افزود: محیــط بانان بایــد در منطقه 
حضور دائمی داشته باشند، تعداد گله های گوسفند و شتر 
و خصوصا ســگ های گله که می تواند برای زیست یوزها 
دچار مشــکل ایجاد کند باید مدیریت شــود، چوپان ها و 
گله دارهای منطقه باید آموزش الزم را در راســتای حفظ 

این گونه نادر و دیگر حیات وحش منطقه ببینند.
وی اشــاره ای نیز به پدیده خشکســالی و آسیب های آن 
در شــاهرود و خصوصــا منطقه بیارجمند و خالی شــدن 
روستاهای این بخش از ســکنه داشت و تصریح کرد: خالی 
شــدن منطقه توران، راه شــکار را بــرای متخلفان هموار 
می کند؛ لذا بایــد با همراهی و مشــورت، بهترین گزینه را 

برای برون رفت از مشکالت، پیش بینی و عملیاتی کرد.

نگاه ها به محیط زیست تغییر کند؛

حیات  وحش حال و روز خوشی ندارد

اخبار

قاب روز

شــیر ماده با جهش های بلند از یک آبراهه 
دلتای اوکاوانگو در بوتســووانا که مملو از 

کروکودیل است، می گذرد.

ماده ببر بنگال و دو بچه اش در رودخانه ای
 در هند.

نبردی در کار نیست ، بلكه نوعی آشنایی در فصل جفت گیری 
بین یک خرس نر و ماده خرسی قهوه ای در دریاچه کوریل 

شبه جزیره کامچاتكا واقع در شرق دور  روسیه  است.
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پیشنهاد  سرد بیر: 
لطفا خودتان را ببخشید

شــماها فکر کردین با بچه طرف هســتید؟ فکر کردین من 
مهندس تــازه کارم؟ من یــه عمره با امثال شــماها زندگی 
 کردم. نشســتین اراجیف ایــن محلی ها رو گــوش کردین 
و بعد به این فکر افتادید که حاال که من اینجا نیســتم با این 

چرندیات کارو کش بدید و پول بیشتر بگیرید؟
ولی کور خوندین همه شماها اخراج هســتید، از حقوق هم 

خبری نیست. 
این را گفتم و کارگران همگی شــروع کردند به قسم خوردن 
 که هر چــه گفته انــد عین واقعیــت بوده و خودشــان هم 

نمی دانند که ماجرا چیست؟
 من، اما گوشــم به این حرف هــا بدهکار نبود، هــر چه آنها 
 می گفتند که خودشــان هــم نمی دانند که چه می شــود 
که شبانه، تمام سازه ها خراب می شــوند، من حرف خودم را 
می زدم و در نهایت هم عذر همه را خواســتم و آنها را راهی 
 خانه های شان کردم. از شدت خشــم و عصبانیت یکراست 
به طرف تهــران راه افتادم و بالفاصله یک ســرکارگر و چند 

کارگر از تهران برداشتم و راهی شمال شدم... 
کار ساخت ویال دوباره شروع شد و از سر گرفته شد، اما هنوز 
دو روز نگذشته بود که به ناگهان شریک ده ساله ام یک دفعه 
کالهبردار از آب درآمد و بیش از نیمی از اموالم را باال کشید 

و غیب شد. 
در کنار این موضوع که بدجوری بــه من ضربه وارد کرده بود 
 مشکل دار شدن پرونده شــهرداری یکی دیگر از ملک هایم 
و چند اتفاق دیگر پشــت سر هم، باعث شــده بود تا من روز 
به روز اوضاعم بهم بخورد، هر چنــد که حتی یک لحظه هم 
به این موضوع فکر نکردم که منشــا ایــن اتفاقات آن زمین 

شوم است.

 امــا ای کاش موضــوع به همین جــا ختم می شــد، چون 
 بعــد از مدتی دوباره ســرکارگر جدید با مــن تماس گرفت 

و در جمالتی مشابه کارگران قبلی گفت: 
مهندس اینجا اصال اوضاع مناســب نیســت، اگر امکان داره 

تشریف بیارین شمال. 
آنقدر بهم ریخته و عصبانی بودم که بالفاصله راهی شــمال 
شدم. این بار کارگران اذعان داشتند که اینجا شب ها صدای 

ناله و نجوا و شکنجه از داخل زمین به گوش می رسد. 
دیگر طاقت نداشــتم و آنقدر برافروخته بــودم که همان جا 
 کارگران را راهی تهران کردم و خود تصمیم گرفتم شــبانه 

در زمین بمانم تا ببینم ماجرا از چه قرار است. 
کارگرها که رفتند، کم کم هوا تاریک شــد و هوا رو به سردی 
رفت. بی اختیار به داخل ماشــین رفتم و چشــم به اطراف 
 دوختم، اما تا حوالی ســاعت ســه صبح، هیچ خبر و اتفاقی 
رخ نداد. دیگر مطمئن بودم که همان طور که حدس می زدم 
این کارگران هستند که برای من نقشه کشیده اند، در همین 
افکار بودم که آرام آرام، پلک هایم سنگین شد و نفهمیدم که 

چه زمانی به خواب رفتم. 
آری نمی دانم چه زمانــی به خواب رفتم، امــا زمان زیادی 
نگذشته بود که از شدت لرزش ماشین از خواب پریدم گویی 

که چند نفر ماشین را به سختی تکان می دادند. 
 چند لحظه ای طول کشــید تا حواســم ســرجایش بیاید، 
اما وقتی بر خود مســلط شــدم با ترس به اطراف نگاه کردم. 
کسی آن حوالی نبود با ترس درب را باز کردم تا ببینم کسی 
آن اطراف پنهان شــده یا نه... در که باز شد باد تند و سردی 
 به صورتم خورد. هوا طوفانی بود و صــدای زوزه چند گرگ 
 از دوردســت به گــوش می رســید. همه چیــز در تاریکی 

و سکوت مطلق قرار داشت. 
با احتیاط قدم به دور ماشــین برداشــتم، اما خبری از کسی 

نبود. 
چه کسی اینجاست؟ آهای کی اینجاست؟ خودتو نشون بده 

لعنتی. 

تنها پاســخی که شــنیدم طنین آوای خودم در دور دست 
 بود اعتراف می کنم که ترســیده بودم. حال عجیبی داشتم. 
به قصد سوار شدن درب ماشین را باز کردم که ناگهان متوجه 
شدم من اصال ماشین را در آن نقطه نگذاشته بودم و این هم 
امکان نداشــت که کسی ماشــین را به آن قسمت دیگر هل 
داده باشد. گویی که نیرویی از زیر زمین مشغول تکان دادن 

ماشین است، نمی دانستم چه کنم. 
با ترس ماشین را روشــن کردم و به قصد تهران راه افتادم که 

ناگهان موبایلم زنگ خورد. 
لیلی همســرم بود. از این که او این وقت شب تماس گرفته 
ناخودآگاه ترســیدم و این ترس و نگرانی زمانی شــدت پیدا 

کرد که صدای گریانش را از پشت گوشی شنیدم. 
چی شــده عزیزم؟ چرا گریه می کنی؟ چــه اتفاقی افتاده؟ 
مســعود کجایی؟ دخترمون شب که داشــته میومده خونه 

تصادف کرده و اآلن توی بیمارستان توی کماست. 
تورو خدا خودتو برســون. دیگر نفهمیدم کــه چطور راهی 
تهران شــدم وقتی که به تهــران آمدم و دختــرم را در آن 
وضعیت بر روی تخت بیمارستان دیدم، برای یک لحظه تمام 
 اتفاقات شوم و نحســی که از زمان خرید آن زمین تا به حال 

به سرغم آمده بود مانند نوار از جلوی چشمانم رژه رفتند. 
تمام آنها به اضافــه چیزی که خودم هم دیــده بودم، باعث 
شــد تا فردا صبح اول وقت، به نعیم زنگ بزنم و بگویم به هر 
 قیمتی و حتی مجانی هم که شده آن زمین را برایم بفروشد 
یک هفته بعد با کلی ضرر زمیــن را فروختم با فروش رفتن 
زمین دخترم هم پس از کلی عمل و مراقبت در بیمارســتان 

خطر از او دور شد و دوران نقاهت را آغاز کرد.
 شریکم در امارات دســتگیر شــد و البته مدت ها زمان برد 
تا گره های دیگر باز شــود. نمی دانم عامــل این اتفاقات آن 
 زمین مرموز بود یا نه؟ امــا هر چه که بود بــرای اتفاقی که 
نیمه شب روی زمین و داخل ماشــین رخ داد هیچ توجیهی 
 ندارم. نمی دانم، اما خوشــحالم که از شــر آن زمین شــوم 
و مرموز خالص شدم. ای کاش راز آن زمین را پیدا می کردم. 

زمین مرموز)قسمت آخر( 

سوال:» آیا تجســم عینی معموال به تلقین پذیری زیاد که 
عمال شکلی از هیپنوتیزم است وابسته نیست؟ «

جواب: » این یک ســوال مناظره آمیز است! درست است 
که هیپنوتیزم به تلقین پذیری وابسته است ولی هیچ کس 
نمی داند واقعــا تلقین کجا تمام و هیپنوتیزم کجا  شــروع 
 می شــود. اما روش تصور و تجســم عینی ما در برگیرنده 
هیچ یک از پدیده های نمایش ناشی از القائات هیپنوتیزمی 
نیســت. ما یادگیری و تمرکز بــه همراه بــه کارگیری از 
 هیپنوتیزم را بــه افراد زیــادی آموخته ایــم و می توانیم 
 به شــما اطمینان بدهیم که روش تصور و تجســم عینی 
با هیپنوتیــزم خیلی متفاوت اســت، گر چه یــک رابطه 

سطحی بین آنها وجود دارد. « 
عده ای از شــاگردان دو تن از دانشــمندان و روانشناسان 
 جهان به نام های » ملوین پاورز « و » رابرت اس.ا ستارت «

 در کالس هــای آموزش تقویــت حافظه، راجــع به روش 
» تصورات و تجســمات ذهنی « که ما در قسمت تمرینات 
اصلی به صورت پیشــرفته و موثرتری بــه کار گرفته ایم، 
ســواالتی را پرســیده اند و به آنها جواب هایی داده شــده 
 اســت که این جواب ها باعث آگاهی بیشتر و بهتر هر کسی 
از نحوه اثر تجسمات و تصورات می شــود که عینا در ذیل 

آورده می شود.

اعتماد  به نفس

د انستنی ها

 آیا می دانید تقریبا نیمی از کل نشــریات جهان در دو کشور آمریکا 
و کانادا منتشر می شوند.

آیا می دانید نوشــابه های زرد رنگ زیان بارتر از نوشــابه های سیاه 
رنگ هستند.

آیا می دانید شــش چپ اندکی از شش راســت کوچک تر است تا 
فضای کافی برای قرارگیری قلب فراهم آید.

آیا می دانید هر چشم مگس دارای۱۰ هزار عدسی است.
آیا می دانید مقاومت موش صحرایی در برابر بی آبی بیشــتر از شتر 

است.
آیا می دانید جمعیت میمون های هند بالغ بر۵۰ میلیون است.

آیا می دانید تعداد چشمان عقرب ها به ۱۲ عدد می رسد.
آیا می دانید اثر سیب در بیـــدار نـگـهـــداشتن افـــراد در شـب 

بـیشـتر از قـهــوه و کافئین است.
آیا می دانید فاصله سطح کره زمـیـــن تـا مـــرکز آن حدود۶۳۷۰ 

کیلومتر است.
آیا می دانید اغلب ماتیک ها حاوی فلس های ماهی هستند.

 آیا می دانید دارچین بســیار کشــنده اســت اگر به صورت وریدی 
به انسان تزریق شود باعث مرگ می شود.

موفقیت

هایالیت

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

رفع کرد. 
 17- هر گاه ذهن شــما تمایل بــه تســلیم در برابر لذت هــای زودگذر 
و کوچک ناشــی از توقف انجام فعالیت را داشت، لذت های عمیق حاصل از 
اتمام کار را در ذهن خود برجسته کرده و با جزییات کامل آن را مرور کنید. 
18- افــراط در هیچ زمینه ای ســودمند نیســت. در کار، تفریح، فعالیت، 

استراحت و ... بهترین روش همان اعتدال است. 
19- وقتی قصد انجام کاری را دارید ولی مــدام آن را به تعویق می اندازید، 
 دائما درباره آن احســاس گناه می کنید، اما وقتــی کاری را که می توانید 
 تا دو ماه دیگر انجــام دهید همین حاال به انجام رســانید، ذهن تان در این 

دو ماه آسوده تر می شود و کمتر به آن فکر می کنید. 
این ضرب المثل ژاپنی را به خاطر داشــته باشــید: دانش آموزی می تواند 

شوت های آزاد بزند که قبل از آن مشق هایش را نوشته باشد. 
20- پیش از اقدام به هر کاری باید برچســب هایی را کــه احتماال تاکنون 
به خودتان در مورد اهمال کاری تان می زدیــد، از خود جدا کرده و خود را 

مجددا تعریف کنید. 
به جای اینکه انتظار داشته باشــید حس تنبلی هیچ گاه به سراغ تان نیاید، 

بکوشید این حس را مدیریت کرده و بیشتر اوقات از آن اجتناب کنید.
21- اگر می خواهید برنامه شــما بــرای مقابله با اهمــال کاری در طول 
 زمان متوقف نشود، الزم اســت در طول این مسیر دائما انگیزه های خود را 
با ابزارهای مثبت تقویت کنید؛ مثال به حس خــود در همه زمان هایی که 
کار مهمی را با موفقیت به اتمام رســاندید، بیندیشــید، چند تجربه موفق 
 در زمینه غلبه بر تنبلی و ســکون را به یــاد بیاورید و مــدام نتایج مثبت 
آن هــا را در ذهن خود مرور کنیــد. هر گاه هم که در طول مســیر گرفتار 

تنبلی شدید، زیاد سخت نگیرید و دوباره از نو شروع کنید.

- کسی که دروغ می گوید با وجدان خود درگیر است. 
 - انســان های نادان بشــتر نیازمند نصیبحت هســتند، 

حال آنکه دانایان از آن بهره می جویند.  
- از کودکی بیرون می آییم، بی آنکه بدانیم جوانی چیست 
 ازدواج می کنیم، بــی آنکه بدانیم متاهل بودن چیســت 
و حتی زمانی که قدم به دوره پیری می گذاریم، نمی دانیم 
به کجا می رویم. سالخوردگان، کودکان معصوم کهنسالی 
 خویش  هســتند. از این جهت، ســرزمین انســان سیاره 

بی تجربگی است. 
 - درختان شــعری هســتند کــه زمین بر پهنه آســمان 
 می نویســند. مــا قطع شــان می کنیــم و از آنهــا کاغذ 

می سازیم، تا تهی بودن خود را بر آن ها ثبت کنیم. 
- امروزه مردم بیش از هر زمانی ابزار زندگی کردن را دارند 

ولی هیچ معنایی برای زندگی کردن برایش ندارند. 
- آزادی در بی آرزویی است. 

- عدالت خوب است، اما برای فرشتگان، انسان به بخشش 
نیاز دارد.

21 کلید برای کنار گذاشتن تنبلی )4( 
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مردی در کنار ساحل دورافتاده ای قدم می زد. 
 مردی را در فاصله دور می بینــد که مدام خم 
می شــود و چیزی را از روی زمین بر می دارد 
 و توی اقیانــوس پرت مــی کنــد. نزدیک تر 
می شــود، می بیند مردی بومی صدف هایی را 

که به ساحل می افتد در آب می اندازد.
- صبح بخیر رفیق، خیلی دلم می خواهد بدانم 

چه می کنی؟
ـ این صدف ها را در داخل اقیانوس می اندازم. 

 اآلن موقع مــد دریاســت و این صــدف ها را 
به ســاحل دریــا آورده و اگر آنهــا را توی آب 

نیندازم از کمبود اکسیژن خواهند مرد.
- دوســت من! حرف تو را می فهمم ولی در این 

ساحل هزاران صدف این شکلی وجود دارد. 
تو که نمی توانی آنها را به آب برگردانی. خیلی 
زیاد هســتند و تازه همین یک ساحل نیست. 
نمی بینــی کار تو هیچ فرقــی در اوضاع ایجاد 

نمی کند؟
ـ مرد بومی لبخنــدی زد و خم شــد و دوباره 
صدفی برداشت و به داخل دریا انداخت و گفت: 

» برای این یکی اوضاع فرق کرد. «

 در روزگاری که بســتنی با شــکالت به گرانی امــروز نبود، 
پسر۱۰ ساله ای وارد قهوه فروشــی هتلی شد و پشت میزی 

نشست. خدمتکار برای سفارش گرفتن سراغش رفت.
پسر پرسید: بستنی با شکالت چند است؟

خدمتکار گفت: ۵۰ سنت.
پسر کوچک دستش را در جیبش کرد. تمام پول خرد هایش 

را در آورد و شمرد؛ بعد پرسید: بستنی خالی چند است؟
خدمتکار با توجه به اینکه تمام میز ها پر شــده بود و عده ای 
 بیرون قهوه فروشی منتظر خالی شــدن میز ایستاده بودند 

با بی حوصلگی گفت:
۳۵ سنت.

پسر دوباره سکه هایش را شمرد و گفت:
برای من یک بستنی ساده بیاورید.

خدمتکار بســتنی را به همــراه صورت حســاب روی میز 
گذاشت و رفت. پسر بستنی را تمام کرد و رفت.

هنگامی که خدمتکار برای تمیز کــردن میز رفت گریه اش 
گرفت. پسر بچه در کنار بشــقاب خالی ۱۵ سنت برای انعام 

او گذاشته بود!!!
یعنی او با پول هایش می توانســت بستنی با شکالت بخورد، 
اما چون پولی برای انعام دادن برایش باقی نمی ماند، این کار 

را نکرده بود و بستنی خالی خورده بود.

مردی8۰ ساله با پسر تحصیل کرده 4۵ ساله اش روی مبل 
خانه خود نشسته بودند. 

ناگهان کالغی کنار پنجره شان نشست.
پدر از فرزندش پرسید: این چیه؟

پسر پاسخ داد: کالغ.
پس از چند دقیقه دوباره پرسید این چیه؟

پسر گفت : بابا من که همین اآلن بهتون گفتم: کالغه.
 بعد از مــدت کوتاهی پیر مرد برای ســومین بار پرســید: 

این چیه؟

عصبانیت در پســرش موج می زد و با همــان حالت گفت: 
کالغه کالغ!

پدر به اتاقش رفت و بــا دفتر خاطراتی قدیمی برگشــت. 
 صفحــه  ای را بــاز کــرد و بــه پســرش گفت کــه آن را 

بخواند. 
در آن صفحه این طور نوشته شده بود: امروز پسر کوچکم ۳ 

سال دارد و روی مبل نشسته است.
 هنگامــی که کالغی روی پنجره نشســت، پســرم ۲۳ بار 
نامش را از من پرســید و من ۲۳ بار بــه او گفتم که نامش 
کالغ است. هر بار او را عاشــقانه بغل می کردم و به او جواب 
می دادم و به هیچ وجه عصبانی نمی شدم و در عوض عالقه 

بیشتری نسبت به او پیدا می کردم.

بزرگ مرد کوچكساحل و صدف تکرار زمانه

تلنگریبرروح

 اگر می خواهید زندگی ســالمی داشــته باشــید، ببخشــید 
تا بخشیده شوید .

 محققان متوجه شــده انــد آدم های کینه جو، مســتعد ابتال 
به مشــکالت قلبی - عروقی، دردهای مزمن، اختالل عملکرد 
عصبی و اضطراب و افســردگی هســتند و در نهایت از داشتن 
یک زندگی لذتبخش محــروم می مانند، رســیدن به درجه 
بخشندگی هم، کار آســانی نیســت و نیاز به تمرین مستمر 
 و اعتقــاد قلبــی دارد، اما اگر مــی خواهید زندگی ســالمی 

داشته باشید، ببخشید تا بخشیده شوید.
گاهی ممکن است مشکالتی پیش بیاید که در آن فردی ضرر 

 کند، ظلم ببیند یا مورد بی مهری قراربگیرد. بخشــش یعنی 
 در شــرایطی که به طور واقعی آنچه حق تان نبوده پیش آمده؛ 
به جای افکار منفی مانند خشم، ترس، کینه، انتقام جویی و... 
فکر های خوب و ســازنده ای مانند گذشــت، ترحم، همدلی، 
محبت و... را در عمل نشان دهید. امروز همه می توانند با نگاه 
کوتاهی به اطراف شان لیســتی از قهرها، دشمنی ها و طالق 
 ها را اســم ببرند تا جایی که برای بعضی ها زشتی این رفتارها 
به خاطر تکرار زیاد کمرنگ شــده اســت، اما در تاریخ زندگی 
بزرگانی مانند پیامبران و امامان تــا دل تان بخواهد می توانید 

انواع گذشت را ببینید.

بخشیدن را معنا کنید
 در قدم اول شــما بایــد در ابتــدا معنی و مفهوم بخشــش را 
به درســتی برای خودتان تحلیل کنید. چون برداشت اشتباه 
از مفهوم » بخشیدن « ممکن است در ناخودآگاه شما موجب 
مقاومت در برابر بخشیدن دیگران بشود. گاهی معنی بخشش 
 اشــتباه در ذهن ما جا میفتد؛ مثال اینکه فکر کنید بخشــش 
به نوعی وظیفه شماست و شما مجبورید به بخشیدن دیگران؛ 
اینکه بخشــش را به معنی فراموش کردن بدانید  یا فکر کنید 
بخشش به معنی ضعیف بودن شــما یا قبول بی اهمیت بودن 

مسئله بوده است و... معانی  اشتباهی از بخشش است.

لطفا خودتان را ببخشید ) 1 (

سودوکو

مثبت اندیشی 
باعث پیشرفت می شود ) 1 (

امروزه در دنیایی زندگی می کنیم که پر از مشکالت مختلف و افکار 
 منفی اســت. اگر بخواهید همه چیز زندگی را خیلی جدی بگیرید 
به زودی خواهید دید که همــه چیز از هم می پاشــد. غم و اندوه، 
حرص و ترس ما را محاصره کرده اند، اما چیزهای مثبت و بســیار 
خوبی در زندگی وجود دارند که تعــادل را در دنیا برقرار می کنند. 
اگر می خواهید بر روی جریان مثبت زندگی سوار شوید باید عشق 
و امید و انگیزه و شــادی را در سرتاســر زندگی تان پخش کنید. 
 به عالوه انســان های مثبــت اندیش لحظات بســیار لذت بخش 
و احساسات شــیرینی را تجربه می کنند که انسان های منفی نگر 
نمی توانند آن لحظات را تجربــه کنند: این بدان دلیل اســت که 
مثبت اندیشــی دنیای واقعی شــما را رنگارنگ می کند، حتی در 
لحظاتی که زندگی شما را تحت فشــار قرار می دهد شما باید نگاه 

تان به زندگی مثبت باشد.
مثبت اندیشی همیشــه مهم ترین عامل پیشــرفت مالی و شغلی 
بوده است. من مطمئن هستم که انسان های مثبت اندیش همیشه 
شانس بیشتری برای موفقیت نسبت به انسان های منفی نگر دارند. 
انسان های مثبت اندیش معموال زیاد در مشکالت غرق نمی شوند 
و سعی می کنند هر چه سریع تر راهی برای مدیریت موقعیت پیدا 
کنند. به عالوه باید اعتقاد داشته باشــید که مشکالت همه جوره 
 حل خواهند شد، تنها کافیســت که اعتماد به نفس داشته باشید 

و همه تالش تان را برای حل مشکالت به کار ببرید. 
چیزهای زیادی برای لذت بردن وجود دارند

آیا تا بــه حال به چیزهای ســاده، امــا زیبا در اطــراف تان توجه 
کرده اید؟ متاســفانه مردم عادت کرده اند که فقط چیزهای منفی 
را ببینند و آنها را به ســمت خود جذب کنند. چشــمان تان را باز 
کنید و اطراف تان را خوب ببینید آن وقت چیزهای شــگفت انگیز 
بســیاری را برای لذت بردن پیدا خواهید کرد. دلخوشی های ساده 
 زندگی بسیار با ارزشند زیرا شــما هرگز نمی توانید لبخندی را که 
بر روی لبان فرزندتان نقش می بندد یا لحظات شادی را که در کنار 

دوستان تان می گذرانید با پول بخرید. زندگی شگفت انگیز است.

مثبتاندیشی

به رنج های تان اهمیت ندهید تا کمرنگ شود.
قلمت را بــردار، بنویس از همه خوبی ها، زندگی، عشــق، 

امید و هر آن چیز که بر روی زمین زیبا است.
گل مریم، گل رز

بنویس از دل یک عاشق بی تاب وصال...
از تمنا بنویس.

از دل کوچک یک غنچه که وقت است دگر باز شود...
از غروبی بنویس که چون یاقوت و شقایق سرخ است.

 بنویــس از لبخنــد، از نگاهی بنویــس که پر از عشــق 
به هر سوی جهان می نگرد.

قلمت را بردار، روی کاغذ بنویس:
زندگی با همه تلخی ها شیرین است...

 وقتــی روز جدیــدی شــروع مــی شــود، جــرات کن 
و قدرشناســانه تبســمی کن. وقتی به تاریکی رسیدی، 
 جــرات کــن و اولین کســی باش که شــمعی روشــن 
می کند. وقتی بی عدالتی وجــود دارد، جرات کن و اولین 

کســی باش که آن را محکوم می کند. وقتی به دشــواری 
برخوردی، جرات کن و به کارت ادامه بده. وقتی به نظرت 
 می رســد زندگی دارد به زمینــت می زنــد، جرات کن 
 و با مشکل بســتیز. وقتی احساس خســتگی و ناامیدی 
می کنی، جرات کن و به راهت ادامه بده. وقتی زمانه سخت 
می شود، جرات کن و از آن ســخت تر شو. وقتی احساس 
شادمانی می کنی، جرات کن و دلت را شاد کن. جرات کن 

و به بهترین کسی که می توانی، تبدیل شو. جرات کن...

دلنوشته

کاریکاتور
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پیشنهاد سردبیر: 
زمین اختصاصی گلف اصفهان شکاف برداشته است

فضای مجازی

مهدی امینی که در لیگ شــانزدهم پس از لی اولیویرا دروازه بان 
دوم سپاهان به حساب می آید و ســپهر محمدی که به تازگی با 
عنوان تاریخی ســومی دنیا از رقابت های جام جهانی فوتســال 
کلمبیا بازگشته اســت پس از تمرین مشــترکی که با هم پشت 
سر گذاشتند این تصویر را در قالب استوری در صفحات شخصی 
خود در اینستاگرام منتشر کردند تا معلوم شود که دروازه بانی در 
فوتبال و فوتسال خیلی هم تفاوتی با هم ندارد و دست کم برخی 

از تمریناتش مشترک است!

سلفی دروازه بان سپاهان 
با سنگربان تیم ملی

کاپیتان با تجربه تیم فوتبال نیویورک سیتی آرزو می کند یک بار دیگر به 
تیم ملی کشورش دعوت شود. داوید ویا، مهاجم 34 ساله این روزهای تیم 
نیویورک ســیتی از لیگ حرفه ای فوتبال آمریکا)MLS ( عالقه مند است 
فرصت بازی مجدد را برای اسپانیا به دست آورد.گلزن با تجربه بعد از جام 
جهانی 2014 برزیل برای تیم کشــورش بازی نکرده و شمار بازی  های او 
بــرای »الروخــا« در 97 باقیمانده 
اســت.او گفت:امیدوارم برای بازی  
آینــده تیم ملی اســپانیا دعوت 
شــوم. شــنیده ام که لوپتگی، 
سرمربی تیم ملی به من توجه 
دارد و در صورت دعوت شدنم،  
رویایم تحقق خواهد یافت. ویا 
در مسابقات جام جهانی 2010 
همراه با اســپانیا قهرمان شد. در 
پیکارهای یــورو 2008 نیز به 

مقام نخست رسید.

 شرایط غیراستاندارد سالن های معرفی شده به کنفدراسیون فوتبال آسیا 
ایران را در خطر از دســت دادن میزبانی یکی از تورنمنت های فوتســالی 
قاره کهن قرار داده است.مســابقات فوتسال زیر 20 ســال آسیا قرار است 
اردیبهشت ماه با حضور 22 تیم برگزار شــود و کنفدراسیون فوتبال آسیا 

در حال حاضر به دنبال تعیین و انتخاب میزبان این دوره از رقابت هاست.
مســئوالن کمیته فوتســال ایران هم از مدت ها پیش بــه دنبال گرفتن 
میزبانی این مسابقات بودند تا به نوعی پیش مقدمه ای باشد برای میزبانی 
رقابت های بزرگ تر از جمله جام جهانی 2020. کمیته فوتســال شــهر 
مشهد را به عنوان شــهری که توانایی میزبانی از مســابقات زیر 20 سال 
آســیا را دارد، به AFC معرفی کرد.نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا 
هم حدود 10 روز پیش برای ارزیابی امکانات فوتسالی مشهد وارد این شهر 
شدند و از دو سالن شهید بهشتی و شــهید فیاض بخش بازدید کردند. با 
این حال امکانات این دو ســالن و به خصوص ســالن شهید فیاض بخش 
در حد مطلوب و اســتانداردهای AFC نبوده و این امــکان وجود دارد که 
ایران این میزبانی را از دســت بدهد.گنجایش پایین سالن فیاض بخش را 
می توان مهم ترین مشکل این ســالن دانست و مشخص نیست مسئوالن 
کمیته فوتسال با چه توجیهی این ســالن را به AFC معرفی کرده اند.این 
در حالی است که کشور تایلند هم خواهان میزبانی مسابقات فوتسال زیر 
20 سال آسیاست و با توجه به امکانات سخت افزاری و نرم افزاری فوتسال 
این کشور، بعید نیست که AFC به برگزاری این رقابت ها در کشور تایلند 
مجاب شود.حاال فرصت آن است که مسئوالن کمیته فوتسال به این سوال 
پاسخ دهند که با وجود شــهرهایی مثل تهران، اصفهان و حتی تبریز، چرا 
شهر مشهد وسالن هایی را به کنفدراســیون فوتبال آسیا معرفی کرده که 

استانداردهای الزم برای میزبانی رقابت های آسیایی و جهانی را ندارد.

ابرســتاره پرتغالی تیم فوتبال رئال مادرید اســپانیا می گوید: پسرم همه 
زندگی من اســت، من از کودکی زندگی عالی و ایده آلی نداشته ام و شاید 
مشکالتی که از سوی پدرم بر خانواده تحمیل شد واقعا برای ما سنگین و 
تلخ بود. الکل زندگی او را از بین برد و من در همان نوجوانی تصمیم گرفتم 
ضمن احترام و عشــق زیاد به پدرم، هرگز در زندگی راه را او نروم. از همان 

که ورزش بهترین دوســت من است و کسی که اهل روزها یــاد گرفتم 
ورزشی نیست به خودش و دوستانش احترام 
نمی گذارد.رونالــدو در خصوص زندگی 
خانوادگی خــود  نیزگفت: 
ثروت با خود خطراتی را وارد 
زندگی فرد می کند، بهترین 
راه کنترل زندگی این است 
که پدر و مادر را فراموش 
نکنیم، من هرگز شانس 
زندگی با پدرم را نداشتم 
و اکنــون مــادرم برایم 

اهمیت زیادی دارد. 

ویا:

رویای من، بازگشت 
به تیم ملی اسپانیاست

معرفی سالن های غیراستاندارد به AFC ؛

میزبانی فوتسال ایران در خطر 

رونالدو: 

پسرم همه زندگی من است

فوتبال جهان

درحاشیه

. روح آرش برهانی در دو بدن!ایران - زیمبابوه؛ افتتاحیه نقش جهان
درست است که مهدی طارمی زننده گل سه 
امتیازی تیمش مقابــل صنعت نفت بود؛ اما 
در طول بازی حداقــل 4-3 موقعیت گلزنی 
مسلم را از دست داد تا نشــان دهد به مانند 
فصل گذشته می تواند هم گلزن خوبی باشد 
هم گل نزن فوق العاده ای! 24 ساعت قبل از 
طارمی، کاوه رضایی که می توان او را بهترین 
خرید اســتقالل در این فصل دانســت یک 
فرصت عالی گلزنی را از دســت داد تا جلوی 
پیروزی اســتقالل در لیگ را گرفته باشــد. 
کاوه اگر چه امســال 3 گل به ثمر رســانده، 
اما او تخصص خوبــی در تبدیل شــدن به 
آرش برهانی جدید آبی هــا دارد و برخالف 

موقعیت های خوبی که در هر بازی نصیبش 
می شود، به راحتی آنها را از دست می دهد. 
گل نــزن بودن ایــن دو مهاجم  و بررســی  
عملکرد کاوه و مهدی در 10 هفته گذشــته 
مشخص می کند که لقب آرش برهانی واقعا 

برازنده آنهاست.

تیم ملی فوتبال ایران در دیدار با زیمبابوه  ورزشــگاه نقش جهان 
اصفهان را افتتاح خواهد کرد .

در پی لغو بازی دوســتانه با دو تیم تایلند و عــراق ، تیم زیمبابوه 
برای دیدار دوستانه با ایران معرفی شده که البته هنوز این حریف 
مورد تایید کارلــوس کی روش قرار نگرفته اســت؛ اما در صورت 
تایید از سوی ســرمربی تیم ملی این بازی ورزشگاه نقش جهان 

اصفهان را افتتاح خواهد کرد.
زیمبابوه حریــف قوی تری نســبت به عراق و تایلند محســوب 
مــی شــود و بــرای بــازی در ایــران 50 هــزار دالر دریافت 
خواهد کــرد. این تیم بــا 14 لژیونــر اولین تیمی اســت که به 
 جام ملت هــای آفریقــا )گابــن 2017(صعــود کرده اســت.

در صورت توافق ایران با زیمبابوه با نظر سرمربی این دیدار در روز 
09هفتم نوامبر )8 روز دیگر ، دوشنبه 17 آبان ( برگزار می شود .

اتهام جدید به نکونام

کنفدراسیون فوتبال آســیا جدیدترین رده بندی خود را اعالم 
کرد. در این رنکینگ که 30 درصد امتیازات آن مربوط به تیم 
ملی و 70 درصد دیگر مربوط به تیم های باشگاهی است ایران 
پس از کره جنوبی، امارات و عربســتان و باالتــر از قطر، ژاپن، 
اســترالیا، چین، ازبکســتان و عراق در رده چهارم قرار گرفته 
اســت.ایران در حالی بر پله چهارم ایستاده که در بین تیم های 
ملی بهترین عملکرد را داشــته و در رنکینــگ فیفا با اختالف 
بهترین تیم آسیاســت اما عملکرد ضعیف تیم های باشگاهی 
ایران در دوره های اخیر لیگ قهرمانان آســیا و ناتوانی آنها در 

راهیابی به مراحل پایانی این رقابت ها باعث شده است تا ایران 
در مجموع چهارم شــود.نتیجه این ســقوط کاهش سهمیه 
فوتبال ایران از 1+3 به 2+2 است که منجر می شود پرسپولیس 
هم مثل استقالل به ناچار برای رســیدن به جدول اصلی دوره 

آتی لیگ قهرمانان از کانال پلی آف عبور کند.

بر اساس گزارش های رســیده به پلیس امنیت عمومی ناجا، یک 
پاتوق قلیان کشی زیرزمینی که بخشــی مخفی از یک رستوران 
معروف در ســعادت آباد بوده و تعدادی از ســتاره های سرشناس 
تیم های معروف پایتخت به آنجا می رفتند تعطیل شــده است. 
این پاتوق بی مجوز به محلی برای شــادی ها و شب بیداری های 
گروهی سلبریتی تبدیل شــده بود که صورت چندان خوشی به 
خصوص برای این چهره های معروف نداشت و فارغ از بعد امنیتی 
، آنچه آنها انجام می دادند و اســتعمال دخانیات ، برای فوتبالشان 
بسیار خطرناک بوده اســت. این پاتوق فعال تعطیل شده و آقایان 

ستاره باید دنبال پاتوق جدیدی باشــند. این اولین بار نیست که 
قلیان کشی فوتبالیست ها حاشیه ساز می شود.اینکه آنها تا پاسی 
از شب قلیان بکشند و کنسرت موســیقی زنده زیرزمینی گوش 
دهند، فارغ از تخلفی که پلیــس آن را جرم می دانــد ، روی کار 

حرفه ای و کیفیت بازیشان اثر گذاشته است.

 پاتوق قلیان کشی 
ستاره های فوتبال پلمپ شد

تیم ملی هم 
به داد پرسپولیس نرسید 

وزیر پیشــنهادی وزارت ورزش  و جوانان، اظهار کرد: دو سالی که 
در سازمان تربیت  بدنی بودم شرایطی فراهم شــد تا با قهرمانان و 
مربیان در تماس باشم و زمانی هم که در استانداری بودم مجموعه 
بدنه ورزش با من در تماس بود.مسعود سلطانی فر،  گفت : یکی، دو 
بار در زمان انتخابات کمیته ملی المپیک دوستان مرا نامزد کردند 
تا مسئولیت کمیته ملی المپیک را بگیرم،  ولی شرایط برایم فراهم 
نشد. همچنین یکی دو بار به صورت جدی برای ریاست فدراسیون 
فوتبال مطرح شدم، اما اعتقاد داشتم که رییس فدراسیون فوتبال 
باید به صورت تمام وقت حضور داشته باشــد و من با حفظ سمت 
اســتانداری نمی توانستم در این فدراســیون حضور داشته باشم، 
چون حجم کار در آنجا زیاد بود. وی در پاســخ به این پرســش که 
چه زمانی برای ریاســت فدراســیون فوتبال مطرح شدید، خاطر 
نشــان کرد: ســال 77 که به زنجان رفتم، یک بار در آن زمان برای  
ریاست فدراسیون فوتبال مطرح شدم و یک بار نیز در دهه هشتاد 
بعد از صفایی فراهانی این مســئله مطرح شد.سلطانی فر در پاسخ 

به این پرســش که پس ارتباط خود را در طی ایــن مدت با ورزش  
قطع نکرده بودید؟ در این باره توضیح داد: شــرایط سبب شد تا در 
20 سال گذشته با مدیران ورزشی ارتباط داشته باشم و همچنین 
عالقه و انگیزه خودم سبب شد تا این ارتباطات قطع نشود. دوستان 
من را مرتبــا در جریان خیلی از اخبــار قرار می دادند و رؤســای 
فدراسیون ها نیز وقتی مشــکلی داشتند با من تماس می گرفتند و 
با من مشــورت می کردند؛ بنابراین من از ورزش جدا نشده بودم.

وی در ادامه صحبت های خود در پاســخ به این پرســش که فرض 
کنید رای اعتماد را از مجلس شورای اسالمی گرفتید، اگر روز اول 
بــه وزارت ورزش  و جوانان بروید چه کاری انجــام می دهید و چه 
برنامه ای خواهید داشت، عنوان کرد : آن زمان که در سازمان میراث 
فرهنگی بودم هم به مسائل بلند مدت و هم به مسائل روزمره توجه 
داشتم. من مدیر توسعه هســتم نه حفظ وضع موجود. از معاونان و 
رؤسای فدراسیون ها نیز می خواهم که مدیر تحول و توسعه باشند. 
باید بالفاصله کار را شــروع کرد و در یک کالم اینکه به اعتقاد من 
هر کسی می تواند جلسه بگذارد و بازدید انجام دهد،  ولی یکسری 
کارهای مهم و اســتراتژیک وجود دارد که ضمن انجام برنامه های 
روزمره باید افق دید را نیز در نظر گرفت و هر شــش ماه برنامه های 

خود را ارزیابی کنیم تا به اهدافی که می خواهیم دست یابیم.

منصوریان  علیرضا 
و مهدی رحمتی که 
برای مراسم تشییع 
پیکــر پــدر امید 
ابراهیمی به مازندران 
رفته اند بعد از پایان 
مراسم بر مزار هادی 
کاپیتان  نــوروزی 
فقید پرسپولیس هم 

حضور پیدا کردند.

قاب  روز خارج از گود

آبی ها بر سر مزار هادی نوروزی 

امیر قلعه نویــی در اظهار نظــر جدیدش گفت: کــی روش باید 
مراقــب برخــی اطرافیان خود باشــد چــون آنهــا اظهارنظرها 
 را خالف آنچه که هســت به اطالعش می رســانند و او را با همه 

به بحث و جدل می کشانند!
برای خیلی ها این ســوال پیش آمده که منظور قلعه نویی کیست 
و چیست؟ افشــین پیروانی که نمی تواند باشد چون کی روش با 
افشین رابطه خوبی دارد. آرین قاسمی هم نیست چون کی روش 
بارها از آرین اســم آورده و گفته کی روش به ایــن جوان اعتماد 
کند و هر حرفی را از هر کســی نپذیرد. مارکار هم که با امیر رفیق 
فابریک است. پس فقط می ماند مهرداد خانبان و جواد نکونام و با 
توجه به ســابقه اختالف قلعه نویی و نکونام، خیلی ها می گویند 
امیر می خواهد به کــی روش پیغام بدهد مراقــب نکونام باش و 

حرف های جواد را قبول نکن!

  ریاست کمیته المپیک به من 
پیشنهاد شده بود

منهای فوتبال

سرپرست هیئت گلف استان اصفهان اظهار داشت:  زمین 
گلف مجموعه نقش جهان از لحاظ وســعت نزدیک به 80 
هکتار بوده؛ اما متاســفانه تمام تملک این زمین متعلق به 
اداره کل ورزش و جوانان نیست و این سبب شده است گلف 
در ردیف اعتبارات این اداره کل قرار نگیرد و دست اداره کل 
برای کمک به این هیئت بسته شود.حمید کریمی افزود: در 
حال رایزنی با اداره کل ورزش و جوانان هستیم که بتوانیم 
اعتبار محدودی را دریافت کنیم و تعمیراتی در حد رفع نیاز 
داشته باشیم تا گلف بازان اصفهانی بتوانند در زمین نقش 
جهان به آمــوزش و تمرین خود ادامه دهنــد.وی به زمین 
مینی گلف مجموعه کوثر اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 
تنها زمین چمنی که در اصفهان وجود دارد این زمین است 
که هیئت برای اســتعدادیابی و آموزش اولیه از آن استفاده 
می کند.سرپرست هیئت گلف استان اصفهان تصریح کرد: 
گلف اصفهان با اینکه از لحاظ زمین مناسب در سختی است 
اما در زمینه قهرمان خوب پیش رفته و جای تاسف دارد که 
هنوز نتوانسته اســت جایگاه خود را در بین مردم باز کند و 
همگانی شود، تنها دلیلش این است که وقتی شما نخستین 
نیاز گلف که زمین است را نداشــته باشید، همگانی کردن 
این ورزش کار بسیار دشواری است و این مشکلی است که 
از زمان های دور هیئت با آن دست به گریبان است.وی ادامه 
داد: در کل اهمیتــی که باید به ورزش گلف اســتاندارد در 
ایران داده شود بسیار کم است و شــاید یکی از دالیل مهم 
آن وســیع بودن زمین چمنش است آن هم در خشکسالی 
کنونی پیش رو، در حالی که در کشورهای اروپایی مناطق 
وســیعی از چمن خدادادی وجود دارد و اگر قرار باشد آن 
را آســفالت کنند باید چمن برداشته شــود.کریمی درباره 
ورود بخش خصوصی به ایــن ورزش گفت: صحبت هایی با 
سرمایه گذاران داشته ایم اما برگشت هزینه برای آنها بسیار 
مهم است و توجیه اقتصادی در دســتور کارشان قرار دارد، 
گلف در حال حاضــر نمی تواند بخــش خصوصی را راضی 
کند. وی بیــان کرد: گلــف ورزش دیپلماتیــک و مدرنی 
برای کشورهای اروپایی اســت؛ اما نباید فراموش کرد که 
 نمی شود از آن فاصله گرفت زیرا ورزشی بسیار روح بخش و 

نشاط آور است.
سرپرســت هیئت گلف اصفهان افزود: باید با شــهرداری 
صحبت هایی در خصوص همگانی کردن این ورزش داشته 
باشیم و با تعامل با شهرداری مکانی سرتاسر چمن ساخته 
شود که در زمان های خاصی برای شهرداری و در زمان های 

دیگر برای گلف باشد و به صورت دو منظوره استفاده شود.

سرپرست هیئت گلف :

زمین اختصاصی گلف 
اصفهان شکاف برداشته است تنور مســابقات جام حذفی  امروز با بازی اســتقالل و مس 

کرمان داغ می شــود. همچنین جدال ملوان بنــدر انزلی و 
تراکتورسازی هم از بازی های مهم مرحله یک شانزدهم جام 
حذفی اســت. به هرحال جام حذفی جام شگفتی هاست و 
 باید دید کدامیک از تیم ها از گردونه رقابت های جام حذفی

 کنار می روند.
آبی پوشــان پایتخت به دنبال عبور از  ســد

 مس کرمان
شاگردان منصوریان با عبور از تیم ملوان نوین انزلی توانستند 
حریف مس کرمان در یک شــانزدهم جام حذفی شوند. آنها 
از حذف زود هنگام رقیب ســنتی خود درس عبرت گرفتند 
و با تمام توان به مصاف مس کرمان می روند.تیم اســتقالل 
در صورت برتری مقابل مس کرمان با برنده دیدار شــهدای 
گروس بیجار و حسابی قم بازی می کند.در آن سوی میدان، 
تیم مس کرمان با هدایت منصورابراهیم زاده به علت حاضر 
نشدن تیم خیبر خرم آباد بدون بازی به مرحله یک شانزدهم 
 جام حذفــی راه یافــت و در ایــن مرحله باید با اســتقالل 

بازی کند.
تیم   مس کرمان ســه فصــل قبل در تهران توانســت 

اســتقالل را از جام حذفی کنار بزند و در لیگ برتر 
هم گربه سیاه آبی ها بود.بر این اساس شاگردان 
منصوریان با حریف دست  و پا بسته ای روبه رو 
نیستند و برای صعود به مرحله بعد نباید مس 

کرمان را دست کم بگیرند.
به هر حــال باید دیــد تقابــل منصوریان و 
ابراهیم زاده در ورزشگاه آزادی به چه صورت 

می شود؟!
قلعه نویی به انزلی رسید

تیم ملوان بندر انزلی با هدایت مایلی کهن  
وضعیت خوبی در لیگ دسته اول دارد. 

انزلی چی ها ســابقه طوالنــی در جام 
حذفی دارند و یکی از پر افتخار ترین 

تیم ها در این جام هستند.
انزلی چی هــا  در اولیــن فینال 
ادوار جام حذفــی با برد مقابل 
به  توانستند  تراکتورســازی 

قهرمانی دست یابند و حاال 
این دو تیــم در مرحله 

یک هشتم نهایی به 
مصــاف یکدیگــر 

می روند.
در آن سوی میدان، 

تیم تراکتورســازی در لیــگ برتر در تعقیب پرســپولیس 
صدرنشین اســت. این تیم از آمادگی فوق العاده ای برخوردار 
است و قصد دارد روند رو به رشــد خود را در جام حذفی هم 

ادامه بدهد اما کار سختی در باتالق انزلی دارد.
جدال قلعه نویی و مایلی کهن در این بــازی جذاب و دیدنی 
اســت. برنده این بازی در مرحله یک هشتم به مصاف برنده 
دیدار قشــقایی و برق شیراز می رود. قشــقایی همان تیمی 
است که  توانســت با برد مقابل پرســپولیس در جام حذفی 

شگفتی ساز شود.
نارنجی پوشان در پی جبران ناکامی

نارنجی پوشان سایپا امروزســاعت 15 در ورزشگاه 
پــاس قوامیــن تهــران به 
مصاف تیم بادران تهران 

می روند.

فرکــی  شــاگردان 
وضعیــت خوبــی در 

جدول رده بندی لیگ برتر 
ندارند. بر این اســاس آنها به 

دنبال جبران ناکامی خود در جام 
حذفی هســتند.در آن سوی میدان، 

تیم بادران تهران بر خالف حریفش شرایط 
خوبی در لیگ دسته اول داشته و در جایگاه نهم 
قرار دارد.برنده این دیدار بــه مصاف برنده دیدار 
نفت مسجد سلیمان و پدیده می رود. به هرحال 
باید دید نارنجی پوشان سایپا می توانندناکامی را 

در جام حذفی جبران کنند یا نه!

شاگردان خطیبی امروز ســاعت 14 به مصاف تیم خونه به 
خونه می روند. تیم ماشین سازی وضعیت خوبی در لیگ برتر 
ندارد و با 6 امتیــاز در انتهای جدول جا خوش کرده اســت.

اعضــای هیئت مدیره ماشین ســازی اعــالم کردند که بعد 
از بازی جام حذفی تکلیف خطیبی ســرمربی تیمشــان را 

مشخص می کنند.
ماشین سازی در مرحله قبلی با برد پر گل مقابل اتحاد لردگان 
توانســت به این مرحله صعــود کند. این تیم بــرای جبران 
ناکامی هایش در لیگ برتر باید این بازی را  پیروز شود تا دل 

هواداران خود راشاد کند.
در آن سوی میدان تیم خونه به خونه بابل بر خالف 
حریفش وضعیت خوبی در لیگ دســته یک دارد 
و صدرنشــین این رقابت هاست.جدال خطیبی و 
مرزبان جذاب و دیدنی خواهد بود.به هر حال باید 
دید رســول خطیبی می تواند با برد در جام حذفی 

همچنان سرمربی ماشین سازی بماند یا نه!
جدال تیم های جنوبی

تیم فوتبال نفت امیدیه امروز ســاعت 14:30 
در ورزشــگاه اختصاصی نفت امیدیه به 
مصاف تیم شــهرداری ماهشــهر 

می رود.تیم نفت امیدیه در مرحله قبلی توانســت با 
حذف تیم ایرانجوان در بوشهر دست به کار بزرگی 
بزند. در آن سوی میدان، تیم شهرداری ماهشهر 
بدون انجام بازی به مرحله شانزدهم نهایی راه 
یافت ؛چرا که حریفش تیم ســیاه جامگان از 
جام حذفی انصراف داد و حــاال باید مقابل 

تیم نفت امیدیه صف آرایی کند.
تا کشــی  غول  از  کاکوهــا، 

 برادر کشی
دربی شــیراز میان دو تیم قشــقایی و 
آینده سازان امروز ساعت 14در ورزشگاه 
حافظیه برگزار می شود. تیم قشقایی در 
مرحله قبل با عبور از سد  پرسپولیس در 
ضربات پنالتی توانست شگفتی ساز جام 
حذفی لقب بگیرد.این تیم با مهدی شیری  
بازیکن با تجربه خود قصد دارد با برد مقابل 
همشــهری خود به مرحله یک هشتم نهایی 

صعود کند.

مرحله یک شانزدهم جام حذفی فوتبال؛

جدال مایلی کهن و قلعه نویی در مرداب انزلی
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پیشنهاد سردبیر: 
آسیب های اجتماعی  زیر پوست شهر افزایش یافته است

با مسئوالن

 شــهردار اصفهــان در مراســم افتتــاح نمايشــگاه تخصصــي
 آســيب هاي اجتماعي )اعتياد وشــبكه هاي مجازي( در منطقه 
10 اظهار کــرد: فعاليت های شــهرداری فقط به حوزه ســاخت و 
ســاز مربوط نمی شــود و بايد در فعاليت های فرهنگی نيز حضور 
داشته باشد. مهدی جمالی نژاد با اشاره به اينكه در مناطق 15 گانه 
شــهرداری اصفهان اقدامات فرهنگی بســيار خوبی در حال انجام 
اســت، افزود:  همكاری دســتگاه های مختلف فرهنگی با يكديگر 
بسيار ارزشمند است و در اين راســتا راه اندازی رصدخانه فرهنگی 
در شهر باعث همكاری، هم افزايی و همگرايی در مناطق شده است.

شهردار اصفهان با اشــاره به اينكه در شــمال اصفهان آسيب های 
اجتماعی بيشــتری وجــود دارد، عنــوان کرد: در همين راســتا 
منطقه 10 شــهرداری اصفهــان اولين منطقه ای اســت که برای 
 ارتقای اطالعــات خانواده هــا و جوانــان نمايشــگاهی در حوزه 
 آســيب هاي اجتماعــي )اعتياد و شــبكه هــاي مجــازي( برپا

 کرده است.
جمالی نژاد در ادامــه با بيان اينكه برپايی اين نمايشــگاه ها هزينه 
زيادی ندارد اما همگرايی دســتگاه کاری بســيار ارزشمند است، 
 ادامه داد: زير پوســت شــهر آســيب های اجتماعــی زيادی رخ 
می دهد از اين رو بايد برای جلوگيری از آســيب های اجتماعی به 

تمام شهروندان اطالع رسانی شود.
 وی در بخــش ديگر ســخنان خــود با اشــاره به اينكــه بودجه 
فرهنگی در حوزه های ســخت افزاری برای احداث ورزشــگاه ها، 
فرهنگســراها و  زورخانه در محالت و مناطق شهر اختصاص داده 
می شــود، اضافه کرد: اعتبــارات فرهنگی در معاونــت فرهنگی 
 مناطــق و ســازمان فرهنگــی - تفريحــی در قالــب برنامه ای

 هزينــه می شــود همچنين بــه دســتگاه های متولــی فرهنگ 
 همچون کانــون های فرهنگی و مســاجد در قالب هــای مختلف

کمک می شود.

شــرکت آبفای اســتان اصفهان با اجرای عمليات تكميل تاسيسات 
فاضالب شهرســتان های مبارکه و لنجان در ازای تخصيص پســاب 
 در دوره زمانــی محدود به شــرکت فــوالد مبارکه )اجــرای طرح 
جمع آوری فاضالب در فالت مرکزی ايران با به کارگيری ســرمايه 
بخش خصوصــی( موفق به دريافــت گواهينامه بيــن المللی بنياد 
جهانی انرژی به عنوان پروژه ســبز و همچنين نامزد دريافت جايزه 

بنياد جهانی انرژی و راه يابی به مرحله بعد گرديد.
معاون مهندسی و توسعه شرکت آبفای استان اصفهان گفت: جايزه 
جهانی انرژی، معتبرترين و شناخته شده ترين جايزه زيست محيطی 
در جهان است که به موضوعات زمين، انرژی، آب و هوا و توسعه تعلق 

می گيرد.
مهندس محســن بيشــه هدف از اعطای اين جايزه را به رســميت 
شناختن پروژه هايی که اســتفاده دقيق و مقرون به صرفه از منابع و 
به کارگيری منابع انرژی جايگزين دارند دانســت و اعالم کرد: اولين 
جايزه جهانی در ســال 2000 و با ابتكار عمل اتريش برگزار گرديد 
و امروزه ســاليانه بيش از 1800 طرح و پروژه از 177 کشــور جهان 
بــه دبيرخانه جهانی انرژی بــرای دريافت جايزه ارســال می گردد. 
گواهينامه پروژه ســبز براســاس منطق EAST در راستای ضرورت 
شناسايی پروژه های موفق کشورها که تاثيرات اقتصادی، اجتماعی، 
زيست محيطی و فنی را داشته اند، با هدف قدردانی از آنان در سطح 
جهانی و ملی و ارتقای اعتماد به نفس عمومی، طراحی گرديده است.

وی با بيان اينكه در ســال جاری و در نهمين ســال ارزيابی ها پروژه 
بيع متقابــل احداث تاسيســات فاضالب شهرســتان های لنجان و 
مبارکه، نامزد شــرکت در رقابت گرديــد تصريح کــرد: ارزيابی ها 
از سوی ارزيابان جامعه ســبز اروپا در تيرماه 1395 و به سرارزيابی 
آقای ماکســيم گرتر، نماينده بنياد جهانی انــرژی صورت پذيرفت. 
پروژه مذکور در تمامی زمينه های زيســت محيطی، فنی، اجتماعی 
و اقتصادی مورد بررســی قــرار گرفته و نهايتا با کســب امتياز الزم 
مورد تقدير قرار گرفته و گواهينامه ســبز، در مراســمی در کشــور 
اتريش برگــزار گرديد و به اين پروژه اعطا شــد.معاون مهندســی و 
توسعه شــرکت آبفای اســتان اصفهان افزوذ: اين گواهينامه توسط 
آقای ولفگانگ نيومن؛ رييس بنياد جهانی انــرژی و با حضور جناب 
آقای مهندس دائمی؛ معــاون برنامه ريزی و امــور اقتصادی وزارت 
نيرو و نماينده کشور ايران در مراســم، معاون وزير اقتصاد و آموزش 
عالی اتريش، ســفير ايران در اتريش و رييس اتــاق بازرگانی اتريش 
به نماينده شــرکت آبفای اســتان اصفهان اهدا گرديد.بيشه با بيان 
اينكه اين پروژه به دليل کســب امتياز باال، وارد رقابت برای انتخاب 
پروژه برتر در جهان خواهد شد تصريح نمود: در اين مراسم مسئوالن 
امر به دليل کســب امتياز باال در پروژه تكميل تاسيســات فاضالب 
شهرســتان های مبارکه و لنجان در ازای تخصيص پســاب در دوره 
زمانی محدود به شرکت فوالدمبارکه وارد رقابت برای انتخاب پروژه 

برتر در جهان خواهد شد.

مديراجرا و نظارت سازمان عمران شهرداری اصفهان اظهار کرد: پروژه 
عظيم ميدان امام علــی )ع( با هدف رونق بخشــی بافت تاريخی مرکز 

شهر اصفهان در 3 فاز طراحی شد.
رضا امينــی افزود: فاز اول شــامل احــداث زيرگذر و فاز دوم شــامل 
 احداث ميدان اصلی امام علی)ع( در ســال های گذشته به بهره برداری 
رســيده اســت. وی  عنوان کرد: بخشــی از ايــن موزه به مســاحت 
1500 مترمربع در 2 طبقه مرمت و قســمت نوســازی آن در فضايی 
به مســاحت بيش از 2 هزار مترمربع در 3 طبقه در حال انجام اســت.

امينی ادامــه داد: در بخش مرمت ايــن پروژه نيز کاروانســرای خيار 
متعلق به دوره صفوی بازســازی می شــود. وی با اشــاره بــه اينكه 
 اســكلت موزه امام علی )ع( تاکنون 90 درصد پيشــرفت داشته است، 
اضافه کرد: پس از تكميل اين طرح آثار مكشوفه در طرح احيای ميدان 
 امام علــی)ع( در اين موزه برای جذب توريســت به نمايش گذاشــته

 می شود.

شهردار اصفهان هشدار داد:

آسیب های اجتماعی  زیر پوست 
شهر افزایش یافته است

اعطای گواهینامه بین المللی بنیاد 
جهانی انرژی به آبفای استان اصفهان

مدیر اجرا و نظارت سازمان عمران شهرداری اصفهان خبر داد:

پیشرفت 90 درصدی احداث اسکلت 
موزه امام علی )ع(

مدير امور درآمد شهرداري اصفهان گفت: شهرداري 
اصفهان 2۴0 دستگاه دوچرخه برقي براي شهروندان 
خوش حساب در پرداخت عوارض نوسازي و عمران و 

کسب و پيشه در نظر گرفته است.
نــادر آخوندي افزود: ســال گذشــته اول تــا پايان 
شهريورماه قبوض عوارض توزيع مي شد و شهروندان 
تا پايان مهرماه فرصت پرداخت داشــتند، اما امسال 
با توجه به تغييرات به وجود آمــده، توزيع قبوض از 
اول تا پايان مهرماه انجام شــد و مهلت پرداخت اين 

قبوض تا پايان آبان ماه در نظر گرفته شده است.
وي ادامــه داد: بنا به پيشــنهاد شــهردار اصفهان و 
با توجه به اينكه امســال »ســه شــنبه های بدون 
خودرو« را در شهرمان شاهد بوديم، براي شهروندان 
خــوش حســاب در پرداخت عــوارض نوســازي و 
عمران شهري 120 دســتگاه دوچرخه برقي و براي 
شهروندان خوش حساب در پرداخت عوارض کسب 
 و پيشــه نيز 120 دســتگاه دوچرخه برقــي در نظر 

گرفته شده است.
آخوندی تاکيد کرد: آن دســته از شــهرونداني که تا 
پايان آبان ماه نسبت به پرداخت قبوض عوارض اقدام 
نمايند، امكان شــرکت در قرعه کشي دوچرخه هاي 

برقي را خواهند داشت.

معاون عمران شهري شــهرداري اصفهان اظهارکرد: 
سازگار ساختن محيط شــهري با نيازهاي معلوالن 
جســمي- حرکتي در واقــع بازگردانــدن معلوالن 
 به اجتماع، زندگي و فعاليت اســت و اصالح معابر و

 پياده روها و خيابان هاي اصلي و فرعي در راســتاي 
مناسب ســازي فضاهاي عبور و مرور براي جانبازان 
و معلــوالن جســمي و حرکتــي در دســتور کار 
 حوزه معاونت عمران شــهري شــهرداري اصفهان

 قرار گرفته است.
ايرج مظفر اظهارکرد: رفع اين موانع از پراهميت ترين 
اقداماتي اســت که ضامن مشــارکت هر چه بيشتر 
معلــوالن در امــور مربــوط بــه جامعــه  متعلق به 
 خودشــان اســت و در حال حاضر با کمترين هزينه 
مناسب ســازي در حال انجام است و حتي در بعضي 
مناطق از اکيپ اماني منطقــه برای کاهش هزينه ها 
اســتفاده مي شــود. وي افزود: براي تحقق اين مهم 
ابتدا بايد نيازهاي اين گروه با توجــه به نوع و ميزان 

معلوليت جسمي و حرکتي تعيين شود .
معاون عمران شهري شــهرداري اصفهان تاکيد کرد: 
مناســب ســازي پروژه هاي عمراني براي استفاده 
جانبازان و معلوالن جسمي و حرکتي از شاخص هاي 

ارزيابي معاونان عمراني مناطق در سال جاري است.

با پرداخت عوارض
دوچرخه برقی، جایزه بگیرید

معابر شهر
با معلوالن مهربان می شود

عمران شهریناجاخبر

مراقب گازگرفتگی در 
روزهای سرد سال باشید

ثبت 50 هزار تقاضای صدور 
گذرنامه در مهرماه 95

مدير عامل سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان در 
خصوص گازگرفتگی با گاز منوکسيدکربن اظهارکرد: 
در هر فضايی که از گاز شــهری، گاز مايع و نفت برای 
گرمايش استفاده می شود، خطر وجود دارد و هر چه 
فضا کوچک تر باشــد، به خاطر وجود اکسيژن کمتر، 

احتمال خطر افزايش می يابد.
بهــزاد بزرگزاد افزود: بيشــترين آمــار گاز گرفتگی 
در منازلی اســت که متراژی کمتر از 70 متر دارند، 
بنابراين درزبنــدی درب و پنجره هــا در منازلی که 
بخــاری دارند و سيســتم پكيج آنهــا داخل محيط 

ساخت است به هيچ عنوان توصيه نمی شود.
وی با اشــاره به اينكه بخاری ها نبايــد نزديک مبل، 
پرده و يا مواد قابل اشتعال باشــند، اظهارکرد: شعله 
بخاری بايد به رنگ آبی باشــد، در غيــر اين صورت 
زنگ خطرها در خصوص کمبود اکســيژن در محيط 
 و يا کارکرد نادرســت وســايل گرمايشــی به صدا

 درآمده است.
مديرعامل سازمان آتش نشــانی شهرداری اصفهان 
اضافه کرد: شــهروندان بايد دقت داشــته باشند که 
بخاری ها بايد دارای عالمت استاندارد باشند، هنگام 
نصب آنها بست ها به درستی قرارگيرند و از نداشتن 

نشتی بايد به وسيله کف اطمينان حاصل شود.

رييس پليــس امنيت عمومــی فرماندهــی انتظامی 
استان اصفهان اظهار کرد: با نزديكی به ايام خاص مثل 

اربعين درخواست صدور گذرنامه نيز افزايش می يابد.
ســرهنگ اکبر عاصمی با بيان اينكه در ماه های عادی 
سال درخواســت صدور ويزا در اســتان اصفهان بين 
30 الی ۴0 هزار فقره اســت، گفت: البته در ايام خاص 
همچون اربعين با افزايش درخواست صدور ويزا مواجه 
می شــويم. وی ادامه داد: در مهرماه سال جاری بيش 
از 50 هزار تقاضای صدور گذرنامه در ســطح اســتان 
اصفهان ثبت شده است و اين روند در روزهای اخير نيز 
روبه رشد است. رييس پليس امنيت عمومی فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان بيشترين درخواست در حوزه 
صدور گذرنامه را مربوط به شهر اصفهان اعالم کرد و در 
مورد مدت زمان درخواســت تا دريافت گذرنامه برای 
متقاضيان توضيح داد: مدت زمان رسيدن گذرنامه به 
دست متقاضيان از زمان درخواســت چنانچه نقص و 

مشكلی نداشته باشد بين سه تا چهار روز است.
وی در مورد امكان صدور ويــزای انفرادی برای زائران 
 اربعين حســينی اظهار کــرد: ويزای انفــرادی برای 
پياده روی اربعين صادر می شــود البته اين روند بايد 
با هماهنگی ســازمان حج و زيارت و ثبت نام در سايت 

سماح انجام گيرد.

آتش نشانی

مدير مرکــز کنترل ترافيک شــهرداري اصفهان در کارگاه آموزشــي ارائه 
راهكارهاي مديريت مكاني مبتني بر شــبكه هوشــمند شهري اظهارکرد: 

مديريت هوشمند شهري با هم افزايي تمامي سازمان ها اتفاق مي افتد.
همايون يزدان پناه افزود: سيستم G.I.S از  ساختارهاي اين مديريت بوده 

که حدود 8 سال پيش در ايران کليد خورده اما هنوز عملياتي نشده است.
مدير مرکز کنترل ترافيک شهرداري اصفهان تصريح کرد: سرعت دسترسي 
باال به اطالعات از طريــق اينترنت از ويژگي هاي سيســتم هاي مبتني بر 
G.I.S است.  وي ادامه داد: مرکزي کردن اطالعات از ويژگي هاي ديگر اين 
سيستم هاست که با تجزيه و تحليل داده ها به سمت تصميم سازي شهری 
حرکت می کند. وی بيان کرد: حرکت هايي نيز در اين رابطه در شهرداري 

اصفهان محقق شده و پيگير ادامه فرآيندهاي آن نيز هستيم.

مدير اجرايی بانک سلول های بنيادی خون بند ناف رويان اصفهان گفت : در حال 
حاضر بيش از 70 هزار نمونه خون بند ناف در کشور ذخيره سازی شده که استان 

اصفهان بيشترين ذخيره سازی کشور را دارد .
 مجيد کوهی اصفهانی  يكی از اهداف تشــكيل بانک ســلول های بنيادی خون

 بند ناف رويــان را عالوه بر ذخيره ســلول هــای بنيادی، عرصــه درمان بيان 
کردوگفت: بيماری های خون ، سرطان خون و بيماری های نقص ايمنی از جمله 
بيماری هايی است که با سلول های  بنيادی درمان می شوند و در دو سال گذشته  

16 پيوند موفق در استان اصفهان انجام شده است .
وی يكی از راهكارهای درمان بيماری های مختلف را اســتفاده  از ســلول های 
بنيادی خون  بند ناف بيــان کرد و گفت : اين  ســلول ها قادر به ســاخت انواع 

سلول های ديگر و ترميم و نگهداری آنها در هنگام جراحت و پيوند هستند.

اصفهان، رتبه نخست ذخیره سازی خون بند ناف در کشور G.I.S  از ساختارهای مدیریت هوشمند شهري است

خبر

شهرداری

مدير امور سرمايه گذاری و مشارکت های شهرداری اصفهان 
با بيان اينكــه اولين اولويت پروژه های مشــارکتی در حوزه 
گردشــگری اســت، اعالم کــرد: در حال حاضــر 63 پروژه 
مشارکتی در شهر اصفهان فعال اســت و بيش از 100 پروژه 

مشارکتی نيز در گذشته اجرا شده است.
مرتضی حســام نژاد اظهارکرد: بســترهای مناســب برای 
ســرمايه گذاری در شــهر اصفهان مهياســت و شهرداری 
 اصفهان از ســرمايه گذاران برای انجام پروژه های مشارکتی

استقبال می کند.
وی با بيــان اينكه اوليــن اولويت پروژه های مشــارکتی در 
حوزه گردشگری اســت، گفت: با توجه به اينكه آينده شهر 
اصفهان را صنعت گردشــگری رقم می زند، عالوه بر معافيت 
عوارض در حوزه صدور پروانه هتل هــا، از نظر تامين زمين 
هم پيشنهاداتی از سوی شــهرداری اصفهان آماده ارائه است 
تا با در اختيــار قرار دادن زمين و بــدون دريافت وجه آن در 
 ابتدای ســرمايه گذاری، نسبت به مشــارکت در هتل سازی

اقدام کند.
مدير امور سرمايه گذاری و مشارکت های شهرداری اصفهان 
ادامه داد: در زمــان بهره بــرداری از اين گونه پــروژه های 
مشارکتی سهم شهرداری به صورت اقساطی به سرمايه گذار 
فروخته می شود تا ســرمايه گذار اختيار تام در بهره برداری 

داشته باشد و يا مشارکت ادامه پيدا  کند.
وی اظهارکرد: ســاير موارد مربوط به گردشــگری از جمله 
فضاهای تفريحی برای گردشــگران و همچنين پروژه های 

محيط زيســت، انرژی و فضاهای چند منظــوره ، در اولويت 
پروژه های سرمايه گذاری شهرداری است.

حسام نژاد با بيان اينكه مشارکت در احداث فضاهای تجاری، 
اداری و خدماتی با اســتقبال بسيار خوب ســرمايه گذاران 
مواجه اســت، گفت: راه انــدازی آکواريوم نــاژوان، احداث 
21 پمپ بنزين تــک منظوره و چند منظــوره که تعداد آنها 
در حال افزايش اســت، شــهرک در حال احداث»سالمت«،  
پروژه هاضم در سازمان پســماند، توليد انرژی از پسماندها، 
فرهنگســرای صــدرا در منطقــه 8 و پــارک مجــاور آن ، 
 پارکينگ در حال احداث فرشادی، پارکينگ ارديبهشت که 
بــه زودی عمليــات احــداث آن آغاز مــی شــود، احداث 
شــهرک های ســاماندهی مشــاغل و ... از جمله پروژه های 

مشارکتی شهرداری است.
 وی با اشــاره به اينكــه از ديگر سياســت های شــهرداری

 ارتقای کمــی و کيفی فعاليت هــا و طرح هاســت، افزود: 
در زمينــه ارتقای کمــی ارتباط ســه جانبه شــهرداری، 
مردم و ســرمايه گــذار را تعريــف کرديم، که شــهروندان 
می تواننــد مالكيت ملــک خود را بــه شــهرداری معرفی 
کرده و شــهرداری با گرفتن وکالت از آنــان، اقدام به جذب 
ســرمايه گذار نمايد و در زمينه ارتقای کيفــی در 2 مبحث 
نظارت مســتمر شــهرداری بر طرح ها و هم راستايی منافع 
را دنبال می کنيم چراکه با شــريک شدن ســرمايه گذار و 
 شهرداری  هردو طرف در راســتای ارتقای کيفيت طرح ها و

بهتر انجام شدن آن تالش می کنند.

قائم مقام معاون امور بهداشــتی وزير بهداشــت در مراسم آغاز 
برنامه پزشک خانواده در کالن شهر اصفهان، با بيان اينكه يكی 
از مهم ترين دستاوردهای دولت يازدهم تحول در حوزه سالمت 
بخصوص در حوزه بهداشت بوده است، اظهار کرد: اجرای طرح 
تحول ســالمت يكی از مهم ترين اقدامات دولت يازدهم بود که 

مثل يک آرزو در دولت های قبل مطرح می شد.
ناصر کالنتری با بيان اينكه  طرح تحول سالمت خدمت رسانی 
در حوزه ســالمت را افزايش داد، گفت: با اجــرای طرح تحول، 
عدالت در نظام سالمت ايجاد شد و خدمت رسانی برای مردم در 
دورترين نقاط اتفاق افتاد و ما به عنوان پاســخگويان سالمت از 
آغاز طرح تحول بخصوص تحول در حوزه بهداشت توانستيم به 

تثبيت و امنيت ملی کمک کنيم.
قائم مقــام معاون امور بهداشــتی وزير بهداشــت با اشــاره به 
اينكه 11 ميليون نفر در بدترين شــرايط از نظر دسترســی به 
زيرساخت های شــهری قرار دارند، ادامه داد: حاشيه شهرها در 
قالب محروم ترين مناطق شــهری به عنوان يک مســئله برای 

دولت شناخته شده  و بخش بهداشت آن در اولويت  قرار دارد.
کالنتری اضافه کرد: تاکنون 320 مرکز خدمات ســالمت برای 
11 ميليون نفر ساکن حاشيه شهرها در کشور ايجاد شده است. 
عالوه بر اين  به دليل رشد شهرها و توسعه نامتوازن در روستاها 
اقدام به توســعه مراکز خدمات سالمت برای تثبيت جمعيت در 

روستاها شده است.
وی با اشــاره به اينكه طرح تحول ســالمت در ابتــدای اجرا از 
روســتاها آغاز شــد، افزود: 70 درصد جمعيت روستايی و 30 

درصد جمعيت شــهری در ابتدا زير پوشش طرح تحول سالمت 
قرار گرفتند.

قائم مقام معاون امور بهداشــتی وزير بهداشــت اظهار کرد: با 
وجود ســه هزار و 600 پايگاه سالمت در کشــور کمترين نقطه 
شــهری در کشــور وجود دارد که بــه جاده خدمات ســالمت 
نپيوسته باشد. در اين راستا اســتانداران کمک بسياری کردند 

تا اين امر در دولت يازدهم به ثمر بنشيند.
کالنتری اضافه کرد: با افزايش شــهرهای جديد و شهرنشينی 
نيازمند محل ارائه خدمت هســتيم و طبق تفاهــم نامه ای که 
با اســتانداران انجام شد، قرار است نظم بيشــتری در ساخت و 
ســازهای طرح تحول ســالمت صورت گيرد؛ به گونه ای که اگر 
استانی 50 درصد اين طرح را تامين کند وزارت بهداشت نيز 50 

درصد ديگر را تامين خواهد کرد.
وی با اشــاره به اينكه يكی از موفقيت های طرح تحول سالمت 
مسئله ســامانه يكپارچه بهداشــت در خصوص پرونده سالمت 
است، گفت: تنها کشوری هســتيم که با اين شرايط و جمعيت 
اقدام به اين کار کرده ايــم. در اين طرح آمار هــر خانوار ايرانی 
تنها از طريق يک کد شناســايی ثبت می شــود و يک پزشک با 
داشتن اين کد می تواند اطالعات کاملی در خصوص سالمت آن 

خانواده به دست آورد.
قائم مقام معاون امور بهداشتی وزير بهداشت اضافه کرد: اجرای 
اين برنامه يكی از اموری اســت که به عنــوان کارنامه قبولی در 
دولت تدبير و اميد شناخته می شود و در حال حاضر 57 ميليون 

ايرانی دارای شناسنامه الكترونيكی سالمت هستند.

مدیر امور سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری اصفهان:

اولویت پروژه های مشارکتی
در حوزه گردشگری است

قائم مقام معاون امور بهداشتی وزیر بهداشت خبر داد:

آغاز طرح پزشک خانواده
در کالن شهر اصفهان

70 درصد جمعیت 
 روستایی و
 30 درصد جمعیت 
شهری در ابتدا 
زیر پوشش طرح 
تحول سالمت قرار 
گرفتند

بسترهای مناسب 
 برای 
سرمایه گذاری 
در شهر اصفهان 
مهیاست و 
شهرداری اصفهان 
از سرمایه گذاران 
 برای انجام 
پروژه های 
 مشارکتی
استقبال می کند
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

مواد الزم:
 گردوی خرد شــده نصف پیمانه،آرد نصف پیمانه،

تخــم مــرغ2 عدد،شــکر1 لیوان،شــیر1 لیوان، 
 نشاســته2 قاشــق غذا خوری،وانیل  نصف قاشق 
چــــای خــــوری،کره50 گرم،بیســکویت1تا2 

بسته،کاکائو3 قاشق غذا خوری،خامه150 گرم
طرز تهیه :

- تخم مرغ و شــکر را با همزن برقی بزنید.شــیر را 
داخل قابلمه بریزید نشاســته را در کمی شیر سرد 

حل و به شیر داخل قابلمه اضافه کنید.
 آرد را الــک کرده و آن را هم به شــیر بیفزایید ســپس مخلوط تخم مرغ و شــکر را نیــز به مواد

 اضافه کنید.این مواد را در حال هم زدن روی شعله مالیم قرار دهید تا غلیظ شود.
- در آخر کار، کره و وانیل را اضافه کنید.

خامه را در انتهای کار بعد از خاموش کردن شــعله به مواد بیفزایید. دسر پان اسپانیا را می توان با 
افزودن کاکائو، قهوه ای رنگ درست کرد؛ برای این کار مواد را قبل از گذاشتن روی اجاق گاز نصف 
می کنیم و در دو ظرف جداگانه می ریزیم. به یکی کاکائو افزوده و  دیگری را ساده درست می کنیم.

- ته ظرف یک ردیف بیســکویت پتــی بور می چینیــم مایه قهــوه ای یا ســفید را می ریزیم 
بعد دوباره بیســکویت مــی چینیم، گردو می پاشــیم و روی بیســکویت و گردو، کــرم به رنگ 
 دیگــر را اضافه مــی کنیــم و روی آن را تزئین می کنیــم. از موز و گــردو هم مــی توانید برای 

خوش طعم تر شدن آن استفاده کنید.

»ادبیــات انقالب اســالمی« زیــر نظر»محمدرضا ترکی« را انتشــارات 
»سمت« چاپ و روانه بازار نشرکرده است.

 این کتاب به عنــوان یکی از منابع قابــل اســتفاده درس ادبیات انقالب 
اســالمی به ارزش 2 واحد برای رشــته زبان و ادبیات فارســی در مقطع 

کارشناسی پیش بینی شده است.
هدف از نگارش کتاب حاضر ایــن بود که مباحث عمــده ادبیات انقالب 
اسالمی، در شاخه های مختلف آن، به شیوه ای علمی و رسا و درخور متون 
آموزشی مدون شود. این کتاب دســتاورد پژوهش و همکاری شماری از 
نویسندگان فرهیخته است که هر یک به معرفی شاخه ای از ادبیات معاصر 
پرداخته اند و افزون بــر اینکه می تواند منبع اصلــی درس ادبیات انقالب 
اســالمی باشــد، این قابلیت را نیز دارد که به مثابه منبعی اصلی یا جنبی 
 در دروس گرایش ادبیات پایداری مورد اســتفاده دانشجویان قرار گیرد؛  

همان گونه که مطالعه آن برای همه عالقه مندان به ادبیات انقالب اسالمی 
نیز مفید خواهد بود.   

در مقدمــه آن اثر مــی خوانیــم:» ادبیات انقالب اســالمی بــه  اعتبار 
آثــاری که عرضه کــرده و نویســندگان و شــاعرانی که معرفــی نموده 
بعد از حــدود نیم قــرن ، به وســعت وکیفیتی دســت یافته اســت که 
دیگر نمی تــوان آن را نادیده گرفــت و یا انکار کردو خرد شــمرد. به نظر 
می رســد بررســی دقیق جریان های ادبیــات معاصر نیز بــدون در نظر 
 گرفتــن آثار پدیــد آمــده  در زمینه ادبیــات انقالب ناقــص و کم عمق 
خواهد بود. خوشبختانه،در ســال های اخیر، موضوعات مرتبط با ادبیات 
انقالب مورد توجه محققان دانشگاهی نیز قرار گرفته و در همه جا می توان 
شــاهد پژوهش های معتبــری در قالب رســاله، پایان نامــه و مقاالت و 

طرح های علمی و پژوهشی درباره جنبه های گوناگون ادبیات فارسی بود.

مهاجران ندا شاه نوری
 مهاجرت در قدیم مهاجرت بود و هنوز فرار 

مغزها نشده بود. 
گرچه بنا به تعریف، هدف از مهاجرت دســتیابی به رفاه بیشتر 
و قصد از پناهندگی چیز دیگری اســت اما در مجموعه خانواده 
دکتر ارنســت که به موضوع مهاجرت اختصاص داشــت به نظر 
می رسید آنچه رخ داده نه مهاجرت که پناهندگی و خود آزاری 

است! 
پس از گذشت قسمت های ابتدایی مجموعه، دکتر به کار یدی 

در جزیره مشغول می  شد. 
وسواس دکتر در حفظ مدل موی رســمی خود و در عین حال 
وضعیت پاچه های شــلوار او حاکی از تالش مذبوحانه اش برای 

حفظ هویت و انطباق با محیط جدید بود. 
خانم دکتر که پیش از این بدون دســتکش استریلیزه ظرف هم 

نمی شست برای کاشت لوبیا سبز پا در گل و الی می گذارد. 
پســر بزرگ خانواده، فرانتس از چهره های سرشــناس محافل 
روشــنفکری که وقت خود را با کشــف بهترین قهوه و پاستا با 
 ســس آلفردو و زدن حرف های نامفهوم در اطراف شهر مادرید

 پر می کرد، حاال در ســاحل، تلّــی از الوار را انباشــته کرده و 
بیست وچهار ســاعته چمباتمه می زند تا با آتش زدن آنها توجه 
نهادهای حقوق بشــری را به وضعیت اســفناک پناهندگان در 

پاپوا در گینه نو جلب کند. 
اما شخصیت اصلی داســتان فلون بود؛ دختربچه ای که ارتباط 
طبیعی اش با محیط انسانی خارج قطع شده و بیشتر وقت خود 

را با حیوانات به ویژه بزشان می گذراند. 
 شــخصیتی کــه در انتهــا به داســتان اضافه شــد پســرک 
ســیاه پوســتی به نام تام تام بود که جمعه ها هم  در رابینسون 
کروزوئه بــازی می کرد و تــالش کارگردان برای نشــان دادن 
 وضعیت زیستی شــهروندان درجه دو در جوامع مهاجر پذیر را 

نشان می داد. 
گرچه مجموعه بــا پایانی امید بخــش به اتمام می رســید اما 
دقت در شــخصیت پردازی و دیالوگ ها،تاثیرات تلخ  و عمیق 
 پدیده مهاجرت و پناهندگــی را به خوبی بــه مخاطب منتقل

 می کرد.

رژیم غذایی مناسب برای مادران شیرده)1( دسر پان اسپانیا

لبخندک

نوستالژیکاتور 

کارتون

بســیاری از مادرانی که به نوزادان خود شــیر می دهند نگران رژیــم غذایی خود نیز 
هستند. الزم نیست تغییر خاصی در رژیم خود به وجود بیاورید اما مسائلی وجود دارد 

که با رعایت آنها، مادر و فرزند هر دو سالم تر و راحت تر خواهند بود.
رژیم متعادل   

برخی از مادرها دوست دارند بدانند هنگامی که غذای کافی میل نمی کنند آیا شیری 
که به فرزندشان می دهند کافی اســت و نیازهای تغذیه ای او را تامین می کند؟ اگر به 
طور کلی انواعی از غذاها را نمی خورید یا غذای شما کم است، بدانید این مسئله روی 

کیفیت و کمیت شیر تاثیر می گذارد اما خطرناک نیست. 
اگر شما غذای کافی یا مناســب میل نکنید شاید کودک آســیبی نبیند اما بدن شما 
ضعیف می شود، از ذخیره های غذایی استفاده و آنها را تمام می کند. در مقابل، برخی 
از مادران شیرده بیش از حد احساس گرســنگی می کنند که می تواند به مفهوم این 
 باشد که بدن شــما 24 ســاعته شــیر تولید می کند.  برای رفع این نوع گرسنگی ها 

میان وعده های سبک و سالم میل کنید. 
بی توجهی به کالری غذاها 

پاســخ صریحی برای اینکه مــادران شــیرده به چه میــزان کالری احتیــاج دارند، 
وجــود ندارد. برخــی از ایــن مادرها حــدود 500 کالــری و برخی دیگــر حدود 2 
هزار تا 2500 کالــری در هر روز نیاز دارند. به جای حســاب و کتــاب کالری غذاها، 
بر اســاس گرســنگی های خود غذا میل کنید.  میــزان دقیق کالری مــورد نیاز هر 
 بدن به فاکتورهای مختلفی همچون وزن، میزان ورزشــی که مــادر انجام می دهد، 

سوخت و ساز بدن او و اینکه در طول روز چند بار شیر می دهد، بستگی دارد. 
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خانه ای که بر روی سیاره مریخ 
ساخته می شود 

جادوگر وال استریت
 خسیس ترین زن دنیا

اختراع 
پر کاربرد یک زندانی

هتی گرین زن آمریکایی، لقب خســیس تریــن زن تاریخ را به 
خود اختصــاص داده اســت. او ثروتمندتریــن زن آمریکا در 
اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیســتم بود، از این رو به او لقب 

»جادوگر وال استریت« و »پادشاه خسیسان« را داده اند.
گفته می شود روزی پای پسر او می شــکند و او به جای صرف 
هزینه از ثروت هنگفت خود برای درمان پســرش، بی وقفه در 
جست وجوی یک درمانگاه خیریه برمی آید تا او را مجانی مداوا 
کند. این جست وجو آن قدر طول کشــید که مجبور شدند پای 

پسرش را به دلیل عدم درمان به موقع قطع کنند.
هتی گرین با وجود ثروت فراوان در تمام طول زندگی اش فقط 
یک دست لباس سیاه می پوشید و فقط هم قسمت های چرک 
آن را با آب سرد و صابون می شســت. غذای او  چند تکه کیک 
نامرغوب چند سنتی بود.هتی گرین در ۸1 سالگی از دنیا رفت 
و 200 میلیون دالر از او به جای ماند که با حساب امروز چیزی 
معادل3/9 میلیارد دالر اســت. او تا آخرین دقایق زندگی اش 

همچنان بر بخل خود پافشاری کرد .

 اســتفاده از مســواک ریشــه تاریخی دارد و به دوران باستان 
 بازمی گــردد؛ امــا اختراع مســواک هایــی که  در شــکل و 
اندازه هایی امروزی اســتفاده می شود، داســتان جالبی دارد و 

ناشی از خالقیت یک زندانی به نام ویلیام ادیس بوده است.
 ویلیام ادیس ) William Addis ( در ســال 1۷34 میالدی در 
لندن به دنیا آمد. وی در ســال 1۷۷0 به دلیل شورش و ایجاد 
ناآرامی به زندان افتاد. ادیس، در طــول محکومیت خود برای 
تمیز کردن دنــدان هایش از پارچه و یا تکه ای ذغال اســتفاده 
می کرد. وقتی او در حال جــارو کردن کف زنــدان بود به فکر 

اختراع مسواک افتاد.
 برای این کار روی تکه استخوان مرغی که از غذای شب او باقی 
مانده بود چند سوراخ ایجاد کرد  و از نگهبان چند تار مو گرفت 
و آن ها را با مقداری پارچه و چســب به گونه ای خاص در کنار 
هم قرار داد. اختراع او با استقبال گسترده ای روبه رو شد. ادیس 
پس از بیرون آمدن از زندان اولین کارخانه تولید مسواک خود را 

در سال 1۷۸0  راه اندازی کرد و به ثروت بسیاری دست یافت.

تصاویر روز

زنی در حال خشک کردن میوه ها
 در کره جنوبی

حکاکی صورت  کاندیداهای ریاست جمهوری 
روی یک کدو تنبل در آمریکا

رصدخانه سلطنتی گرینویچ در لندن، خانه ای را طراحی کرده  
که مناسب زندگی در سیاره مریخ است!

 در نخستین نگاه، این طراحی به خانه اسکیموها شبیه است اما 
در واقع این خانه ای است که از همه لحاظ مخصوص زندگی در 
مریخ است، سیاره ای که گفته می شــود امکان حیات انسان و 

زندگی در آن وجود دارد.
نمونــه ای از ایــن خانه در لندن ســاخته خواهد شــد. جنس 
 این خانه از ســنگ اســت و دیواره هایش ضخامــت 10 فوتی 

خواهد داشت.
  ضخامت بیــش از اندازه دیوارها برای آن اســت تــا این خانه 
کوچک از گزند توفان های وحشــتناک موجود در سیاره مریخ 

در امان بماند.
این خانه دو مدخــل دارد و عالوه بر آن دربرابــر انجماد و دیگر 

شرایط جوی مریخ  نیز مصون است.

کشکول

افقی
1- بلدرچین یا وشم- خانه دوم کارمند- شکارگاه

2- کاشف تئوری اتم- درس موضوعی- دهان
3- کافی- اهل اراک- اگرچه

4- اسیدی در بدن مورچه- میوه هندی- نوعی حلوا
5- مشهور شدن- نشان دادن

6- رود روسی- انکار کننده- جبران کردن بدی یا 
خوبی

۷- ظلم و ستم بیش از اندازه- بانی هنر هفتم- باران 
اندک

۸- ارباب سابق ده- عالمتی در ریاضی- کوهساز 
ضرب المثلی

9- عشیره- مدارک- تتمه
10- نوعی ساعت- واروی وارون- اشاره

11- نویسنده کتاب های خسیس و ریاکار- روبه رو
12- بازیکن برزیلی رئال مادرید- سرزمین- کندک

13- کاسه چوبی- مرکز فیلیپین- صریح
14- متاع سالوسانه- بت مجنون- از گل های زیبا

15- دیو وغول- خفاش- سگ آبی

عمودی
1- زن خانه دار و قناعت گر- خس- کتاب 

یوجین اونیل
2- موش خرما- آکنده و پر- ورزش 

زمستانی
3- دشمن شانه- الوان- ملح- چهره

4- شهر خراسانی- ثروت و دارایی
5- کتاب ادگار آلن پور- روانه کردن و 

فرستادن- مگر و بجز
6- کوه وطنی- شهر بوعلی سینا- زاپاس
۷- بازیگر فیلم مرد سوم ساخته کارول 

رید- قضاوت کردن- تنبل و بیکاره
۸- رود مقدس آلمانی- رمان ده جلدی محمود 

دولت آبادی- جانور تک سلولی
9- نفس خسته- سبک میکل آنژا نیگونه بود- 

درختی سایه گستر
10- همسر زن- درکارش معذور است- خوب

11- نی بلند و باریک- سردار خونخوار قوم هون- 
مامور تقسیم کردن آب

12- کارگردان فیلم های شبی در رم و بن هور- 
سالم نیست

13- اهرم- آزاد و کتاب شعر فیدون توللی- 
کدخدای ده- به نفع او

14- واحد مسافت- آماده و مهیا کردن- شهر 
مارکوپولو

15- قلب ایتالیا- مدام و ابدالدهر- علم صرفه جویی
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یادداشت های 
گلبول آبی

_ حاج خانم التماس دعا
_ ان شــاءا... یــه بخت خوب زاینده رود

گیرت بیاد دخترم
_ حاج آقا التماس دعا

_ ان شاءا... ازدواج کنی و سر و سامون بگیری 
پسرم

****
دعا خیلی هم خوب اســت! صدالبته دعا برای 
گشایش بخت، سر و ســامان گرفتن و ازدواج 

موفق جوان ها خیلی هم عالی است.
اما بد نیســت گاهی به این هــم فکر کنیم که 
هر فرد مجردی که التماس دعا دارد، لزوما در 

آرزوی ازدواج نیست.
گاهــی اوقــات پاســخ های اینچنینــی بــه 
درخواســت دعای افراد، بیــش از آنکه جاذبه 

داشته باشد، دافعه دارد.
 مجلــس ختمــی، روضــه ای، دعایــی برپا 
می شود و جوان مردم دلش می شکند و اشکی 

می ریزد. 
 از فردا عده ای برایش به دنبال زوج مناســب 
 مــی گردنــد، عــده ای پــدر و مــادرش را 
 مــورد خطــاب و عتــاب قــرار می دهند که 
چرا برای فرزندتان دســتی بــاال نمی زنید؟ 
جوانتان چه اشــک ها که از بی ســر و سامانی 

نمی ریزد!
فردا روزی هم که جوان مذکور به یاری خدا به 
خانه بخت رفت، برخی می گویند خدا را شکر 

که به آرزویش رسید!
خب، صدالبته شکر و هزاران شکر، ان شاءا... که 

بخت،یار باشد و یار، بخت آور.
اما قــدری دیدمان را وســیع کنیــم، به جای 
آرزوی دل این و آن تصمیم نگیریم و برای همه 

دعای عاقبت بخیری بکنیم.
این را که این عاقبت خیر از چه راهی به دست 

می آید، تنها خدا می داند و بس!

التماس دعا 26
5

21
2

امام صادق )علیه السالم(: 
خداوند،مومن راازتکان های دنیا،درامان ندانسته، بلکه او 

راازکوری  در دنیا و شقاوت درآخرت، امان بخشیده است.
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